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вШаповпі і Доро~і Читачко і Читачу! 

Перш усього прошу вибачити мені, що переступаю поріг Ва

шого дому, як непрошений гість. Але я вірю, що Ви мене радо 

привітаєте, нехай що приходжу до Вас з уклінним проханням. 

Як я, так і Ви знаєте значення народного прислів'я: один козак у 

полі не воїн. Звідсіля моя віра у Вас і Ваше повне довір'я до 

мене. 

Досвідчені люди кажуть, що хто не любить частини, той не 

може любити цілости. Я - селянський син Підгір'я, з Коломиї, 

любив і люблю наші Карпати, а з ними нашу веселу і щиру Гу

цулію. Під час Визвольних Змагань гуцули були вірними і хо

робрими вояками нашої Батьківщини. Гуцульські леrіні на вічні 

часи записалися золотими буквами в книгу нашої бувальщини, 

бо вони створили Гуцульський Курінь, який був славою цілого 

нашого народу і пострахом ворожих сусідів. Колись поляки, а те

пер москалі привласнюють собі гуцульські різьби, писанки та ін

ші культурні надбання, які гуцули майструють кров'ю свого сер

ця і любови до краси. Хто ж має стати в обороні гуцульської сла
ви, як не ми всі?! 

З любови до рідних Карпат я вирішив допомогти при виданні 

цієї книжки Дорогому Авторові, п. Михайлові Ломацькому. При 

цьому мені присвічувала така головна ціль: залишити для по

томків правдивий образ нашої Гуцульщини, щоб вони були горді 

на неї, а разом з нею на всю Україну, - від Карпат по Кавказ 

і з цієї причини я дозволив собі переслати Вам книжку «Заворо
жений світ», яку прошу прийняти щиро і сердечно та передати 

її своїм знайомим, дітям і внукам, щоб і вони полюбили наш Рід
ний Край, не бачивши його та не пропадали в чужому морі. Не 
можна бо любити щось або когось, не знаючи його. 

Тепер Вам стане ясно, чому до Вас загостила книжка «Заво
рожений світ» і напевно станете приятелем і вояком на цьому 
фронті у великому гурті. Сумління підкаже Вам бути щедрим 
при цій шляхетній справі і Ви перешлете свою пожертву за 
книжку. Якщо ж Вам Сестро і Брате, мої щирі слова незрозумі
лі, то прошу ласкаво повернути книжку і вона далі помандрує 
та може знайде таку сестру і такого брата, що зрозуімють її. 



Всі пожертви за книжку будуть переслані монастирям, де 

кують серця нашої молоді, що мас стати духовим вояком за до

лю нашої Батьківщини, в якій «навіть молитись ворог не дасть». 

У монастирях щоденно пливе молитва до Всевишнього і до Пре

святої Діви Марії, нашої Покровительки ще від княжих і козаць

ких часів - «Дай Волю, Щастя і Добро нашій Неньці Украї1ф>. 

* 
По розпродажі книжок гроші будуть переслані, як слідує: 

500/о на потреби УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІ
ВЕРСИТЕТУ в Римі. 

200/о на Малу Семінарію у Римі, що ведуть її українські Отці 

Салезіяни - сини св. Івана Боско. 

200/о на Семінарію у Бразилії, що її ведуть Отці ЧСВВ. 

100/о на розбудову Монастирів Сестер ЧСВВ у Аргентині. 

Чекаю Вашої братньої відповіді і щиро вітаю Вас 

ГРИГОРІЙ ЯРЕМЧУК 

Адреса: 

Н. ] А R Е М С Z U К 

Р. О. Вох 479 Cooper Station 
NEW YORK, N. У. 10003 
U.S.A. 



ГРИГОРІЙ ЯРЕМЧУК 

Фундатор видання «Заворожений світ» 
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ПО ТОЙ БІК ЧОРНОГОРИ 

І 

Простора наша Гуцульщина в довжінь, у ширінь і висо

чінь - ніхто не знає допевна, де її початок, а де кінець. 

Простяглася уздовж і вшир, піднялася високо. Зайняла 

південну закутину галицької волості, вперезалася частиною 

буковинської Верховини, закосичилася верхами, полонина

ми й лісами Закарпаття. 

Гуцульщина! Запишнена зеленою красотою, сповнена си

ли, вславлена буйністю природи та бурхливістю життя меш

канців-гуцулів. 

Здавен-давна світ дивами дивувала, людей чудами чуду

вала, чарами причаровувала. 

На жаль було в нас мало, хто ту нашу Гуцульщину зна

ли й любили, а красу й силу цінили, та подивляли. 

А тієї краси й сили було мабуть найбільше в частині Гу
цульщини по ту сторону Чорногори над бистротечними річ

ками, Білою і Чорною. Тисами. Але ця Закарпатська Гуцуль
щина була в нас найменше знана - забута була колись, -
У мряці забуття залишилась по сьогодні. А там краса, якій 
рівну не легко найти. Там заховано найбільше первобутно
сти гір і гуцульської старовіччини; 

Найгустіші тут ліси були, найбільше було в них різної 
звірини, найбистріші потоки тут греміли, найдовше тут уся
кі духи в нетрах і дебрах перебували, найголосніший був тут 
гомін гуцульської давнини. 

Славу цієї Гуцульщини несла в світ Тиса - славні тут 
величиною і красою села, а між ними найбільші, Ясіння, з 
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близько десятьма тисячами мешканців і Рахів із сімома ти
сячами. Старовинні це оселі - їх початки губляться в мря
ковині сивої давнини. 

Тут і полонини просторі з буйними травами - між ними 
2.022 м високий Петрос, а дальше, Шешул, Менчул, Прелу
ки, Близниця і другі, - тут не лише дві Тиси, але й потоки, 

між якими найбільші Розіш великий і Свидовець. 

Майже зовсім забутою, ніким недосліджуваною була та 
найменша частина Гуцульщини з місточком Руською Поля

ною від полонини Копілаша на південний захід до міста Си

готу. - (Марамош Сіrет). Ця частина належала перед пер

шою світовою війною до Мадярщини, після війни припала 

Румунії. 

Наш нарід тут був безмилосердно й безщадно нищений 

матеріяльно й гноблений морально, - чисто українські і мі

шані села не мали своїх шкіл, селяни жили в нужді і тем

ноті, ба, священики тут були змадяризовані так, що й у цер

квах не находили наші люди нічого свого, нічого рідного. 

Мадяри мадяризували гуцулів, румуни румунізували, а 

жиди визискували; всі, як голодне гайвороння клювали жи

ве тіло наших людей. 

Непроглядні. темні ліси, колись власність гуцулів, заб

рала держава, звірину в них забрали для себе мадярські 

вельможі, а майже всі полонини з теплим підсонням і буй

ними сочистими травами, загарбали жиди й випасали на 

них тисячні стада рогатої худоби й овець. 

Хоча карпатські ліси були власністю держави, то їх екс

пльоатація була в жидівських руках. Вони перебирали від 

держави вируб лісів, бутини, затруднювали в них тисячі лі

сорубів-бутинарів, розраховувалися з ними, як самі хотіли 

й використовували в злочинний спосіб, доставляючи їм та 

їх родинам харчі на рахунок платні за бутинарську працю. 
Жиди були власниками великих тартаків, у їх руках був 

теж майже весь деревний промисел. 

Гуцульські села тут, як Петрова, Рускова та другі, вбо

гі; при головних вулицях гарні жидівські будівлі, при них 

городи, сади й сіножати, гуцульські ж хати розкинені по 

верхах і rрунях. 
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Прекрасна й багата тут природа, а люди сірі, бідні, блі

ді недоживлені діти, жаль бере глядіти на них - матері їх 
п~редчасно постарілі, обличчя в них журбою о хліб насуш
ний поорані. 

А всі вони добрячі, щирі й гостинні, сердечні, лагідні й 

прихильні, хоч бідні й нещасні. 

Тільки десь там далеко, у верхах, під полонинами, за

держались були ще багаті rазди, нащадки колишніх дуків 

Верховини. 

Спільними зусиллями павперизували й ожебрачували жи
ди, мадяри й румуни гуцулів - rаздів замінювали в своїх 

слуг і наймитів. 

Жаль огортав і злість поривала, глядячи на ожебраче

них гуцулів - автохтонів багатої землі, яку завоювали ко

лись їх предки й запосіли непроглядні пущі і нетри Бески

ду на те, щоб ними користувалися й багатіли ненаситні чу

жинці-зайди. 

А автохтони, ожебрачені колишні rазди - дуки, жили, 

забуті своїми, погорджувані чужими, визискувані ворогами; 

животіли, здані на ласку й неласку зайдів. Нізвідки поради, 

ні допомоги немаючи, ниділи, загибали. 

Від непам'ятних часів бували тісні і безпереривні зв'яз

ки між галицькою і закарпатською Гуцульщиною взагалі, 

а з цією частиною за Копілашем, зокрема. Проходив тут го

ловний шлях знад Черемошу над Тису - Дідушковою Річ

кою, потім ішов двома плаями на полонину Скупову, даль

ше плаєм, зв. Угорське й Стовпнями на Черемош у Зеленім, 

звідтам на Шибений, або Лудовою на Ватунарку, а звідси 

Руським Ділом на Копілаш, а з нього в глибину закарпат
ських гір. Далекий дуже і довгий та великими труднощами, 

перепонами й небезпеками наїжений був цей гуцульський 

шлях. Бистрі річки і потоки, круті й стрімкі плаї каменисті 

і темні, як ніч ліси непрохідні, а в них повно дикої звірини, 
а там і безкраї полонини. Та гуцул любив мандрувати лю

бив небезпечні пригоди, а перешкод і звірів не лякався; на 
мандрівці почував себе вільним птахом. Позатим був цей 
шлях і торговельним шляхом - ним проходила замінна тор

гівля між двма посестрами - галицькою і закарпатською -
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Гуцульщинами. Ці плаї, це був відвічний шлях, який лучив 

зі собою розділених кордонами гуцулів. Тут по обох боках 

цього шляху й Копілаша, направо й ліва простяглися без

межні полонини, а довкола них густий праліс, повний диких 

звірів. 

Копілаш теж оточував темний ліс, що простягався по 

високих берегах потоків аж перед Руську Поляну. Гора й 

полонина Копілаш були вже по ту сторону Чорногори. 

Крім плаю через Копілаш вели на Закарпаття ще плаї зі 

Стога, граничної полонини, з Фуратика й Ледескула ген аж 

над річку Вишову, де жили теж наші люди, змішані з руму

нами. На сусідуючих зі собою полонинах сходилися літом 

гуцули з цієї і тієї сторони Чорногори - сходилися і дру

жили зі собою. 

Дуже крутим і стрімким плаєм крізь темний ліс сходило

ся з Копілаша на бистрий і бурхливий потік. Джерело того 

потоку заховане було десь глибоко в лісі між скелями, хто 

зна, чи бачило його коли людське око. 

Вузьким, каменистим руслом продирався той потік по

між лісову гущавину й скелі, і щойно минувши ліси Копі

лаша, розливав свої води дещо ширше, а його високі береги, 

покриті великими листковими й чатинними лісами, розсува

лися щораз більше, тож плив уже широкою, розкішною до

линою з лугами, буйним зіллям, квітами і травами аж до 

просторої, плодовитої, сонцем залитої рівнини, на якій роз
ложилося колись село, сьогодні містечко, Руська Поляна. 

Оповідали старі люди, що колись давно-давно - коли, 

цього сьогодні ніхто вже сказати не може, зайшли були сю
ди два брати, Медведчуки. Дуже їм припала до вподоби зе
лена долина під горами над бистрою річкою. 

Тут на цій поляні осядемо й будемо жити - сказали. По
будовали собі на ній доми, привели жінок «ззагори» й ста

ли rаздувати. 

Літом випасали на полонинах стада маржини й овець, зи

мою полювали на дику звірину. Множилося їх багатство, 

помножувався і їх рід. Почали осідати довкола них наші лю

ди, що їх манила до себе краса й плодовитість просторої, 

прелуки-поляни. 
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Та з часом почала вона притягати до себе посторонніх, 

чужих людей-зайдів ... 
Не було ради, треба було боронити поляну перед ними, 

перед зайдами, як їх називали наші люди. 
На чолі оборонців ставали оба Медведчуки, а були вони 

дуже сильні й відважні, тай дуже любили свою Поляну. Би
ли і гнали геть зайдів, кричучи: Не пхай сюди свого погано
го носа, зайдею! Тут наша, тут. руська поляна, власність лю

дей руської крови, віри й мови! І Руським зветься той потік, 
що над ним наша Поляна! 

Звідсіль то й назва, Руська Поляна. 
Але потім прийшли важкі і погані часи для нашої закар

патської Гуцульщини, а з нею і для Руської Поляни. 

в боротьбі з наступаючими на неї чужинцями згинув 

останній нащадок Медведчуків, долину залляли зайди мадя
ри, румуни й жиди, та стали її панами. 

Але всежтаки, хоч мадяри перезвали навіть Руську По

ляну на Гавесмезе, то панівною мовою в ній була завжди ук

раїнська мова. Так воно там і сьогодні. 

Не завадить подати ще дещо про ту, за Чорногорою, за

кутину нашої Гуцульщини з великими селами, Богданом, 

Раховом і Ясінням. Як уже сказано було, була ця частина 

Карпат одною. великою, непрохідною пущею лісів. 

Крім диких звірів і птаства, ніщо інше не оживлювало 
тут гір і лісів. 

А звірини й птаства була тут тьма-тьменна. 

Говорили тут колись старі люди, що Господь прогнав був 
із раю не лише Адама й Еву, але й усіх зв1р1в і птахів, а ті 
найшли для себе другий рай власне по ту сторону Чорних 
гір, над двома Тисами. 

А було тут тепло й затишно, холодні вітри не завівали 
сюди, не було таких лютих зим і морозів, як по цю сторону 
Чорногірського хребта - мала звірина й пташня де жити й 
плодитися. 

Дики ходили тут стадами, голодні не були, - буки дава
ли подостатком жирної бучини. 

Олені і серни випасалися на полонинах, дуже багато бу
ло вовків, найбільше кишіло в лісах від диких котів, рисів 
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і лісових куниць. Над потоками, що були повні риби, жили 
видри, вороги пстругів. 

Птаство наповнювало ліси не лише співом, але й криком 

і вереском. Над ним, як над звірями ведмідь, царював орел. 
Правда, звірі пожирали одні одних, але плодилися так, 

що це не зменшувало їх кількости. 

Проходили віки над Карпатами, а в цій дикій закутині 

ніщо не змінялося, бо не заходив ще до неї чоловік. 

Про перших тут людей оповідали старики те, що чули від 

своїх предків. Перші люди зайшли сюди з тамтої сторони 

Чорногори, знад Прута й Черемошу й вони то заселили цю 

частину Карпат. 

Були це втікачі. Довгий час жили ті люди над долішними 

Прутом і Черемошем свобідним життям, ніхто з чужинців 
не заходив до них і не нарушував їх життя. 

А потім зайшли до них чужинці-зайди - їх називано па

нами. Ті то «пани» принесли людям панщину, гніт, неволю 

і утиск. Вони ж звикли були до вільного свобідного життя, 

не хотіли зносити й терпіти панщини. 

Отож проворніші й відважніші зпоміж них почали ду

мати, де би їм шукати такого життя, яке мали їх предки, що 

не бачили й не знали зайдів-панів й не знали що це таке 

панщина, а з нею ще й військова служба. 
А де ж можна було найти ще тоді безпанську землю? 

По ту сторону Чорногори, де темні ліси шуміли, а в них 

звірі ревіли! 

Туди отже стали продиратись свободолюбні люди. 

Важке, дуже важке життя ждало їх там, але було вільне, 

свобідне, а вони за таким життям тужили, такого життя шу

кали й находили в безмірних пущах лісових. Перші шляхи, 

що вели за гору, це були плаї - один через Копілаш, другий 

через Воронєнку. Туди тікали люди від панщини й від війсь

кової служби, а згодом позакладали там оселі, пізніше вели

кі села, як Руська Поляна, Богдан, Рахів, Ясіння і другі. 

В тому часі, коли по цю сторону Чорногори була вже пан
ська неволя й чужа влада, в країні над Тисами не було ще 
жодної влади - була воля, хоча життя людей, осілих у ній, 
було дуже тверде й важке. Люди жили виключно з ловлі 
звірини - вона живила й одягала їх. 
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Середуща Тиса була вже тоді під мадярами, але їх влада 

сягала лише по Сигіт. Мадяри дуже жорстокі, але при тому 
трусливі, вони зайшли в Карпати щойно тоді, як були тут 
уже вільні від лісів і звірів простори, а на них людські ба

гаті оселі. 
дехто з перших поселенців осідав в недоступних горах, 

але таких не було багато, більшість закладала собі житла 
на полянах-прелуках понад річками й потоками. Така пре

лука, оточена зі всіх сторін ланцюгом гір із лісами, була там, 
де сьогодні село Богдан. Ця долина-кітловина була тепла, а 
в довколішних лісах було безліч дикої звірини - мясо й 

шкіра для поселенців. Тут то, на тій прелуці, де сходяться 

два потоки, Павлик і Відричка, осів один із перших поселен

ців Богдана - Говрєк називався. Звідки зайшов сюди, ніхто 

не знав, ніхто його про це не питав. Над Тисою осів Кола

чук, а над її притокою Богданом, Зелізник. Перший, що осів 

у Лугах, звався Бочкар. Там, де впадає в Тису потік Вовчий, 

осів Корчун, а там, де вливається в Тису річка Квасний, осе

лився Котлан, пізніше великий багатій, що заняв для себе 

багато полонин, між ними Піп-Іван, цей що за Богданом, tро
па, Остелка, Лєчин, Головач і Петрос. Другі богданці запосі

ли полонини, Лихі Трави, Берлєску, звідки бере початок 

бистрий потік Лешетів, а дальше велику полонину, Том

натик. 

За тими полонинами простягалися дальші, як Маслокру

това, Прелука, Довгий, і Гребісьоха. 

А ще дальше Межипотоки, Стерешора, Мала і Велика 

Ненєска, Верші-щавіл, Кея і Алан. На Ненєсці багато скал, 
а в них Довбушові комори зі скарбами. 

За тими тягнулися ще полонини, Віпчина й Виртопи, та 
чорногірські полонини, Балтацул, Бребенєска, Туркул і 
Брицкул. 

З чорногірських полонин заняли Богданці Скопеску, Лан
чинєску, Гарманєску і Рогнєску. Вони були спершу власніс

тю Зелізника, а потім перейшли в руки Молдавчуків. 

У сі ті полонини зайняли мешканці сіл над Тисами і їх 
притоками, але сталося це не зразу - на це потрібно бу ло 
довгого часу. 
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Перші поселе~щі в тій частині Бескиду вели кочовниче 

життя, як ловці звірини жили в шалашах, пізніше стали бу

дувати колиби з круглого дерева, а шпари затикали мохом, 

вікон не було, а як і були то зовсім маленькі, а замість ши
бок зі шкла, були виправлені на тоненько заячі шкірки. На 

середині колиби горіла ватра, яка ніколи не вигасала. · 
Щоб можна було зразу плекати яку городину, чи щось 

сіяти, чи садити, про це не можна було й думати, не можна 

було держати і домашнього скоту. 

Треба було вперед палити й корчувати ліс - робити го

родці під ярину й царинки на сіно. 

Землю під городці копали лопатами, а пізніше орали вже, 

але дерев'яними плугами. Сіяли овес і ячмінь, а потім сади

ли вже картоплю. Але не йшло це легко. Часто всю працю 

і надію нищив ведмідь - не помагала хочби яка сильна ого

рожа, ведмідь ншцив її і толочив засів. Треба було ночами 

сторожити засіяне й держати весь час велику ватру. Кар

топлі нищили дики. 

Тяжке, не легке було життя rаздів за Чорногорою. 

Пізніше змінився вигляд нашого Бескиду по ту сторону 

Чорногори, зрідли ліси, зникли звірі. 

Залишились там лише ще ті самі, але вже голі верхи, 

rруні і полонини, та ще річки й потоки, яких там багато, а 

всі страшенно бистрі й бурхливі. 

Крім уже згаданих потоків, є там ще Щавель, Бребой, Ти

щера, Білин, Рускова, що вливається у Вишову, Вадомир, 

притока Квасного й багато інших. 

Комунікації між оселями на Закарпатській Гуцульщині 

не було довгий час жодної. Дуже тяжко було дістатися з Бог

дана до Рахова, хоч віддаль між ними була невелика. З Бог
дана в Рахів можна було зайти тільки пішком понад Білу 

Тису, але лише до того місця, де вона сходиться з Чорною, 

а дальше русло Тиси було непрохідне, треба було спинатися 

гірськими верхами. 

Дорогу з Рахова у Богдан прокопано щойно тоді, як ма

дяри взялися вивозити в світ карпатські ліси. 

Найлегше ще було дістатися з Богдана в Луги, вище по
тока Мущитуля. Луги повстали раніше ніж Богдан - сюди 
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було найлегче дістатися втікачам зза Чорногори. Плаї на по

лонини повстали тоді, як горени запосіли полонини й вига

няли на них маржину й вівці. Найстарші плаї, це з Рахова в 

Чорногору, з Богдана через Луги, ще інші вели на Пересліп 

і Merypy, з Меrури на Берлибашку, звідтам на Верші, а по
током. Білий, у Требушани. З Говерлі вів плай Лозіщиною 

у Ясіння. Один із найстарших плаїв ішов із Руської Поляни 

на Копилаш. 

п. 

Початки й час заселення гуцулами Зеленого Бескиду 

взагалі, а його частини по ту сторону Чорногори зокрема, 

тонуть в густій мряковині здогадів і фантазій. 

Немае про це згадок у літописах, немае хронік, ні запи

сок ... Були тільки усні перекази й легенди старих гуцулів, 
але й вони загибають уже під ударами історії і суспільно

політичних потрясень. 

Давноминулим нашої Гуцульщини мало-хто цікавився, 

майже ніхто його науково не досліджував. А якщо й дехто 

цікавився гуцульською «старовіччиною», так це були в біль

шості чужинці, не наші науковці. 

А вже тією надтисанською частиною Гуцульщини, так 

нею ніхто не цікавився - ні її минулим, ні сучасним. 

Джерела відомостей про неї сьогодні, це самі оповідання 

і перекази тамтешніх гуцулів і деякі, але дуже скупі, за

писки. 

Ось що можна було там, за Чорногорою, почути й найти 

на «марrінесах» старих, церковних книг, що їх залишили ко

лишні священики й дяки: 

Двома «руслами» плили сюди перші завойовники підчор

ногірських Карпат - одні йшли з низин над середущою Ти

сою, а то й знад 'Ужа - йшли в лісові пущі під напором ма

дярів, другі знад Вишови, під тиском волохів, а треті зали

шали свої гори й оселі над Прутом і Черемошем і пішли поза 

Чорногору шукати нового свобідного, нехай що дуже твер
дого, невигідного, важкого, непевного й небезпечного життя 

над обома Тисами та їх притоками - головне й важне, що 
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тут не було панщини й знущань зайді.в, які потрапили були 
залізти вже над Прут і Черемош. 

За цими, сказати б, утікачами, йшли і священики й дяки 

та осідали на закарпатській Гуцульщині. 

Сяк чи так, але існує багато даних припускати, що ·ча

стина Карпат над Тисою була заселена пізніше від земель 

над Прутом і Черемошем. 

Найбільший наплив поселенців був тут, коли по цю сто

рону Чорногори запроваджено крім лютої панщини, ще лю

тішу, дванадцятилітню службу військову - хто міг і хотів, 

утікав і осідав тут, де подобалося йому. 

Воліли вести тут напівдике й страхітливе життя, як жи
·ти там у панській неволі, або відбувати військову службу 

далеко від гір рідних і від своїх людей. 

Між утікачами були й такі, що кроваво мстилися на 
«зайдах» - гнобителях! Для них був одинокий рятунок у
теча «загору», як казали. Було й багато дезертирів із війська 

чужого. Оце в одного тільки багатого rазди в Богдані було 

на початку девятнадцятого століття кільканадцять леrінів 

на службі. Були це самі дезертири - рослі як ялиці, сильні 

як дуби. Без батьків і рі.Дні, далекі від рідних гнізд, але таки 

в рідних горах і лісах, де вірли понад верхами літають, вед

меді ревуть, потоки грають, ялиці шумлять, пташки співа

ють, полонини зеленіють, вітри свобідно гуляють. 

Неволі і зайдів-панів тут нема! 

Так воно було - так повістували старики! 

Слабші тілом і духом залишилися на засиджених міс

цях, а сильні тілом і сміливі духом шукали нових місць, де 

могли би свобідно розпустити свої крила й зажити вільним 

життям, а згодом заложити нові оселі. 

Для них було краще, як на це пішло, - згинути вільними 

у смертельних тисках ведмежих лап, ніж жити у невільни

чих «обіймах» зайди-пана й зносити панщину, чи відбува

ти військову службу. 

Ціннішою від життя була в них воля - свобода. Казали: 

ліпше пережити один рік на волі, як перемучитися десять 

років у неволі. І вибирали волю! 
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У лісових rущах-нетрах, у скельних дебрах-проваллях, 

на високих полонинах жили, з ведмедями і вовками сусіду

вали, щоб тільки не з зайдами-панами, які намагалися за

прягти їх у ярмо неволі. 
«Тут не клав лях, ні інший зайдей, меж! - казали - ку

ди захочеш, туди штрикнеш, що задумав, те й зробиш!» 

Осідали, де вигідніше й захисніше було, теребили ліси, 
палили їх і корчували пні та закладали оселі там, де досі 

предковічні пущі були, вікові дерева до неба верхами сяга
ли ... Виривали лісам землю, незважаючи на це, що ті ліси 
живили їх. Чому так? 

Бо ці, тепер тут лісовики-бескидники, це ж нащадки лю

дей, які ні гір, ні лісів не знали, були людьми землі, яка їх 

кормила. 

І та кров колишніх предків, людей землі, відзивалася у 

їх нащадках, що по волі, чи по неволі, чи по-божому хотінні 

чи «по-щучому повелінні» заблукали в карпатські, лісисті 

гори. Тож і тут вони старалися відвоювати від лісів землю 

для себе - до цього закликали їх предки не лісовики й не 

«ГОрЄНИ», а сини землі «ПОЛЄНИ». 

«Звільнімо неню-землю від лісів, а вона годуватиме нас і 

нашу худібку» - казали. І за якийсь час росла вже на город

цях усяка ярина, на перелуках овес, ячмінь і картопля, ца

ринки вкривалися буйними травами на сіно, на зрубах ви

пасалися корови, на полонинах во.тrи й вівці. Тільки-що на 

полонини заходили з далеких сторін волохи й не давали на

шим людям випасати на них маржину. 

Волохи виганяли свою маржину на наші полонини вес

ною і сходили з них осінню. Власниками тих полонин вони не 

були й не могли бути - вони ж не жили тут, у наших горах 

- були лише часовими вжитковцями карпатських полонин. 

Але волохи були нахабні, не лише узурпували собі право до 
наших полонин, але й, уживаючи їх якийсь час, понадавали 

їм назви, які залишилися і посьогодні. 

Заходили волохи зі своєю худобою з Волощини й Мадяр
щини, а то ще й з дальших сторін, ген аж під Чорногору й 
на другі полонини, від Чорногори аж до джерел Черемошу. 

Дуже мало було полонин в Карпатах, на які не заходили би 
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волохи. Це тягнулося від часу, коли ще землі, заселені ру

мунами, були римською провінцією, Дакією. 

Найдавніший шлях-плай, яким гнали волохи худобу на 

чорногірські полонини, вів понад ріку Вишову, попри місце

вості Воршу, Мойсеї і Вишів до оселі Леордіне, де Вищова 

бере в себе ріку Рускову, а тоді понад неї через Руську По

ляну на полонини Копилаш, Ледускул і Стіг. Від Стогу прос

тяглися безкраї полонини, на які було легко дістатися. 

Другий плай ішов через Луги на Піп-Івана, а інший вів 

через Богдан на полонини. Томнатик і Туркул. 

Були ще й другі «волоські» плаї, один із них вів із Вишо

ви на полонини Будийовську й на Чівчин і Попадю. 

Наші «Горєни» мусіли зразу вдовільнятися полонинами, 

на які не заходили волохи, але таких не було багато. 

А тут маржина множилася, не було куди діватися з нею. 
Почали наші думати, як звільнити полонини від боязли

вих волохів. Перші подумали про це rазди в Богдані, Рахо

ві і Ясінню, в яких руках бу ли вже всі вільні від волохів 
чорногірські полонини. 

А волохи всадовилися були вже на близьких до наших 
сіл, Руськової і Лугів, полонинах і почували себе на них, як 

у себе вдома. Це роззухвалило волохів і почали запосідати 
одну полонину за другою. 

Тоді починає між нашими рости обурення на зухвалих во
лохів - воно росте щораз більше ... «Якже це так? - пита

ють один одного - гори й ліси і все що на них і в них на

ше, а полонини малиб бути волоські? Ні, так дальше бути не 
може!» 

І почалася між нашими й волохами боротьба за чорно-

гірські полонини ... 
Раз перемагали наші, раз волохи. 

Вигнали наші одного літа вівці на полонину Бренєску. 

Зібралися кількадесять здоровенних волохів, узяли в 

руки хто що мав і йдуть на полонину Бренєску, та.м нападуть 

на вівчарів, побють їх, а вівці заберуть. 

Ще й до нині не забули люди, як воно тоді було. 

Волохи напали несподівано на вівчарів і почали їх бити 
куди попало. А наші бороняться, - чим хто має, відбиваеть-
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ся від волохів. Виривають з огорожі вориння і ним «гатять» 
по головах напасників. Багато вже їх із порозвалюваними 

головами й поломленими ребрами, червониться земля і трава 

кровю. 

Волохи додають собі відваги криком, наші бють їх мовч-

ки, якби на току молотили овес, чи ячмінь. 
Але, щож, волохів багато, тай ще біжать з сусідніх поло

нин їм на підмогу. А коли наші вівчарі вже знеможені, по

калічені й скривавлені лежали на землі, тоді волохи попри

тягали їх до ялиць і міцно попривязували до них, роти по

закривали, щоб не могли кричати, а зробивши це, забрали 
всі вівці з полонини й подалися з ними в сторону Стога ... 

Не запримітили були волохи, що в стаї на Бребенєці був 

хлопець. Він, як лише волохи кинулися на вівчарів, «ушт

рик» в «путеру», в бочку, в якій rлєджилося молоко на сир 

і в ній скрився перед волохами. 

Як тільки волохи забралися з полонини, цей хлопець 

«віштрию> з «путини», повідвязував вівчарів від ялиць і по

відтикав їм роти, а тоді вони бігом у Луги й Богдан, дали лю

дям знати, що сталося на полонині. За короткий час не йшли, 

а бігли rазди й леrіні з Богдана і Лугів на полонини. Кожний 

мав щось у руках: пістолю, пушку, топір, ніж ... 
А волохи? 

Іх захопила ніч із зрабованими вівцями поміж Корбу лом 
і Стогом. Обночувалися там на поляні скраю ліса. Розложи

ли велику ватру й жарять над нею мясо з чужих баранів і 

ягнят. Ідять, пють, сміються, радіють, що побили «гуців». 
Іх там пожеруть вовки, а деяким ще живим видовбуть круки 
очі. 

Волохи, звісно, тру сливі, але й дуже жорстокі ... 
Радіють - не думають і спати. Он один грає у флоєру 

- танцюють «гору» ... А там співають «дойну». Пяні не лише 
тим, що випили, але й перемогою! Відбили полонину, ще й 

вівці забрали! Якже не радіти й не пяніти? А довкола поляни 
стоять уже Богданці і Лугівці ... ждуть на знак свого «коман
данта», Зелізника з Богдана ... 

Умовлений знак і летять кулі з пістолів і пушок на го
лови волохів ... А тут уже й топори падуть на їх голови. 
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Не залишився ні один волох у живих - лягли всі поко
том на лісовій поляні довкола ватри. 

Там і залишено їх трупи на поживу вовкам і лисицям -
вівці перегнали вівчарі на Бребенєску. 

До сьогодні не забули цього, що тут сталося, наші rс;>рє
ни. Те місце, між Корбулом і Стогом, де побито волохів, 
зветься Заруби. Хто б не переходив туди, не перейде, щоб 
не кинув на Заруби галузки смерічки, чи іншої деревини. 

Це для того, бо горяни вірять, що кожний, хто не вмре 
своєю природною смертю, може перекинутися в упира, або 

вовкулаку й робити людям пакості. Щоб запобігти цьому, 

треба вергти на те місце, де погиб, галузку дерева. То ж 
там, де погинули волохи, на Зарубах, лежить і до сьогодні 
гора хворосту, накиданого прохожими. 

Оборона своєї гірської закутини перед зайдами та їх по
rубними впливами скріплювала любов до всего того, що пе
редали предки й наказали держати його руками й ногами. 

Дещо відмінні умовини життя тут формували й відмін

ні типи людей. Було тут і більше rаздів-багатіїв, а багатство 

давало певність себе і почуття вищости, казало цінити себе 

й свої rаздівські чесноти та й берегти, сокотити їх. Треба ще 

додати, що Закарпатська Гуцульщина мала в початках доб

рих священиків, які були сторожами людської і християн

ської моралі і мали на людей великий вплив. Походили во

ни в більшості з Галичини. 

Сказавши коротко: Сильні тілом предки виростили силь

них нащадків - сильний дух предків формував сильні ду

ші правнуків ... 
О не за одну полонину мусіли наші горєни зводити бої 

з вонлохами - це робили передовсім богданці. Тож і не див

но, що в скорому часі всі полонини вище Богдана й Лугів 

були вільні від волохів. 

Лише одна полонина, Ол ом, залишилася бу ла в руках 

волоха. Ії відкупив у нього 1925 р. за 100 тисяч чеських ко
рон Іван Кудрич у Богдані. Цей волох жив у Білій Церкві. 

А як це ставалося, що волохи бували навіть правними 

власниками деяких полонив у Чорногорі? 

Ото деякі волохи з Мадярщини брали участь у австрій

сько-пруській війні, зрозуміло по стороні Австрії. 
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Після війни умудрилися ті волохи жадати від Австрії 

заплати за «хоробрість»". Тоді то дістали від Марії Тереси 
документи власности на полонини в Бескиді. За випас ху

доби на них мусіли наші люди платити волохам. Не без того, 

що й багато наших людей з Богдана, Рахова, Ясіння і других 

сіл, дістали були подібні документи з Відня. 
Мали такі документи Молдавчуки й Зелізник у Богдані, 

а Котлан мав їх аж на чотири полонини, мав їх і Бочкар у 

Лугагах, теж на кілька полонин. Але ті документи не всі діс

талися їм, просто з Відня, ні, лишень дуже мало, а більшість 
їх відкупили наші у волохів. Волохи не мали жодної корис

ти з тих документів, бо наші не допускали їх на полонини, 

а «воювати» з гуцулами волохи боялися, тож за безцін про

давали їм документи від Марії Тереси. Ті документи держали 

горєни в «пошєнівку» - вони писані на пергаменті, на них 

великі печатки з цісарської канцелярії у Відні. 

ІІІ. 

З одного коріння і пня походили наші гуцули по цю і ту 

сторону Чорногори й одне минуле мали, а всеж таки були 

між ними й деякі ріжниці. 

Певне - ті ріжниці витворилися щойно з бігом часу,а спри

чинили їх не лише віки, але й дещо відмінний побут і життя, 

тай сусідство - інше тут, інше там. 

Говірка, з задержанням архаїзмів у висловах і зворотах, 
була в них колись одна, загальна, але згодом повстали ріж
ниці в говірці, в назовництві предметів і явищ, у складі і ви

мові деяких слів,у заміні одних звуків і літер другими, в бу

дові речень і стилізації, але це не було найменшою перешко

дою у взаємному розумінні - було в них глибоко вкорінене 

почуття одного походження, одної, племінно- родової, а потім 

і національної, душі і крови. 

Ріжнилися і одягом-ношею, хоч тут і там були короткі ко
жухи-рукавники й киптарі без рукавів,усяко понашивані й 

сафіяном та блискучими гузиками й капелями прикрашені, 
сердаки волічкою нашиті з кутасами, широкі череси й тобіл

ки та дзьобеньки- гуні і ryrлi, штани-гачі-холошні з сукна 
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чорного або білого, на ногах постоли й капчурі, на головах 
кресані в літі, барані шапки в зимі, але було багато ріжниць 

у крою, шиттю і прикрасах одягу. 

Зрештою майже кожне село на Гуцульщині відріжнялося 
одне від одного ношею і строями. Це було залежне від уміло

сти й мистецького хисту й смаку місцевих кушнірів, шваль, 

і вишивальниць. 

Були ріжниці і в виробах з дерева, мосяжу й шкіри, в гос

подарському і хатньому приладді,в упряжі на коней і сідлах. 

Але найдивніше й найцікавіше, так це ріжниці в деяких 

звичаях і обрядах, у сприйманні еві ту й реакції на нього, а 

передовсім у статевій моралі. 

Вірування, чи, як хтось скаже, забобони, існували тут і 

там, вони були майже тотожні, тими самими предками за

несені в гори, але по цю сторону Чорногори була більша 

статева вільнодумність, що подекуди доходила аж до рознуз

данности, а цього на закарпатській Гуцульщині не було, як 

і не було тих порнографічних співанок, які були тут, не бу

ло там і ославлених любасок і любасів, не було венеричних 

хворіб. 

Статева мораль стояла високо. Не було там і тих любо
щів із чужинцями, які траплялися нераз тут, хоч і там було 
зайдів- чужинців не мало, як мадяри, волохи жиди. 

Люди наші там були здорові тілом і духом. 

Старі дбали пильно, щоб молодь не вживала сороміць
ких слів, і щоб завжди й усюди поводилася прилично й при
стойно. Навіть дорослі діти підчинялися волі батьків, були 
слухняні й відносилися до «старині» з великою пошаною. 

Назагал були закарпатські гуцули великими традиціона
лістами. Предківські звичаї, побут, обряди і навички, це були 
святощі, яких не вільно було нарушити й змінити. 

Публична опінія була сильніша від законів. Вона норму

вала все громадсько-суспільне життя. Трапилося було раз, 
що дівчина в Богдані обтяла собі коси - не сміла потім пока
затися на вулицю. Мусіла втікати на полонину й перебути 
там, поки не відросли їй коси, але причіпка, що їй дали -
«підстрижена» - залишилась їй на завжди. 

Не багатство й достатки, а rаздівська честь-гонір були тут 
на першому місці. А хто втратив отой гонір, тому вже й ба-
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гатство нічого не помагало. йоrо переставали за rазду вважа
ти тай, як казали, не «клали вже в колєду», осторонь нього 

держалися. 

Отою людською честю і rаздівським гонором, а не самим 

багатством, перевшцували тамтешні гуцули своїх усіх сусі

Дів - румунів, мадярів і жидів. 

Де і в чому дошукуватися причини й джерела ріжниці 

між гуцулами з одної і другої сторони Чорноrори? 

На це питання не легко дати відповідь. Можна лише роби

ти здогади ... Частина Гуцульщини над Тисою була довше, 
як ця над Прутом і Черемошем, відтята від зовішнього світу 

- чужі впливи не сягали туди, до того ж тамтешні гуцули 

були дуже відпорні на чужі впливи. Жили своїм власним, 

відрубним і замкненим житrям, чужих вітрів із так званою 

«культурою» не допускали до себе. Були певні, що їх культу

ра вища від тамтої і цим гордилися. 

Цю частину наших гір запосіли люди твердих характерів 

і залізної волі, а тамтешнє життя важке, не легке, гартувало 

їх характери, робило непохитними й неподатливими, та фор

мувало душі, дещо відмінні від тих з-поза Чорогори. 

IV. 

Первісним життям жили наші горєни на Закарпатській 

Гуцульщині. Простим, але яким же багатим, щасливим і без

журним, бо вільним життям! Було те житrя глибоке, повне 

внутрішнього змісту, окутане незглибимими таємницями й 
нерозгаданими загадками й овіяне незбагненими чарами. В 

І'раждах, відгороджених від світу, як графи в своїх замках, 

жили там горєни, а їх душі й усе, що в них ворушилося, були 
теж недоступні постороннім - душі й серця їх. 

У відтятій від світу гірській закутині жили й rаздували. 

В праці, труді і змаганнях із прекрасною, але й грізною при

родою, минав їм час ... 
Чергувалися пори року, проходили роки за роками, мно

жилася маржина, росли статки, збільшалися достатки, на

повнялися багатством кліті-комори. 
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Не порожні були комори й кошари, тай повне життя було. 
Повне згадками минулого, доповнюване сучасністю з повіс
туваннями, прикрашуване казочками, мережане співаночка

ми й грою у флоєру й трембіту". 

Подвійне було тут життя наших горен - половина його 
проходила в селах над річками й потоками, зимою, коли вер

хи гір і полонини обезлюднені під грубим сніжним покрива

лом глибоким сном спали - й літом, коли верхи закосичува
лися барвними чічками, а полонини зеленими травами вкри

вались, - на верхах і полонинах із маржиною і овечками 

проходив їм час. 

Поза цими двома гуцульськими «світами» був ще й тре

тій". Це був праліс, темні бори й лісова пуща, куди - й то зрід
ка - запускалися хіба з відважних найсміливіші, хоч були й 

такі бори-гущі, яких ніколи не діткнула людська нога, рука 

не досягнула, око не доглянуло". 

І все тут, і гори, і люди та їх життя були овіяні красотою 

і чарами - гуцульський світ вилеліяний був думками, вико

лис&ний мріями, шсонькз.ми виголублений, чічками замає

ний, казками сповитий. 

Світ - високо цінений і глибоко коханий, бо надлюд

ським трудом здобутий, кровавою боротьбою завойований". 

Відтяте від світу життя і побут і їх природні умовини, 

як і своєрідні звичаї і обряди формували своєрідні типи лю

дей і різьбили відмінні душі і серця - формували людей з 

гострими чертами облич, з орлиними носами й бистрими, вог

нистими очима, рухливими й звинними, - вливали в їх жи

ли гарячу кров". 

А вільне свобідне життя витискало на мешканцях теж 

своєрідне пятно". Та - як тут говорили - «біда не спить»". 

Прийшла біда й то не мала, а велика й на гори під Чорно

горою, закралася й над обі Тиси, вилізла й на верхи й поло

нини". 

Багата була ця частина наших гір - безцінні скарби були 
тут". Темні, нерухані з первовіку ліси! А в них дорогоцінні 
тиси, кедрина, мудрень, буки, клени, явори, смереки і ялиці 
п'ятьсотлітні, до неба сягаючі дерева, придатні для будови 
кораблів і для виробу ріжних меблів, фортепіянів і других 
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музичних інструментів - дерева, пошукувані Англією і Іта

лією, Данією і Голяндією ... 
Про це не знали наші горєни ... 
Але знали їх сусіди, ті над середущою Тисою, що з азій

ських степів зайшли, а звались мадяри. 
Ті то мадяри, осівши там, де сьогодні місто Сигіт, почали 

посуватись під наші Карпати й ласим оком споглядати на 
карпатські скарби, ліси ... Почали то по одному, то по двох, 
просуватися понад Тису й до Рахова, ба й до Богдана. Богдан 

був уже великий, ріс не так у ширш, а більше вздовж понад 

ріку. Жили в ньому rазди-дуки, бідних не було ... 
Своїм власним, свобідним житгям жили, про «біду» й не 

думали. Багате й велике село було Богдан. Зразу не було в 

ньому ні церкви, ні священика. Священик приїздив сюди 

на коні з Рахова й відправляв Богослужбу в хаті rазди За

лізника. Хата ця, як було вирізьблено на сволоку, побудо
вана була «Року Божого 1730 того». Потім побудували бог
данці серед села деревяну церкву, а пізніше, 1861 р. муро
вану. 

Першим священиком у Богдані був Андрюхович із Гали

чини. По ньому був - здається - Заклинський, що то мав дру
жину надзвичайної краси, а коли вона в молодому віці помер

ла, він склав про неї пісню, яку довгі роки по всіх священи

чих домах співано: 

Там де Чорногора пишно угрів край витає ... 
Там де Чорна Тиса Білу бистро здоганяє ... 

Початкові слова тієї пісні вириті на одному пам'ятнику на 
цвинтарі в Богдані, а старі богданці казали, що власне під 

цим пам'ятником спочиває молода попадя." Потім був у Бог

дані парохом Іван Браня, що був родом із Рахова. Пережив 

тут шістьдесят літ - був не лише парохом, але й добрим 

щирим батьком для богданців. Хрестив малих, вінчав дорос

лих, ховав старих. 'Усі богданці відносилися до нього, як доб

рі діти до доброго батька. Дуже плакали й тужили за ним, 
як помер. 

Після нього був священиком у Богдані Романець. 
Але й за нього богданці все згадували о. Браня й проси

ли Романця, щоб уступав у його слід і був таким священи
ком, як був Браня. 
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Згадували, як то о. Браня наказав богданцям не мішати

ся до того, що робили мадяри 1848 р., держатися осторонь їх 
«ліворуції», і як охоронював людей перед москалями, що 

ЙІШ!и через гори Карпати на допомогу Австрії. 

Але перед мадярами, що лізли в гори, не міг ані він, .ані 

його попередник захоронити горен. Пролізли силоміць у 

Карпати й принесли не лише богданцям, але й усім горенам 

найбільше лихо, яке прине{:ти могли - неволю. Оте страш

не мадярське слово «Немсобот» - не вільно. Про це, що віль

но, й не згадува.11и, а тільки все і всюди «немсобот»- не віль

но. 

Громом спало це страшне слово на горен. Тих, що прИНе{:

ли сюди це грізне слово, мадярів і німців, називали горени 

згірдливо «жеболупами». Ненавиділи їх і погорджували ни

ми, але були супроти тих жеболупів безсильні. За ними стояв 

уряд, військо й жандарми ... 
Перше, що зробили ті зайди-жеболупи - позабирали си

лою від горен найкращі царинки-прелуки, повиганяли горен 

із догідних Грунтів, побудували на них доми й усадовили в 

них своїх слуг - лісничих, сторожів лісів і наставників над 

рубачами вікових лісів - бутинарями. 

Треба було пробивати крізь скали дороги - першу дорогу 

понад Білу Тису з Рахова до Богдана. 

Жандармерія і гайдуки виганяли rаздів із rражд і гнали 

«на панщину», чи як казали богданці, на «немслобод» - за 

працю платили нагаями - корбачами й киями. 

Дальше мусіли наші люди прокопувати дорогу з Рахова в 

сторону Бичкова, а потім робити Тису сплавною, щоб було 

можна нею сплавлювати дерево з лісів. Це була робота, яку 

можна прирівняти хіба до роботи невільників, які колись 

будували в Єгипті піраміди ... 
Та на цьому не кінець - треба було ще будувати майже 

на всіх гірських потоках гаті-«клявзи», задержувати воду, 

а потім підносити запори-шлюзи, робити штучну повінь і 

сплавлювати дерево. 

Бутинарями й керманичами дараб ставали ожебрачені за

йдами-панами, гуцули. Не{:ти в гори неволю допомагали ма

дярам і німцям ще й волохи, а за ними сунули сюди жиди. 
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І всім тим зайдам було все «собот», вільно було робити з 

гуцулами, що їм захотілося, а гуцулам було все «немсобот. 

Приголомшені й обездолені стали горени ... Як казав ста
рий Молдавчук: сиділи при ватрах, курили зелений, міцний 

«дугаю>, покивували головами, розводили безрадно руками 

й приговорювали: 

«Пек му й осина, тому проклятому «немсобот». - Треба 

буде почерез него загибати» ... 
Та замало було «панам» того, що позабирали гуцулам, за

боронили їм стріляти звірину й охороняти перед нею мар

жину,- замало, що запрягли вільних людей в панщизняне 

ярмо неволі, - ні, вони повідбирали гуцулам ще й багато по

лонин. 

От як оповідав старий Молдавчук: 

Закликали його діда до Сиготу, наказали принести доку

менти, видані Марією Тересою на полонини. Рогнеску - й 

Гарманєску, - казали, що ті документи вже старі, їх треба 

відновити. 

Забрали від діда документи й тільки їх бачив. Але з ними 

позбувся і обох полонин, вони, ці документи й полонини -
перейшли в руки якогось мадярського графа й вш~асати на 

них маржину було дідові Молдавчукові «Немсобот». 

А що принесли горам жиди? 

Про це, як казав Молдавчук, жєсно й лєчно згадувати. 

Не було в горах панів і їх слуг, не було й жидів. 

Щойно за ними почали прилазити в гори жиди. Бог знає, 

звідки лізли сюди. Люди називали їх «Торбеями». Заходили 

до наших людей з торбами на плечах. А в тих торбах ма.ТІи 

все, що гуцулам потрібне було, мужчинам і жінкам, rаздам 

і rаздиням, ба і їх дітям. 

А при тім так примильно й облесна говорили, що в кожній 

rражді щось продали, або проміняли. 

Минав рік, два й «торбей» мав уже свою неабияку хату, 

а в ній крамницю і коршму з напитками. І так то жиди тут 

багатіли, а гуцули бідніли. 
Тай і не диво, що так воно було ... 
Наші гуцули - це були діти природи". Не знали фальшу 

й облуди, ні підступу, ні хитрощів, мали в собі унас.ТІіджену 
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по предках лицарськість духа й шляхетність серця, то ж, чи 

можна дивуватися, що так легко й скоро дали себе жидам 

зловити в хитро наставлені сіті? 

От кілька прикладів тільки з одного Богдана: 

Горіла раз хата жида Менделя у Богдані - певно Сщ.! її 

підпалив - це бувало часто. Хтось там викинув на дорогу 

жидівський мідяний горнець. Переходив туди rазда, Іван Ло

зоріщук, підняв горнець і взяв його з собою до хати. 

Минув рік, чи може й два, зайшов Мендель до того rазди 

- rазда мав на продаж воли. 

Торгує жид ті воли й роззирається по хаті. Побачив гор

нець - наробив крику. 

«Ти не rазда, ти злодій, ти вкрав у мене цей горшок, а в 

ньому було повно дукатів - багато, багато червоних було 

там!» 

Заскаржив rазду до суду. 

Розуміється жид виграв справу ... Забрав у rазди весь має
ток - усе рухоме й нерухоме. r азда став наймитом у Заліз
ника. А жид сміявся і гладив чорну бороду.-

Умер багатий, бездітний rазда, Колачук. Ще добре не за

стиг, а тут Шміль Розенталь голосить, що померлий ще перед 

кількома роками відказав йому, Шмілеві, по своїй смерті, у

весь маєток - він має «дістамент» на папері, з трьома хрести

ками Колачука ... 
Віддав справу в суд і, розуміється, виграв - забрав усе, 

що залишив Колачук ... 
У Луги прийшли зразу три жиди, Мехель, Хаїм і Фроїм. 

Перед тим були вони наставниками над бутинарями, а потім 

побудувли собі хати в Лугах і вели брудний, злочинний ган

дель, оциганювали й обшахровували людей. Ото rазда, що 

мав велику родину, купує в Хаєма «всєчину», що потрібне 

часом, то «кобель мелаю» - кукурудзяної муки, то «ферділ» 

жита чи чого другого - жид не жадає заплати, каже: «Іван

ку, rаздику пишний, заплатиш пізніше за все разом, я сьи не 

бою за тебе, ти не втечеш зі села, як кажуть «панське і жи

дівське не пропаде» - не пропаде й моє в тебе ... » 

А за якийсь час взиває суд Івана, щоб явився в Сиготі ... 
В Сиrоті ж коротка справа: питає суддя, чи Іван довжний 

щось Хаємові - Іван відповідає: Ае, ае, та шосми там довж-
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ний ему, аекже. «Ну то зроби тут на папери свойов руков три 

хрестики» - каже суддя. Іван «малює» дрижачою рукою ті 

три хрестики й вертає у Луги ... 
А за місяць-два заїхала до нього комісія з жандарма

ми . . . Виганяють Івана з батьківської хати, забирає Хаїм 
все майно. 

Шукай, Іване, служби в якого rазди, або й у жида, а ні, то 

втопися в Тисі. Шахрайством і ошуством забрали жиди в гу

цулів полонини, - гуцул не міг нічого ні продати, ні купити 

без жида. 

А панська влада мадярська на все позволяла жидам ... «Ру
ка руку мила» ... Гуцул же на був у влади варт принайменше 
стільки, що панський пес. Жиди могли безкарно використо

вувати його простодушність, наївність, довірчивість і безпо

радність - і використовували! Безмилосердно й нелюдяно, 

безоглядно й безпощадно ... 
Ніхто не мав тут милосердя і людяности для гуцула ... 
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rлздл 

На «Ймено» було йому Іван, на «порекла» Молдавчук. 

Бачив я його зблизька, говорив із ним нераз. Бачу його й чую 
ще й сьогодні. 

Бачу його «годного», гордого rазду, хоч ділять мене з ним 

і його «посидком»-rаздівством у Богдані великі простори, чу

жі краї, гори високі й ріки глибокі - хоч давно вже його не

ма між живими. Для мене він усе ще живий - живі для ме

не його rаздівські чесноти, його чистий, несплямлений rаз

дівський «гонір», оте його «Це вільно» - «цего не вільно», це 

«єлоси», а це «не єлоси», «Це Богові миле», а це «немиле», 

«це неполюдськи», а найголовніше це «Непоrаздівськи». 

Все його життя мусіло бути й було «tаздівське»: в хаті, 

на подвір'ї, на царинці й на полонині, між людьми й на са

моті. 

Слово «tазда», куди не йшов, усе з собою носив, його за 

кресаню клав, ним закосичував її, з ним на верхи Чорногори 

виходив, у церкву заходив, те слово «опередь» престола клав. 

Він - rазда - лишень з rаздами за один стіл сідав, із rазда

ми лишень «набувався» і веселився, лишень із rаздинями в 

«данец» ішов. Приставав лишень з тими, які високо слово 

«rазда» цінили і шанували, на «поруганьство» його не дава

ли, ні словами, ні вчинками його не ганьбили. 

Нераз говорив мені: 

«Наше верховинське слово «rазда» слово велике - по го

рах ходяче, полонинами за маржинкою блукаюче, небес до

сягаюче. Слово «rазда» несуть у світ наші ріки й потоки, в 

ньому «сторії» гуцульського ш1емени й поколінь Верховини. 

Те величне й почесне слово треба було здобути, на нього тре

ба було собі заслужити твердою, але чесною працею й герой

ською боротьбою». «Один в полі не воїн» - так і сам-один 
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не може здобути, чи то осягнути, того почесного слова «Газ

да» - його здобували покоління. 
Говорив дальше: 

«Зайшов був у наш Богдан .якийсь приблуда з торбою 

грошей, забагатів скоро, думав, що вже rаздою став, але ніхто 

його тут за rазду не мав - приблуда все лишень приблудою 

був, rаздівського коріння не запустив у верховинську землю 

- на це потрібні віки.» 

«Вийду на верх, гляну довкіль, бачу моє rаздівство ... По 
ньому походжуютьс.я духи моїх предків - rазди ... А .я, 
rазда, між ними. Я, .як той могутній бук, що найлютіша бур.я 

не вирве його із землі. Я, .як і він, запустив коріння глибоко 

в предківську землю рідну й держуся її. Прадідним корін

ням держуся рідної землиці. Любов до неї виссав із матірним 

молоком. Куди не поступлю, чую голос прародичів: «Не за

бувай, що ти rазда!» Чую цей голос душею й серцем. 

«rазда! - Хто він? - Це син Верховини! - Синівською 
любовю пригортає до серця рідну Верховину, любить Госпо

да, її Творця, шанує Його закони й виконує Божі заповіді, 
на путь «нечестивих» і ногою не поступить! Уся Верховина 

для нього святиня, повна величі і краси, що за неї готов і 

душу віддати. rазда шанує себе й цінить, не позволяє нару
шити своєї rаздівської гідности й чести. Ногами й руками, ду

шею й серцем держиться землі предків. Ії бере з собою і до 
гробу.» 

rаздою жив Молдавчук, rаздою і помер, rаздівські похо
ронок і «КОМаШНЮ» мав. rаздіВСЬКі ЧеСНОТИ Й ЗВИЧаЇ ДіТЯМ 
своїм передав і сокотити їх наказав ... 
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ПРО ІВАНА МОЛДАВЧУКА 

«Піш.ли вівці 'На .маиівці - та 'Най там, та 'Най там ... 
Піш.ли JІ.іта .мар'Но з світа - 'Нехай там, 'Нехай там» 

(з гуцульських співаночок) 

Але вівці завернуться ще з манівців ... А літа? Хоч і на
марно пішли, а всеж таки залишили щось по собі". Залишили 
згадки - спомини". 

Отак і з Іваном Молдавчуком із Богдана на закарпатській 

Гуцульщині". Зійшов зо світу. Може не знає ніхто сьогодні, 
де його могилка та чи хрестик на ній стоїть. Але залишив він 

щось, що ще й нині живе в людській памяті". 

А то «ШОСЬ» - це його повістування про гуцульську ста

ровіччину - це її гомін, що й досі не вмовкає". 

* 
Давненько це було - ще перед першою світовою вій

ною, ще перед тією бурею, що досягла й нашу Гуцульщи

ну, вдарила в Карпати й сколихнула навіть Говерлею. 

Тоді то, мандруючи Чорногірськими полонинами, за

йшов я до стаї на невеличкій полонині Виртопи, під Стогом. 

Ця полонина належала rазді Іванові Молдавчукові зі 

села Богдана, на Закарпатті. Там пізнав я його. Прийняв 

мене гостинно й приязно, погодував і переночував. Було це 

вже під осінь, вечорі бу ли довгі - був час посидіти в стаї 

при ватрі й послухати повістувань старого гуцула. 

Ті його повістування, отой гомін гуцульської давнини, 
задержались і досі в моїй пам' яті. 

А сам Молдавчук - він мов живий стоїть перед моїми 
очима: не дуже високий, середнього росту, але широкопле-
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чий і жилястий - гірка доля того, хто попав би в його руки, 

- обличчя в нього подовгасте, румяне, засмалене поло

нинським вітром і димом із ватри прикурене, орлиний ніс, 

розумні чорні очі під насупленими бровами, на ньому чор

на, в маслі виварена сорочка, на голові така сама кресаня, 

а спід неї спадає аж на плечі буйне волосся, в роті люлька 

за чересом ніж і таршук з тютюном, чи як каже, дуганом ... 
Видно звик він мовчати, але, як трапилася нагода, ста

вав говіркий, дуже радо починав повістувати, все про дав

нину, про минулі, як казав, добрі часи на Гуцульщині і в 

усіх горах. 

Ще одне дуже цікаве: Був цей Молдавчук письменний, 

що було в ті часи рідкістю в горах, - казав, що часом ви

ручував у церкві дяка ... 
Ось дещо з його повістування при ватрі в стаї: 

Вперед, заки почав повістувати, спитав, чи знаю я за

карпатську Гуцульщину, а якщо так, то котрі села там 

знаю? 
Колиж почув, що знаю там Косівську і Кобилецьку По

ляни, Богдан і Луги, Ясіння і Зимір, Рахів, Котелів, Кваси, 

(Буркут) Білин, Бирлибаш, Требушани й другі оселі, був 

раз і в Сиготі, - тоді з радощів засяли йому очі, вийняв 

із рота люльку й став повістувати ... 
А знав він про свою Гуцульщину сказати таке, чого на

певно не знали другі гуцули. Оце знав він, що колись во

лоська частина Буковини належала римлянам, казав, що 

в переказах старих людей заховалася пам'ять, що та рим

ська кольонія сягала аж по Карпати, що в нинішній міс

цевості Солотвині над Тисою, заселеній тепер волохами, 

добувана за римських часів сіль, набивано в бочки й дара

бами сплавлювано Тисою на південь. Казав, що правдопо
дібно долина горішньої Тиси, від Рахова понад Чорну, а 

від Устєрік понад Білу - Тиси, через Богдан до Лугів, була 
заселена вже в 14-му столітті. Найбільше, і здається най

перше тут село, це Ясіння, що нині числом мешканців пе

ревищує і Жаб'є ... По другій стороні Карпат, напроти Ясін
ня, є село Яблониця, чи не старше ще як Ясіння. Колись 
і тут були непрохідні ліси, сьогодні Яблониц.я не має вже 

зовсім лісів. Від непам'ятних часів були тісні звязки по-
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між мешканцями Яблониці і Ясіння, а з Ясіння 'ДО сіл над 

Прутом. 

Знад Черемоша заходили гуцули «загору» плаєм Ру

ський Діл, через Копилаш, потоком у Полену, звідтам до 

Рахова й других сіл над Тисою. В глибину гір, понад обі 
Тиси, просунулися наші люди мабуть під тиском і напором 

мадярів. Не легко було в ті часи продиратися в надтисів

ські гори, та й життя в них бу ло дуже важке, повне небез

пек і невигод! 

Не лише той світ над горішніми Тисами, Білою і Чор
ною, був недоступний, але навіть і там, де сьогодні великі 

села, Ясіння, Рахів і Богдан, була давно темна лісова пу

ща, світ ведмедів, вовків, рисів і другої звірини, та й гори 

там понад Тиси стрімкі й скалисті, крізь які, як от там, де 
Жолоб, Тарничний і Межигір'я, Тиса ледви продирається 
поміж скелі. Там великі «тіснини», а береги такі стрімкі, 

що ніх1·0 ще не був там над Тисою. Тиса змушена робити 

тут закрути, - крутиться і вертиться, криком перестері

гає людей і звірят, І.Цоб не важилися наближатися до неї. 

Тут у Тисі рай для пструrів - ніхто їх тут ще не ловив. -
Дика річка й дикий світ над нею. 

Коли наші люди опанували закарпатську пущу лісо

ву, того не можна точно сказати, але, запосівши її, мусіли 

ще здобути для свого скоту й полонини Туркул, tутин, 
Томнатик, Петрос, Сесул, Менчул і другі, більші і менші. 

Одне певRе: Заселювання карпатських гір проходило 

поволі, здобуття гір коштувало немало людських жертв 

- при житті залишились лише найсильніші, найвідважні

ші, найвитриваліші. Але між тими «завойовниками» Кар

пат було тоді таки немало сильних і відважних - не ля

калися нічого - ні лютих звірів, ні морозних зим із бурями 

й заметілями, а тверде життя гартувало їх, робило запек

лими й завзятими". А життя з небезпеками й невигодами 

дуже любили - любили, бо воно було вільне: куди загадав, 

туди пішов, чого захотів, те й мав, те було його: звір, чи 

птах, чи ліс, чи полонина." 
А що деякі предки теперішніх горен зайшли в Карпати 

з низин, про це свідчать залишені там села з нашими на

звами, як Ришково, Тячево, Біла Церква, Солотвина й ін-
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ші, заселені нині мадярами, або румунами - rоворив Мол

дан-qук. 

Та про часи, коли наші предки запосіли Карпати ніде не 
записано, про них залишилися тільки усні перекази й 

зrадки. 

Дещо відомостей про rірські оселі маємо з тих часів, 

коли сюди зайшли священики, щоб rолосити rорєнам Хри

стову віру й навертати їх до неї. Але це наступило rеть
rеть пізніше - довrі часи не знали тут наші люди прав

дивdЇ віри в Бога. 
Думав би дехто, що вони були зовсім дикі й вели дике 

життя. Але так воно не було. Вони мали свої вірування, 

- вірили в р1зпі добрі духи й мали свої «свєтки», пов'яза

ні з пс:.рами року, мали й свої звичаї і обряди, хоч і веІІи 

зразу кочуюче життя й жили тим, що давали їм ліси. Що

денною їх їжою було передовсім мясо зі звірини - варене 

чи жарене, але часто й сире. Говорили: от ведмідь їсть ли

ше сире мясо, а яку має силу, нам-же теж потрібна сила, 

без неї пропали би. 
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БОГДАН 

І 

Не думав я, що ще раз стрінуся з Молдавчуком, а от до
ля, чи недоля, занесла мене ще раз у його стаю на полонині. 

А може не в стаю, бо він замінив її на зимарку й не лише 
літував тут, але й зимував із своїми овечками й маржиною ... 
Було це після першої світової війни, коли наше Закарпаття 
дісталося в руки чехам. Але не все, частину сіл і містечок 

з українським населенням забрала Румунія - якраз за поло

ниною Молдавчука, на Стогу, зійшлися три границі: Польщі, 

Чехословакії і Румунії - Богдан, Луги й полонини за Чорно
горою припали чехам. Молдавчук постарівся, але держався 

ще кріпко. 

Жив у своїй зимарці не сам, мав при собі внука Іванка, 

якого дуже любив. Отого то внука навчив він тут письма. 

Писав літери бучком на снігу, називав їх і казав унукові за

тямлювати їх, а потім самому писати їх під диктат діда. 

Іванко був дуже понятливий і по якомусь часі читав біблію, 
з якою його дідо ніколи не розставався ... 

Був це час, коли я, як звір травлений псами-поляками, що 

запосіли були нашу Гуцульщину й по цю сторону Чорногори 

безмилосердно знущалися над гуцулами, втікаючи від них, 

заблудив до Івана Молдавчука по ту сторону Чорногори, ту

ди, куди не сягала ляцька рука. 

Довший час перетримував Молдавчук мене в себе, а ве

чором повістував про давне, щоб відорвати думки від тепе

рішнього. 

Перше розповідав про свій Богдан, говорив те, що чув 

колись від свого діда. 
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Тут, де нині Богдан, були, як уже раз казав, нестямні 
непролазні ліси, дебри й нетри, а в них повно різної звірини, 

між якою були й дикі кози, яких сьогодні нема вже. Було тут 
тепліше, як під Чорногорою, не довіювали сюди холодні віт
ри, тому то й уся звірина зимою держалася в цих теплих сто

ронах. 

Та не лише звірина любила перебувати тут, але й опришки 

зимували в цих лісах. А опришків було давно немало. Зи

мою трудилися ловецтвом, а з весною ішли на грабунок й 

розбої. Нападали на багатих волохів і мадярів, що жили десь 

там над середною Тисою і пхалися в наші гори. 

Як лише верхи звергли зі себе біле снігове покривало, 

:3агуркотіли потоки, а бук почав випускати зелені листочки, 

сходилися опришки на нараду - радилися, куди їм іти. Про 

тих опришків оповідають ще й досі у горах - і ніхто їх не 

осуджує і злим словом не згадує. Вони ж не грабили своїх 

людей - грабили зайдів, що запосіли руську землю і забага

тіли на ній! 

Оце одної весни зійшлися опришки на раду - бачать, од

ного опришка нема. Йдуть по лісах шукати за ним". 
Довго блукали лісами, шукаючи його. 

Вкінці таки найшли його ледви ще теплого. його приче-
пився був блуд і водив дебрами й нетрами. 

А де найшли його? 

Там, де нині церква в Богдані! 

Коли привели його до пам' яти, він повторив кілька разів 

стиха: «Бог дав вас, Бог дав, щоб найшли мене і врятували 

від смертю>. 

«Бог дав». 

Пізніше, на старі літа, осів той опришок на цьому місці 

назвав його «Бог дав», з того пішла наз,ва пізнішого села, що 

тут повстало - Богдан". 
Був ще й другий переказ про Богдан і його назву: 

Вертали опришки з одного походу,несли награбовані скар

би, золото й срібло в бербеницях на дванадцяти конях. 

Хотіли занести ті скарби в глибину гір і лісів. Але в тих 

давних часах було дуже мало людей, які знали всі нетри й 

дебри гір під Чорногорою, а опришки хотіли власне там за

ховати свої скарби. 
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Шукали й найшли для себе провідника, чоловіка, який 

знав усі гори й проходи в них, скелі, провалля і нетри. 

Провадив він опришків понад Тису. Але отаман опришків 
поводився з ним погано, а раз навіть побив його. 

Тоді провідник завів опришків у густі, темні ліси й· там 

залишив їх, а сам пішов аж на Петрос, де була друга «банда» 

опришків. 

Він підмовив цих опришків на тамтих, що їх залишив у 

лісі над Тисою. 

А ті опришки найшли собі другого провідника, що звався 

Богдан. Підмовлені опришки напали на цих якраз на прелу

ці - прогалині, довкола якої побудовано пізніше село Бог

дан. 

Забрали від них коні зі скарбами, деяких повбивали, а 

решта втекла. Вбили і їх провідника, Богдана. 

Тут, на прелуці, найшла його жінка, Настунька. Ревними 

сльозами заплакала й заголосила над його трупом. Похоро

нила його, а недалеко його могили побудувала собі хатинку 

й жила в ній до смерти. 

Щовечора голосила над гробом свого Богдана ... 
«Богдане, Богдане мій!» 

Від цього мала піти назва оселі, що тут повстала, Бог

дан ... Це так про саму назву села. А коли воно повстало, того 
ніхто докладно не знає. 

Лишень оповідали старики таке: 

Найстарші села, тут на Закарпатській Гуцульщині, були 

Ясіння і Рахів. 

Назва села Рахів пішла теж від опришків: 

На тому місці, де сьогодні Рахів, сходилися опришки, як 

вертали з низів і тут рахували награбовані гроші - рахували 

й ділилися ними - звідси пішла назва пізнішого тут села 

Рахів - від рахувати. Так було воно з усіма назвами сіл і 

містечок, як от із Бичковом, що лежить вище Сиготу й не 

належить уже до Гуцульщини. Там виробляли давно бочки 

на сіль, звідти Бочків, а потім Бичків. 

А звідки пішла назва двох річок, Чорна й Біла Тиса? 

Оце в давних часах росли понад цими бистрими ріками 

ліси зі стрімкими тисовими деревами. Ніхто їх там не займав 

- росли від сотворення світу, лише в часі великої плови-по-
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вені несли обі ріки вирвані з берегів дерева - тиси й тому 

назвали люди ті річки Тисами, Білою, або Богданською, 

Чорною, Косівською. 
Довкола Ясіння зникли вже зовсім тиси, в околицях Бог

дана е ще тисові невеличкі ліски. Є в Богдані і одне місце, 

яке називають Тисовою Стаею на пам'ятку, що тут була ко
лись стая, побудована з самого тисового дерева. Ще й сього

дні кожний богданець, рахівчанин, ясінчук носять на великі 

свята, на Різдво й Великдень, за кресанями гілячки з тисово

го дерева - тисинки. На весіллях дають теж гостям гилляч

ки з тисів. Цей звичай задержався тут із давен-давна. 

п 

Любив Молдавчук свої гори, ліси й полонини всім серцем 

і душею, а вже свій Богдан любив понад усе в світі. 

Як тільки починав говорити про свое рідне село, так зараз 

розпогоджувалося йоrо обличчя, зникали зморшки, запалю

вались очі. Радість і гордість сяли з них. 

його ж предки були основниками Богдана, найславнішого 
між славними гуцульськими селами. 

Знав історію Богдана від непам'ятних часів - часів, коли 

ще там, де Богдан, не було людей, а шуміли правічні ліси, в 

яких було повно різних духів. Твердив, що власне ніхто дру

гий, а духи створили гори - вони то переносили гори з одно

го місця на друге, а вже найбільше намучилися над «будо

вою» Чорногори й над винесенням понад неї Говерлі і Піп

Івана. 

Паном тут був Цар-Дух Гір, а паном лісів, Лісовий Цар. 

Знав Молдавчук добре, хто були опришки й чому вони 

появилися в горах. Поки в горах і поза ними не було зайдеїв, 

отої чужої «нехарю>, поти не було й опришків. Вони то боро

нили гори й наших людей перед тією нехарю. А що й граби

ли їх майно, то цим вони лише відбирали в них те, що витис

нули з нашої землі і людей, тай відстрашували й держали їх 

здалека від гір. 

Про Богдан говорив Молдавчук, що це не лише «корона» 

гуцульських сіл над Тисами, але й мешканці його такі, з 

якими не могли рівнятися мешканці дРугих гуцульських 
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сіл ... Чоловіки рослі, високі, вродливі, дівчата й молодиці бу
ли найвродливіші на всю Гуцульщину. 

Не так давно після війни перебував у Молдавчука дов

ший час Василь Пачовський, казав, що пізнав усю Гуцуль

щину, але таких пристійних і вродливих, а при цьому й ~об
рих і сердешних гуцулів, як в Богдані, не стрічав нігде. 

В часі першої війни, коли то московські війська наступа

ли на Карпати, була в Богдані головна команда німецького 

корпусу, що прийшов сюди на допомогу австрійцям. Німець

кий генерал перебрався був у гуцульський одяг і пішов на 

Великдень у богданську церкву на Службу Божу й пригля

дався свяченню пасок. Тішилися богданці тим «німецьким гу

цулом», а він казав, що цей Великдень між гуцулами це най

радісніший день у його житті - він не забуде його до самої 

смерти. 

Багато німецьких старшин і вояків повлюблювались у 

богданських красунь і подружилися з ними ... 
Іван Молдавчук жив Девятьдесять років - минуле закар

патської Гуцульщини знав від свойого батька і діда. Він -
це була жива історія гір і людей по ту сторону Чорногори. 
«Провидів» Молдавчук і не мало світу. Служив при війську 

в Дебричині, бував в Будапешті. Казав нераз: У великих міс

тах люди маленькі - там крутяться великі колеса, а люди в 

них - маленькі сприхи. А в нас: тут кожний сам для себе 
колесо й крутиться, як сам хоче. У великому світі крутять 

людьми гроші, а в нас люди крутять грішми.» -
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ПЕРШІ СЕЛА 

І. 

Перше село в Закарпатській Гуцульщині, до якого зайшов 

християнський священик, було Ясіння. Ще й сьогодні опові

дають там про нього. Не був уже молодий, мав довгу бороду 

й був дуже гострий. Перше, що робив, ходив від хати до ха

ти, говорив людям про Бога та його Сина. Христа й хрестив 

людей. Старі давали якось хрестити себе, але діти й молодь 

втікали від священика. Та священик був завзятий і впертий, 

а в службі Богові був неструджений - вірив твердо, що цих 

«дикунів» наверне таки до віри в правдивого Бога. 

Зле одначе робив, що «брався» до них дуже гостро, за 

все, що зле зробили, грозив їм пеклом і вічними муками в 

ньому, а це відстрашувало людей від нього і від Христа. 

І хоч, зчасом, добився того, що побудовано в селі церкву 

й приходили ясінці до неї на Служби Божі, але його мали все 

таки за чужинця, «зайдеєм» називали. 

Не могли ніяк зрозуміти, що це таке: «Це можна», того 

не можна, одне вільно, друге не вільно, в четвер вільно їсти 

м'ясо, а в пятницю ні, в неділю не вільно рубати дров, ворог 

це «ближний», замість убивати, належить його любити. 
А вони звикли вільно жw.rи й робити все, що їм уподо

балося і що користь приносило, чи втіху справляло - ста

ралися лишень про те, щоб у згоді жити з духами: добрих 
приєднувати, лихих не дразнити. Та й не могли сприйняти 
десять Божих «приказаній», а з того - «не чужолож», «не 

пожадай жени ближнього», сміялися. Сміялися і зо свяще

ника, що «шос таке дурне плетет». 

Намовити, щоб брали шлюб у церкві, щоб не жили не
вінчані, було дуже тяжко. Вони мали свої «шлюби», мали й 
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таких, що їх вінчали ... Ото бувало заведе «Молодет», кня
зя і княгиню, з боярами й світилками та весільними гостями 

старий знахар-ворожбит під старого бука, обведе їх три рази 

довкола нього, щось там «Поджеремукат» над ними, гості за

співають - і вже молоді подружені. Розложать величфН)· 
ватру, нажарять і насмажать над нею м'ясива з ріжної зві

рини, позасідають довкола неї і харчують, що аж поза вуха

ми тріщить. А потім музики - грають у цимбали, свирілі, 

сопілки - співи й танці до самого ранку. Танцюють старі й 

молоді. І так кільканадцять днів . . . Оце був поганський 

шлюб і весілля ... Тож зрозуміло, що священикові не легко 
було змінити те, до чого люди були звикли. Мав священик 

немало клопоту з тодішним жіноцтвом - челіддю. З причи

ни жінок було багато біди й нещастя, а до того жінок було 

тут менше, як чоловіків. Тож за них бували часто бійки, 

текла кров, були й убивства. Та й жінки ті не мали стриму, 

ні сорому. Чіплялися до чоловіків, спокушували їх. Тяжкої 

роботи не мали, про все дбали мужчини, голоду й біди не 

знали, то й не диво, що дурішки й пустоту мали в головах. 

Тай і не знали того, що можна, а що не можна, що годиться, 

а що не годиться. Ото в Богдані є царинка, що її називають 

Трояк. Була чорноока вдовичка, її чоловіка вбив медвідь. У 
неї влюбилися два леrіні - молодичка одна, леrінів два ... 
Що ж буде? Один одному розчерепить голову. Порадили лю

ди, щоб та молодичка сама сказала, за котрого з них вийде 

заміж. Зійшлися люди на тому місці, де нині царинка «Тро

як». Прийшла вдовичка, прийшли й оба леrіні. Кажуть мо

лодичці вибирати. 

Вона, підсміхаючись лукаво, підходить до одного леrіня 
і каже: «Оцей буде моїм чоловіком». Коли ж той хотів узяти 

її за руку, вона біжить до другого: «Ні, ні, цей, не той» ... 
Так дрочилася з леrінями - просто, як кітка з двома ми

шами. Тоді прискочив до неї один із леrінів і вбив її барткою 

- другий леrінь до нього ... Бились, аж оба попадали тру
пами коло трупа вдовички. Там їх і поховали, а те місце на

звали «Трояком» - трійка похована там. 

Була така дівочка, що казала леrіневі привести живого 
медведя, тоді стане його жінкою. Пішов леrінь у ліс по мед

ведя і тільки його бачили - пропав. Дівчина мала другого 
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леrіня-любчика, а цього хотіла позбутися - і позбулася. 
Були в горах і давно зрадливі Дзвінки - немало їх було. А 

через них лилася кров, гинули леrіні. 

Таке діялося в давних часах - діялося і пізніше. Не було 

між гор'єнами звад, сварні і ворожнечі ні за землю, ні за 

полонини, ні за ліси й звірину в них - що хотів, те й запо

сів, що вполював, те й його. Думали тоді люди: Не має небо, 

що над нами, меж, то і земля не може їх мати - світить со

нечко всім і всіх однаково гріє, тож і лісова звірина нехай 

усіх годує і одіває. 

Але з жінками бу ло інакше . . . Кожний хотів цю, чи 

тільки ту для себе мати. Ба, нераз бувало, що й дві вподоба
лися йому, а та хотіла не одного, а двох любчиків мати ... 
З того повставали ворожнечі, ненависть і бійки - бували 
ворожнечі й між селами, а все через жінок. 

Повістували старики: 

В Лугах було мало дівчат, у Богдані було їх багато тай 

усі гарні. Тож леrіні з Лугів шукали для себе жінок у Богда

ні, а це не було понутру богданським леrіням. 

Оце якось приїхав леrінь із Лугів зі своїми боярами й 

дружбами та весільними гостями по княгиню у Богдані. Збіг

лися богданські леrіні з топорами й дрючками прогнати лу

ганців і не дати богданської дівчини леrіневі з Лугів. 

Зчинилася страшна бійка на подвірю перед хатою кня

гині. Боrданці були так роз'ярені, що були би напевно вбили 

«кнєзя». Але княгині вдалося сховати його в кліті. Там умо

вилися, що їм робити. Леrінь перебрався на стару бабу й вибіг 
із клітина двір - вибігла і дівчина. Леrінь-баба скочив на 
коня, дівчину взяв перед себе й обоє утекли з Богдана в Лу

ги. Дав хтось там про це знати. Тоді всі богданці, не лише 

молоді, але й старі, вирушили на Луги, всі були страшенно 

розлючені, бо і як же, луговик викрав богданську дівчину, 

і то в білу днину - сором і сміх! 

Не дійшли богданці до Лугів, а тут уже дожидають їх ле

rіні і rазди з Лугів - усі узброєні, хто чим міг. Вони скоро 
довідались про наступ богданців на Луги й вийшли «воро

гам» назустріч. Розпочалася бійка, якої тут ніколи ще не бу

ло ... 
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Намагалися богданці прорватись у Луги, а луганці стану

ли муром - не пускають і бють, куди попаде. Хто знає, чим 

би закінчилася ця бійка двох сіл, як би не запала ніч, і то 

темна - місяця не було й зорі закриті були хмарою. 

Мусіли напасники вертатися з нічим у Богдан, а лугівці 
танцювали й співали до ранку на весіллю. 

Довгі часи тривала ворожнеча між цими двома гірськими 

селами ... Тепер уже все це забулося. 

п. 

А священик у Ясіню! 

Гірка, не солодка була його доля! Жив дуже вбого в ко

либчині, живився тим, що люди дали, ходив по селі і навчав 

людей молитов - учив молитися до Бога й до святих. Це 

теж не йшло легко. Вони мали свої старосвітські молитви й 

не хотіли сприймати нових. А потім стали мішати старі з но

вими. Тай мішали своїх давних святців із християнськими, 

християнські з поганськими. Було й немало стариків, які не 

хотіли й слухати про християнську віру, а церкву обходили 

здалеку. Так і нехрещені повмирали. Але більшість таки 

почали ходити до церкви й слухати Служби Божої. Тільки 

не міг священик навчити їх, як мають заховуватися у церк

ві - вони говорили голосно й сміялися. Бувало часто й 
таке: вбігає хлопець і на всю церкву: «Ходи хутенько, лєлю, 

Бочуля телиться». Або дівчина: «Нене, йди до хати, там ріпа 

в горшку си розварила!» Як дику звірину, так і людей не 

міг священик легко й скоро присвоїти до Бога й до себе. 

Побачив, як це було вже сказано, що пеклом і застрашу

ванням ним людей не діпне нічого доброго, тоді почав гово

рити їм про рай, що він багато кращий, як наші гори й що 

до нього дістанеться кождий, хто буде вірний Богові і його 

заповідям, хто буде робити добро, а вистерігатися зла. 

Цим притягнув багато людей до Бога й до себе. 

Але потім сам напитав собі такої біди, що ледве вилабу
дався з неї. Ото покинув раз Ясіння і щойно по кількох 

днях вернувся. Вернувся уночі, ніхто його не бачив, - не 

вернув сам, а з двома людьми, що принесли щось тяжке й 

занесли в церкву. Це була субота. 

44 



Прийшли в неділю рано люди до церкви, дивляться, а в 

церкві на престолі якийсь старий бородач із грізними очима, 

священик кланяється йому й щось говорить до нього ... 
Говорять люди один одному: «Ото був у нас один борода

'ГИЙ зайдей, а тепер їх уже два». 

Вони ж ніколи досі не бачили ще образа. А до того цей 

образ малював якийсь добрий маляр - св. Миколай на ньо
му снісько живий . . . От-от зійде з престола. 

Зайшла в церкву якась стара баба, глянула на престіл, 

крикнула з перестраху й упала на землю. Напівживу винес

ли її з церкви й вилили на неї два ведра води, поки її очуня

ли. Чоловік тої баби постановив помститися на бородачеві, 
отому зайдею, що так перелякав його жінку. 

В понедільник зраненька зібрав своїх синів і пішов з ни

ми до церкви. Каже наймолодшому йти в церкву й спитати 

того сивобородого зайдея, чи хоче добровільно забратися 

вон, чи треба його силою виганяти! Заходить синок у церкву. 

Глянув на св. Миколая і такий страх зібрав його, що почав 

утікати. Очі впялив у образ і посувається назад себе до две

рей. Так дійшов до порога, а там пошпортався і впав, при ча-

му таки: добре вдарив головою в одвірок і почав нелюдським 

голосом кричати - був певний, що це той бородач верг ним 

до порога церкви. Почув крик синка лєльо й кинувся зі си

нами на образ св. Миколая. Порубали образ на куски. Ща

стя, що священика не було тоді - були би й на нього кину

лися з топорами ... 
Що ж мав діяти бідолашний священик? 

Пробував витолкувати людям, що це таке образ і хто це 

той святий, що був на ньому намальований, св. Миколай. 

Але «ясінці» не могли цього зрозуміти. 

Тоді священик намалював на дверях своєї колиби медве

дя. Медвідь як живий. Кличе людей і каже їм дотикати його 

руками. Толкує їм, що таксамо був намальований і св. Ми

колай. Ледве якось їх врозумив і вспокоїв. 

З хвилиною його смерти були майже всі мешканці Ясіннл 

похрещені, хоч певно в глибині своїх душ не були ще право
вірними християнами, задержали в собі не мало поганьства. 

Та всеж таки той старенький священик бачив своїми пе

редсмертними очима, як поганський переліг починав видава-
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ти християнський плід, тому мав легку смерть - умирав з 

усміхом на старому, непосильними трудами поораному об

личчі. 

Так було з християнством у Ясінню. 

ІІІ. 

В другі наші села прийшли теж священики, але було їх 

мало. Пізніше зайшли над Білу Тису монахи, побудували 

монастир і почали ходити по горах і голосити людям Хри

стову віру. Вони не лише проповідували Боже слово, але й лі
кували людей і їх маржинку, тож і горнулися горєни до них. 

Та рознеслась по горах чутка! Татари йдуть - вони неда

леко вже. Ось вони вже під монастирем. А в монастирі не 

лише монахи, але й багато людей. 

Знає ігумен монастиря, що буде: Татари спалять мона

стир, а людей помордують. 

Упав на коліна, підняв руки й почав голосно молитись: 

«Боже великий, Господи всесильний, не допусти, щоб мо

настир і люди попали в руки татарам!» 

І сталось чудо: 

Монастир, монахи і люди запалися під землю. Там, де те
пер озерце з прозорою водою. До того озерця приводили по

тім хворих - милися його водою і виздоровляли. Вніч перед 

св. Іваном чути з озерця спів монахів - чути і дзвони. Але 
чують це лише старі, що праведно живуть і невинні діти. 

Над тим озерцем побудував був один із предків Молдавчука 
церковцю св. Івана. Завжди там на св. Івана відправлювано 

Службу Божу. З ближчих і дальших сіл вислухували її лю

ди. Не легко й не скоро стали гор'яни християнами, а ставши 

ними, задержували й дальше багато з давних вірувань, за

бобонів і суєвірей. Та чи дивно, що воно так було? Наші гори 

й люди в них, це був давно окремий, не подібний до тепе

рішнього, світ! Світ чарів і нерозгаданих таємниць - дія

лись в цьому світі дивні й несамовиті речі. У ясні літні ночі 

виходили з темних лісів, з нетрів, зі скель і сиглів, із рік і 
потоків різні духи, лісовики й водяники, лісні і мавки, схо

дилися на наради мольфарі, чорнокнижники й планетники, 

окремі наради мали ворожбити й знахорі, відьми виводили 
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танці зі щезниками, чугайстер бігав за мавками, вовкулака 

вив, душі мертвих плакали ... Лісовий цар виходив на Го-
верлю і оглядав своє царство .. . 

Гори й ліси наповнені були духами - злими й добрими 

_ всіх їх знали добре старі знахори й мали велику силу -
їх треба було більше сокотитися, як духів і щезників. 

Якось зайшов раз був до нього славний знахар-ворож

бит, Мафтей з Лугів. Зайшов у його стаю на цій полонині. 

Дідо чимось там не догодив йому, чи може сказав йому 

якесь згірдне слово й образив його - досить того, що Маф
тей пішов зі стаї не попращавши діда - був дуже злий 
і розлючений. Другої днини вечером глядить дідо, а його 

стая повна жаб. Вибігає на двір, а тут довкола стаї гадя ... 
Утікає від нього, а там із лісу виходять на полонину звірі, 
яких досі не бачив ще. 

Чує гавкіт котюг і виття вовків. Не знає, що йому діяти 

й куди діватися ... 
Аж глядь, а коло нього та з Лугів знахорська нехар -

мара! Стоїть, сміється і кліпає капулястими очима ... 
«Йди, йди в свою стаю» - каже. Від сегодня меш знати, 

як задиратися зі знахором» - сказав і зник, як би його й не 

було тут ... 
Вернув дідо у стаю, але заснути не міг - усю ніч переси

дів при ватрі. 

IV 

Не думав я, що ще раз стрінуся з Молдавчуком, а от 
доля, чи недоля занесла мене ще раз у його стаю на поло

нині. А може й не в стаю, бо він замінив її на зимарку й 

не лише літував тут, але й зимував із своїми овечками й 

маржиною ... Було це після першої світової війни, коли на
ше Закарпаття дісталося в руки чехам. Але не все, частина 
сіл і місточок із українським населенням забрала Румунія 
якраз за полониною Молдавчука, на Стогу, зійшлися три 

границі: Польщі, Чехословакії і Румунії - Богдан, Луги 

й полонини за Чорногорою припали чехам. Молдавчук по
старівся, але держався ще кріпко. 

Жив у своїй зимарці не сам, мав при собі внука, Івана, 
якого дуже любив ... Отого то внука навчив він тут письма. 
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Писав літери бучком на снігу, називав їх і казав унукові 

затямлювати їх, а потім і самому писати їх під диктат діда. 

Іванко був дуже памятливий і по якомусь часі читав біблію, 

з якою його дідо ніколи не розставався ... 
Був це час, коли я, як звір травлений псами, гонений по

ляками, що запосіли були нашу Гуцульщину й безмилосерд
но знущалися над гуцулами, втікаючи від них, заблукав до 

Івана Молдавчука по ту сторону Чорногори, куди не сягала 

ляцька рука. 

Довший час перетримував Молдавчук мене в себе, а ве

чорами повістував про давне, щоб відорвати думку від те

перішнього. 

Про перших людей у Богдані: 

Перший, що дав йому назву, був, як згадувано, опришок 

із його «Бог-дав». А потім? Про це буде сказано дальше. 
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ОЛІШ-ПАН 

Ось що заховалося ще в пам'яті мешканців Богдана: 

Жив колись в Сиготі дуже великий, могучий і багатий 

володар-пан, що його люди звали «Оліш-паном». Володів 

усією Мараморощиною. Вибрався раз цей Оліш-пан на по

лювання в далекі гори. Полюючи понад Тисою, зайшов не
далеко того місця, де колись жив опришок і назвав те місце 

«Бог-дав». 

Тут побачив над Тисою дівчину такої краси, якої ще ні

коли не стрічав. Милася водою Тиси й чесала довгі коси. 

Заворожений її красою стояв Оліш-пан за буком і не міг ві

дорвати своїх очей від дівчини, красуні. 

Тої днини не вполював нічого і ніч провів безсонно. А ра

ненько був над Тисою під буком, дожидав красуні. 

І побачив її. Прийшла з коновкою по воду. Зачерла води 

й пішла. А він назирцем за нею. На малій прогалині стояла 

хатина - до неї зайшла дівчина ... 
А хто ця дівчина-красуня? 

Була це внучка отого опришка, що колись осів тут - у 

«Бог-дав» . . . Звалася Ксеня, по батькові Котлан. Батько 

пропав десь у лісах - певно звір убив його - вдова жила 

тут із своєю донею. одиначкою. 

Про все це довідався Оліш-пан щойно пізніше. 

Вернув із полювання, дівчина-красуня не сходить йому 

з мисли. Вночі сниться йому, вднину поперед нього ходить. 

Куди не повернеться, красуня перед його очима. 
Казав осідлати коня, взяв зі собою двох гайдуків і поїхав 

туди над Тису до хатини красуні. Зайшов у хатину, ніби від

почати й погрітися при ватрі ... 
Розговорився зі старою ненею і її дочкою, задивувався 

зброєю, яку там побачив. Пушки, пістолі, порошниці, а все 
посріблене й позолочене. 
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Котланка сказала, що зброя її тестя і чоловіка - не ска

зала, що її тесть був опришком. А хто ж тепер уживає тої 

зброї, хто стріляє з неї? - спитав Оліш-пан. 

«Хто? Я стріляю» - сказала Ксеня. 

«Попробуймо, хто з нас кращий стрілець» - сказав пан. 

«Добре, попробуймо» - відповіла Ксеня. 

Вийшли з хати, стали на подвірю, ждуть. 

Надлетів половик - високо, високо летить. 

Стрілив пан - схибив ... 
Вистрілила Ксеня - закрутився половик і впав у Ти

су ... 
Довго сидів Оліш-пан у Котланок, розпитував про їх 

життя, а все не спускав своїх очей з Ксені. Чим довше вдив

лявся в ту Ксеню, тим більше влюблювався в неї ... Попро
щав Котланки й поїхав у свій Сигіт. Сам не знав, що дієть

ся з ним, він не той, що був ... Ходить задуманий, мовчаз
ний, дивуються люди, чудується його жінка, - що сталося 

з ним, питаються себе. 

Не видержав довго - їде знову в ліси над Тисою, де ха
тина Котланок. Говорить з Ксенею, говорить з її ненею, по

чинає питати, чи не схотіла би Ксеня стати за покойову в 

його пані. 

Стара Котланка, почувши це, розсміялася: 

«Моя донька, ві."ІІьна птаха гір, мала б піти у панську 
клітку?! Ні, ні, пане, цього ніколи не буде»! 

Ксеня не відзивалася, дивилася на пана й кивала голо

вою. Вийшла чогось там із хати, а Оліш-пан за нею. Став го
ворити з нею, почав добирати ріжних слів, щоб намовити 

її їхати з ним у Сигіт і жити в його палаці - обіцяв їй зо

лоті гори, казав, що не покоєвою, а панею, як його жінка, 

буде в нього, чого забажає, все буде мати .. . 
Почало і з Ксенею щось дивне діятися ... Почав їй сни-

тися той сигітський пан, не може відогнати від себе думок 
про нього. О, він дуже вподобався їй. Але ж іти на службу 
до його жінки, цього не буде ніколи! Та вона таки любить 
його і здається їй, що вже ніколи не перестане любити ... 
Щораз тяжче їй на душі і серці. . . Щоднини питає себе: 
«Приїде він ще раз, чи вже не приїде?» 

«А як і приїде, то що вона йому скаже?» 
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Не сидиться їй у хаті, з пушкою на плечі лісами ходить, 

місця собі не найде ... 
А що робить Оліш-пан у Сиготі? 

Ото одного ранку каже сво~и пані іти геть від нього ... 
Може забрати собі все, що захоче, до того дасть їй ще скри
ню грошей, тільки нехай залишає його і його палац. 

Щож мала робити? 
Забралася до свого батька - не хотіла брати грошей від 

ОліnІ-пана. Це викликало в Сиготі ріжні говірки, здогади, 
а то й обурення, передовсім у батька пані і його приятелів. 

А Оліш-пан каже сідлати коня і їде в «Бог-даю> ... 
Приїхав ... Стара Котланиха не дуже втішилася ним, 

зате очі Ксені засяли радістю, коли побачила сигітського 

пана ... 
Він намовив Ксеню іти з ним у ліс на полювання; там 

сказав їй, що прогнав уже свою жінку від себе, тепер може 
бути Ксеня в нього не покойовою, а панею, як лише цього 

захоче. Сказав їй дальше, що дуже, дуже любить її, так, що 
без неї не мав би вже житгя ... 

Ксеня, спустивши вділ очі, призналася, що й вона полю-

била його, як лише перший раз зайшов у їх хату. 

Ксеня заявила, що поїде з ним у Сигіт. 

Вернули на «Бог-дав» ... 
Стара Котланиха, почувши, що Ксеня хоче їхати з паном 

у Сигіт, попала в розпуку - стала кричати й рвати волос.я 

на своїй голові. 

Оліш-пан хотів і її забрати до себе, але вона не хотіла 

про це й чути. Тяжка й гірка була розлука Ксені з матір'ю. 

Плакали обі. 

Посадив пан Ксеню на коня і повіз у свій палац у Сиготі 
- панею стала Ксеня ... Але шлюбною жінкою Оліш-пана 
не могла бути. - Його ж шлюбна жінка жила. 

Та вони обоє були й без шлюбу щасливі, хоч це против
не було Божому законові. Про це думала нераз Ксеня і хму
рила своє чоло. 

Батько ж прогнаної Оліш-паном доньки не міг дарувати 
ганьби, якою вкрив пан його рід. 

Зібрав раз ровту гайдуків і пішов на палац Оліш-пана. 
Але той здужав на чолі своїх гайдуків оборонити себе й свій 
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палац - у його обороні станула й Ксеня, стрілець над 
стрільцями. 

Потім привела Ксеня на світ хлопчика - назвали його 
Іванком. Підріс Іванко, можна вже лишити його з нянькою. 

Вибирається Оліш-пан на полювання, бере зі собою і Ксе
ню. Запустилися в глибокі ліси. Он вилазить із rаври ста
резний ведмідь. Націлився на нього Оліш-пан, потягнув за 
курок раз і другий - «фузію> не вистрілила ... 

А ведмідь уже коло нього, вже взяв його в свої страшні 

лапи. 

Надбігла Ксеня і двома кулями положила ведмедя. Ле

жить ведмідь, але Оліш-пана держить і дальше в своїх ла
пах. Поламав йому ребра, роздер плечі. 

Зробили гайдуки ноші, положили на них свого пана й 

привезли в Сигіт. Оповідали в Сиготі, що це батько проrна
ної доньки найшов якогось знахора, заплатив йому добре, 
а той «Замовив» - заворожив пушку так, що вона не ви

стрілила. Так помстився тесть на своему зятеві ... А чи воно 
справді так було, того не міг ніхто допевна сказати. 

А може це Бог покарав Оліш-пана за прогнання шлюбної 
жінки й життя навіру з другою? Хто це може знати? 

Лікували Оліш-пана ріжні «дохтори», але ні вони, ні лі

ки, не помагали. Щось з тиждень пожив, помучився і вмер. 
Але перед смертю відказав Ксені і свому синкові Іванко

ві, великі маєтки, дві скрині золота й срібла, ліси й полони
ни за Богданом: Петрос, Верші-Квасний, rропу й інші. Від
казав їм і палац у Сиготі. 

Але Ксеня не хотіла в ньому жити, забрала, що могла 

забрати, взяла свого Іванка й поїхала на свое старе місце 

- в «Бог-дав» ... 
Тут побудувала великі хати й господарські буДШІКИ й 

rаздувала зі слугами, яких забрала зі собою з Сиготу. 

А її Іванко ріс ... Виріс на леrіня і одружився з дівчиною 
у Рахові. Оцей то Іванко, по матері Котлан, був тут третим 
поселенцем. Перший був його дідо, опришок, другий його 

батько, а третій він, Іван Котлан, нешлюбний син Оліш
пана й Ксені Котлан. 

Пізніше почали тут осідати rазди з других сіл, найбільше 

з Рахова. З Рахова походив і предок Молдавчука. Він оже-
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нився був у Білиню, а звідтам переселився у «Бог-дав; звідси 
то звано Молдавчуків Білинськими~ /«Бог-дав» перезвано 

пізніше на Богдан. 
Перші rазди в Богдані були: Котлан Іван, Зелізник Ми

хайло, Говрєк Петро, Демчєн Андрій, Бочкар Іван, Молдав
чук Іван, Кудрич Михайло, Шорбан Семен, Баранюк Дмитро, 
Колачук Іван, Котлан Олекса. 

Всі вони були дуже багаті, але найбагатшими між ними 
були Котлан Іван і Молдавчук Іван. Син того Івана оженив
ся з донькою Зелізника, багатого rазди в Богдані - став 

приймаком, бо Зелізник мав лише одну дочку. 
Дука-багатій, Котлан Іван, мав лише двоє дітей, дочку 

й сина Василя, а Василь мав трьох синів: Івана, Олексу 

і Василя та одну доньку - Сеньку. 
З тою дочкою Василя Котлана, Сенькою, оженився дідо 

Івана Молдавчука й дістав у придане за нею великий маєток. 

Побільшувалося село Богдан, зникали ліси, втікала під 
Чорногору звірина, змінялися часи, але роди Котланів, Зе
лізників і Молдавчуків займали в Богдані перше місце ба
гатством, розумом і повагою. Мали й у церкві окреме місце 

перед вівтаром - там сиділи в часі Служби Божої. Велика 

приязнь і любов була між тими родами, Котланами й Мол
давчуками. У великі свята, Різдво й Великдень, сходилися 

разом, відвідували одні одних - святкували й набувалися. 

Ой, гостини це бу ли й набутки колись - по тижневі набува

лися й не розходилися - рід із родом сходилися, розійти

ся не могли. Так у приязні жили Котлани й Молдавчуки ... 
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ГУЦУЛИ - БОРЦІ ЗА ВОЛЮ 

Як Тиса збирає підчорногірські потоки, так старий Мол
давчук збирав старосвітські «сторії» від дідів і прадідів. Як 

Тиса несла води тих усіх потоків у далекий світ, отак Мол
давчук носив «сторії» зі собою і передавав нащадкам, як 

передає Тиса свою воду морю. 

Казав Молдавчук: висохла б вода Тиси - вона переста

ла б бути рікою - загине, висохне старовіччина народу, він 
перестане жити, перестане бути народом. 

Нераз сягав Молдавчук своею пам' ятгю у найдавніші 

часи й вигребував із них таке, що про нього не думали, що 

давно вже попелом із вигаслих ватер і намулом, нанесеним 

Тисою, припало. А Молдавчук, як старий досвідчений во

рожбит-знахор, лише подув, а давне скидало зі себе попіл 

і намул, оживало й виходило наверх ... 
От оповів він одного разу про часи десь аж з сімнадця

того століття - оповів те, що чув ще молодим хлопцем від 

діда, а той чув від свого діда, чи батька й передав дальше. 

Зайшов був до Колачука Івана, rазди в Богдані, леrінь 

десь аж з Березова й став у того Колачука на службу. Хто 

він і чого сюди зайшов, зразу ніхто не знав. 

Геть пізніше довідалися, що звався Николай і був сином 

багача-дуки в Березові. Був він рослий і сильний і дуже за

пальчивий - гаряча кров плила в його жилах. Ота то кров 

завела його аж сюди, в Богдан. Убив якогось ляшка в Ябло
нові і мусів утікати, щоб не попасти в руки гайдукам. Але з 

порожними руками не прийшов сюди - його дедя дав йому 

повний бордюг золота й срібла. Тому й не дивно, що не був 
довго слугою у Колачука. Молдавчук дав йому за жінку 

одну зі своїх доньок. Оженився Березун і в короткому часі 
став великим багачем. 
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Тодішні часи були дуже неспокійні, бурхливі, непевн1 и 

тривожні. Але наші люди, хоч порозмітувані по далеких 

горах, усе чули й усе знали, як би їм усякі вістки прино
сили: вітри, чи духи:. 

Безкраї простори, лісові пущі і скали:, глибокі нетри: й 

дебри: - ні плаїв, ні стежок, ані проходів - а люди якось 
передавали собі вістки й новини та й сходилися разом на 
ради й поради. Сталося щось десь над Прутом - зараз знали 
це над Тисою. Тісні звязки були тоді між нашими людьми 
обабіч Чорногори - ну й люди були: тоді інакші, мало по
дібні до теперішніх. Дуже непосидющі були тоді наші горє

ни, запальчиві й скорі до ріжних вибриків, але при цьому 

дУЖе-дуже любили свої гори й ліси, а в їх обороні перед 

ворогами-з~айдами:, rотові були кожно~ хвилини й життя 
віддати. 

Вміли: любити своє, але й уміли ненавидіти чуже-воро

же! О, це вони: вміли! Але багато з того, що тут оповідалося 
про давних людей наших, забулося вже. 

Та все таки дещо з того живе в наших горах - треба 
тільки здути з нього порох забуття і здерти павутиння не

пам' яти, а тоді наша давнина й давні люди оживають, про

кидаються з мертвецького сну й говорять до нас. 

* 
Ото повіяли вітри з далекого Покуття і Підгір'я й при

несли над Тису радісну вістку: Отам десь аж у Кутах закли

кає Гриць Кардаш людей повстати на зайдів-панів і прогна
ти їх із нашої землі. А до його заклику долучується Лесьо 

Березовський з Березова. 

Зачуває це Николай з Березова, тепер rазда в Богдані, -
хто цей Лесьо, що кличе людей на зайдів? Отой Лесьо Бе

резовський - знає Николай добре - рідний його брат! 

Скликає Николай охочих леrінів і поспішає з ними за 
Чорногору - до брата Леся. Своє велике rаздівство лишає 
на жінку: вернеться - добре, а не верне - ні світ, ні гори не 
заваляться. «rрунт» - як казав - щоб зайдів здалеку від 
нас держати й не дати їм загніздитися на нашій землі». 

Пішов з великим гуртом охочих, співаючих леrінів. 
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Кілька тисяч завзятих, сміливих, очайдушних rорян, під

гірян і покутян зібралися під проводом Кардаша та Леся 
з Березова й вірлами спали на зайдів. Очистили від них Ку
ти й Косів, пішли на Печеніжин і почерез Делятин на· На
двірну. А там здобули панський мурований замок у Пнів'ю, 
прогнали з нього панів і забрали великі скарби. З околиць 
Надвірної подались на Богородчани, Калуш, Рожнітів, До

лину, Болехів і в Переrінсько. Очистили всі околиці від 

зайдів. 

З великою славою вернув Николай з леrінями над Тису, 

але вони, заохочені успіхами, не всиділи довго на своїх 

місцях й загналися були аж у Сиrіт. Немало страху нагнали 
тамтешнім зайдам - вони втікали, аж капці погубили! 

А якось незадовго рознеслася громом, пролетіла блиска

вицею вістка по всіх горах: уся Україна, всі землі заселені 

людьми нашого роду й плоду, повстали проти Польщі і її 

панування над людьми руського племені! 

«Вся Україна, всі люди нашої крови й душі! А ми, горє

ни? Таж ми люди того самого духа й крови! Так чого ж ма

ли б ми тут як ведмеді в rаврах сидіти? Нє, цему не бути!» 

Семен Височан, той із Березова, але осілий в Отинії, зби

рає охочих на війну з Польщею! 

Без надуми й без вагання посунули наші люди з Карпат 
і Покуття до Височана Семена - пішли зі зброєю, яку хто 

мав. Ні гори, ні ріки не стояли їм на перешкоді! Пішли леrіні 

і з нашого Рахова і Ясіння. Одна ж кров у цих з-над Тиси 
й тих з-над Прута й Черемоша! Одна любов і одна нена

висть! Вони єднають усіх і ведуть на поле бою розправля
тися з ворогом! 

В короткому часі було в Височана шість тисяч завзятих 

і безстрашних воїнів. Це ж люди, які йшли голіруч на вед
медів! 

Зголосився Височан зі своїми воїнами у гетьмана всієї 

української сили військової козацької - у Богдана Хмель

ницького. Глянув гетьман на Височана і його бравих леrінів 
і з радощів засвітились йому очі ... Передав Височана і його 
леrінів полковникові Кривоносові чи Перебийносові - того 
то Молдавчук не знає «достомешrо» . . . Знає лишень ,що 
був цей полковник дуже завзятий і відважний. 
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Підійшов гетьман Хмельницький під Львів, там задержав 

своє військо. Під самим Львовом гора, а на ній замок, що то 

його Високим звали. Гетьман не думав здобувати його, ка
зав - «Шкода проливати козацьку кров, поляки здадуть 

його без бою». Але не так думав Перебийніс ... Моргнув 
на Височана: 

«Височане, бачиш, оце в поляків висока гора, а на ній ви
сокий замок - так кажуть поляки. А що ти на це скажеш?» 

«Я, що скажу? А скажу, що це зовсім не гора, а те, що 

на ній, це ніякий замок, а так собі курник, ци голубник!» 

«А хотів би ти його, той курник, чи там голубник, здо

бути й вигнати з нього ляхів?» 
«Я, ци хотів би, оце гей, питане, сміятися з цего можна». 

«Ну, так здобувай!» - сказав Перебийніс. 

А цього не треба було Височанові казати два.-рази! Ста
нув перед своїми леrінями й промовив: 

«Мой, хло, а дивикоси наперед себе й трохи д'горі! Ви

диш там горбок, а на нему, кажуть, екийс ніби то замок! 
А я кажу, це неправда! Гора, це не наша Чорногора, а замок, 
то не наша Говерля, ци ек, ци може я брешу? Ніт, ніт, оце, 

шо перед нами, це не гора, а кітлик, перевернений горі дном! 

Ануко, братчіки, віштрикнім на той кітлик, відвернім его 
і плюньмо в него! Покажім, шо ми, ми, а цими може вже 

не ми! Ци, ек я кажу?» 

«Ануко за мнов!» Крикнув з усеї сили й повів леrінів на 

той «ВИСОКИЙ» замок. 

Штрикнули леrіні, здобули кітлик-замок і плюнули в 

нього, що чути було на ввесь Львів! Мало польської шляхти 

втекло з того високого замку - «бескидники» викинули з 
нього ляшню, що ні одного ляха не залишилося в ньому. 

r аздували в ньому Височан і його леrіні ДО самого ранку -
пили панські меди й вина, співали й танцювали. 

Зійшло сонце, дав гетьман приказ Кривоносові, Криво
ніс Височанові, а той леrіням і пішли дальше воювати Поль
щу, Сам Хмельницький дякував Височанові і його леrіням 
за відвагу й хоробрість. 

Скінчилася війна з Польщею, вернули леrіні в гори, але 
не всі, богато з них згинуло. 
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А треба ще додати, що в часі війни з Польщею, за Кар

патами, наші тут не сиділи тихо й бездільно - вони почали 

проганяти зайдів, що підсунулися були вже аж під самі 
Карпати - одних повбивали, а друrі повтікали й довший 

час не видно їх було ... 
Оце те, що старий Молдавчук відгріб з попелу і розпо

вів, що затямив із карпатської старовіччини. 

На закінчення свого повістування із сивої давнини ска

зав Молдавчук: «Инші були чєси й ишuі. люди. Єк лише по
чули наші rорени навіть іздалеку брязкіт зброї, чи гук ви
стрілів, зараз туди, як на весілля спішили. Знали: ворога 

треба бити! Не будеш його, він буде тебе, бити! Не даш йо
му загинути - він не дасть тобі жити. Не дай ворогові їсти 
- бо він з'їсть твій хліб, а потім з'їсть і тебе»! - Часи волі 

і свободи були в нас колись на Покуттю, на Підrірю і в Кар
патах - не було зайдів. Там - по тамту сторону Чорно
гори, а й по цю її сторону - держалися зайди - волохи, 
мадяри й жиди - здалеку від Карпат - як довго була в го
рен охота й сила боронити їх ... 
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ДОВБУШ У СИНИЦЯХ 

Нераз згадував Молдавчук про ті тісні звязки, що існу
вали в давнину між горєнами по одну й другу сторону Чор

ногори ... Літом сходились на сусідуючих зі собою полони
нах, відвідували одні одних, набувалися, забавлялися на 
весіллях і храмах, женилися одні на Закарпатті, другі брали 

для себе жінок знад Прута й Черемоша. Плаї й стежки з 

одної сторони Чорногори на другу не заростали ніколи тра

вою. Уся тодішня Гуцульщина становила одну велику ро

дину, повязану одною мовою, вірою, звичаями, обичаями 

та побутом. А вже давні опришки - так ті не знали зовсім 

ріжниці між собою: з-над Тиси йшли над Черемош, з-над 

Прута над Тису; в опришках Довбуша були леrіні з Гали

чини, Буковини й Закарпаття - разом відбували нераз і 

далекі походи на зайдів-панів і забирали в них скарби. 

Багато повістував Молдавчук про опришківські часи і 

про опришків. Говорив, як уже раз згадував, про одного з 

богданських Котланів, що був опришком у Довбуша. Той 

то Котлан оповів перед смертю своєму синові Іванові про 
Довбушеві скарби й де вони заховані, але застеріг його, аби 

цього нікому не сказав. Захоче колись більше про ті скарби 
дізнатись, то нехай найде десь аж у Кирлибабі старого Та

насія Сиг луна, колишнього опришка у Довбуша. Сказав, що 
їх лише двох із Довбушевих опришків залишилося: він, Кот

лан, і той Сиглун. Умер старий Котлан, а його син Іван вбив 

собі в голову те, що чув від умираючого дєді і сказав, що 

мусить найти того, тепер вже старшого віком, опришка Та

насія Сиглуна в Кирлибабі, та довідатися від нього більше 

про опришківські скарби. Пустився в ту дорогу, коли ще всі 

спали й кури не піяли ще. «Мусить найти Танасія Сиглуна» 

- с:к-';lзав собі й пішов. 

59 



Нк і куди йшов до того останнього опришка, можна би 

багато про це повістувати. Дорога далека, плаї круті й стеж

ки стрімкі, а до того ще й страх перед звірями. От присів 
був над одним потоком у лісі, аби відпочити й дечим поси

литися, голодний був. Сидить і заїдає вудженицю - вудже

не баране мясо з буришінником. Похарчувавши, напИвся 
води з потока й знову сів і почав дрімати. Аж чує тріскіт і 

ломіт, глядить, а там величезний ведмідь-вуйко важкими 

повільними кроками суне до потока. Думав Іван, що йому 

робити . . . втікати, чи дряпатися на яку високу смереку? 
А ведмідь вже на березі потока. Пристанув . . . Стоїть і 
пильно вдивляється в воду потока. Став на задні лапи -
хвилина, дві, - він шубовсть у воду. Пірнув у неї. Перед
німи лапами набрав із дна потока пстругів і суне їх в па
щеку - хрупоче. Видно, смакує йому риба, бо муркоче щось 
собі під носом.· .. задоволений! 

Не знав досі Іван, що ведмідь такий добрий рибак. А тре
ба знати, що давно було в гірських потоках сила-силенна 

пстругів, а найбільше бувало їх по заглибинах води, по ков
бурах. Ведмідь, впадаючи своїм тяжким тілом у такий ков

бур, приголомшував пстругів у воді, а тоді брав їх у перед

ні лапи й пожирав. 

Попоїв ведмідь рибки й пішов геть. А Іван розіклав ватру 
й пересидів при ній до світанку - сон не брався чомусь 

його ... 
Щойно третьої днини - під вечір - зайшов молодий 

Котлан у Кирлибабу. Опинився над потоком у темному лісі, 
почув іздалеку дим і подумав, що мусить тут хтось бути. 

Пішов трохи дальше - а там перелука, а на ній хата. Перед 

хатою якийсь старий, вже добре сивий чоловік. Підійшов 

Іван до нього і привитав його Божим словом, той відповів 
йому тим самим. Спитав Іван, де йому найти старого Тана
сія Сиглуна. Чоловік усміхнувся і сказав, що Танасій Сиr

лун, це його неньо. Він пішов у ліс убити якусь серну, або 
оленя. Попросив цей син Сиглуна Івана в хату, казав сідати 

й харчувати те, що поклав перед нього на стіл. А як сонце 

зайшло за гори й почав вечірній сумерк спускатися на зем

лю, вернув із ліса старий Сиглун із убитою серною на пле

чах. Котлан привітав старого й розповів, хто він, звідки й чо

го зайшов сюди. Старий добре тямив Котлана, неня Івана, 
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але цього вечора не говорив багато. А другої днини, посні

давши, набив Сиглун тютюну в люльку й закУРив, а тоді став 
повістувати: - «Того, що розповім тобі, нікому ще не роз

повідав. Тобі ж, як синові мого побратима, скажу, що знаю. 
Але знай і памятай: це, що почуєш, зможеш колись сказати 

лишень своєму синові, чи комусь, хто буде варт цього, але 

аж тоді, як будеш умирати. 

Оповім тобі про наші скарби, про ті Довбушеві опришків
ські скарби, але одне мусиш знати й пам'ятати: ніхто й жад

на сила їх не може взяти звідтіль, де заховані! Слухай, як 
то воно було колись із тими скарбами: Ходили ми з Довбу
шем по ближчих і дальших селах і містах Галичини, Буко

вини й Закарпаття, бували в Молдавщині й Мадярщині. З 
своїх походів не вертали з порожними руками. Приносили 

в бордюгах золото, срібло й дорогі камені. Але лише части

ну з цього ховали, а більшість пускали на вітер, хоч добре 
бачили й знали, що це було непонутру Довбушові. Одного 
разу відбули ми з Довбушем далекий похід - були ген аж 

поза Сиготом і принесли звідтам дуже багату здобич - вели
кі скарби. Була вже пізна осінь, як ми вернули в наші Кар

пати, але того року якось зима припізнилася, не було снігу, 
лишень ранками були морози та іней білівся на деревах. 

Довга й погідна була осінь. Довбуш задумав відвідати Жаб'є 

і Криворівню, а на зимівлю осісти десь на Буковині. Пере

йшли ми Чорногору коло Піп-Івана, зайшли на Шибене, 

звідтам на Чорну Ріку й понад нею у Жаб'є, а потім у Кри

ворівню. Перебули там кілька днів. Одного вечора сказав 

Довбуш, що виберемся зраненька на верх Синиць. Другої 

днини, разом зі сходом сонця, перейшли ріку й подалися 

крутими стежками на Синиці. Синиці - це верх гори, з якої 

простягається далекий вид на всі сторони - видно звідтам 

села Криворівню, Ясенів і Устєріки, видно Красноїлю і Го

лови, а за ними полонину Скупову. На верху Синиць вели

чезні каменюки - одна на одній - якби це зробили мулярі

каменярі, велити-великолюди з надлюдською силою, та й 

так, що виглядають, як могутній палац, або церква з ріж

ними проходами, закрутами й закамарками, що зайшовши в 

них і заглибившись, можна легко заблудити і не вийти з 

них. Можна й упасти в печеру, яких там немало, й не ви
дістатись з неї на світ. Задержалися ми на тих Синицях, 
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зготовили харчі, сидимо, хтось там у флоєру грає, леrіні спі
вають. А Дорбушеві не сидиться з нами - ходить по СШ:Іи
цях, роззирається на всі сторони, заглядає у печери. Вернув 

потім до нас, глянув на сонце й казав готовити вечерю. Ще 
сонце не було зайшло, а в нас була вже готова вечеря -
спечений над ватрою сернюк і вуджене баране мясо. А на
раз, де не взялася хмара, блискавиці, громи й зливний дощ. 

Ми за великою камінною плитою, як за хатою під крівлею -
дощ не досягне нас. Бачимо дику козу - біжить, що має 

сили в ногах. За хвилину чуємо її пронизливий крик, як би 
хто різав її. Може бути, що в бігу зламала собі ногу, тому 

так кричить. Піднявся Довбуш на ноги та йде в ту сторону. 
звідки чути крик кози. ЙдУ і я за Довбушем. Недалеко 
відійшли й побачили козу в заглибШІі між каміннями, а над 
нею - ведмідь. Ні Довбуш, ні я не маємо нічого в руках ... 
Скочив я бігом по топір. Вертаю, бачу, що топір вже непо
трібний ... Ведмідь вже неживий на землі, а коза на плечах 
Довбуша. Довбуш убив ведмедя своїм кулаком, а козу ви
тяг зпоміж каміння і взяв на плечі. Наносили ми чатинини, 

постелили довкола ватри й полягали спати. Бачив я, що Дов

буш довго не засипляв - курив люльку й певно думав щось. 

Повстава.ч:и рано, спекли мясо з кози й харчуємо ... Довбуша 
нема. Вернув - снідав, чи не снідав, каже шістьом леrіням 

брати линви й топори та йти за ним. Завів нас до тої печери

заглибини, звідки витяг учора козу. Каже поширювати вхід 

до печери топорами, потім повязати себе линвами й лізти 

в ту печеру. Лізе в неї перший, я за ним. 

Печера була спадиста, мала стіни стрімкі й була глибо

ка, певно на пять-шість сяжнів. Зразу була вузька, дальше 
ставала щораз ширша. Потім, так видавалося, кінчиться 

уже. Коли ж нам прояснилося в очах, побачили на середи
ні печери глибоку, темну яму, в якій міг легко зміститися 

чоловік. Довбуш вверг у ту яму камінь, з неї почувся буль

кіт води. Довбуш обв'язав себе довгою, міцною линвою і 

казав спустити себе на тій линві в глиб ями. Потім дав знак, 
щоб леrіні спускалися за ним на дно ями. Спустилися, осві
тили її смолоскипами й побачили велику, широку печеру, 

в якій було величезне озеро. Обійшли ми ту печеру довко
ла, аж в одній її стіні найшли отвір, який ішов угору. Ним 

можна було легко пролазити. 
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Поліз ним перший Довбуш, а за ним ми. Підсуну ли сь НИlVІ 

кілька сяжнів угору й побачили Божий світ ... 
От чудо та диво! 
Зібрав Довбуш нас усіх леrінів і дав приказ поширити 

топорами вхід до скельних камінних печер. 

Щось із тиждень працювали ми, поширили вхід до печер, 

але так, щоб він був закритий від людських очей, щоб лиш 

Довбуш і ми знали його. 
Потім викули на дні печери комори на всякі склади й 

сховки. Коли ж було там усе так, як хотів Довбуш, позно
сили ми до тих комор усі скарби, які ховали досі на Білій 
Кобилі, Marypi і Чорногорі, над Тисою і Путилівкою. 

З того часу зносили ми сюди всі скарби, які здобували, 

бо такий наказ Довбуша був - така була його воля. 
За кілька літ були комори в печері наповнені скарбами. 
Одного разу сказав Довбуш, що ці скарби пригодяться, 

але не нам, а тим, які колись-колись житимуть в Карпа

тах . . . За ці скарби накуплять зброї, а нею проженуть з 
гір усіх зайдів-ворогів. Тут на верху Синиць збудують чудо

палац, видний на всі Карпати. В тому палаці житиме воло

дар Карпатських гір. - Так сказав наш Довбуш ... 
Хто знає, якби воно було, якщоб був нагло й несподіва

но не зійшов із цього світу ватажок гір, Олекса Довбуш ... » 
Сказав це Сиглун, похилив сиву голову й важко-тяжко 

задУмався, а потім, наче зо сну прокинувся, глянув проник

ливими очима на молодого Котлана й сказав: 

«Так, так, леrіню, спочиває наш Довбуш у Чорногорі, а 

його скарби в Синицях. Ніхто їх звідтам не візьме, аж при

йде на це слушний час і виб'є визначена година, аж появить
ся в наших горах другий Довбуш і докінчить те, що розпо

чав був перший . . . Знали це Довбушеві леrіні, знаю я і тобі 
кажу це, леrіню, сину мого побратима, Котлана з Богдана ... 

Оце почув ти від мене те, чого ніхто другий не чув -
задерж це в собі і не важся витягати свою руку по ті опри

шківські скарби, бо як їх нарушиш - душу погубиш! Вони 
закляті Довбушем»! 

Переночував Котлан у хаті Сиглуна, а раненько, посні
давши, пустився в поворотну дорогу. 

Четвертої днини, як лише зазоріли зорі, був у своїй хаті 

в Богдані. Те, що чув від Сиглуна, забрало йому спокій, по-

63 



міnІало думки в голові, - а згодом залишилася в ній лишень 
одна думка: Зайти на Синиці, побачити Довбушеві комори, 

а в них опришківські скарби. 

Не видержав довго ... 
Одної днини, приготовившись до далекої дороги й не ка

жучи нікому, куди задумав іти, подався верхами й по.rіони

нами на ту сторону Чорногори. Через Скупову, а потім Голо

ви й Красноїлю, зайшов на Синиці. Весь час товаришила йо

му думка побачити скарби. Надія узріти їх гнала його гора

ми, підганяла й додавала сили ногам ... 
Найшов в Синицях вхід до печер, але він завалений був 

каменюками, які треба було відсунути. Нелегка була це пра

ця. Коли ж вхід був вільний, почав Котлан спускатися в 

глибину печер на линві. Мав при собі важкий топір, грубу 

воскову свічку, а в плящині свячену воду. 

Вперед дістався до печери з озерцем. 

Тут привязав линву до вистаюч:ого, гострого каменя і нею 

спустився до другої печери. 

Там остовпів і онімів, і мало не заплакав: перед ним ка

мінно-плитяні грубезні двері, на долівці обгорілі поліна 

дров, кусники линов, мідяний котел, ба й людські кости ... 
Станув перед камінними дверима ... Пробує відчинити їх. 

То тягне до себе, то відпихає їх, але зрушити їх не може ... 
Не подаються ані трохи. Розглядається довкола себе, осві

чує печеру. Аж там у куті, припертий до стіни, грубий за

лізний кіл ... Пробує підважити ним камінні двері ... Зру
шив їх. Тоді впирається в них плечима - раз і другий і тре

тій. Двері подаються. Ще раз підважує їх колом, ще раз на

тискає плечами ... 
Відчинив їх настільки, що міг зайти до середини печери. 

А тут із повали печери падуть перед нього навхрест дві ве

ликі барди-сокири й затинаються в камінну долівку ... 
Страх обняв Котлана. Хреститься три рази, кропить бар

ди свяченою водою. Якось удається йому переступити їх ... 
Він на середині печери. Довкола неї, попід стіни, викуті 

комори, а в кожній великий мідяний котел . . . Дванайцять 
комор і дванайцять кітлів ... 
А в них? Ти мій Боже! Золото й дороге каміння! Блиск 

б'є від них на всю печеру- каміння сяє промінням сонця ... 
Скарби, скарби! Ні зважити їх, ні зміряти! 
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Підійшов Котлан до одного кітла й зачерпнув з нього 

жменю дорогих каменів. Засвітилися ними його очі ... 
Нараз, якби хтось повернув його голову вправо . . . По

глянув туди а там трупяча голова, кістяк . . . Над ним ве
ликий хрест ... 

Ще не очутився з переляку, а тут чує, трупяча голова -
говорить: «Висип у котел те, що з него взяв! Не висиплеш, 

не вийдеш живий звідси». 

Такого грізного голосу не чув Котлан досі ніколи. Слова 

чашки, здавалося, громами вдарили в нього. 

Не надумуючись хвилинки, сипле в котел те, що взяв із 

нього ... 
Хреститься дрижачою рукою і до дверей. Лише станув 

поза ними, двері зачинилися. 

Коли і як видобувся з Довбушеви:х комор на верх, того не 
знає ... Завалив вхід до печер камінням, як було передтим, 
і бігом зі Синиць у Красноїлю. 

Дальше тої днини не йшов. Раз, було вже понад вечір, 
друге, був дуже трудний, боліли руки, ноги і все тіло. 

Заночував у хаті внука Дідушка, що то його колись Дов

буш убив. 

Припочивши, рушив рано горами, лісами й полонинами 

в свій Богдан. Але весь час біг за ним грізний голос кістя

ка ... 
«Говорить мені: «Правду сказав Сиглун, Довбушеві скар

би є, находяться в коморах під Синицями, але, як казав Дов

буш: «Іх не винесе звідтам на світ ніхто інший, лишень дру
гий Довбуш». 

«Так говорив Котлан, так кажу і я, Іван Молдавчук» ... 
Накінець додав ще Молдавчук: 

«Оцесе, шосми тут розповів, чув я від Котлана Івана. 

Він був оженений з сестрою моєго неня. Любив мене й не 
одне чув я від нього. А як умирав, тоді оповів мені те, що 

чули тепер від мене: про Сиглуна, Синиці і Довбушеві скар
би заховані в них ... 

Коли ті скарби вийдуть з печерних комор на світ, цього 
не знає ніхто, .як і не знає, коли появиться другий Довбуш! 

Знає хіба лишень Той, хто над горами й Синицями -
Господь Бог . . . Одне певне, що це таки станеться» - за

кінчив Молдавчук. 

65 



ВАСИЛЬ КОТЛАН І МИКОЛА МОЛДАВЧ'УК 

Зайшло раз щось таке, що людей у Богдані зачудувало ... 
Пішли Василь Котлан і Микола Молдавчук на полювання -
зайшли в глибокі ліси над Тисою. Одночасно побачили вед
медя, одночасно й вистрілили в нього. 

Положили ведмедя трупом, підойшли до нього, зняли 

шкіру, шукають за кулями - шукали й найшли в ведмедеві 
лишень одну, не дві кулі, а оба ж стріляли. Чия ж куля вби

ла ведмедя? 

Котлан каже, що його, Молдавчук твердить, що його ... 
Кому ж тоді належиться шкіра з ведмедя? 

Сперечаючись, вернули в Богдан, не знають, куди за-

нести шкіру. Котлан каже - «до мене», Молдавчук - «до 
мене». 

Що ж мали робити? 

Занесли шкіру з ведмедя до Зелізника, нехай буде в ньо
го, поки не виясниться, хто вбив ведмедя ... 

І почалося ... 
Шукає Котлан знахорів, які сказали би, чия куля вбила 

ведмедя, шукає і Молдавчук . . . Були в ріжних знахорів і 
ворожбитів, ніхто з них не може сказати «бизівно», чия 

куля вбила ведмедя, Котлана, чи Молдавчука ... 
Росте завзяття в обох, росте й ворожнеча, з двох прия

телів стали двома ворогами. 

Не говорять зі собою, уникають себе, не сходяться разом. 

'У Богдані повстали два ворожі табори, один держить з Кот
ланом, другий з Молдавчуком ... 

Дуже це не подобалося жінкам - жінці Котлана й Мол

давчука. Порадилися обі - йдуть до старенького священи
ка, просять, щоб дав раду, як погодити Котлана з Молдав

чуком. 
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Подумав священик і дав їм таку раду: 

«Видістаньте якимсь способом ведмежу шкіру від Зеліз

ника, продайте її, а за ті гроші купіть великий образ св. Ю
рія, опікуна гуцулів і їх гір, і принесіть його до мене». 

Зробили жінки, як порадив священик: Викрали шкіру в 
Зелізника, продали, купили образ св. Юрія і принесли його 
священикові ... 

Священик завісив той образ на стіні церкви. А було це 

перед самим св. Юрієм. 
Свято Юрія, велике гуцульське свято. 

На це свято зійшовся до церкви весь Богдан. При кінці 

проповіді сказав священик: 

«Як знаете, між двома годними й всіми шанованими rаз

дами, Котланом Василем і Молдавчуком Миколою, повстала 

через ведмедя велика незгода, можна сказати ворожнеча. 

До цього вмішався аж наш опікун св. Юрій. Онтам на стіні 

церкви його образ. Це не така проста річ, якби хтось ду

мав, ні, це шкіра з ведмедя, перемінена в образ св. Юрія. 
Котлане Василю і Молдавчуку Миколо, підойдіть до того 

образу, вклякніть перед ним і подайте собі руки. Згода і 

приязнь най буде між вами!» 

Зробили, Котлан і Молдавчук, як казав священик. А по
тім зійшлися разом і набувалися до ранку. Був це набу
ток, якого ще досі не бу ло в Богдані. У се село набувалося, 

гриміла музика, лилося вино, танцям і співам не було кін
ця. Богдан обходив свято Юрія - свято згоди й приязні. 
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ПІСЛЯ КОШУТськоr ВІЙНИ 

Оповів Молдавчук, як воно було після «Кошутової в1и
НИ», по 1848 р. - Рознеслася чутка, дійшла й до гір, що на
стануть якісь зміни, але, чи на краще, чи на гірше, того ні

хто не міг сказати. От говорили люди «всєко та неоднако» ... 
Аж тут одної неділі проголошує свєщеник Бран.я в церкві, 

що в Сиготі мають відбутися єкісь вибори, мають вибира

ти посла ДО якогось сейму. А що воно таке той посол і сейм
парламент, того люди не розуміли. 

Казав свєщеник, щоб rазди зійшлися вечором у хаті Кот

лана, там довідаються більше про ті вибори й виберуть від 
Богдана свого правиборцю до Сиготу, а там буде він голо

сувати на посла. 

Вечором зібралися в Котлана rазди з усього Богдана. 

Священик, як міг, так пояснив їм, що це таке ці вибори, 
посол і сейм. А тоді казав подумати й вибрати споміж себе 

правиборцю. 

Рада в раду, сюди й туди - вибрали правиборцем до Си
готу Михайла Дребота. Священик повчив його, як має го

ворити й що робити в Сиготі - там одні схочуть вибирати 

посла, який би був за цісарем, а другі такого, який був би 

проти цісаря. Нехай Дребот добре вважає і голосує за ці

сарем. 

Дребот сказав, що він усе це добре розуміє і буде голо
сувати так, єк каже священик. 

Але він цього всего анівзуб не розумів. 

Для нього будо найважніше пристроїтися перед людьми 

в Сиготі. Надяг на себе все нове, що найкраще мав, а в руки 

взяв мосяжний топорець, та ще й нагострив його - «про 

всєке» - казав. 

Зійшлися в Сиготі правиборці від усіх гуцульських сіл. 
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А тут «пани», які розумілися на виборах, почали тягнути 

правиборців одні до себе, другі до себе, й намовляти, щоби 
на їх кандидата віддали голос. Добираються і до Дребота -
тягнуть його одні сюди, другі туди. Затягнули його до корш
ми ... «Пий і їдж, Михайле, чого й скільки захочеш!» П'є 

Михайло «палінку, шер і бор», заїдає панську ковбасу. 
Напоїли його й нагодували, а тоді заткнули йому за кре

саню когутяче перо ... «Голосуй разом із тими, що мають 
за кресанями отаке, когутяче перо» - сказали, ну й Дребот 

так і голосував. 

А по виборах зайшов Дребот із знайомими з Бичкова й 

Рахова до коршми й таки здорово напився. А випити то він 

таки любив. Та й скоренько не впивався, лише так, підохо
чувався. Ну й підохотився таки добре! Та й чому би й не 

охотитися? Той посол, на якого він віддав голос, обіцяв і 
запевнював, що він поговорить з цісарем, щоби віддав гуцу

лам усі полонини і зніс би всі «немсобот» ! А називався той 
вибраний посол Лотар Шандор, а не вибраний кандидат звав

ся Кукурбей Дьорrій. 

Вийшов Дребот із коршми - за кресанею в нього стир

чить і дальше когутяче перо. Стрінувся з одним волохом, 

що то мав полонину Брескул у сусідстві з полониною Дре

бота, Межипотоками. Зайшли оба до одної коршми й знову 

випив Дребот трохи. А випити міг таки немало - був здо
рової будови тіла, високий, широкоплечий і жилястий -
силою міг рівнятися з Довбушем! 

Розпращався Дребот із сусідом волохом - думає верта

ти у свій Богдан. Аж тут якийсь мадярчук, побачивши в 

Дребота за кресанею перо, прискочив до нього, зірвав з го
лови кресаню і верг її в болото, ще й ногами притоптав. По
пав Дребот у велику лють. Не надумуючись, рубнув мадяр
чука барткою в голову так, що той лише ногами протяг ... 
Зробився крик, позбігалися мадяри й усі на Дребота. 

А Дребот нічого собі з мадярів не робить - рубає їх бар
ткою, куди попаде. Падуть мадяри як снопи. 

А тут ще той сусід Дребота, волох, закликав своїх воло
хів на допомогу Дреботові. Б'ють мадярів. 

А Дреботові зламався топірець. Пригадав собі, що в нього 
за чересом ніж. Коле й ріже мадярів тим ножем ... 
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Вирвали волохи Дребота з поміж мадярів і забрали його 
до себе. 

По якомусь часі прийшла до Богдана жандармерія, пи
тають за Дреботом. А тут довідуються, що Дребот не вернув
ся із виборів, пропав десь. 

А від шандарів довідуються, що Дребот накоїв у Сиготі 

багато лиха - порубав барткою багато мадярів. 

Минув час, Дребот не вертав у Богдан. 

Аж як усе втихло й забулося, побачили боrданці свого 

«героя» Дребота. - Так то воно було з першими виборами 

посла в Сиrоті й такого то правиборцю післали тоді богданці 

до Сиготу, отого Михайла Дребота. 
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ДІДО МОЛДАВЧУКА ІВАНА 

І 

Згадав Молдавчук свого діда - був це перший rазда в 

Богдані. Мав сім синів. Хотів, щоб усі вони були такими 
rаздами, як і він - не біднішими від нього. Треба залишити 
їм багато землі і лісів, та й повну скриню талярів. 

Залишив rаздівство на найстаршого сина, а сам подався 

у глибокі гори, у темні ліси. Жив там у колибчині, яку сам 
собі збудував. Літом дбав, щоб узимі не пропав - збирав 
і сушив на зиму все, що давали гори, й зарубував ліс для 

синів, відмежував його «дільницями». Зайняв для них і цю 

полонину. 

Зимою ловив і стріляв звірину, м'ясо вудив, шкіри сушив. 

Приїжджали сини, забирали шкіри на коні і продавали за 

добрі гроші. На старі літа ватагував на своїй полонині. 

Мав вірного вівчаря, не з Богдана, а з Лугів. Про нього 

оповідав він таке: 

Пас той вівчар вівці, ходив з ними облазами й чагарами, 
в сопілочку грав і співаночок співав. Аж раз вийшла д'ньому 
з чагарнику Лісна. Така красуня, що не надивитися на неї 

і не налюбуватися нею. Своєю красою приворожила вівчаря. 
Була ж як квіточка на полонині, як ранній промінь сонця. 
То ж і не диво, що запала глибоко в серце вівчареві. 

Познайомилися обоє, почала Лісна ходити з ним полони
ною - він грав у сопілочку, вона співала. Сонце їм світило, 
кохання гріло їх. 

Від часу, як стала Лісна помагати вівчареві пасти вівці, 
почали вони молоко приявляти - не міг цьому надивувати

ся дідо-ватаг. Не було й того літа жадної шкоди на полони
ні, не було боли між маржиною, ні звір не показувався. 
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Але ж літо на полонині коротке, прийде осінь, треба бу
де залишати полонину, що ж буде тоді з вівчарем і Лісною? 

Повіяли холодні вітри, нагнали на полонини густі мряки, 
люті звірі заревли в лісах, треба сходити в село. 

Починає вівчар намовляти Лісну, щоб пішла разом з ним 
у село й стала його жінкою. Каже Лісна: «Я не від того, щоб 
стати твоєю жінкою, але воно не так легко, як ти думаєш. 
От, як лише прийдуть сильніші вітри, а потім і буря звіється 
на полонині, вона порве мене, як пірячко й занесе в лісові 
нетри там, де всі Лісні мусять зимувати. А хочеш мене мати 
за жінку, то зроби так: Візьми «джиргу», заший мене в неї 

і обв'яжи сильним «курмеєм», посади тоді на коня і звези 
в село - тоді, щоб яка буря була, вона не зможе вирвати 
мене з джерги». 

Зробив вівчар, як Лісна казала й спровадив її до себе в 
село. 

Тепер могли одружитися. 

Але священик - він був уже тоді в Лугах - і слухати 
про це не хоче! Як же це так, щоб вінчати хрещеного леrіня 

з нехрещеною Лісною? Щ'о ж їм тепер діяти? 

Вівчар був побожний, не хотів невінчаний з Лісною жити, 
а священик уперся, не хоче дати шлюбу. Бjдкається леrінь, 

не їсть, не спить. Починає вмовляти свою Лісну, щоб дала 

себе охрестити. Не можна було намовити її до цього. Бачить 

мати леrіня журу свого сина й думає, як би йому помогти 

в біді ... 
За селом під лісом жила славна ворожка, здається, так 

говорили люди, була вона відьмою і зналася зі щезниками ... 
Ото йде мати до тої ворожки й розповідає їй про свого си

на, Лісну й упертого священика. 

Вислухала її ворожка, покивала головою і обіцяла зро

бити так, щоб усе було добре. 

Перше, що зробила - почала докучати священикові: то 
нагнала на його хату звірів, щоб ревіли й вили, не давали 

йому спати - то казала щезникам танцювати довкола його 

хати, - то знову казала лісним і нявкам докучати йому ... 
А потім сама пішла до священика намовляти його, щоби 

звінчав леrіня з Лісною. Але священик був і дальше впертий 

- сказав, що дасть шлюб, як Лісна дасть себе охрестити ... 
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Пішла ворожка до Лісної. Чого не вдалося зробити леrі

неві, це зробила ворожка: намовила її охреститися ... 
Пішли: леrінь, Лісна, мати леrіня і ворожка до священика 

_більше нікого не було - людям не подобалося це, що ле

rінь брав собі за жінку Лісну. 
Священик охрестив Лісну й звінчав її з леrінем. Почали 

rаз.цувати, йшло їм усе як з води, почали багатіти. Іхали раз 
обоє на полонину - Лісна весь час сміялася, але що її роз

смішило, того не хотіла сказати. Казала, що їй не вільно цьо

го казати - сказала б, було би велике нещастя ... 
Коли Лісна була в тяжі, вмерла леrінева мати - Лісна 

плакала ревними сльозами, не можна було вгамувати її пла

чу ... 
Коли ж вродила дитину, синка, а той, не поживши довго, 

вмер, вона не плакала й не тускувала, була весела, сміяла

ся і співала. 

Питав її rазда, чому воно так, але Лісна не хотіла цього 

сказати. Щойно по довгих просьбах сказала: 

«За мамою плакала, бо вона була грішна й пішла за гріхи 

в пекельний вогонь, а я своїми сльозами вгашувала його -
дитина ж умерла без гріхів, а як би я плакла за нею, то мог

ла б утопити її у моїх сльозах» ... 
А чому то, як їхали ми разом на полонину, ти весь час 

сміялася, реготалась та ще й рукою до когось у лісі махала? 

- скажи, скажи це мені». 

Довго не давав їй спокою: скажи й скажи! 

Лишень хотіла Лісна щось сказати, лишень відчинила 

рот, а тут нараз страшна буря! Затрясла хатою, відчинила 

двері, вирвала вікна й пірвала зі собою Лісну ... 
Попав її rазда в розпуку. Залишив свое rаздівство на Бо

жу волю і пішов шукати свою Лісну в лісах і вертепах. Го

ворили люди, що хтось десь там чув уночі два голоси, що 

перекликалися з верху на верх - казали, що це тих двоє 

перекликалися, але зійтися з собою не могли ... 
rаздівство того бувшого вівчаря діда Молдавчука якби 

віл язиком злизав - усе пропало ... На місці, де стояла хата, 
росте по сьогодні бодяче й дике зілля ... » 

О, дідо Молдавчука Івана вмів повістувати про давні ча
си Гуцульщини. Вмираючи, залишив синам велике майно, 
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а що цікавіше, він і по смерти, не він, а його душа, птахою 
над rраждою синів літала й ради-поради їм давала, як жити, 

себе й майно шанувати та збільшувати його, не марнувати. 
«Так, так, говорив Молдавчук що не думати й що не ка

зати, а добре жилося нашим предкам в горах! Широко й 
вільно було тут для людей і звірини, мали де діватись тут 

і духи, добрі й злі, земні і надземні, лісові і водяні, не бу

ло тісноти, буйно й свобідно жили тут усі. Життя було весе

ле, радісне, розсміяне - грали сопілки, флоєри, ревіли ло

вецькі роги. Здається що навіть сонце давно сильніше грі
ло, ясніше світив місяць, люди були сильніші не лише ті

лом, але й духом, уміли жити, вміли життя цінити й насо

лоджуватися ним - уміли й умирати ... 
А про ті чуда-дива, що діялись давно в горах, про них 

не наповістуватися, їх не переповісти. Були тут гори зача

ровані й такі дива-чари діялися в них, яких нині ніхто не 

зрозуміє, ба й не повірить у них. 

Аякже, світ гір був тоді світом чарів і див, волі й свободи, 
буйности, краси й таємниць; блискавиць і громів - але й спо

кою-тиші, бурей - але й шепотів ночей, ревів звір у лісах -
але й весняних шумів ялиць і смерек, морозних зим - але й 

соняшного, теплого літа. 

Все тут якось єдналось: небо з землею, люди зі звіриною 
в лісах і духами в нетрах, гра сопілок із грою потоків, спів 

людей з ревом звірів, - чого не давало людям уночі сонце, 

те давала ватра, Бог любив людей, люди славили Бога, жили 

люди з Богом, а Бог із ними - вони були Божі діти, а Бог 
був їх батечком». 

«Житечко, ох, житечко було колись у наших Карпатах»! 
- казав Молдавчук ... 

«Куди очі несли, туди пішов, ніхто тебе не спитав, куди 
йдеш, твое все було: ліс, чи полонина, звір чи птах, луги 

понад Тисою, царинки - кішниці ... 
Аж прийшла сюди чужа нехар, мадярські пани й жиди. 

Пани запосіли ліси, жиди полонини, стало сутужно гор'енам, 

малощо залишилось з того, що колись тут було ... 
Що чинить буря з деревами в лісі, те вчинили зайди з 

людьми ... Лишень сильніші, ті rазди з діда-прадіда, не да
лись зайдеям, як не даються сильні дерева бурі, але тих 

rаздів небагато, та й щораз менше їх». 
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Оповідав ще дідо Івана Молдавчука: 
Жила колись в Ясінню славна на всі гори ворожка Сень

ка. Одні казали ворожка, другі відьма. Дожила глибокої ста

рости, але й по неї прийшла смерть. Привезли деревище з її 

тілом перед церкву - беруть його на плечі, щоб занести в 

церкву. Що це, дивуються, деревище легше, як перше було. 

Відчинили його: порожне, Сеньки нема в ньому. Страх огор
нув людей. Священик зверг зі себе ризи, не буде ж правити 

парастас над порожним деревищем. 

Але, що робити з ним? Нічого, треба занести його на цвин
тар і покласти в гріб - радять старі rазди. Беруть деревище 
на плечі, несуть на цвинтар. Диво - чим ближче гробу, тим 
деревище тяжче. Відчинили деревище над гробом, не вірять 

своїм очам: у деревищі Сенька ... 
Спустили деревище в яму і присипали землею. Ледве 

впросили священика, щоб запечатав гріб. Просив син помер

шої людей на комашню, але ніхто не хотів іти на неї ... 
Починають діятися в хаті помершої Сеньки несамовиті 

речі: Сенька, лиш звечоріє, починає товктися по хаті, а по

тім, то стогне й плаче, то сміється, то заводить ... Так до са
мої півночі. 

Не міг її син видержати в тій хаті. Залишив її й побуду

вав собі другу хату аж на третьому rрунті. Але й там нахо
дила його нераз покійна мати. Порадили йому люди відкопа

ти її гріб і покропити деревище свяченою водою - цього не 

зробив священик, лиш запечатав гріб і зверха покропив йо
го свяченою водою. 

Зробив син, як радили люди, відкрив гріб покійниці ... 
Але не найшов в ньому деревища з її тілом ... 

Догадувалися люди, що певно забрали її з гробу щезни
ки - вона ж була їх! Була великою ворожкою, але ще біль
шою відьмою. 

Ходив син по різних знахорах і ворожбитах, аж таки най
шов такого, що зробив так, що покійниця перестала навіду
ватися до сина. -
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НЕХРЕЩЕНІ ДІТИ 

Не лише в Богдані, але й по всій Верховині вірили люди, 

що як умре нехрещена дитина, то її душечка блукає над 

тим місцем, де її похоронено. 

Оповідала бабка Молдавчука: скотарила вона дівкою на 
полонині в Довгім. Скотарила там із нею Євдоха Грушець

кого, дівчина дуже гарна - «хлоп'єна» - леrінської вдачі 

була. Але, що ж, як кажуть люди - біда «не ходить по го

рах, а по людях». Таке сталося з Євдохою, біда найшла її на 

полонині ... 
У Довгім вівчарив тоді і Іван Дреботин - він розпізнався 

з Євдохою - полюбилися обоє. 
«Затєжіла» Євдоха - сором на всю Верховину. 

Що ж робить Євдоха? Привела на світ дитину хлопчи
ка - й задушила його. Задушила й закопала за царком. 

Ніхто про це не знав, лишень бабка Молдавчука щось там 
догадувалася. Бачила ж - Євдоха дуже змарніла й посмут

ніла, співаночок, як колись, не співала. 

Минуло з того часу сім років. Була Молдавчучка знов на 

тій полонині. Чує раз, щось уночі плаче і то так голосно, що 

маржина побудилася і поставала на ноги. 

Тікають корови в ліс, вівці блеють, котюги гавкають ... 
І так воно повторюється кожного нового місяця. 

Одної ночі проснулася Молдавчучка, підвергла дровець 
до ватри й чує, коровки порикують і метушаться. Вийшла 

на двір, дивиться і бачить: зпоза «царка» вибігла мала дити

на ... Біжить на стійло між корови й усе: «Уве! - уве! -
уве!» Крик той розігнав маржину й «запудив' у ліси ... 

Вхопила Молдавчучка білу скатертину й бігом, що сили 
в ногах, у ліс за дитиною. Догнала її у лісі під Тарницею. 

Біжить стара, біжить з нею і мале хлоп'я ... 
А Молдавчучка махає скатертиною і на ввесь голос: 
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«Во ім'я Отца, і Сина, і Святого Духа, амінь». 
Робить хрест на скатерті і мече її на хлоп'є, кажучи: «Най 

тобі буде на ім'я Петро»! 
Хлоп'я ловить скатертину й притискає її до себе - це 

його крижмочка. Не вертає вже на полонину за царок -
побігло на полонину, межи потоки. З того часу мала Молдав

чучка спокій на полонині. 

А що було з Євдохою rрушецького? 
Вона страшенно банувала, а потім зійшла з розуму. Блу

кала горами по ночах, ніби когось шукала, аж вкінці пропа
ла десь у лісових дебрах. 

Це була кара за страту неповинної дитини. -
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УПИРІ 

Говорив Молдавчук і про упирів, яких було давно в го
рах не мало. Чув він від Котлана Миколи, що і в його роді 

був упир. Був це брат його діда. Був відмінний від других 
людей, не любив говорити, а лице в нього було червоне, як 
буряк. Часом пропадав десь і не вертав до дому кілька днів. 

Ніхто, навіть і Котлан не здогадувався, що його брат Григір 

опир. 

Одного року літували оба на полонині під Петросом. Іде 

раз Григір кудись, Олекса назирцем за ним. 

Бачить, заходить Григір у густий ліс, Олекса за ним ... 
Задержується Григір під великою скалою, Олекса стає за 

грубою смерекою. 

Нараз здіймається страшний вітер, - такого вітру не ба
чув ще ніколи Олекса - сам не знає, як це так сталося, що 

той вітер не пірвав його з собою. Знав тільки, що як очуняв, 

лежав на землі під смерекою. 

Вернувся у стаю, дожидає Григора. Він вернув десь аж 

четвертої днини. Олекса не признається, що йшов за ним 

аж до скали в лісі. 

Але одної днини каже Григір до нього: 

«Олексо! Кажу тобі вперший і останній раз - не пробуй 

ходити назирці за мною . . . Цей раз, то якось щасливо про
мину ло це тобі, але другим разом може бути зле - пропа

деш і ніхто не буде знати, де подівся. 

А про це що бачив мене під скалою, не смій сказати хоч 

би одне слово!» -
Жили дальше оба по братськи. Олекса мовчав, нікому 

про Григора не говорив, а Григір від часу до часу кудись 

зникав і знову вертався. Аж урешті помер Григір - його 

труп, як годиться, лежав у хаті три дні. Сходилися люди, 

щоби помолитися за його душу, сідають на лавиці і ведуть 
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стиха всякі розмови, а молоді граються у сінях у сліпка, чи 

то в іглу, дяк муркоче під образами, читає псалтирю. 

Прийшла північ, Олекса дивиться у мертве лице брата. 

Бачить: відтулилось праве око Григора раз, другий, третій 

і знову затулилося. Ніхто не бачив цього, що бачив Олекса 
- бачив, але нікому не сказав цього. 

Поховали Григора. 

По якомусь часі вмерла сестра Олекси, Сенька. Занесли 
її на цвинтар, поховали. Зайшов Олекса й на гріб Григора 

помолитися за його душу. 

Клячить, молиться і бачить, що на гробі Григора коло 

хреста є діра. Довго не говорив про це нікому. Накінці закор

тіло його сказати про ту діру вдівцеві по сестрі Сеньки, По

латайкові Михайлові. 

Полатайко був тоді найрозумнішим чоловіком у Богдані. 

Зайшов сюди з Надвірної і став у Богдані за дяка. До того 

ще мав він у себе домовика. Це знав добре Олекса. 

Пішли оба одної днини на цвинтар і заткали діру на гробі 

Григора каменем. Але по якомусь часі зник той камінь. 

Каже тоді Полатайко до Олекси: «Тут справа якась не

чиста, може й погана й "варівка", небезпечна, напевно Гри

гір вилазить з гробу й ходить по світі». 

А Олекса не каже йому нічого, з того, що знає про Гри

гора. 

Минув якийсь час. Одного дня, як настав на небі місяць, 

приходить Полатайко до Олекси й каже йти з ним на цвин

тар. 

Прийшли й сховались за могилою недалеко гробу Григо

ра. Діждались півночі. Нараз бачать, з гробу Григора вила

зить щось ... Зразу маленьке - росте на їх очах - ось уже 

з того маленького людська постать . . . Пороззиралася й 

зникла ... 
Олекса зблід, труситься, як осиковий лист. Полатайко 

успокоює його, щоб не лякався. Підходить до могили Григо

ра і впускає щось у ту діру, звідки вийшло те щось ма

леньке. 

Аж геть пізніше довідався Олекса, що Полатайко впустив 

у діру щось, що не дасть опирові чіплятися Котланівського 

роду. 
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Але на другу ніч після відвідин цвинтаря, чує Олекса, 
щось товчеться на поду. А дальше починає гримати в сінях, 
потім стукає у двері ... 

«Олексо, відчини-ко двері до моєї хати». - Почув це 
Олекса, відчинив двері, але не побачив нікого. Ледве доче
кався Олекса ранку - йде до Полатайка. Лише пересrупив 
поріг, а Полатайко до нього: «Що, був хтось у тебе цеї ночі»? 

«Був, був» -- відповідає Олекса. 

«Це непроста справа, Олексо», каже Полатайко. «Треба 
щось діяти! Лишень, що?» 

Олекса розповів тепер Полатайкові все, що знав про Гри

гора, про те, що було на полонині й про кивання оком помер
шого. 

Полатайко був злий, чому Олекса не сказав йому нічого 
про Григора за його життя. 

Усе було б упорядку - Григора, як опира можна було 
заклясти перед похороном, а тепер він має велику силу. Тут 

тяжко навіть Полатайковому домовикові порадити з опиром, 

та ще й з умершим ... 
Почав Полатайко думати, як захоронити рід Котланів від 

опиря ... 
Іде до священика - священиком у Богданові був тоді 

Андрюхович - розповідає йому всю правду про Григора

опира. 

А потім іде на цвинтар, шукає того каменя, що ним за

ткнув був раз діру на гробі Григора. Найшов, несе в церкву 

й кладе камінь на престалі. 

Священик відправив над тим каменем дванадцять Божих 

Служеб, а тоді Полатайко пішов з каменем на цвинтар і зат
кав ним діру в гробі Григора, а священик відправив над ним 

парастас і відмовив молитву проти злого духа й закляв його. 
Щойно з того часу, перестав опир-Григор виходити з гро

бу й ХОДИТИ ІіО «Світі». 
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ПРО ЧУ~ І ХОЛЄРУ 

Другого вечора, сівши при ватрі, повістував Молдавчук 
дальше. Говорив, що в давних часах було життя верховин

ців не таке легке, якби хтось думав, а тверде й важке життя 
бу ло в наших горах. 

До того ще й різна зараза спадала на людей й наводила 
на них страх і смерть. А з тих зараз були «найжєсніші» чу

ма й холера. Приходили в гори ненадійно й стинали людей. 
Сам Молдавчук не бачив чуми - оповідав йому про неї 

старий rазда з Квасного, Боднарчук. Говорив він, що за часів 

його молодости прийшла була чума в гори перед Різдвяними 
Святами - прийшла й почала стинати людей. Стинала, як 
косою косила, як топором рубала. 

Полягали люди звечора спати, а рано в хаті ні одної ду
ші живої - всі скосила чума. 

Оповідав далі Молдавчук: 

Була дуже люта зима, не лише на дворі була велика сту
дінь, вона й у хату вдиралася. Встав Боднарчук із постелі 
й верг кілька сухих деревинна ватру, щоб не вигасла й грі

ла хату. 

Потім наладував люльку зеленцем - сухими, але зеле

ними листками тютюну - поклав люльку в грань, щоби за
пеклася, сів на лавицю під вікном, курить люльку й глядить 

крізь вікно на дорогу. На дворі студінь, тисне мороз аж 

вугли хати тріскають від нього. Але ясно, місячно, - видно 

як уднину. Але все ж таки ніч - не чути й не видно нікого. 

А нараз - хто це, що це? Он іде дорогою якась жінка ... 
Але, що за жінка, звідкіль вона й куди йде в таку морозну 

ніч? 

На ній чорний одяг, довге по пояс волосся, але найдивні

ше, вона боса ... 
А в руці в неї цибер ... О, Боже, цибер повний «крови» ... 
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Ага - подумав Бондарчук - знаю, знаю, хто ця жінка 
«бизівно» чума. Подумав це, та й прудко в руки сокиру, 

кордик, кочергу і хлібину та лопату, біжить у сіни, відчи
няє надвірні двері і на їх порозі, від одного до другого од

вірка, кладе все те навхрест. 

Зробив хрест і зазирає на двір, що буде робити жіНка
чума? А вона задержалася, пристанула перед його ворітьми, 
поклала цибер на сніг і сама до себе говорить: 

«Сюди не піду ще цеї ночі» ... 
Узяла цибер у руки й подалася долів Квасним ... 
А Бондарчук не зажмурив тої ночі ока ... Діждався ран

ку, пішов у ту сторону села, куди пішла вночі чума. 

Заглянув до першої хати . . . А там усі мертві . . . Це 
вмертвила їх чума. Подумав, що як би був не пробудився 

і не поглянув у вікно, а потім не зробив хреста на сінеш

ному порозі, то був би він, його жінка й діти мертві, як усі 

в сусіда. 

Найняв потім дві Служби Божі в подяку Богові, що до
поміг йому відстрашити від себе чуму хрестом із сокири, 
кордика, кочерги й лопати ... 

Але в Кваснім зали:и.mлося тоді дуже мало живих лю

дей - більшість постинала чума. -
Була чума тоді і в Рахові ... Звідтам хотіла зайти в Бог

дан, але Божа сила не пустила її туди ... 
А було це так: 
Як іти з Рахова до Богдана, то перед самим селом улива

ються у Тису два потоки з супротилежних берегів, Відричка 
й Павлик, так, що творять там природний водяний хрест: 

Тиса й два рамена хреста. Цей хрест охоронив Богдан від 

чуми з Рахова. 

До того ще й богданський ворожбит Романюк закопав 
був щось на тому водяному перехресті і тому, хоч чума су

сідними селами ходила й людей косила, то до Богдана не 

заглядала, не мала до нього доступу ... 
Але дивно, що й холера, яка страшенно бушувала в Ра

хові, до Богдана ніколи не заходила. 

Та давні люди вміли якось собі давати раду з мором, чу

мою і холерою. От, як не допускали в село холери: 

Вишукували двох хлопців - близнюків - найшли їх, 
тоді шукали двох білих бичків теж близнюків. Найшли. За-
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прягли бички до плуга в ярмо. Один із близнюків провадив 
бички, другий ішов за плугом і так об'орали три рази довко

ла цвинтар. 

Тоді, як би рукою відвернено було чуму, чи холеру від 
села. Одне тільки лихо було: Не легко було підшукати двох 
хлопців близнюків і два бички близнюки та й ще, щоб бу

ли оба білі. 
Такий об'ораний двома білими бичками й хлопцями, близ

нюками, цвинтар був і в Рахові. 
Будовано залізну дорогу з Сиготу через Рахів до Ясіння, 

до Ворохти й до Станіславова. Будували її італійці з Трієсту. 
Залізна дорога мала проходити старим, рахівським цвин

тарем, що був колись заораний від мору-холери. 

Оповідав Старий Котлан Микола, що бачив сам, як холе

ра стинала італійців, які будували дорогу, розкопували 

цвинтар і викидали кости з гробів. Не могли зарадити цьому 

ні лікарі, ні їх ліки. 
Були тоді в Рахові старики, які перестерігали італійців, 

щоб не нарушували спокою померших і не вимітували їх 

костей, але італійці сміялися з цього й розкопували дальше 

цвинтар. 

А потім? Потім сміялись з І01Х гуцули, коли то щоденно 

стинала їх холера, по десять і по двадцять людей забирала. 

Цікаве: майже всі італійці вимерли тоді, а з рахівських 

гуцулів не вмер на холеру ні один. 

А чому? Казали тому, бо гуцули були вже здавен-давна 

захоронені від холери. Та й ще казали, що на тому об'ора
ному цвинтарі спочивали злі духи, які колись напускали на 

людей холеру - поховані були там разом із помершими 

людьми. Тепер же італійці, розкопуючи цвинтар, випустили 
їх на світ, а вони пустили на них холеру. 
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ПРО СМЕРТЬ ОПОВІВ МОЛДАВЧУК 

«Не знаю, як хто, а я бачив смерть таки своїми очима -
бачив її зовсім ізблизька», говорив Молдавчук ... Про неї 
повістують люди всяко, та неоднако - вчені так, невчені сяк. 

А я розкажу про неї так, як воно було, коли я був ще зов
сім молодим. 

Оженив мене неньо, всадовив на rаздівстві - лиш би 

жити, rаздівство множити та Бога славити. 

Був щось уже три роки жонатий. Пішов одної днини в 

ліс. Іду, а мені щось як би двома молотами б'є у виски. По
чинає крутитися голова, темніє в очах. 

Нема ради, треба вертати д'хаті. Йду і світа не бачу. Пе
реступив поріг хати й повалився на постіль ... Третьої дни
ни був уже без памяти - лежав на постелі як мертва коло

да, гарячка палила тіло. 

Приводили до мене ворожок і знахарів із усяким зіллям 
і виваром - не помагало нічого. 

Привезли з Рахова і якогось «дохтора» - обстукав і об

шукав мене з усіх боків, давав ріжні ліки, потім сказав таки 

просто, що вмру - смерть міцніша від нього і від його ліків. 

Прикликали до мене священика, але той не міг мене ви

сповідати, бо раз - я був без памяти, друге - мені відняло 

було вже й мову. Запричащав мене, помолився коло мене, а 

відходячи сказав, щоби готовили для мене деревище. 

Так говорила мені моя жінка. 

А ось, що було пізніше - так розповідали мені моя ста

риня і жінка: Почав я говорити, що он коло мене померші 

дідо, баба, мої дві сестри й брат. Стоять при мині, нахиля

ються наді мною і говорять щось до мене. А я в крик до мами 

і жінки: 
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«Чого стоїте з заложеними руками? Не видите моїх го

стей? Вони й ваші гості, дайте ї:м що, погостіть їх і обігрійте, 
вони померзли, трусяться з холоду». 

Метнулися неня і жінка, зробили, як я сказав і померші 
відійшли від мене. 

За хвилину побачив я у хаті стару бабу Єрину, що недав
но померла. Стоїть по середині хати й усім кланяється. 

Я кричу: «Що ви, посліпли? Не бачите баби Єрини? Чому 
не погодуєте її? Вона певно голодна!?» -

Примкнув я на хвилину очі, відчиняю їх і бачу - кінець 

постелі, в моїх ногах її ... Єрину ... ні, ні ... не Єрину, а її 
- смерть. Сидить, впялила в мене свої страшні, гострі як 

шпильки очі і сміється. Але . . . який той її сміх? Страхом 
проймає, гіркістю в душу вливається! .. 

Не видержав я, починаю кричати на всю хату: «Що, ви 

посліпли геть, не бачите тої жєсної погані, що прийшла по 
мене й сидить в ногах? Дивіть, які в неї страшні зуби й усі 

на верху! Чорне довге волосся, руки й ноги, кости без мяса, 
крізь чорне одіяло видно ребра, довга до ніг чорна плахта 

на ній . . . А її тонкі, костисті пальці не пальці, а зуби в 

граблях, нігті - кінці серпів, гострі й загнені . . . Сидить, 
шкіриться до мене й не спускає з мене очей ... » 

Починаю проситися в тої нехари . . . «Не бери мене ще, 
прошу тебе, диви, я ще молодий, я хочу ще жити й диви

тися на наші гори й любоватися їх красою, я їх так дуже 

люблю, а забереш мене, то вже їх ніколи не побачу. А що 
тобі з того? Бери собі старших, а мене залиши ще, най по
живу хоч трохи на цім світі. Просю, просю тебе, не бери 
мене». 

А смерть нічого на це, лише шкіриться до мене, кланцаті 
зуби показує мені. А я кричу: «Беріть у руки що можете й 
гоніть біду від мене! Відчиніть двері й вікна, най собі з на
шої хати йде!)> 

А смерть? Занеслася реготом і каже: «Нема сили, яка 
могла б відогнати мене від того, кого захочу взяти! Моргну 

лише оком і вже його нема. Але тебе, Іване, не візьму ще цим 

разом, будеш жити - я, як прийде твій час, тоді прийду по 

тебе, але це буде не скоро». 
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Сказала це, піднялася з постелі, заторохкотіла своїми 
костями й пішла. Але не вийшла з хати ні дверима, ні вік

ном, але каглою ... -
Минуло лише кілька днів, а я вже міг підноситися з по

стелі й говорити, а там і ходити. А тепер, .як прийде та кос

тиста, не буду вже відпрошуватися в неї, скажу: «Бери, ма

єш право до мене, бери й веди, куди знаєш і хочеш. Знаю це 
добре, що ти Божий післанець, тож жарту з тобою нема». 
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КОТЛАН І rРАФ ТЕКЕЛ! 

«Дjялися колись у нас речі, в які сьогодні ніхто й не по

вірив би». - говорив раз Молдавчук. 
Живе у Богдані багатий рід Котланів. Колись один із 

цього роду, Іван, ходив у опришки. Коли ж трохи вже по
старівся, оженився і став rаздувати. Забагатів дуже, не ма
ло й грошей мав - лиш жити й Бога хвалити. Як би не 

опришківська жилка в нього ... 
Далі, над Тисою, жив дуже багатий мадяр, tраф r ейза Те

келі. Мав величавий, неприступний замок у лузі над Тисою. 

Багатий, але й дуже «Набутливий» був цей rраф - лю
бив гостей, музику, забави й полювання. 

Завжди бували в нього гості. Весело було в замку. 

А мав цей rраф жінку, якій жадна мадярка не могла до
рівняти красотою - надивитись на неї не можна було. Лю

бив її rраф понад своє життя - душу свою готов був від
дати за неї - поза нею не бачив світу. 

Справляв rраф раз велику забаву - шось з два тижні ба
лювалися в нього гості. Лилися вина, грали цигани, під різ

ними потравами вгиналися столи. 

Вночі попращалися гості з rрафом і rрафинею - ранень
ко від'їдуть. І від'їхали - rраф спав ще твердим сном. 

Проснувся, глянув на постіль, де звичайно спала його гра
финя, а постіль порожня. Кричить на слуги, питає, де rра
финя? А слуги лише плечима стискають, нічого не знають, 
нічого сказати не можуть. 

Залишає rраф свій замок - їде шукати rрафиню. 

Куди не їздив, де не бував, кого не питав, нічого не дові
дався, нічого не дізнався, з нічим до свого замку вернувся. 

Слуги не пізнали його, так змінився. Зір, як у дикого звіря, 
вихуд, лиш кості стирчать, мовчить, не говорить, не відзи

вається до нікого. 
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Повідганяв геть слуги, залишив при собі лиш одного. 

Зачинився в свойому замку, нікуди з нього не виходить, ні

кого до себе не припускає. Лише крізь вікна стріляє пта

хів ... 
По якомусь часі почали птахи оминати його замок -

мертвеччиною був окутаний ... 
Так минали роки - не бачив rраф нікого - ніхто не ба

чив його. 

Прийшов час, що замок зовсім опустів і затих. Не стріляв 

крізь вікно rраф, не видно вже й слуги його. 

Пішла чутка, що оба померли. Пробував дехто дістатися 
до замку, але якась дивна сила не допускала зайти до нього. 

А тут, ще й говорять, що по ночах товчеться щось в зам

ку, ба, чути там якісь голоси, то плач, то спів, то людські, 

то звіринні крики. 

- Заклятий замок - почали говорити люди й оминали 

його здалеку, боялися наближатися до нього. Але всі гово
рили, що в тому замку великі скарби, лише, що до них годі 
дістатися. 

Почув це й той Котлан у Богдані, колШШІій опришок. 
Відозвалася в ньому й заграла опришківська кров - не дає 
йому спокою ні вдень, ні вночі. Мусить дістатися до заклято
го замку і забрати з нього скарби! Мусить - най буде, що 

буде! 

І пішов понад Тису, до замку над нею. Нікому не сказав, 

куди йде. 

Пішов - і тільки його бачили. Пропав, як камінь у гли

бокій Тисі. 

Минув рік і два, а його не було. 

Не знає його жінка, чи має ще свого Івана дожидати, чи 

має за його душу Службу Божу найняти й комашню спра

вити. 

Аж десь на третій рік приснився жінці Івана дивний сон. 
Ото прийшов її Іван, нахилився над нею і почав просити, 
щоб пішла горі Тисою, а там під скалою найде його - нехай 
забере в село й похоронить по-християнськи ... 

Прокинулася Котланиха з того важкого сну й уже до 
самого ранку не прижмурила очей. 
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Вмилася і помолилася, та й бігом у Рахів до старого зна
хора. Розповідає йому все те, що їй снилося і що говорив їй 

її Іван. 
Просила знахора, щоб дав їй яку добру пораду. 
Подумав знахор, покивав головою, потер рукою поморще

не чоло, а тоді сказав: «Слухай, що я тобі рцу, воля покійно
го Івана, хоч сам він не був святий, мусить бути свята, му
сиш найти його й похоронити. Але перед тим піди ще й до 
священика, що він скаже тобі. Лиш не кажи, що ти була в 

мене - захорони тебе Господь від цього». 
Пішла Котланиха, як казав знахар, до священика. Але 

той не порадив їй ні сяк, ні так, лише прирік їй, як найде 
кости Івана, то він їх похоронить. 

Взяла Котланиха двох синів і пішла з ними горі Тисою 
шукати Івана. Найшла його в неприступнім, дикім місці. 
Стояв як живий припертий до скали. І все «лудінє» було на 
ньому, але держалося лише костей - м'ясо облетіло з нього. 
Кістками одної руки держав топір, а за чересом стреміли 
дві пістолі. При його ногах була скриня з графськими печат
ками й гербом, але порожна. 

Вернула Котланиха в село, казала збити деревище й пі
шла з людьми й священиком, хоругвами й хрестом по кости 

Івана під скалою. 

Положили Івана так, як стояв, у деревище й принесли в 

село. 

Котланиха поховала його як Бог приказав. 
Як би воно там не було, а Котлан був неабиякий rазда, 

багач-дука. 
Тож належався йому й rаздівський похоронок. 

Але Котлана Івана, та його «Прички» з графськими скар
бами не забули й досі у Богдані. Графа Текелієго теж не 
скоро забули люди, та й і про його графиню різно говорили. 
Казали, що граф був дуже завзятий найти її. Підшукав 
агентів, а ті відшукали графиню в Будапешті і привезли 
її в зачиненій кареті графові ... 

Держав граф свою зрадливу граф:июо довший час у за
перті, в пивниці, мстився на ній безмилосердно за зраду. У 
темній пивниці закінчила вона своє життя. А по кількадеся
ти роках розвалився графський замок, замінився в гору гру
зів, каміння і піску. 
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Люди, як люди, розкопували ті rрузи і шукали в них 

графських скарбів, але нічоrо в них не найшли. Зате най
шли rлибоко в пивниці людські кості і чашку з чорними, жі

ночими косами - це була певно голова графині. Дивно ли
ше, що костей rрафа й йоrо слуrи не найшли. Так і досі. не
відомо, що сталося з rрафом і йоrо слуrою. 

Але, що було найцікавіше й найдивніше: оце в кілька літ 
по похоронку Котлана була в ropax велика повінь, а після 
неї потяrнуло щось старшоrо сина Котлана над Тису, під 

скалу, де найдено було кості йоrо неня. І тоді то найшов 
там у піщаному намулі графський скарб. Найшов і забрав, 

але мовчав і нікому про це не говорив. Але перед самою 

смертю зрадив цю таємницю своєму синові і передав скарб 

у його руки. 

А цей син його був оженений з донькою одного з Мол

давчуків. І так то скарб той находиться нині в посіданні двох 

родів - Котланів і Молдавчуків, але лишень два з них 

знають, де він захований. 
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ОПОВІДАННЯ КОТЛАНА НИКОЛАЯ 

Оповідав Молдавчукові старий Котлан Николай про Ліс
ну. Лісних було давно в лісах Верховини дуже багато, а вже 
найбільше під Петросом. 

Мав цей Николай брата. Олексу. Той Олекса не любив 
спати літом у хаті. Ходив спати в Пічинку, що була серед 
густого ліса - була це прелука. На тій прелуці сіяв Олекса 
ячмінь і овес. 

Одного літа внадився на ту прелуку ведмідь і робив шко

ду - толочив Олексі ячменик. 

Щоб того ведмедя відстрашити, розкладав Олекса перед 

своєю колибою велику ватру. Ведмідь боїться ватри й дер

житься здалеку від неї. 

Раз проснувся Олекса уночі та хоче підойти до ватри, 

щоб підкинути до неї дров. Аж дивиться, а коло ватри якась 

стрійна дівчина стоїть і гріє до неї руки. Видавалося йому, 

що це Настунька, дочка його сусіда. Але це була Лісна ... 
Він закричав: «А ти що тут робиш, чого тут шукаєш»? 

Лише це крикнув, а тут як би його щось іглою «джьор

гнуло» в плечі ... 
«Настунька» зникла, але палець у Олекси почав щораз 

більше пухнути, а та спухлина дійшла до його серця і помер. 

Люди говорили, що то Лісна «стела» його. 

Котлан говорив Молдавчукові, що Лісні дуже небезпечні 

і не легко оборонитися від них. 

«Завидиш Лісну в лісі на плаю, чи над потоком, то не 
відзивайся до неї, не дивися навіть у її бік. 

Часом - а буває воно звичайно д'вечору чути, як щось 

вівкає в лісі. Це «бизівно» вона, або більше їх, - заманюють 

до себе леrінів. 
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Але на це вівкання треба сказати: 

«Най цей твій голос іде в скали й дебри, ген туди, куди 

маржина не дорикуе, котюги не догавкують і кури не допі

вають! Шезни й пропади!» 

Тоді вона не має доступу до чоловіка ... 
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ГУЦУЛЬСЬКА ЖЕНИТЬБА 

Одного вечора оповідав Молдавчук про те, .як давно же

нилися верховинці, а до цього додав ще розповідь про любов
но-подружню пригоду одного з Молдавчуковоrо роду. 

Коли було йому десь уже двадц.ятьчотири роки, сказав 

до нього неньо: «Ну, що Іване, .як думаєш, може би пошу
кати тобі дівчину й оженити тебе. Відав, пора вже не ходи

ти «пустим дручком», а стати rаздов». rаздов же не станеш, 
ек сине вжениш - ци, ек думаєш?» 

На це сказав молодий тоді Молдавчук: 

«Та .я, неню, не від того, щоб оженитисьи» ... 
«А може ти, Іване, вже й підшукав собі .яку дівчину?» 

питає неньо. 

«Та - відповідає - найти, то вже найшов дівчину, ли

шень не знаю, шо ти, неню, скажеш на це й чи вона вподо

баєтьси тобі?» 

«Аби лишень rаздівська дитина була - от що найважні

ше»! - каже неньо. Признався Іван, що впала йому в око 
Єленка, дочка Михайла Мочолюка в Рахові ... 

В неділю казав старий Молдавчук осідлати дл.я себе коня, 
поїде в Рахів і буде там на Службі Божій. 

Поїхав у Рахів. А там розвідувався про rазду, Мочолюка 
Михайла, його rаздиню і дочку Єлену. Розпитувався в зна
йомих і сусідів Мочолюка, а все так сподалеку, уважно й 
розважно, щоб ніхто й не догадався, чому то його так ціка

вить Мочолюк і його родина. 
Але за один раз не розвідати всего ... 
По якомусь часі поїхав знову до Рахова, а там зайшов 

до самого Мочолюка, нібито за якоюсь орудкою. 

Мусів же знати добре, хто і яка вона, та Єлена, що мала 
би стати його невісткою. Все, усе мусить пізнати: .яка вона до 
старині, як повертається, .як сміється, чи не запрудка й не 
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заповільна, як кутається в хаті і коло маржини, чи радо ви
ручає неню в роботі, чи смирна, тиха й покірлива, чи знає 

Божі закони, чи ходить до церкви? 
А раз то й Молдавчучка, вийшовши з рахівської церкви, 

зайшла до Мочолюків, ніби перезутися, бо постіл гризе її в 

ногу ... 
Мусить й вона приглянутися до Єлени, будучої невіст

ки ... 
Після цього пішли до Мочолюків два свати Молдавчука. 

Вперед розвідали, яке віно думає Мочолюк дати донці, 

а потім почали «торгуватися» - «токмитися», щоб витор

гувати якнайбільше віно ... 
А як стокмилися, тоді умовилися, коли має відбутися ве

сілля. 

Перед самим весіллям сказав неньо Іванові: 

«Не дивуйсьи, сину, що я так довго зволікав із твоєю же
нячкою, знаєш - десять разів міряй, а раз ріж. Молоде дур
не - які літа такий розум - «галу-балу» вжениться, а потім 

рве волосся на голові, гризе пальці ... 
«Оженивси, тай утопивси». «Маєток попід убочі, а біда 

поперед очі» - аекже»! «Жий тепер з бідов, або кажи гов! 

Не продер очей, продирай тепер мошенку, жий задним розу

мом!: Як би був зробив так, та отак, не було би так, як те

пер!! Але задним розумом не мож жити, ані ним дороби

тися» ... -
«Справив неньо мені весілля ... Весілля було це, весілля! 

Щось два тижні тривало. Треба було мати не аби яку силу, 
щоби два тижні веселитися, їсти, пити, танцювати й спі
вати, тай малощо спати! 

«Була давно в наших людей і путеря-сила, була й охіть 

до забави і набутків» ... 
А я прожив зі своєю Єленою понад п'ятдесят літ - не 

було в нас звади, не було сварки ... 
Була моя Єлена, як казав неньо, rаздівська дитина, похо

дила з rаздівського гнізда . . . Але не завжди бувало в го
рах із женячками, як це було в Молдавчука ... Так опові
дав про свою женячку один із роду Молдавчків. 

94 



ПРИГОДИ 

І 

Одного вечора почав Молдавчук розповідати про чуда

дива й пригоди в горах. Про це міг він повістувати без кін

ця. Ось дещо з того, що оповідав він мовою, в якій побіч слів 
із Закарпаття було багато й «церковщини» - тієї його говір

ки неможливо передати. 

«Як був ще молодий і скотарив тут на полонині, внадився 

був сюди ведмідь й вбив пару найситіших волів. Ведмедів 

було тоді дуже багато й робили на полонинах немало шкоди. 

Постановив Молдавчук вислідити того ведмедя-шкідника й 

убити його. 

Одної дниНи, зараз десь сполудня, взяв на плече пушку 
й пішов у ліс шукати ведмедя. Найшов його слід і йде за 

ним щораз глибше в ліс. Зайшов далеко в ліси, а ведмедя 
не видно; ба - згубив і його слід. А тут уже й вечір, треба 

верrати на полонину. Зайшло сонце за ліси й верхи, прийшла 

ніч, та така темна, що нічого не видно. Якже йому продира

тися крізь лісові нетри й звори? 

Стало моторошно і лячно. А тут починають ще й звірі 

ревіти, а лісові духи заводити, - що йому робити, куди йти? 

Не бу ло другої ради, як присісти десь і переждати до 

ранку. Розложив ватру, сів при ній і жде ранку. Немало 
страху наївся тої ночі. 

Прийшов ранок, провиднілося. Але не в його голові -
не знає і тепер, як видістатися з лісової гущі і вийти на 
полонину. Блукає лісами - чорні думки пхаються в голову 

- пропаде в лісі, ніхто й сліду по ньому не найде. 

Сором - не сором, сів на бервено й розплакався ... Як
же йому не плакати? Голодний, трудний-змучений і безна-
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дійний - мабуть таки загине в цих темних дебрах лісо
вих ... 

Упав на коліна й почав молитися, просити Господа, щоб 
зволив показати дорогу на полонину. 

А тут перед ним старець з довгою бородою, одяг на ньо
му не гірський. 

Не говорить, не відзивається, а підходить до Молдавчу

ка й бере його за руку та веде зі собою. 
Вивів його на якусь стежку - певно її протоптали оле

ні, йдучи пити воду в Тисі. 

Пристанув і каже: 

«Йди цею стежкою все д'горі й д'горі - нею вийдеш на 
свою полонину». 

Сказав це й зник, як би його зовсім не було. 

Молдавчук був вечором у своїй стаї на своїй полонині. 

А третього дня потім удалося йому положити трупом вед-
медя-шкідника. Зайшов був під коширу й там знайшов собі 

смерть - кару за воли, що їх убив. 

п 

Потім оповів Молдавчук таке: 

Раз, а було це при кінці літа, мусів він зійти з полонини 
в Луги - мав там якусь орудку. 

Поорудував, що треба було й вертав на полонину. 
Був уже недалеко неї, аж бачить, виходить щось, чи 

хтось з ліса - якась біла постать - жінка, чи дух - стає 

на плаю, заступає йому дорогу. Не говорить нічого, лише ма

хає руками, ніби каже, щоби не йшов дальше, а завертав ту

ди, звідки йде. 

Не знав Молдавчук, що йому робити - йти дальше, чи 
вертатися в Луги? 

Подумав і таки завернув у Луги. Там переночував і дос

ві та йде плаєм на свою полонину. Минув те місце, де біла 

постать заступила була йому дорогу, підійшов трохи вшце 
й побачив на плаю кусні з одежі і кости з чоловіка. Тут на
пала на нього певно тічня вовків, роздерла та й зжерла. 

Це мало статися з Молдавчуком, якщоб був не завернув 

в Луги. 
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А хто була та біла постать на плаю, про це не дізнався 

ніхто. А там, де найшов кости зжертого чоловіка, поставив 

хрест із берези ... -

ІІІ 

Притрапилося було раз Молдавчукові таке: 

Був тоді ще молодий, мав двох малих синків, старшень

кого п'ятилітнього Михайлика й молодшого, трилітнього, Ва

силька ... 
Одного року ватагував на полонині під Піп-Іваном по ту 

сторону Чорногори. Понизше полонини були непрохідні ліси, 
а в них видимо-невидимо всякої звірини, а вже найбільше 

ведмедів. Годі було «високотити» маржину перед ними. Тре

ба було двох бовгарів до маржини - один сокотив її з пуш

кою на плечах у днину, другий вночі - вівчарі ходили за 

вівцями також з пушками. Ночами відпуджували ведмедів 
стрілами, криком і рогами, та так держали їх здалеку від 

«стоїща» і кошари. 

Відвідала раз на полонині Молдавчука його жінка й при

везла на коні синка, Михайлика - треба, щоб уже з дитин

ства пізнав красу полонини і полюбив життя на ній. Справи

ла Молдавчукові цим велику радість - він любив дуже сво
го сина й банував за ним на полонині. 

Занадився був на його полонину ведмідь - щойно пізні

ше дізнався, що це була ведмедиця з малим «тулуком» ... 
Почали бовгарі слідити за нею ... Вислідили її леговище 

в сиглі, але її не могли дістати на стріл з пушки. 

А раз перед вечором найшли в леговищі самого ведмеди
ка без ведмедиці. Вона пішла певно шукати здобичі. Зловили 
ведмедика й бігом з ним у стаю. Не дай Бог, щоб ведмедиця 

надогнала їх - розірвала б їх на кусні - не помогла б нічого 
й пушка. 

Мали щастя - забігли з ведмедиком у стаю. Принесли в 
стаю велику втіху. А вже Михайлик, так той не міг натіши

тися ведмедиком. Носив його на руках, гладив по голові й 
пригортав до себе, хоч ведмедик пручався і драпав пазу
рами ... 

Не минуло багато часу - почувся ведмежий рев за стаєю. 
Це ведмедиця ревіла, якби людським голосом плакала, заво-
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дила за дитиною. Нюх і материнське серце сказали їй, де її 

дитина. 

Один із бовгарів ухопив пушку - хотів вибігти зі стаї 
і застрілити ведмедицю. Але Молдавчук «скричєв» на ньо

го й не позволив стріляти в ведмедицю. 

Розумів добре біль і жаль матери-ведмедиці ... 
Може би віддав їй дитину, але Михайлик приляг он там 

на причі й пригорнув до себе ведмедика обома руками. 

Жаль ведмедиці, але жаль і малого Михайлика - пла
кав би за ведмедиком. Вийшов Молдавчук надвір і вистрі
лив з пушки два рази в повітря, щоб цим прогнати ведме

дицю. 

Вона заревіла протяжно й утихла - мабуть пішла геть 
від стаї. Але на другий вечір була знову під стаєю і видавала 

зі себе жалісливий голос. 

Так було довший час і не можна було її нічим ні відстра

шити, ні прогнати, а Молдавчук заборонив стріляти в неї. 

Потім перестала з'являтися під стаєю - певно хтось убив 
її. А «малий» почував себе зовсім добре в дружбі з Михай
ликом. Навчився пити молоко, а найбільше смакували йому 
лісові ягоди й гірський медок. Пізніше їв усе те, що їв Ми

хайлик. 

Приїхала ще раз Молдавчучка на полонину й забрала 

Михайлика з ведмедиком у село. 

До осені підріс ведмедик - став великий і сильний, бі
гав із Михайликом - дуже любив гратися. Він і Михайлик 
стали невідлучними товаришами, приятелями. Де Михайлик, 

там і ведмедик, разом їли, разом спали. 

Чомусь не любив він свиней. Оце восені викопали кар
топлі і зсипали їх тимчасово на піддаші. Зайшла туди сви

ня з поросятами й почала жерти картоплі. 

Побачив це ведмедик і повідтягав звідтам підсвинків за 

вуха, а стару свиню набив таки добре лапою по голові -
ледви відорвали його від неї. 

Прийшла зима, Молдавчук думав, що ведмедик западе в 
твердий сон ... Але так воно не було, ведмедик став лише 
трохи більше отяжливий, як у літі, менше живий, дещо сон

ливий ... 
З весною ожив. А прийшло .літо, він був уже справжній 

ведмідь. Дідо Михайлика ходив купатися у Тису, брав з со-
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бою і внука. Ведмідь ішов з ними над Тису. Купався дідо з 

внуком у Тисі, робив те саме й ведмідь. «Штрикав» з висо
кого берега в річку, потім вискакував з неї, стрясав зі своїх 
«Кудлів» воду, а тоді вилазив на прибережну смереку й 
ждав, поки дідо й внук не викупаються і не вийдуть з води 

на берег. Сторожив обох, щоб не стрінуло їх яке лихо. -
Раз захворів був Михайлик - лежав у горячці. Ведмідь 

не відступав від нього, сидів при його постелі, аж Михай

лик виздоровів. 
Він позволяв приступати й чужим до себе, але мусіли 

тримати руки долонями вгору, хотів бачити, чи не мають 
злих намірів супроти нього. Трапилося раз, що якийсь гість 
Молдавчука підійшов до ведмедя з піднесеною вгору рукою 

- ведмідь піднявся зараз на задні лапи, а потім передніми 

лапами вхопив його за плечі й притиснув до себе. Лиш Ми

хайликові вдалося вирвати гостя з ведмежих лап. 

Одної днини здивувалися Молдавчуки: їх ведмідь про

па ... Ще зранку пішов кудись і не було його до вечора. 
А вечором вернув, але не сам, а з ведмедицею. Вона за

держалася здалеку від брами й не хотіла йти дальше - бо
ялася, хоч ведмідь заохочував її йти через браму на подві

ря хати ... 
Втекла, а за нею побіг і Михайликів ведмідь ... 
Вернув із нею другої днини ранком і знов заохочував зай

ти на подвіря, але вона не слухала його - боялася. 

Розлютився на неї ведмідь і бив, як бив свиню, лапою по 

голові - вона побігла в ліс, а він вернув до свого Михай
лика. 

Молдавчук міг легко застрілити ведмедицю, але не зро
бив цього, казав, що воно не годиться стріляти «ГОСТЯ» біля 
брами. -

Забув ведмідь ведмедицю. Дідо брав зі собою Михайлика 
й Василика та йшов з ними на Тису ловити пструги. Йшов 
туди й ведмідь - він теж ловив пструги, але не з'їдав їх, 
хоч дуже любив рибу - зловленого пструга вкладав у дзьо
беньку. 

Появилися бу ли в тих сторонах цигани - зайшли мабуть 
з Молдавії. Прийшла з ними в гори біда . . . Вони крали в 
rаздів коні і продавали їх у Сиготі, в Сатмарі, чи навіть у 
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Дебречині. А крали коні так хитро, що не можна було зло

вити їх. 

Раз закралися два цигани й до колешні, де були коніМол
давчука. Всі вже спали, спав і ведмідь у своїй буді під ха

тою. 

Він ОДИН почув циганів біля колешні. Кількома скоками 
був при них. Станув на задні лапи, а передніми - одною зло
вив одного, другою другого цигана за карк й привів перед 

двері хати. Не могли цигани вирватися з лап ведмедя, хоч 

і як пручалися. Станув ведмідь з ними перед дверима хати 

й заревів на ввесь голос. 

Вибіг на двір Молдавчук, побудились усі і обступили вед

медя з циганами. Приніс Молдавчук сильні мотузки й зв'я

зав циганам ноги й руки. Поклав Молдавчук обох циганів як 

поліна дров на землю - лежали до ранку, а ведмідь сторо

жив їх - ні кроком не поступив від них. 

Рано збіглися сусіди ... Що зробили з циганами, цього не 
треба казати . . . «Громадський суд» не знає пощади для 

злодіїв ... 
Задомовився був ведмідь у Молдавчуків так, що жадна 

сила не відорвала б його від них, - якби ... 
Оце приїхав був до Молдавчука якийсь мадяр із Сиготу, 

чи звідки там, і хотів купити Молдавчукового ведмедя. Та 

Молдавчук висміяв мадяра й відогнав його від себе. Відій

шов мадяр із погрозами. А за якийсь час приїхав аж із Деб

речина якийсь високий комісар із письмом з великою печат

кою - казав, що те письмо від самого цісаря, а в нім напи

сано, що Молдавчук Іван у Богдані мусить передати ведмедя 

в руки цісарського комісаря. 

Що ж було робити? Молдавчук стиснув плечима й сказав: 
«Бери, пане ведмедя - я не противлюся волі цісаря». -
Але ведмідь не дає і приступити до себе ... 

Поїхав комісар нізчим, але за кілька днів був знову, та 

не сам, а з жандармами. Окружили ведмедя, а він головою 

одного жандарма, а другого лапою і вже високо на смереці, 

що росла за хатою. Підходить комісар до Молдавчука й ка

же, що візьме замість ведмедя Михайлика, або Василька й 

держатиме в себе так довго, аж Молдавчук приведе ведмедя. 

«Вибирай сказав - ведмідь, або син»! Почули це люди, що 

збіглися з усього села - почули й закипіли гнівом ... Ки-
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нуться на комісаря і жандармів - поллється кров ... Ні, до 
цього не допустить Молдавчук! Прикликає Михайлика, ка
же промовити до ведмедя. За намовою Михайлика зліз вед
мідь зі смереки, - обняв Михайлика за шию і лиже йому 

лице. 

Каже комісар Михайликові завести ведмедя до залізної 
клітки. Не легко було і йому зробити це. Мусів разом із 

ведмедем зайти в клітку. 
Не мало було труду, щоб розлучити обох - Михайлика 

вивести з клітки й задержати в ній ведмедя. Кількох жан

дармів поранив ведмідь. Зачинено ведмедя в клітці й пове
зено геть. Жаль і смуток огорнув усіх Молдавчуків, а Ми
хайлик аж розхорувався. 

Але й цісар у Відні не мав потіхи з ведмедя! З великої 

туги за Карпатами й Михайликом не приймав жадної їжі 

- лежав у клітці і стогнав, аж одної ночі згинув. 

Про це довідався Молдавчук у Сиготі. -

IV 

Мав Молдавчук ще й таку пригоду з ведмедем: 

Було це під осінь. Одного ранку вибрався Молдавчук на 

Петрос. Густа неrура вкрила була полонини. Та це не здер

жувало Молдавчука від відвідин сусіди Котлана на Пєтросі. 

Він знав плаї і стежки на полонинах так, що міг на Петрос 

із зав'язаними очима зайти. 

Заклав за черес пистолю, перевісив через плечі тобілку, 
а в руки взяв стальову бартку й іде ... В одному місці скру
чує плай в полонину і проходить лісом, раз уліво раз управо, 

робить закрути-кривульки. 

На одному закруті заступає Молдавчукові дорогу вед
мідь ... Що робити? Йти дальше плаєм - не можна, попав 
би «вуйкові» просто в лапи. Може би зійти з плаю в ліс на
право або наліво й виминути «вуйка»? 

Сходить з плаю наліво, а тоді «вуйко» йде направо .. . 
Молдавчук направо, «вуйко» наліво. Не виминути його .. . 
Пристанув Молдавчук, не спускає очей з ведмедя. Ведмідь 
також упялив очі в Молдавчука й повільними кроками сту

пає на нього. Зняв страх Молдавчука - ні втекти, ні обора-
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нитися - стріляти з пістолі в ведмедя просто смішно й без
надійно - боронитися топором неможливо. Треба здатись 
на ласку «вуйка» - що захоче, те з ним зробить . . . «Але 
що це»? «Вуйко» храмає на передню праву ногу, ледви доти
кає нею землі. А як діткне, то кривиться, як би чув біJІЬ у 

тій нозі. - От він уже тільки кілька кроків перед Молдав
чуком. Стає на задні лапи, передню праву лапу тиче Молдав
чукові під ніс. У ній стремить велика, гостра тернина. 

Молдавчук зрозумів «вуйка» - знає чого від нього хоче: 

- Витягнути з лапи тернину. 

Але, як її витягнути? Без ножа не вдасться це зробити, 
треба прорізати шкіру на лапі, але що скаже на це «вуйко», 

чи не заїде «доктора» поза вуха? ... 
А «вуйко» стоїть, держить перед Молдавчуком лапу з 

терням і глядить йому у вічі. 

Що буде, то буде ... 
Витяг Молдавчук ніж із череса, бере його в праву руку, 

а лівою придержує ведмежу лапу, протинає на ній шкіру 
й витягає з лапи тернину. 

Ведмідь стоїть спокійно й оком не моргне. Коли ж поба
чив, що Молдавчук витяг тернину, полизав ранку кілька ра
зів язиком, опустив лапу на землю і задоволено помуркотів. 
Покивав головою в сторону Молдавчука і подався в ліс. 

Молдавчук витер рукавом піт із свого чола, напхав тю
тюну в люльку, викресав огню, закурив і пішов плаєм на 

Петрос. 

У Котлана заночував. До пізної ночі сиділи оба при ват

рі й говорили. Котлан сміявся, аж реготався, коли Молдав
чук розповів йому свою пргоду з ведмедем на плаю. 

Другої днини рано попращав Молдавчук Котлана й вер

тає на свої Виртопи. Herypa опала, полонини освітило со
нечко. Ось Молдавчук доходить уже до того закруту, де 

стрінув був учора на плаю ведмедя. Бачить: 

При плаєві під деревом червоні малини, помішані з зеле

ним листям - багато малин. Пристанув, роззирається ... За 
грубезним буком - «вуйко» . . . Той вчорашній . . . Стоїть, 

глядить на нього малими, хитрими очима, ніби всміхається 

і муркоче під носом. 

Зрозумів його Молдавчук . . . Позбирав малини в дзьоб
лину й помахав рукою в сторону «вуйка» ... 
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А «вуйко» заморкотів ще раз голосно й подався в гуща

вину ліса. Малинами подякував Молдавчукові за те, що ви

тяг із його лапи терня. 

V 

Кілька днів перед моїм відходом оповів Молдавчук ще 
про свої пригоди з ведмедями, що їх мав не мало в свойому 

житті. Між іншими оповів про пригоду з запавшим у зимо

вий СОН «ВУЙКОМ». 

Якось раз злегшав мороз, снігу не було багато, Молдав
чук, узявши на плече пушку, а в черес пістолю, подався го

рі Тисою в глибінь лісів. Продирається крізь гущавину, аж 
глядь: у невеликій печері, між каменюками і молодими сме

річками, медвежа rавра - в ній спячий вуйко ... Звинений 
у клубок, передні лапи в роті. 

Стоїть Молдавчук над rаврою, глядить, любується спячим 

вуйком. 

Що йому робити? Залишити вуйка й іти тихим кроком 

геть? 

А вуйко робитиме літом на полонині шкоду. Не одного 
вола, або корову вб'є ... 

Ну й мисливська жилка не дає йому залишити ведмедя 

живим ... 
Але стріляти до сплячого? Ні, цего він не зробить, це не 

годиться, це не «ГОНОрОВО» ... 
«Гей, вуйку, вставай, просипайся, досить уже тобі спати!» 

Станув з боку rаври на камінь і викрикнув ... 
Але вуйко не прокидається, спить дальше мертвецьким 

сном ... 
Тоді Молдавчук витягає з череса пістолю і стріляє в по

вітря. 

На гук вистрілу зривається вуйко й стає на задні лапи. 
Передними лапами протирає очі. Глянув на Молдавчука й 
заревів довго - протяжно. А Молдавчук одним махом руки 

здіймає з плеча пушку, націлюється і вистрілює ... 
Одну кулю ведмедеві межі очі, другу під лопатку в серце 

пускає. Ведмідь хитнув собою, як підрубане дерево, раз улі-
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во, раз управо, не має сили держатися на ногах, - повалив

ся на землю. 

Молдавчук зняв із нього шкіру й вернувся з нею д'хаті. 

VI 

Молдавчукові не лізла їжа до рота - мовчазний був і 

злий. Оце вночі закрався був «вуйко» до кошари, вбив дво

річну ялівочку і затягнув м'ясо з неї в ліс. Мусів бути ста

рий, досвідчений медведисько - вбив телицю так, що ніхто 
цього не чув. Мовчав і Іванко, а похарчувавши вийшов із 

зимарки й не вертав до неї. Почав дідо непокоїтися - мор

щив чоло і хмурився. Ходив і бурмотів щось собі під носом. 
Зайшов чогось у кліть і побачив, що зникла з клинка одна 

пушка. Зараз догадався, куди міг Іванко піти. Пішов шукати 

ведмедя, того що забрав з кошари телицю. Тривога зняла 

старого, він же любив дуже внука, а його виправа на ведме

дя, може погано закінчитися. Ведмідь уб'є його. 

Верг маржині сіна наполудне й напоїв її, а тоді бере з 

клинка другу пушку, та йде шукати свого Іванка. Пішов і я 

з ним. 

Не дуже далеко відійшли ми від зимарки, як почули два 

глухі стріли. 

Йде Молдавчук туди, звідки почув гук вистрілів. 

Підійшли під густу сиглу, аж тут із сигли Іванко - очі 

в нього радіють, блищать, сміються - кричить здалеку: 

«Дідику, я покарав вуйка за нашу телицю! Покарав її 

смерть його смертю! Вже не буде більше робити шкоди в 

нашій кошєрі!» 

Розповів, як воно було: 

Ведмідь залишив за собою слід і Іванкові було легко йти 
за ним. Той слід завів його в густий, сигловий ліс. Найшов 

під смерічками прикрите чатинням м'ясо з телиці - вуйка 

не було, але Іванко знав добре, що він прийде до м'яса. 

Перше. розглянувся добре, звідкіль повіває вітрець. То

ді «відрапавсьи» на бука, що був недалеко м'яса з телиці, 
але так, щоби вітер не від нього, а від ведмедя на нього віяв, 
як прийде до м'яса. 
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Довго сидів на дереві і держав в руках «фузію» дожи)-tа
ючи вуйка. Думав ждати на нього хоч би до вечора. 

діждався, чує, іде, муркотячи, вуйко ... Закрадається до 
м'яса, як злодій - роззирається і нюхтить ... Обережний і 
«СОКОТЛИВИЙ» • • • 

Ось він уже при м'ясі - починає жерти його. 

А Іванко націлюється - рука в нього не дрижить - пев
ний, що не схибить, поцілить вуйка в саме серце. 

І так воно було! Впакував у його серце дві кулі. Вуйко ре
вів, метав собою, але вкінці таки повалився. 

«Пождіть, дідику, я збігаю у зимарку і принесу ножі що
би зняти шкіру з вуйка». 

Це сказав і побіг. 
Приніс ножі і запровадив нас до вбитого ведмедя. Зняли 

з нього шкіру й принесли разом з м'ясом телиці в зимарку. 
Старий Молдавчук мовчав увесь час, не випустив з себе ані 

одного слова. 

Щойно по вечері сказав: 

«Добре зробив Іване, що вбив ведмедя, але дуже зле по
ступив, що без мого дозволу взяв з комори пушку! За кару 
меш завтра цілу днину говіти - не вільно буде тобі нічого 
їсти, а навіть води взяти в рот. 

На другий раз, якби поважився знов таке зробити, то по
караю так, що до смерти меш тямити. 

Знаєш свого діда: він добрий, поки добрий, а розлютиш 

його, так «варуйсьи» ! 
Іван «підштрик», поцілував діда в руку й сказав: 

«Не один, а три дні готов я говіти з утіхи, що вдалося ме

ні покарати вуйка! 
А ти, дідику, не гнівайся на твого Іванка - він був і буде 

«ЧЄМНИЙ». 

Помолилися ми й пішли спати. Іванко не міr довго всну
ти. З радости й утіхи ... 

Наступного вечора повістував Молдавчук дальше про вед
медів і різні пригоди з ними. 

Оповідав про Скирчука і його пригоду з ведмедем ось що: 

Понижче полонини Меtури випливає потік, що зветься 
Вовчим. Поміж тим Вовчим потоком і другим, Вадомиром, 
який впадає до потока Квасного, була серед вікових лісів 
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простора поляна-прелука, яка й досі називається Скирчин

ка. На оцю то прелуку зайшов був, Бог його знає звідки, чо
ловік, Скирчук. Зайшов туди, побудував там собі хатчину й 
осів у ній. Мав, як оповідали ті, що його знали, велику, вед
межу силу. Його заняттям була ловля звірини. Стрільби не 
мав, звірини не стріляв. Його «зброя» були важкий топір, 
довгий ніж і букова довбня. Закладав на оленів і сарни силь
ця, в них удавалося йому заманювати й хитрих лисів і бояз

ких зайців, вовки впадали в викопані ним ями. На дрібну 

звірину були руки, а на ведмедів довбня на голову, топір на 
шию, а ніж у серце. 

Лякались його звірі, але й «пуджілисьи» його люди. 

Лєчно й пудно глянути було на нього. Такого, як він на 
вигляд, не було другого в усіх горах. Та що там люди - вед
меді навіть утікали від нього: закладав на них капкани й ні

коли не втікав від ведмедів, скоріше вони втікали від нього. 
Чуда оповідали собі люди про його силу й відвагу та бороть
бу з ведмедями. А з вовків, то він сміявся. Була в нього в 

руці букова довбня і гострий ніж, тоді ішов і на вовчу тіч
ню. 

Але глянути на нього було пудно. Не мав половини ли
ця, а зуби в нього були на верху, не мав зовсім губ ... 

Лісова звірина живила і одягала його, за шкіру з неї мав 

гроші, вмів і виправляти шкіру зі звірів. його хатчина сто
.яла на стрімкому березі потока, перед нею бу ла простора 
прелука, що від весни до пізної осени зеленіла й цвіла пре

різним, запашним квіттям ... 
Як пструг у прозорих потоках, так Скирчук купався в 

чарах красоти гір. Зелень, квіти, шум води потока, спів 

пташні, позолоть сонця вднину, срібло місяця і зірок уночі, 
шепоти й переклики лісових духів, тиха музика вітрів у вер

хівях лісів, оце був світ Скирчука в глибині гір на прелуці. 

Сила в ньому й краса довколо нього давала йому радість 

життя, вдовілля і насолоду. 

Почував себе паном над горами, князем над лісами, воло

дарем над звірями - чого ж більше було йому потрібно до 

щастя? -
Усе, що перемірив ногами, що перевидів очима й досяг 

руками, його було. 
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Так, - чи ж не був він щасливий? Був! 
Але - як то кажуть - «носив вовк, понесли й вовка» -

таке було і з Скирчуком. Це звірина живила й одягала його, 

за шкіру з неї мав і гроші - немало їх було в нього в одній 

скельній печері. 
Ліс і все, що було в ньому, знав не гірше, як знав госпо

дар свое rаздівство. Знав гори й ліси, знав і любив: за них, 
за їх красу, їх багатство, за вільність у них, готов був від
дати свое життя. 

А чому любив гроші, того й сам не знав. Любив може то

му, що блищалися і гарно дзвеніли! Вмів виправляти шкі

ри зі звірів і виправляв їх, бо за виправлені добре платили. 
Мав у печерах такі сховки на гроші, що ніхто чужий не міг 

найти їх. А зайшов би до них, то звідтам ніколи вже не вий
шов би. Заходи й виходи знав тільки він один. Не лише до 

його печер, але й до хатини ніхто доступу не мав. Жив він 

відлюдком, до цього звик, іншого життя не знав і не хотів 

знати. 

Довго жив так і радів своїм життям самітним. Аж прий

шла на нього пригода, якої ніколи не сподівався. 

Ото раз іде лісом - а було це осіннього ранку - бачить: 
ведмідь жере оленя, що попав у сильку. Попав Скирчук у 
велику лють, кинувся з ножем на ведмедя, впакував у ньо

го довгий та острий ніж, але мабуть схибив, не попав ножем 

у серце ведмедя, а тут не мав уже часу і змоги поправити 

удар ножем. Ведмідь заревів несамовито, піднявся на задні 
лапи, а передніми хоче зловити Скирчука. Попаде Скирчук 
у ведмежі лапи, а тоді пропав уже! Залишить прелуку, хати

ну й «червоні». Ні, цьому не бути! Не допустить до цього, 

щоб ведмідь досяг його плечей лапами. 

Що ж робити? 
Ловить руками лапи ведмедя, здавлює їх так, що аж 

кістки в них хрупотять-тріщать. 
І крутить ними - ведмідь реве з болю, Скирчук стогне з 

напруги, - боротьба на смерть і життя. 

Напружує Скирчук усі свої сили - або ти, або я! Заскре
готав зубами, напняв жили, очі кров'ю набігли. Скрутив ла

пи ведмедя вправо, вліво, і от уже він на землі, Скирчук на 

ньому. Починається смертельне «дужіння», змагаються дві 

сили ... 
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Коли Скирчук думав, що таки переборе противника, вед

мідь ловить його зубами за лице. 

Хвилина і в Скирчука нема уже половини лиця, вирвані 

й губи, стирчать зуби наверх, чує Скирчук страшенний, не
стерпний біль . . . Але цей біль замість ослабити його, додає 
йому надлюдської сили. Ломить ведмедеві лапи, а тоді, має 

вже вільну праву руку, вихвачує стремлячий у тілі ведмедя 

ніж і вбиває його раз і другий у ведмеже серце. 

Але його заливає кров - він тратить пам'ять ... Що 
дальше діялося з ним, про це всяко повістували, але нічого 

певного ніхто сказати не міг. 

Між іншим говорено, що один із Лісовиків, старий при
ятель Скирчука, вратував йому життя, заніс у хату, обмив 

на ньому рани, і прикладав до них різні масти та поїв вива

рами. Важко було з харчуванням - як малу дитину треба 
було годувати Скирчука. 

Довгий час не відступав його Лісовик, аж укінці вдалося 

вилікувати Скирчука й поставити на ноги. 

Але, його вигляд був «жєсний» - пудно було дивитися 

на нього. 

Трудився дальше ловлею звірини, а ведмедів убивав, де 

лишень попав на них. Жив самітником. Десь колись, ще тоді, 

як ведмідь не обізвічив був його, думав піти поза Чорногору 

й привести собі жінку, але потім не думав про це. Де ж най

шлась би така, що схотіла би стати жінкою такого «жєс

нєка»? Так отже провів увесь свій довгий вік самітником. 

Ловля звірини виповнювала його життя й давала вдово

лення. 

Жив дуже-дуже довго. Ніхто з людей не був при його 

смерті, ніхто ніколи не довідався, де спочивали його кості, 
- хто й де його поховав. його хатчина стояла довго пуст
кою. Пробував дехто осісти в ній, але мусів утікати з неї -
духи проганяли, не давали сидіти довго в хаті Скирчука. 
Говорили люди, що Скирчук залишив у печерах великі гро
ші. Він мав жити в приязні з опришками, а ті приносили 

нераз багато золота й срібла й залишали в його печерах. 

Але, що більше? Говорили, що Скирчук мав найти в Чор

ногорах якісь дивні, світлячі вночі камінчики, що їх пани 
називають диямантами й бриліянтами, та ще якось-там. Ба-
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rато їх заховав він у своїх печерах, але ніхто не знає досту
пу до них. 

Та ще rоворили люди, що той Скирчук був великий моль
фар, знався добре з усіми гірськими і лісовими духами, а 
щезники його, не він їх, боялися. -

Пусте місце нині там, де стояла хатчина Скирчука, а в 
темні ночі оживає прелука Скирчука, чути там різні голоси, 
одні сумні, повні тривоги й жаху, другі жалю й смутку, ще 
інші туги й болю. 

Та, чи лишень так тут на Скирчині бувало й буває? Ні, 
всюди в наших Карпатах живе те, що колись тут у непам'ят
них часах жило, повно тут духів померших і поrибших, пе
ребувають тут душі тих усіх, що rори колись здобували, щоб 

їх нащадкам передати тай наказати, щоб усе давне шановане 
й бережене тут було, а таємниці заховані були перед чу

:жими ... 

VII 

Скінчив Молдавчук «повістуваннячко» про безгубого 
Скирчука, набив люльку свіжим «тітінцем»-дуганом, по

тягнув димку раз і другий і став повістувати про пригоду 

Бандроса з ведмедем. 

Жив той Бандрос, чи як звали його, Бандросюк, за пото
ком і темним лісом. Жив убого, мав одну коровинку й кілька 
дробєт-овечок, що їх заганяв перед звірями наніч у хороми. 

Перед хатиною розвів садок з дичками - яблуками й гру
шками. Зародить садок, він збере лісни-яблука й груші й 
заховає на зиму в сіні на поді. 

Його хатчина була побудована під горою так, що з неі 
можна було заходити крізь дверцята на під, куди він зано

сив сіно, а в нього заховував лісниці. Над сіном не бу ло сте
лини лише дрючки, на які складано сіно - під був тільки 
над хатою. 

З сіна розходився далеко запах яблук й грушок. Оцей то 
запах приманив і завів на під «вуйка» ... Ведмідь же має 
дуже добрий нюх і любить усе, що пахне й що солодке. 

Лізе з гори крізь дверцята на під, хоче найти яблука й 
rрушки, що в сіні. От уже має в лапах кілька пахучих яблок. 
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Аж нараз ломляться дрючки під його тягарем. Він паде 
з сіном і лісницями в ньому до хорім. 

А в хоромах коровка і вівці. Перестрашилися ведмедя, а 
ведмідь їх. Перестрашився і попав у страшну лють. 

Кидається на корову й убиває єї. Та й ловить одну вівцю 

за одною і розриває на кусні. 

Мече собою по хоромах й реве несамовито ... 
А переляканий Бандросюк стратив геть голову, не знає, 

що йому робити? 

Глянув на ватру й пригадав собі, що ведмідь боїться вог

ню, бере одне горіюче поліно за другим і мече до хорім на 

ведмедя крізь діру в стіні. 

Це ще більше розлютило ведмедя. 

Найшов хорімні двері, вирвав їх із зав1с1в й одвірків, а 

робив це з такою силою, що мало бракувало, щоб не завалив 
усю хату. 

Сміялися люди з цієї пригоди Бандросюка з гостем вуй
ком, але Бандросюк не сміявся, казав, що як її згадає, то все 
мурашки йдуть йому поза шкіру. 

VIII 

Після цього розповів Молдавчук про пригоду, яку мав із 

ведмедем його дідо 

Було це на одній прелуці, де мав той дідо царинку з тра

вою. Там мав він і колибчину, а при ній колешню для мар

жини на зиму. 

Ото одного літа вийшов він на прелуку косити траву. З 
ним пішла і його жінка з трилітним синком. 

Косить дідо траву, а баба кутається коло колиби. 

Ото зготовила кулешу й іде кликати діда, щоб ішов хар
чувати. Пішла, а синкові наказала сидіти перед колибою, де 
залишила кулешу в кітлі. 

Веде баба діда до кулеші. Здалеку побачили щось таке, 
що кров застигла їм у жилах. 

Ото там перед колибою величезний ведмідь їсть кулешу 

з кітла, а хлопчина? Той тягне ведмедя за хвіст і сміється, 
аж заходиться від сміху ... 
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Ведмідь же не звертає на це найменшої уваги, йому це 

байдуже, заїдає дальше кулешу, видно смакує йому; обли
зується і муркоче під носом ... 

А хлопець тягне вуйка за хвіст, скільки має сили в ру

ках. -
Баба аж посиніла зі страху - Боже, медвідь убє дитину! 

Хотіла бігти й відірвати її від ведмежого хвоста. Та дідо 

дав знак, щоб не рухалася з місця і не відзивалася 

А ведмідь з'їв кулешу, ще й вилизав котел; помуркотів 
до хлопця і повільним кроком подався у ліс, на діда й бабу 

не глянув навіть одним оком. 

Але страху, що його наїлася тоді баба, не забула до самої 

смерти. 

ІХ 

Накінець розповів Молдавчук про свою пригоду яку мав 

за молодих літ з ведмедем. 

Скотарив він тоді одного літа на полонині Ненєсці, де ба

гато скель і печер. 

Одного ранку чує якийсь дивний, приглушений стогін, 

якби десь зпід землі. Що це може бути, думає і йде туди, 

звідки чути стогін. Наслухує ... Стогін видобувається з гли
бокої печери під скалою ... Підходить до тої печери. Загля
дає до неї, а там на її дні - вуйко ... Лежить і стогне. Хто 
знає, відколи там лежить? Упав у печеру й не міг вилізти 

з неї - глибока, а стіни єї гладкі. Видно, з голоду rеть ослаб. 

Стало Молдавчукові жаль «вуйка». Пішов у стаю, взяв 
звідтам сокиру і йде рятувти «вуйка» від голодової смерти. 

Зрубав високу ялицю, обчімхав її з rиляк, притягнув над 
печеру й подає її вуйкові. Той зрозумів замір Молдавчука. 

Збирає всі сили і обчіпає ялицю лапами. Ялиця тяжка, а тут 
ще й величезний вуйко на ній. Тягне ялицю з вуйком, що 
має сили. Вуйка не боїться ані трохи - він же ледве що 

дише. 

Немало поту вийшло з Молдавчука заки витяг вуйка з 
печери. Але він не міг і кілька кроків поступити, лежав і 

жалісними очима дивився на Молдавчука. 
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Молдавчук побіг у стаю, звідки приніс вуйкові спорий 

кусень м'яса і в кітлі молока - нагодував і напоїв вуйка. 

А той щойно перед вечером піднявся на ноrи і хитаючись, 

поволікся за Молдавчуком у стаю. 

Там ще кілька днів відгодовував його Молдавчук. Десь 

аж по тижневі попращав стаю і Молдавчука й пішов у ліс. 

Нераз потім ще навідувався до Молдавчука - дуже лю

бив хлептати молоко з кітла. 

Але, що було дивне - того літа не показався на Ненесці 
ані один ведмідь, ані вовк - не мав Молдавчук шкоди між 

маржиною і вівцями. 
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ПОЛОНИНСЬКА ЗИМА 

Спитав я Молдавчука, як видержує у своїй зимарці зи

мою? 

Усміхнувся старий і сказав: 

«Мало-хто знає наші гори в їх зимовій красі так, як ми 

знаємо їх. А вони чудові літом, це правда, але зимою ще кра
щі. Красу наших гір знає той, хто має охоту й відвагу жи

ти на їх верхах узимі. 

Сказав, що не дав би й за два літа одну зиму в горах. 

Він навіть і осінь, хоч вона хмарна й дощиста, любить 

тому, що вона передвісниця зими. Ото вже буки й клени 

звергли з себе літний, зелений одяr і дожидають у тривозі 
довгої зими з лютими морозами й сніговіями. А смереки та 

ялиці, хоч і пишаються дальше зеленим одягом, вони теж 

ждуть чогось нового. Прийде вже скоро час і сніг покриє 

їх білим «рантухом» і постелить перед ними білу скатерть, 

а мороз посріблить їх коси инеєм. 

Молдавчук цього року, як кожного, приготований уже до 

зими ... Для маржини стоять стоги сіна, під окапом і в хоро
мах сухі поліна дров - старчать на всю зиму для вічної 

ватри. Не буде й голоду, в бербеницях кукурудзяна мука 
на кулешу, і бриндзя, масло й rуслєнка, є ріпа, картоплі, 

бураки й капуста, є і не мало вудженого м'яса. Все приго
товане. Може прийти вже зима з завальними снігами й силь

ними морозами. 

Гірська зима, це краса, але й сила, приятель і ворог. Як 

розгуляється і потисне, тоді треба місяцями сидіти в зимар
ці. Вибігти з неї, дати маржині сіна й води, тай назад у зи
марку до ватри. Буває, що й зимарку завіють сніги так, що 

треба прокопуватися крізь них, щоби дістатися до маржини. 
Кілька місяців нема зв'язку з селом. 
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Ще нема снігу, але на полонині «пахне» вже зимою. Ії 
предвісник - гострі холодні вітри - гуляють уже полони

нами. 

Одного ранку полонини й ліси забілілися - вночі випав 

сніг і тонкою, білою вереною покрив гори. Глуха тиша, що 

в усі дзвенить - самота, відірваність від світу й людей. 

Так кілька днів. 

Аж одної днини починає знову падати сніг - падає безу
пинно, безперестанно і щораз густіший, його пластинки що

раз більші. Ні долом землі, ні горою неба не видно. І тиша ... 
Ніщо не ворухнеться, ніщо не застукає, безголосними кро
ками йде зима - стоять у задумі і тривозі ліси, мовчать го

ри - нічого не чути, нікого не видно. А сніг не перестає па

дати. 

По кількох днях починає прояснюватися, зникають хма

ри, показується сонце ... Та не довго це триває. 
Надтягає зимова буря і знову тонуть гори в темноті. 

Шаліє буря без стриму, безуговку - нема сили, яка б її пов

здержала. Лускіт, регіт, рев, свист і стогін ... З лоскотом
тріском падуть на землю вікові дерева . . . Все живе при
нишкло, заховалося у дебри-нетри, дожидає кінця бурі-сні
говії ... 

Здається, що ось-ось ударить буря в Молдавчукову зи

марку, порве її на свої крила й розмете по полонині ... Але 
Молдавчук певний, що його зимарка не піддасться бурі, 

встоїться і перетриває її. Сидить при ватрі, покурює люль
ку й повістує внукові про гуцульську давнину. До полонин

ських бурей і снігових заметілей звик він від молодих літ. 
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ГУЦУЛЬСЬКІ СПІВАНОЧКИ Й КОЛЯДКИ 

у суботу вечером, покутавши маржину, сів Молдавчук 

при ватрі й заграв у сопілку. 

Своєму внукові Іванкові казав співати співаночок. Іванко 

приспівував дідикові до сопілки: 

«Ой я піду скотарити, а ти вівчарити, 

Тай будемо на сметані бануш готовити. 

Ой ходив я до дівчини тими облазами, 
Та вдарила жьеба ритю, я сьи вкрив ногами. 

Ий ти дубе, гаразд буде, зелена ліщина, 

Та підемо танцювати молода дівчино. 

Та попід гай зелененький, та понад долини, 

Покьи умру, не забуду кучері Єрини. 

Та овечки, белебечки, писаний ботею, 
Хто вас буде випасати, як я сьи оженю? 

Не буде вас випасати ні брат, ні сестрицьи, 

А буде вас випасати гарна молодицьи. 

Та кувала зазулечка понад Єсінєчко, 

Та дай Боже дівчинонці добре здоровєчко. 

Ой сім міхів та оріхів, тай решето ягід, 

Ой іду я скотарити в полонинку нагід. 

Ой і сонечко сходило, ліщину палило, 

Куди моє соколєтко по воду ходило. 

Ишов милий у катуни, я грьидки полола, 

Ручков махнув, тьижко здихнув, будь любко здорова! 

Ой любили два леrіні одну молодицю, 

Один тікав у коноплі, другий на вулицю, 
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Ой та тому на вулИІ.\И єкось провелосьи, 

Але того из конопель тєгли за волосьи. 

Та кувала зазулечка, кувала, кувала, 

А дівчина на подині сім раз умлівала. 

Ой кумасю, голубасю, медку напивайсьи, 

Як тье буде кума бити, кумочку не дайсьи. 

Ой зелена Чорногора, зелена, зелена, 

Я би у ній вівці не пас, єкби не Єлена. 

Ой зелена Чорногора, зелена як чічка, 

Я би у ній вівці не пас, єкби не Марічка. 

Ой завієв буйний вітер из-за Піп-Івана, 

Вже не чути, не видати Молдавчука Йвана. 
Вже не чути, не видати его голосочку, 

Лишень чути, що співають его співаночку. 

Довго грав старий Молдавчук у сопілку, а Іванко співав. 

Потім помолившись, пішли ми спати. 

В неділю проказав мені Молдавчук дві старі, гуцульські 
молитви, які я записав. 

Вечірня молитва: 

«Боже світло з хати, сам Христос до хати. Христос над 

нами- коло нашого двора камисна гора, осикове кілє, мідєна 

стіна. До нас лихо не йди, не приходи, бо на мідєну стіну 

убєшсьи, а на осикове кілє пробєшсьи. На горі света Пре

чиста з огненним мечем. Добре пропускає, а лихе стинає. 

Добраніч - ангеленочку! Абисьмо легко спали, щасливо ра

но встали, - Богу сьи молили й до роботи сьи взєли. -
Света Пречиста по городу ходит, Ісуса Христа за руку 

водит. Привела его над Чорне Море - над Чорним Морем 

золота церковцьи. А в тій золотій церковці три золоті пре

столи. 

На одному з них Божії ризи, на другому Божії книги, 

а на третьому сам Христос сидит і сесю молитовоньку читає. 

А хто цю молитовоньку молитсьи в пєтноньку ДО по

стоньку, а в суботу до схід сонця, а в неділеньку до постонь

ку, а в суботу до схід сонця, а в неділеньку до Служби Бо

жої, тому буде царство отворене, а пекло замкнене на віки 

віков.» 
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Чув я раз, як старий Іван Молдавчук теж співав. 

Із його співанки затямив я ось що: 

Повій вітре, повій, по високій горі, 

Розвій вітре, розвій мої тяжкі жалі ... 
Та, щоб я так віяв, щоби землю зірвав, 

То я не розвію, що тобі Пан Біг дав. 

Попросив я Молдавчука, щоб сказав Іванкові заспівати 
яку стародавну «колєдку», з тих, що їх у Богдані коля

дували. 

Зробив це Іванко дуже радо - знав колєдок багато. За

писав я їх усі, але з них заховалося в мене тільки кілька. 

Ось вони: 

Пане господарю, чим прославивсьи? Ой дай Боже 

Золотим плотом обгородивсьи -
" " " Сам Господь ходит на Свєтий Вечер 
" " " А за Господом сам rазда ходит, 
" " " Сам rазда ходит, Господа просит: 
" " " Ой Господи наш, ой прийди до нас 
" " " Ой. прийди до нас на Свєтий Вечер, 
" " " На Свєтий Вечер, на вечеречку. 
" " " А Господь каже: Я прийти прийду. 
" " " Я прийти прийду, тай отвіт даю: 
" " " Ой, ци так тепер, як давно було, 
" " " Як давно було, як давних давен? 
" " " Ци сите з меду на Свєтий Вечер, 
" " " Зазульки кують Свєтому Різдву, 
" " " Ци варєт пиво Свєтому Збору? 
" " " А rазда каже: Ой не так тепер, 
" " " 

єк давних давен, 

" " " Єк давних давен, ек давно було. 
" " " Ні сита з меду на Свєтий Вечер, 
" " " Не варєт пива Свєтому Збору. 
" " " Не кольидують Свєтому Різдву. 
" " " Ненье сина на пана кохає, 
" " " А син на неня руку здоймає, 
" " " А мама з доньков кров проливає, 
" " " Сусід сусіді стежку копає, 
" " " Стежку копає тай проклинає. 
" " " Ой, проклинає перелаз ломит, 
" " " 

117 



Перелаз ломит, та й не говорит. Ой дай Боже 
Незадовгий чьис суд Божий буде. 

" " " А Господь каже: Мирітсьи люде, 
" " " Суд Божий мине, розлука буде. 
" " " Ой розлучитсьи rазда з rаздинев, 
" " " rазда з rаздинев, мати з дитинов. 
" " " Мати з дитонов, весь світ з родинов. 
" " " Тай за цим словом, будь rаздо здоров, " " " Будь rаздо здоров із rаздинечков, 
" " " 

Із rаздинечков тай діточками, 
" " " Із діточками тай усим добром, 
" " " 

Бисьте діждали від тепер за гід, 
" " " 

Від тепер за гід тай многая літ. 
" " " 

За кольидочку горівки бочку, 
" " " 

Бочку - не бочку хоть берилочку 
" " " 

Як не берилочку, то хоть скльиночку." " " 
Єк не скльиночку, то хоть пугарчик, 

" " " 
Тот пугарчик, то Божий дарчик. 

" " " Ліз на драбину, крав солонину, 
" " " 

А там май вище висит салище, 
" " " 

А ще май вище, там ковбасище. 
" " " 

Потім rазда обдаровує колядників, а «береза» дякує rаз-
ді, - грає музика, всі танцюють, а відтак сідають за стіл, 

їдять і п'ють. Ще раз «роздєкуютсью> і відходять. 

Заспівав Іванко ще одну коляду, казав, що її колядують 

для дівчини: 
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Буйная пташка, сива зазулька, 

Ой дай Боже 

Всі луги-туги вона позлітала, 

(Ой дай Боже повторяється за кожним рядком). 
У однім такі вона не бувала. 

А у тім лузі росте деренец, 

Тонкий, вісокий, у верху кудрєвий. 
А в тім деренци гречна дівчина. 

Гречна дівчина, на ім'я Катерина. 

Вона там сидит, три шитя шиє, 

Перше шитічко свому милому, 

Друге шитічко своїй свекрусі, 

Трете шитічко та й самій собі. 



Ой шиє, шиє, думку ду:має, 

Милого з війська тай виглідає. 

А милий із війська йде, три дари несе ... 
Перший дарунчік, шовкова фустка, 

Другий дарунчік срібен перстінчик, 
Третій дарунчік золот віночок, 

Шовкова фустка в неділю рано, 
Срібен перстінчик на понедільник, 

Золот віночок на вівторочок. 

Дєдя із ненев красно сьи вберут, 

Красно сьи вберут, у церкву введут. 
До церкви введут перед пристола, 

Перед пристола Господа Бога. 

Будуть її батьки свічки держєти, 

А матки будут крижми стелити, 

А священик буде благословити. 
Вінчуєм тебе, гречна дівчино, 
Гречна дівчино, на ім'я Катерино. 

Зеленим вінцем, файним леrінцем. 
Щєстя, здоров'я, многая літа, 

Многая літа від нині до віка. 

Коляда покійиикові: 

Ой рано, рано, рано в неділю, 

Святий вечір 

Хто найраньше встав, покійний Василь, Свят вечір 

Ой устав, устав, три свічці всукав, Св. в. 

При першій свічці, тай сьи умивав... Св. в. 

При другій свічці, тай сьи убирав... Св. в. 

При третій свічці, тай си вирєджав, Св. в. 

Загадав собі дім збудувати . . . Св. в. 

З чотирьох дощок, зпід топора трісок Св. в. 

Загадав собі, щоб його везли , . . . Св. в. 

Щоб його везли в далеку дорогу, ... 

Штирма возами, вісьма волами ... 
На першім возі, самії еві чки, ... 
На другім возі самі савтирі, 

Св. в. 

Св. в. 

Св. в. 

Св. в. 
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На третім возі голосні дзвони ... 
На четвертім возі покійний Василь ... 

Привезли його тай д'монастирю ... 
Д'монастирю перед райськими дверми ... 

Та свічки самі си засвітили, 

А савтирі, самі сьи прочитали ... 
Голосні дзвони, самі задзвонили ... 

Райські двері там сьи утворили ... 
Покійника Василя, у рай приймили, 

Там у тім раю, покійний Василь ... 
Василь спочиває, усіх нас вінчує ... 

Зичи він нам щєстя й здоровя ... 
Щєстя й здоровя :8ід нині до віка ... 

Вінчуєм і тебе покійний Василю ... 
Зеленов кицков, дрібненьков глинков, 

Дай тобі Боже, царство небесне ... 
Царство небесне, покой вічний .. . 

Там де свєті спочивають .. . 
А ангели їм пісні співають ... 

КоJІЯда для tазди. 

А в цего rазди на подвірєчку, 
А в цего rазди на подвірєчку, 

На подвірєчку сам Господь ходит, 

Сам Господь подит, тай розглєдає. 
А rазда Миколай за Господом ходит 
За Господом ходит, в руках шапочку носит 
Шапочку носит, Господа просит, 

Ой Господи наш, прийди Ти до нас. 

Прийди Ти до нас та на свет-вечір. 
На свет-вечір, на вечеречку. 
А Господь каже - прийду я, прийду 

Прийду я, прийду на вечерєчку. 

Не прийду я їсти тай пити. 

А прийду я до вас, сьи подивити. 

Чи є так тепер, ек з стародавен, 
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Чи колідують к свєтій вечері. Ой дай Боже 

Чи смажуть медик свєтому Різдву. 
" " " Чи варє пиво к свєтому збору. " " " 

Нема так тепер, як з стародавен. " " " Не колідують к свєтій вечері. " " " Не смажут медик свєтому Різдву. 
" " " Не варє пиво к Свєтому Збору. " " " 

Земля Божа є, людям не стає. " " " 
Розлучаєсьи рід із родинов. " " " 
Рід із родинов, мати з дитинов. " " " 
Розлучаєтсьи rазда з rаздинев. " " " 
rазда з rаздинев тай сусідами. " " " А брат на брата ніж вітєгає. " " " Сестра на сестру, чарів шукає. " " " Любітсьи люди, мирітсьи люди, " " " Незадовгий чес страшний суд буде. " " " А як суд мине, розлука буде. " " " Жийте у згоді, при добрій злагоді, 

" " " А Бог вам гріхи прощєти буде. " " " 
Вінчуєм тебе, rаздо Миколаю, " " " Щістєм здоровєм, многая літа. 

" " Многая літа від нині до віка. " " " Нам за колідочку, хоч пива бочку. " " " 
Бочку не бочку, хоч коновочку. 

" " " А ви не жєртуйте, нас почістуйте. 
" " " 

Що вдаряє в очі того, хто знає усю Гуцульщину, слуха

ючи коляд Молдавчука та його «розповідей»? 

Оце, що вся наша Гуцульщина, це одне «тіло» - гуцули, 
хоч відділені могутніми верхами Чорногори тут, а Черемо

шем там, це плем'я, що вийшло з одного гнізда й ніщо, ні 

гори, ні ліси, ані віки не змогли вбити в наших «горен» по

чуття єдности і однокровности ... 
Сила, яка об'єднувала наших гуцулів мимо кордонів і 

природних перепон, це була не лише спільна мова, але і все
владна традиція, були перекази, передавані з роду в рід -
традиція, як вічна ватра, що ніколи не погасала, «старовіч

чина», сокочена тут, як велика святість. 
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У НЕДІЛЮ ВЕЧОРОМ 

Неділя, як казав Молдавчук, це не гордовита пані. Вона 
зайде всюди, загляне і до бідака, відвідає і колибчину, не 

помине і стаю на полонині, кожного привітає, до кождого 

усміхнеться, в душу радість, в серце втіху посіє ... 
Прийшла вона і в зимарку Молдавчука, вечером разом 

із ним при ватрі сіла, усміхається до Молдавчука, а Молдав
чук до неї. 

Неділішний вечір на полонині. Хто його раз пережив, ні

коли вже його не забуде. Тихими кроками проходжується 
полониною вечір, ніч заповідає, всіх до спочинку закликає 

- людей, звірину й пташню. 

Сонечко вже сховалося за ліси, за гори, шукає для себе 

нічлігу. На зміну йому виходить на небо нічний rазда, мі

сяць, зі своїми діточками, зірочками. Обмінився гірський світ 

- був позолочений, тепер посріблений. 

У се тут ладиться до сну - травичка до землі прилягає, 

квіточки головки на бік хилять, ялиці і смереки гілля до до

лу клонять, буки, явори й клени в задуму попадають, тиси 

над ріками, давну могучість пригадують ... 
Білочки з дерева на дерево скачуть, олені з ланями на 

полонину виходять, а за ними сарни боязкі - rотур на де
реві сокотить сну своїх курочок, орел, що в днину високо 

понад горами кружляв, на скелі сон для себе найшов, сови 
перекликуються з пугачами, куниці шукають поживи, вид

ри чигають на пструги, десь там уже й вовки починають 

вити. 

Вийшов і ведмідь на лови, вднину спав у лісі, тепер зго

лоднів. 
Густими краплями падуть на землю роси, грімкіше жур

чать потоки, грають гори, співають ліси, співають і полони

ни комашками, лопотом нічних птиць, співом-грою лісних 
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і мавок, голосами лісовиків і мольфарів, вигуками танцю

ючого чугайстра, сміхом чарівниць і притишеними голосами 

лісових духів. 
Одна могутня, чарівна, гармонійна симфонія гірської но

чі лине лісами, полонинами, верхами підноситься, вгору, в 

небеса вдаряє. 

Дивами краси, чудами чарів оповитий світ гірської ночі. 

Проходжуються полонинами душі померших горен, що пер

ші зайняли ці полонини й передали дітям і внукам. 
А там на верхах два духи-великани з жезлами в руках ... 

Один, це Дух, Пан Гір, другий дух - Володар Лісів. У се, що 

живе тут, уступається перед ними з дороги, до землі низь

ко кланяється. 

Оба вони оглядають при сяйві місяця свої царства-во

лодіння. 

Але, що це? Чути якийсь підземний гук, якби ковалі би
ли молотами по ковадлах! Ах, це Арідник лютиться, що при

кутий заліззям до скелі і не може видобутися на світ -
дзвонить заліззям і кричить на своїх підручників-щезників. 

А там мольфарі, вовкулаки й упирі раду радять, де й кому 

цеї ночі напакостити. 

Так то на всі гори й зимарку Молдавчука зійшла неділь

на ніч безкидська. Палахкотить у зимарці ватра, сипле іскра

ми, пахощами й теплом дише ... 
А при ватрі Молдавчук. 

Насуплені брови, зморщене чоло, очі впялені в полумінь 

ватри, працює під високим чолом думка. 

Тут, у тій зимарці, при ватрі сидить разом із ним його 

минуле ... Живе він, живе й воно ... 
А прийде смерть, його не стане, але мину ле залишиться, 

не пропаде, перейде на внуків, житиме в них, у їх думках 

і серцях ... -
Наклав свіжого тітунцю в люльку, усміхнувся і почав 

оповідати про причку, яку мав тут одної неділішної ночі. 

Як уже згадував раз, дякував у Богдані Полатайко з На
двірної. Мав він домовика, що його купив собі у Сиготі. Ду
же величався ним, казав, що його домовик може все зробити, 

що він скаже. 

А мав Полатайко сина Олексу. Захотілося йому одружи
ти сина з Сенькою, донькою Дмитра Молдавчука. Але Мол-
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давчук не хотів про це й чути. Як же це так? - рід Молдав

чуків старий, давно осілий в Богдані, рід багатіїв-дуків, а По

латайко, що? Нехай, що дяк, рахувати письменний чоловік, 

але всежтаки зайда, приблуда, куди йому рівнятися з Мол

давчуками? Ні, ні, не діжде він посвоячитися з Молдавчука

ми, не стане його Сенька жінкою Олекси Полатайка. Ні, цЬо
го не буде! 

А Полатайкові не сходить з голови думка мати за невіст
ку доньку Молдавчука. Чого він не робив, куди не ходив, 

до яких знахорів і ворожбитів не вдавався, нічого не пома

гало ... Молдавчук затявся, нема такої сили, яка би його 
гордовитість, здуфальність і завзяття зрушила! Затявся, як 

норовистий кінь у возі - ні і ні! 

Причепився Полатайко до свого домовика: «Мусиш зро

бити так, щоб Молдавчук видав свою Сеньку за мого Ле

ська!» 

Мусиш - легко сказати, але, як це зробити з упертим 
Молдавчуком? Усяко пробував «Годованець» і все намарне! 
Молдавчук не видасть доньку за сина приблуди! Роби, що 
хочеш, не переломиш залізної волі Молдавчука! 

Страшенно розлютився Полатайко на свого домовика: 
грозив йому й обіцяв набити - нічого не помагало! Одної 

днини був би таки набив домовика, але той утік і заховався 

так, що Полатайко не міг найти його. 

Але зараз якось по тім зайшов у відвідини до Полатай
ка його приятель, Іван Зеленчук, із тамтої сторони Чорно

гори, з Дземброні. І от що прийшло на думку Полатайкові: 

подарує домовика Зеленчукові! Якщо той такий, що не може 

накрутити Молдавчука, щоб віддав доньку за його Леся, то 

пощо має держати його в себе? Най іде на другі руки. 
Якось загулив свого домовика і впхав його в бесаги Зе

ленчука. Завдав Зеленчук бесаги на свої плечі і пішов. 
Перед вечором був на Виртопах. Тут захотів переночу

вати. Зайшов у зимарку Молдавчука. А було це якраз ве

чером у неділю. 

Молдавчук погостив його, як годиться, поговорили при 

ватрі про це й про те, помолились і пішли спати. А десь так 

коло півночі рух і крик ... 
Домовик прогриз бесаги, виліз із них і обчепився шиї Зе

ленчука. - «Не піду я з тобою в Дземброню, ні»! - кри-
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чить «мусиш віднести мене туди, звідки взяв, до Полатайка 

в Богдан!» - говорить таки нашою мовою ... 
Побудилися всі ми, дивимося: щось чорненьке з горіючи

ми очима обняло за шию Зеленчука й тисне його до себе. 

Пробував я відорвати його від Зеленчука, та шкода було 
пробувати. Маленьке, а сила в нього ... 

Далеко було ще до ранку, Зеленчук подався назад у Бог
дан з домовиком на карку. 

Казав же той: «Полатайко купив мене в Сиготі, тож і 

мусить держати мене в себе ... » -
Так отже Полатайко не дістав за невістку доньку Мол

давчука й не позбувся домовика ... 
Домовик говорив йому: «Купив єси мене, то й держи, -

знав, що купував» -
«Було раз у мене немало клопоту, але не з домовиком, а 

зі спражним щезником» - говорив дальше Молдавчук. 

Причепився був до його доньки Марійки щезник перемі

нений у чорнявого леrіня, хотів її приманити до себе й спо
кусити. Та Марійка вдалася була в свого неня - навіть щез

ник-леrінь не спокусить її! 

Аж прийшла ніч перед св. Іваном. Зійшлись наші дівчата 

над озером за Лугами, з ними і Марійка. Мечуть вінки на во

ду, ворожать «усеке» - звичайно дівчата ... 
Є між ними й щезники, де ж би обійшлося без них? 

А той один підлабузнюється до Марійки - вона на це ні
чого. Аж нараз хватає його за плечі й шубовсть ним у воду 

й то туди, де було найглибше. Не багато бракувало - був би 
втопився. 

О, сміялися, аж реготалися дівчата, а Марійка плескала з 

утіхи в долоні. 

Щезники люблять перекидатися в леrінів, щоби напасту

вати дівчат, але Марійка скоро спохватилася і не дала зве

сти себе щезникові, перекиненому в леrіня. -
Додав ще Молдавчук, що один з його роду мав слугу і 

щойно по кількох роках дізнався, що це був щезник. Не міг 

потім ніяк позбутися його, мусів шукати знахора і аж тому 
вдалося прогнати «Годованця» - слугу, що з дідька став ле

rінем і був наймитом у Молдавчука. 
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МИХАЙЛО МОЛДАВЧУКІВ 

От розповів Молдавчук, що було раз із ще одним з роду 
Молдавчуків. Називався він Михайло - леrінь був із нього 
такий, що всі дівки й молодиці у Богдані зиркали за ним. 

Мав він і такого, як сам, побратима, Василя. Дуже люби
лися оба й були, як один так і другий, великими мисливця
ми - любили стрільчити. Пішли на полювання - ніколи не 
вертали з порожними руками - все вбили, як не ведмедя, 

то вовка, дика, оленя, кілька куниць, чи дикого рися. 

Як два рідні брати жили зі собою - куди один, туди й 
другий, один без одного не могли жити. 

Познайомився якось Михайло з Шорбановою Єленою. 
Гарна й гонорова дівка, донька годного й порядного rазди, 
лишень про її маму щось недобре говорили люди - замість 
одного свого мужа любити, вона любила ще й чужих чоло
віків, а в нас же всі знали, що «яблоко не відкотиться да

леко від яблінки». 
Але цього не хотів знати Молдавчуків Михайло. Влюбив

ся в Єлену так, що не було сили, аби відорвати його від неї. 

Не знав Михайло, що і його побратим Василь влюбився 
на смерть у Єлену, але не хотів борознити Михайлові, побра
тимові. 

Оженився Михайло, почав rаздувати з Єленою. 

Василь заходить зчаста до ожененого побратима, Михай
ла. А Єлена, як біличка, то сюди, то туди, наварить і напече 
й покладе на стіл перед обома, ще й вином угостить обох ... 

Бувало й так, що гостила Василя, коли Михайла не було 
дома. А тоді Василь не відривав очей від Єлени й не міг 

скоро попращатися з нею - сидів би в неї з вечора до ран
ку. А треба знати, що був він вродливіший від Михайла та й 
умів дуже солоденько говорити й масненько приговорювати, 

а це дуже вподобалося було Єлені. Він до неї голубочком, 
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вона до нього зазулькою. Нераз засиджувався Василь у неї 

до півночі, а там виходив із її хати, як уже зоріло ... 
А Михайло не знав цього, та й не повірив би ніколи, що 

щось таке могло би бути ... Дуже часто залишав удома саму 
Єлену, а сам ішов на полонину Роrнєску до маржини. Нераз 

по цілому тижневі перебував на тій полонині. 

Минула зима, прийшла весна. Пігнав Михайло воли і вів

ці у далеку полонину, бо аж у Балтацул - сказав Єлені, що 

не вернеться скоро, але коли, цього не сказав . . . Василь 
знав, бо Єлена це йому сказала, що Михайла не буде довnmй 

час вдома. 

Одного вечора купив бутлю вина й пішов до Єлени. Во
на насмажила ковбас, сіли обоє при столі, п'ють і заїдають, 
і все щораз більше до себе присуваються. Василь почуває 
себе, як у своїй хаті, певний, що Михайло не верне скоро. 

Михайло дійшов зі своєю маржиною до Лугів, там мусів 

припочити. В Лугах догонив його Федір Бочкар, що гнав 

свою маржину також на Балцатул і задержався в Лугах. По

бачив його Михайло і як би щось його в серці «тєкло», якби 

щось йому в ухо шепнуло: «Не мусиш іти на полонину, мо

жеш вертати д'хаті ... Вертай, вертай!» 
Каже Михайло до Федора: 

«Знаєш Федоре, я надумав, що не треба нам обом іти на 

Балцатул, ти можеш гнати свою і мою маржину, до того ж 

ще й слуга з тобою, дасте собі раду оба, а я вернуся в Богдан, 
моє серце чогось неспокійне, боюся, щоб не сталося в моїй 
хаті яке нещастя. А за твою прислугу віддячуся тобі, Федо
ре, - за кілька тижнів нестиму сіль маржині, то винесу і 

твоїй на полонину». 

Бочкар пристав на це радо, Михайло вернувся у Богдан, 

передавши маржину в руки Федора. Пізненько вніч було, 

коли станув перед своєю хатою - коло півночі, а може й 

пізніше. Стукає до дверей, кличе Єлену, каже, що це він 

Михайло, щоб не боялася відчинити двері. 
Стукає раз, другий і третій, ніхто не відзивається. Що за 

мара? - сам себе питає. Починає гримати щораз сильніше 

й кричати: «Єлено, Єлено, відчини»! 

Нарешті таки догримався, але не Єлена, а служниця На

стунька пустила його в хату. Питає ту Настуньку, де його 

rаздиня Єлена. 
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Настунька відповідає, що rаздиня хвора. 

Ввійшов Михайло в хату, бачить - його Єлена лежить 

на постелі «тресетсьи», якби нею пропасниця трясла, та й 

біла, як полотно. 

Питає Михайло, що з нею, що болить її, а вона мовчить, 
не може видобути зі себе слова. Бачить Михайло, що з Є.Лен
кою щось погане, каже Настуні бігти до знахорки Суліїхи, 
щоб принесла від неї ліків проти пропасниці, а може би та
ки сама прийшла ... 

А що сталося з Василем, куди від подівся? 

Вибіг, як лише почув голос Михайла, до сіней крізь 

вікно не міг вискочити, бо у вікнах були залізні шини, щоб 

не могли влізти злодії. 

Думав Василь, якщо тільки Михайло зайде в хату, тоді 

він видрапається по стіні на під, протиснеться попід «венец» 

на колешню і зіскочить на землю. Дверми не міг вийти з сі

ней, бо двері скрипіли - це раз, а друге - на дворі було 

ясно, міг Михайло побачити його крізь вікно, а по тій стороні, 

де колешня, нема вікна. 

Михайло був богатий, мав багато коров, тож було в ньо
го богато бочок у сінях із гуслєнкою - кислим молоком -
а бочки були високі у чоловіка. В стіни понабивані були 
клинки до завішування різних річей і посудин. 

Виліз Василь на одну бочку, а з неї на клинок, і ймився 
рукою за другий клинок, щоб із него дістатися на під. Але 

той клинок зломився, а він упав у бочку з гуслєнкою, що бу

ла нкрита лишень тонкою скатертю. 

Падаючи, наробив у сінях богато «гримоту» - гуку. 

Вибіг Михайло до сіней, там не видно нічого, лиш чути 

- хтось, чи щось, сопе в бочці з гуслянкою. 

Вертає Михайло в хату, запалює скіпку, бере, її в ліву, 

а пістолю в праву руку, та йде в сіни. А там, бачить - у боч
ці Василь. Хоче видобутися з неї, але бочка глибока, а гус
лянка в ній густа й липка, не видістанеться з неї. Виглядає 

Василь як мокрий, білий щур. 

Пізнав його Михайло й питає, як попав він тут у бочку 

з гуслянкою? 

Василь мовчить, не відповідає. 
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Михайлові не треба вже Василевої відповіди - догаду

ється і без неї правди . . . Знає, чого шукав той у його хаті, 
що тут робив і чому і як попав у бочку з молоком, але не 

сварить, не кричить і не лає свого побратима. 

Допомагає йому вилізти з бочки й веде в хату. Каже сі
дати, а сам іде в кліть і приносить для нього гачі і сорочку, 

аби перебрався в сухе. 

Якраз у ту хвилину вертає Настунька з лікарством від 

Суліїхи - Суліїха не могла сама прийти, бо чогось нездо

рова. 

Вздріла Настунька на ковбані серед хати білого дідька 
й страшно злякалася. Білий від голови до ніг, біла голова, 

волосся зліплене молоком, очей не видно, заліплені гуслян

кою ... 
Почала кричати на всю хату, питає у свого rазди, хто це 

той у ковбанії? 

Заскреготав її rазда зубами - «Питаєш, гадино, хто це? 
Ти повинна знати це сама. Вон, вон, із моєї хати, щоб ніколи 

не бачили тебе мої очі - вон»! 

Хотіла Настунька щось сказати, почала плакати, та Ми

хайло взяв її за плечі, відчинив нею двері і видрулив на

двір. Дав Василеві гачі і сорочку, щоб перебрався в них. -
«На, бери це від мене, любенький побратиме, взяв жінку, 

бери ще й це!» 

До Єлени: 

«А ти, вітринице, готуй їсти». 

Єлена напів мертва, не знає з переляку, що має робити, 

заткало їй рот, не може вимовити одного слова. 

Зготовила їжу, поклала на стіл. 

Тоді Михайло сказав: «Ти, Василю, сідай коло стола, але 

не коло мене, як бувало, а напроти мене. А ти, прокляте на

сіння, Єлено, сідай коло побратима». 

Посідали ... Та, де їм до їжі! А тут ще й пістоля перед 
Михайлом на столі. Не на їжу, а на ту пістолю звернені очі 
Василя і Єлени ... 

Каже Михайло Єлені принеси з комори вино й пугарі. 

Принесла - каже наливати вина в пугарі і пити ... Тря
суться руки в Єлени - ледви налила вина в пугарі. 
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Випили на приказ Михайла, та все на пістолю позирають, 
ні словом не відзиваються. Певні, що в пістолі їх смерть, але 
коли, зараз уже, чи трохи пізніше, не знають. Випив Ми
хайло пугар вина й заговорив: 

«Так, Василю, були ми від молодих літ приятелями, а ни
ні? . . Найлютішим ворогом для мене став ти! Мусиш щеЗну
ти на віки з моїх очей, щоб вони ніколи вже не побачили 

тебе! 

Радивби-м тобі пропасти кудись так, щоби й слиху про те
бе не було! А то - не докінчив, лиш стиснув у руці пістолю 
так, що аж у чиколонках затріщало ... 

«Можеш іти, зрадливий побратиме. Йди, йди!» 

Сказав це таким голосом, що зморозив кров у жилах Ва

силя. 

Встав, іде до дверей, а Михайло за ним. Випровадив його 

за двері. 

«Відвернися до мене!» - сказав за порогом. 

Відвернувся Василь - Михайло плянув йому два рази в 
лице, зачинив двері й вернув у хату. 

А тут Єлена - ні жива, ні мертва. 

Поглянув на неї Михайло - зміряв її очима від стіп до 

голови. 

«А ти погане й огидо, збери все, що твоє і забирайся до 

своєї мами! Але вже, але зараз!! 
Мовчки, дрижачи на всему тілі, забралася Єлена з хати 

Михайла. 
А Михайло? 
Пішов до свого неня і попросив, щоб зайнявся його rаздів

ством, бо він мусить іти на довший час у полонину. Розповів 

йому коротенько про те, що сталося в нього й пішов на поло
нину, де перебував до пізної осени. 

Вернув Михайло з маржиною в село - все було миром, 
не було на полонині боли, ведмідь хоч десь там зазирав, але 

Михайло відпужував його від маржини. 

Вернув до самітної хати, без Єлени. 

Діждалися богданці великого свята, св. Миколи. Сніг по
крив уже гори, потискає вже мороз - скоро прийде цього 

року зима. 

Вернув Михайло з церкви - сів на лавиці і задумався. 
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Нараз відчиняються двері ... Перед Михайлом Єлена ... 
Але, яка ж змінена! Мізерна, висохла, бліда. 
Паде Михайлові до колін, просить, благає, щоб простив 

її . . . Знає, що тяжко согрішила перед ним і перед Богом, 
але хоче спокутувати той великий гріх, буде йому не жінкою, 
а наймичкою, най лише не відганяє її. 

На це відповів їй Михайло коротко, щоб верну ла до своєї 

нені, а до нього, щоби прийшла в неділю зрана. 

Пішла Єлена. 

А Михайло пішов на пораду до свого неня. 

Старий порадив йому простити Єлені. Сказав: «Молоде, 

дурне» - «які літа, такий і розум» ... Вийшов Михайло від 
неня й пішов до священика - розповів йому все, не затаїв 

нічого ... 
Подумав священик і сказав те саме, що й неньо. Та й ска

зав, що ще тої днини покличе до себе Єлену й поговорить 

з нею. 

Другої днини раненько була Єлена в Михайла. 

Була йому жінкою і rаздинею, що другої такої не було 
легко найти в Богдані. А по році привела на світ дитину, 
хлопчика. При хресті дали йому ім'я Іван. Це було улюбле

не ім' я в роді Молдавчуків. 

А Василь Крісовий? 

Той покинув Богдан, щоб, як казав Михайло, вступитися 

йому з очей. Казали люди, що пішов у Ясіння. Мав перебу

вати там якийсь час, а потім перейшов у Яблоницю і оженив

ся там. До Богдана не заходив ніколи - ніхто не бачив його 

тут. -
Михайло простив, дарував Єлені тяжкий, гріх, але забути 

його таки не міг. Ніщо його не тішило - одні хіба діти, що їх 

було в нього четвірко. 

Прийшла весна, йшов із маржиною на полонину й пере
бував на ній до пізної осені. rаздівство в селі залишав на го
лову Єлени. 
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«А У ЖІНКИ СТІЛЬКИ ВІРИ, 

ЩО НА БИСТРІЙ ВОДІ ПІНИ» 

Старий Молдавчук, це джерело нескінчених оповідань -
повістувань. З джерела пливе сріблиста вода, з рота Молдав
чука золотисті слова. 

Став він раз про смереку над Білою Тисою повістувати. А 
було воно ось як: 

Жив у Богдані rазда, Залізник Михайло, Всі його знали 

й шанували, на передове місце за столом саджали. 

Мав сина одинака Андрійка. Красунець це був на ввесь 

Богдан - дівчата, молодиці, очі свої за ним зривали, не про

пустили, щоб до нього не заговорити, не всміхнутись, а де

які то й бровами до нього моргали, очима завертали. 

А він - одинак, багацький син, згорда на них дивився, 
високо носився. Хоч уже й час було йому про женячку ду

мати, своїй старині невістку, для себе жінку, в хату приве

сти, він про це й слухати не хотів. 

Тепер мені погуляти - тепер ми сьи хоче ... 
Поки мою головоньку ніхто не клопоче -

співав, барткою вимахував, ні весіль, ні забав не опускав, у 

данці першим бував. 

Зайшла раз до Зелізників стара циганка-ворожка. Пре

чепилася до Андрійка, щоб дав собі поворожити. Взяла його 

праву, потім ліву руку, приглядалися до них, муркотіла 

щось під носом, кивала головою, а потім сказала: 
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«Сокотисьи, синку, не вір бистрій річці, 

А ще менше гарній жінці ... 
Бистра річка д'собі звабить, 

Гарна жінка тебе зрадить. 

Аякже, аякже ... 



Багато дечого могла би тобі сказати, але правду сказати 
не хочу, а брехати стара циганка не буде. Одне тільки ще 
скажу- «сокотисьи жінок, не вір їм». 

Дістала за ворожбу срібний гріш, а відходячи заспівала: 

Тисовая дощечка - дощечка ... 
Ходила по ній Настечка - Настечка ... 
З решіткою по ній ходила - ходила, 
В решітку воду ловила - ловила. 
Скільки в решітці водиці - водиці, 
Стільки у жінки правдиці - правдиці» ... 

Аєкже, аєкже ... 
Зрадливі гірські, темні ночі, 
Та більш зрадливі очі жіночі» ... 

Минув якийсь час - усе те, що чув Андрійко від циган
ки, вивітріло йому з голови. Був храм у Лугах - зійшлися 
там люди з близьких і дальших гір. Був там і Андрійко, ви
строєний як пава. Після відправи зійшлися леrіні і дівчата 

на «данець». Леrіні - вірли гірські, дівчата - зазульки 
лісні. 

«Ріжуть» музики, танцює молодь, лунає спів. Радість, ве
селість, буйність ... 

Поміж дівчатами одна, найкраща з усіх, Настунька, донь

ка rазди в Лугах, Демчєни Петра ... Коси на голові в неї -
лляне повісмо, очі - голубе небо ясне, усміх - промінь схо

дячого сонця, мов чорногірська «ракета», фіялочка з поло
нини. Лишень чогось сумна, якби хмаркою смутку покрите 

чоло в неї, усточка затиснені. 

Два рази брав Андрійко ту красуньку, Настуньку, в та

нець. Дуже, дуже вподЬбалась йому . . . Вертаючи з Лугів, 
ніс її в Богдан у свойому серці. -

Не знав - про це довідався геть пізніше - що Настунь
ка мала свого леrіня, Василя Дутчєкового, в Лугах. Був той 

Василь сином не дуже багатого rазди. Любов між ним і На
стунькою була дуже велика. Було це кохання палке, гаря
че, мали побратися осенню, як верне Василь з полонини, на 
якій випасав воли багатого пана з Сиготу. 

Прийшла осінь, Василь мусів відогнати воли до Сиготу. 

Відогнав - і там пропав. 
А було з ним таке: 
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Пан задержав Василя у себе, поки не приїде купець і не 

забере волів. Лишився там Василь на своє нещастя - на 

горе Настуньки. Влюбилася в нього жінка пана-мадяра. Об

сипала його різними дорогими дарунками й прив'язала його 

до себе - здавалося навіки. Став Василь забувати поволі 
свою Настуньку і кохання з нею. · 

На зиму їхали пани в Будапешт, забрали туди з собою 

і Василя - пані не хотіла розлучатися з ним, хоч би й на 

короткий час. 

А пан не знав, що з його панею і Василем діється, не при

ходило йому й на думку, що його жінка зраджує його з ле

rінем із Лугів, не підозрівав їх у нічому. 

А Андрійко полюбив Настуньку не на життя, а на смерть. 
Почав ходити в Луги й залицятися до неї. Але, хоч він по

добався їй, бо красунь пригадував їй Василя, то про це, щоб 
стати його жінкою, не хотіла й думати. Почали вмовляти її 

батьки - Андрій, багацький син - варто стати його жінкою. 

Та все це було намарне - Настунька носила й дальше в 

своїх думках і серці Василя, жила надією, що він таки по

вернеться до неї ... 
Аж рознеслася чутка, що її Василь не живе. Про його 

любощі з панею дізнався вкінці пан і одного вечора прило

вив їх обоє у парку й постріляв. Вістка ця донеслася і до 

Настуньки ... 
Розхворілася, думала зробити собі смерть . . . Та згодом 

роздумалася. Зрадив мене Василь за життя, так зраджу йо

го по смерти - вийду заміж за Андрія - най діється Божа 

воля! 

Справили гарне весілля - Зелізник у Богдані, Демчєн у 

Лугах - зійшовся на весілля увесь багацький гуцульський 

рід. 

Усі раділи й веселились - лише серце Настуньки не би
лося радістю, а було закрите серпанком смутку й жалю. 
Але Андрійко не бачить цього - він радий, що таки діпняв 

свого - Настунька стала його жінкою. 

Настунька - жінка Андрія, виручає у всьому тещу -
теща вдоволена невісткою. 

Почала Настунька забувати Василя й звикати до свого 

Андрійка, що за нею пропадає, якби міг - на руках би її 
носив, у пазуху клав би ... 
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Аж тут нова вістка блискавицею в гори йде, громом б'є. 
Василь вернувся у Луги! 

Це правда, що пан убив свою невірну жінку, але не Ва

силя. Василь утік і довший час переховувався десь у Тре

бушєнах, а тепер він у Лугах. 

Пташкою затріпотіло серце Настуньки на цю вістку. По

бачила Василя у храмовий день у Богдані під церквою. За

крутилась голова в неї, потемніло в очах, затрусились ноги 

під нею, здавалось їй, що от-от упаде на землю: Василь кра

щий, як колись ... Стрінулася з ним на полонині - не зна

ла, що їй робити? Серце тягнуло її до Василя, розум казав 

утікати від нього. 

Але перемогло серце ... Заговорив він до неї ... Розго-
ворились - згадали давне ... І почалося ... 

Зразу стр і чали ся при людях, а потім на самоті. Віджило 

давне кохання - коханням загорілися їх серця. Нема вже 
сили, яка його вбила би, нема води, щоб його вгасила. А 
Андрій цього не знає, навіть і не помічає. 

А тут зрада в серці Настуньки запускає щораз глибше 

отруйне коріння. Встала одного ранку недільного і намо

вила Андрія, щоб ішов з нею над Тису, туди, де її гук - во

допад. Снилось їй, що там чар-зілля росте, якраз тепер воно 

цвіте - на всі хвороби й болі помічне ... А найважніше -
вона досі не могла заваготніти й привести йому на світ сина, 

а старині внука. Зілля ж те й на це помічне. Так примилю
валася до Андрія і так приговорювала-щебетала, що той 

дав намовити себе й пішов із нею над Тису до водопаду. 

А там ждав уже в гущавині Василь. 

Як тільки Андрій і Настунька станули над водопадом 
над глибиною, що її вибила вода Тиси, спадаючи з висоти, 
- вискочив Василь із сховку і втрутив Андрія в ту бездон

ну глибину, а тоді вхопив Настуньку за руку і бігом понад 

Тису. 

А там дальше - він у Луги, вона в Богдан. 

Нема вже того, хто стояв на перешкоді в їхньому кохан

ні, що в'язатиме тепер їх до смерти. 

Аж тут заворушився увесь Богдан, одні одним перепо

відають - пропав Андрій Зелізників! Пішов кудись у не

ділю і не вернув до дому. 
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Куди не ходив, кого не питав і де не шукав його батько, 
нічого не довідався і сліду його не найшов - пропав син, 

як камінь у воді. 

Найняв Службу Божу за його душу ... 
Проминуло з того часу кільканадцять тижнів. 

Кортить душогубів, Настуньку й Василя, піти до водо

паду й подивитись, чи може вода Тиси не вивергла Андрія 

на берег. -
А що ж було з Андрієм? 

Ото, коли Василь верг його в глибінь під водопадом, по

пав він у руки Водяника, що від непам'ятних часів перебу

вав там. 

Цей Водяник жив у приязні з Лісовиком, що проживав 

у лісі над гуком-водопадом. 

Водяник не хотів держати Андрія в глибині води й пе

редав його Лісовикові. 

Лісовик полюбив Андрія і став його побратимом. -
Андрій не забув Настуньки, любив її дальше та банував 

за нею. У сі намагання Лісовика вирвати Настуньку з серця 

Андрія були даремні. -
Прийшли під водопад, Настунька й Василь. Станули над 

глибиною, впялили очі в темнозелену воду. 

Побачив їх Андрій, що стояв із Лісовиком над водопадом. 

Побачив і закам'янів ... 
А Лісовик свиснув так голосно, що здавалося листя з бу

ків поспадає. 

На цей свист з'явився Лісовий цар у пишнім, зеленім 

одягу. 

Лісовик поклонився йому й сказав щось шепотом до уха 

Царя. 

Цар слухав і кивав головою ... 
А потім махнув рукою в сторону, де стояли Настунька й 

Василь. Сталося чудо-диво .. . 
Зникли обоє душогуби ... Де стояв Василь, там кріслатий 

бук, а де була Настунька, там струнка смерека ... 
Андрія взяв зі собою Цар - ніхто його не бачив, ніхто не 

чув за нього. А бук і смерека біля водопаду стоять і по 

нині ... 
Ніхто їх не рубає, ніхто не стинає ... 
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Десь колись були такі, що пробували зрубати їх, але ні 
сокира, ні пила, не бралися до них, та ще й випадали з рук 

сміливцям. 

А були й такі, що станувши під смерекою, чули в шумі 

її верхів'я шепіт: 

Бистра річка д'собі звабить, 

Гарна жінка тебе зрадить ... 
А в часі бурі шелестить бук своїм листям: 

Скільки в решітці водиці, 

Стільки в жінки правдиці ... 
Не було ще такого сміливця, хто важився б за:Йти вночі 

над той водопад. -
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ГУЦУЛЬСЬКА ВОРОЖНЕЧА 

Оповів ще Молдавчук про суперництво і ворожість, між 

двома дуками в Богдані - його предком, Іваном Молдавчу

ком і Николаєм Котланом. Були оба дуже гордовиті - один 

хотів другого в усьому перевищити, один бажав винестися 

понад другого, не хотіли бути рівними. 

Вибралися раз до Рахова - запрягли до возів найліпших 

коней. Поїхали. Хоче Іван бути першим у Рахові, цього са

мого хоче й Николай. 

Николай виїхав перший на дорогу в Рахів, Іван наздого

нив його, каже сам до себе: 

«Не діждеш, Котлане, бути першим у Рахові!» 

Потиснув коні, ще й «корбачем» по них. Рушили коні 
що мали сили в ногах. Але й Микола потискає коні ... Ідуть, 
женуть, аж іскри сипляться з кінських копит, аж каміння 

розсипається дорогою. Дорога камениста й вузька. 

Ось-ось порівняється Іван з Николаєм. Ще, ще трохи, 

й пережене його. Ось уже коні Івана випередили головами 

коней Миколи. Але той не збочує з дороги, дорога ж вузь

ка. Нараз тріскіт і лускіт. Іван зачепив возом віз Миколи, 

оба вози, один направо, другий на ліво, переверну ли сь се

ред дороги. З Івана і Миколи стікає по обличчях кров, -
коні поранені, заплутались у шорах, у возі Миколи злама

ний дишель ... 
Перше мусіли виплутати коні з шорів, потім повідверта

ти вози. Вовком глядить Котлан на Молдавчука. Не видер
жав ... Заскреготав зубами й кинувся з кулаками на Іва
на. В обох рівні сили, в обох рівне завзяття. 

Не знати, як і чим була би закінчилась їх бійка, якщо б 
не над'їхали були богданівці і не розборонили їх ... 

Досі були оба суперниками, від цього ж часу стали за

пеклими ворогами. 
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Почали правуватися і тягатися по судах. Та й по ворож

ках і знахорках ходили, шукали ради і способів, як би один 

одному пошкодити в здоров'ї і rаздівстві, наслати медведя 

на воли і корови, а вовка на вівці - шукали відьом, щоб від

бирали «манну» в коров. 

Чого не робили їх близькі і дальші сусіди, щоб помири
ти їх - не вдіяли нічого. Намагався і священик погодити і 

помирити обох ворогів, але його труд був даремний. Велика 

ворожнеча й завзяття були в одного й другого. Думали лю

ди, що оба і повмирають в ненависті і завзятті. Та сталося 

інакше ... Може рука Божа вмішалася між них ... 
Одного року восені - снігу ще не було, лише ранками 

білив мороз гори, а іней сріблив ліси - вибрався на лови 

Кот лан. 

Але й Іванові Молдавчукові не сиділося в хаті - взяв на 

плечі пушку й пішов у ліс шукати добичі. 

Зайшов у глибокий ліс. Чує нараз стріл - один і другий, 
- а потім нелюдський крик. Біжить туди, звідки чути той 

крик, продирається крізь лісову гущавину, скаче по каме

нюках і бервенах лежачого дерев'я. 

Це, що вздрів, пройняло його жахом ... 
Отам величезний медвідь держить в лапах чоловіка ... 
А той чоловік? 
Це ніхто другий, а його ворог, Николай Котлан. 

Не час думати, роздумуватися, чи надумуватися - хви

лина й стріл, один і другий. 

Оба стріли цільні, але ведмідь не паде, а держить даль

ше Котлана в лапах. 

Виймає Іван з-за череса ніж - два, три скоки й уже 

біля ведмедя. З усієї сили вдарив ведмедя ножем у саме 

серце. Вирвав Котлана з лап звіря. Котлан напівмертвий, 
але живий, дише, хоч і дуже тяжко - зовсім непритомний, 

з рота тече кров. 

Молдавчук бере його на свої плечі й несе . . . Щоб тільки 
донести живим до села ... Не легко нести тяжкотілого Кот
лана, але за Божою допомогою заніс його в село. Положив 
на постіль і казав його жінці бігти по ворожку, циганчукову 

Єлену. Прийшла Єлена, принесла різні ліки, зілля і масти. 
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Молдавчук пересидів при постелі Котлана до самого ран

ку - сидів і дальше. Щойно десь коло полудня відчинив 

Котлан очі, але не пізнав того, хто сидів коло його постелі 

і нахилювався до нього. 

Щойно по двох місяцях виздоровів Котлан. Зараз же J{а

зав осідлати коня, сів на нього і поїхав до Молдавчука, щоб 

подякувати йому за врятування життя. Завіз йому в пода

рунку дорогу пушку й порошницю. Просив Молдавчука на 

гостину до себе в день св. Николая. Гостина ж це була, го

стина! Довгий час згадували її богданці. 

Іван Молдавчук і Николай Котлан стали великими при

ятелями - сміялися люди, кажучи, що помирив їх і зробив 
приятелями ведмідь ... 

Дивно - оба повмирали одного тижня. Лежать на цвин

тарі поруч себе. 

«Так то воно бувало в наших горах» - сказав Молдавчук, 
- як вороги, то запеклі, як приятелі, то нерозлучні. Вміли 
горєни ненавидітися, але й уміли любитися». 

Задумався, а потім промовив сумовито: 

«Нема, нема в наших горах того, що було колись - нема, 
тай відай уже ніколи не буде ... 

Були колись добрі часи - хліба сьи родили ... 
Любили сьи братя-сестри, разом сьи сходили». 

Склонив свою сиву голову на груди й попав у задуму. 

А потім сказав: 

«Помолім сьи Господу Богу тай лєгаймо спати. Може при

снят сьи нам давні, добрі чєси в наших горах». 

Спали твердо, хоч і не довго - не дали рано спати овеч

ки й коровки - одні блеяли, другі порикували - поголод

ніли. 

Дідо і внук <<nокутали» маржину - погодували й напої

ли - потім помилися й помолилися, зготовили кулешу і сі

ли харчувати. 

* 
Навиділися і любилися наші «горєни» по цю й по ту сто

рону Чорногори. Зійшлися разом, чи то стрінулися десь при

падкова на rруни, на плаю, чи на полонині, а то й біля церк

ви, так не могли натішитися собою й наговоритися. 
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Не легко й не скоро розходились ... 
Іх розмова починалася: 
«Слава Су-Христу». 

«На віки слава Богу, слава і вам, кумочку». 

«Єк спали, чи, ек днували? 

Єк здоровєчко ваше, дужі, здорові? -
Єк жіночка й діточки?» 

«Дєкувать за слово добре й за питанє. Миром, миром усе, 

Богу дєкувати. Дужі всі і здорові, ек ви й ваші май ліпше?» 

«А ек там маржина й дробєта та й уся живина, здорові?» 

«Здорові, здорові, Бог криє покищо від боли». 

«А звір не дуже нападат на маржину, не вбиває?» 

«Та покищо єкос не дуже ще докучат їй. Десь там лише 

убив медвідь телицю, а другий затягнув вола в сиглу, а вов

ки незчєста зазирають до кошєр з дробєтами - все миром 

і з гараздом» ... 
«А ек там у вас із громовицею і пловою?» 

«Покищо крив Бог, славити Його, від градобитя, громо-
виці і ПЛОВИ» ... 

«А помору на людей не було?» 

«Ні, Богу дєкувати, не було й нема. А ек там у вас?» 

Та ше до єкогос часу, все по-божєму, миром». 

Довго-довго велася така розмова, а як розходилися, то 

ще й ще раз бажали собі всього добра й гаразду й кінчили 

свій розговір: 

«Дай Боже вам миром сходити, куди загадали, й миром си 

назад вернути. 

Щоб на лихе місце не поступили, аби блуд си вас не вче

пив і відьма не перейшла вам дорогу!» 

«Дай Боже, дай Боже й вам і всім добрим людям! Дай Бо

же туди, куди задумали, сходити й назад си в мирі повер

нути! Ще раз і ще раз, дай Боже!» 

Розходилися, чоломкалися, а то нераз і в руки цілували 

себе ... 

* 
От такі то наші верховинці-гуцули були з первовіку -

любилися, навиділися. Але бувала між ними ворожнеча, а 

то й загнізджувалася в них і ненависть. Нераз із маловаж-
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них причин. Вибухала з причини великої честилюбивости, 

чи - як казали гуцули - «гоноровитости», «здуфалости» 

та з гарячої, непогамованої крови. 

«Нарушив» один одному «Гонір», образив чимнебудь, так 
уже ворожнеча та ненависть між ними. Нераз причиною -
передовсім у багачів - бувала зависливість і заздрість ... 
Один одному завидів «маєтків». Відбувалися між ними «пе

регони», хто кого пережене, перевершить багатством - до

статками, в кого буде більше маржини, в кого кращі воли 

й коні, в кого більше грошей, дукатів і талярів у скринях 

і бербеницях, у кого краща зброя, пушки й пістолі та порош

ниці, хто більше вбив ведмедів, вовків і рисів, у кого біль

ше оленіх рогів ... 
Та все ж таки не дуже то часто переходила така зависть 

у ворожнечу й ненависть, як це було між двома багачами-ду

ками за Богданом, над двома потоками ... 
Один із них, Порфір Чупреюк, мав rражду над потоком 

Богданом, а другий, Дамян Корпанюк, над невеликим потіч

ком, що вливається в потік Богдан. 

Якийсь час жили оба в дружбі і злагоді, а потім усе змі

нилося. 

Почалося на храму в Богдані у Молдавчука. Молдавчук 
запросив на храм між іншими rаздами Чупреюка і Корпаню

ка. 

На передове, почесне місце за столом під образом св. Ми

колая посадив Чупреюка, не Корпанюка. Корпанюкові було 

це дуже непонутру ... Чому Чупреюк, а не він на першому 
місці? 

Почав кривим оком глядіти на Чупреюка. 

Бо ж, як би не думати і не судити, а він, Корпанюк, та

ки більший багач, ніж Чупреюк - він повинен був те місце 

йому відступити. Та цього він не зробив. Затямить це собі 

Корпанюк ... О, як Чупреюк надувся, як гордо довкола себе 
споглядає. 

Якось незадовго після цього пригнали оба до Сиготу воли 

на продаж. Що за мана? Зразу таки приступили купці до 

волів Чупреюка, а Корпанюкових чомусь здалеку обхо
дять ... 

Злість гадюкою обвила серце Корпанюка. 
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А там ще й таке трапилося - і то де? В церкві, на саме 

Різдво. Паламар дав свічку першому Чупреюкові і поста
вив його з нею біля аналою, Корпанюка біля бічного пре

стола ... О, цього Дамян не стерпить і не переболіє! Ну й не 
подарує! 

Та на цьому ще не кінець! 

Полонили їх обох під Петросом сусідували з собою. Літом 

ведмідь убив Корпанюкові пару волів і ялівку, а Чуреюкові 

лише кілька овечок роздерли вовки. Напевно Чупреюк знає 

щось від ведмедів, а може таки наслав їх на полонину Кор

панюка? 
Загорілося серце Корпанюка смертельною ненавистю до 

Чупреюка. Почав ту ненависть виявляти де лише міг - сло

вами і вчинками. Хліб за хліб, камінь за камінь, сіль за 

сіль ... 
Розуміється, Чупреюк відплачувався йому тим самим. 

Знали всі люди, що де Чупреюк, там нема Корпанюка й 
навпаки - чи то на весіллю, чи на хрестинах, на храму, чи 

на забаві. 

Та все це, ще би нічого ... А то ось що сталося пізніше 
- до чого привела «бизівно» якась погана, нечиста сила, а 

може таке «Призначінє» було .... 
Оце був у Чупреюка син Івасьо, як явір над Богданом, 

а в Корпанюка доня Ксеня, як калина в лузі над Тисою. 

Ну й що спитав би хтось? ... 
А ось що: Полюбилися діти двох ворогів! І то як? Не на 

життя, а таки на смерть покохалися, Івасьо і Ксеня! Такого 

кохання-любови не легко тепер найти! Одне за одним ско

чило би у ватру, одне одному крови своєї не пожалувало би, 

з серця виточило би її. 

Але що з їх великої любови? 

Чупреюк не мав би нічого проти цього, щоби його син 
оженився з донькою Корпанюка - може й радів би цим ... 

Але Корпанюк? Він про це й чути не хоче - ще й від
грожується! «Уздрю Чупреюкового синка з моєю Ксенею -
убю» - старшно затятий чоловік цей Корпанюк. 

А тих двоє молодят заприсягли собі досмертну любу! 

Бачить Чупреюк - його Іваньо сохне, як підрубана де

ревина, вяне як чічка перед зимою, гине, пропадає ... Почав 
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Чупреюк ходити по знахорах і ворожбитах, шукає в них лі

ку на хворе серце сина. Нема нігде ліку на хворобу сина ... 
Але ж серце крається у неня з жалю за сином. Не може 

глядіти на його муку. Що ж - думає - хіба силою забра

ти в Корпанюка доню й звінчати з сином. Так воно колись 

і бувало. Молодець завойовував собі жінку. Хотів мати Жін
ку, так мусів звести бій за неї, силою забрати від батьків. 

Поки мало поллятися вино на весільному столі, мусіла впе

ред поллятися кров. 

Як зачував, ішов молодець здобувати для себе жінку 

звичайно ненадійно, нічю. Збирав собі «ровту» молодців-ле

rінів із пушками, пістолями, рогатинами і списами та важ

кими топорами - здобували оселю батьків дівчини, а тоді 
забирали її силою від них. 

А як, із ким, із чим мав би йти його Іваньо здобувати 

Корпанюкову Ксеню? Хіба не міцю, не по-злодійськи, а в бі

лу днину, по-rаздівски! Дасть йому слуг, візьме ще й кіль

ка леrінів-побратимів, узброїть їх не пушками, лише топо

рами, сокирами й стальовими бартками. Топорами й соки

рами будуть рубати - розбивати огорожу, бартками оборо
нятися від слуг Корпанюка. 

* 
Одного ранку вирушив Іваньо зі своєю «ровтою» на rраж

ду Корпанюка. Здобуде її, а з нею і Ксеню. 
Пішли двома стежками - зійдуться під брамою rраж

ди Корпанюка. 

Та зразу таки можна було передбачити, що виправа по 
Ксеню не вдасться! rражда Корпанюка не була вдолі над 
потоком, а вище на rрунику стояла. Звідтам було видно да

леко й широко. 

Корпанюк побачив із своєго rруника гурт людей, що 
йшли в сторону його rражди і догадався, хто це й чого до 

нього йде . . . Жінку з Ксенею завів зараз у пивницю і 

сховав за таємними дверима, в льоху, де переховував гро

ші й інше добро. Службі наказав станути з топорами й ка
мінням під брамою і огорожею. 

Підходить Іваньо зі своєю ровтою під браму, а на них 

сиплеться градом каміння. 
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Та це не залякує Іваньових леrінів і слуг. Бють із ус1є1 

сили по брамі сокирами, по огорожі топорами. Паде брама 
на землю, в огорожі багато вже проходів. Ровта й Іваньо 

вже в подвірю. Розгоряється бій між слугами Чупреюка і 

Корпанюка. Бються стальовими бартками, аж іскри сШІля

ться. Проти Іваня виступив сам Корпанюк. Замахнувся на 
його голову гострою барткою. Вдарить і розчерепить моло

ду голову ... 
Але Іваньо второпний і звинний - одним замахом свого 

топора вибиває бартку з руки Корпанюка. 

Прибігають слуги Чупреюкові, звалюють Корпанюка на 

землю і звязують йому руки й ноги. Перемогли Корпаню

кових слуг - ідуть шукати Ксеню. Перешукали все, не оми

нули найменшої закутини - Ксені не найшли. Так із нічим 

і відійшли. 

Корпанюк ще більшою ненавистю запалав до Чупрею

ків. Не відпускає Ксеню ні на крок від себе - сокотить її 
сам, сокотять і слуги. 

А Іваньо ходить, як не свій - ні робота, ні їжа, ні сон не 

беруться його. 

Тяжко Чупреюкові глядіти на муки сина. Ходить, як 

темна ніч, задуманий, зажурений ... 
Раз таки приступив був під церквою до Корпанюка. Спи

тав, чому той так завзявся і не хоче віддати Ксені за його 

Іваня? Спитав злагідна, притишено. А той визвірився на 

нього, як лютий вовк: «Не буде, не буде цього, щоби моя до

нька стала невісткою Чупреюка! У гріб положу її, а за тво

го сина не віддам». Сказв і пішов геть ... Не знає Чупреюк 
що діяти, що робити, а сина йому жаль - жаль ще й 

дуже ... 
Зайшов якось до нього старий Волощук із Лугів. Чу

преюк розповів йому свою і Іваньову журу. 

На це ось що почув від Волощука: 

«Кажуть, що клин можна вибити клином. Може це й 
правда, але чи потрапиш вибити залізний клин деревяним? 
Мабуть, ні. А в Корпанюка злість до тебе залізний клин, 

твій до нього деревяний. Пробуй вибити з серця Корпанюка 

залізний клин ненависти, не твоїм дервяним клином, а чи

мось іншим ... Подумай і попробуй». 
Задумався над тим, що почув, Чупреюк. 
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Було це по св. Юрієві - літує Чупреюк на своїй, Корпа
нюк на своїй полонині. Корпанюк не забув нападу на його 

rражду - тямить його добре. 

Одної темної ночі післав своїх слуг на полонину Чупре

юка, а ті розметали загороду, де були вівці і розігнали їх по 

полонині і сиглах. Не легко було їх позбирати й зігнати ра

зом, і добре треба було попрацювати, щоб направити кошєри. 

Але Чупреюк мовчав, не нарікав і не кляв ... 
А раз серед ночі почуто крик і стріли на полонині Кор

панюка. Чупреюк зараз догадався, що там діється. Напевно 

напали на стаю Корпанюка волохи. Це волохи нераз роб
лять. Волів і корів не заберуть - це сотворіння розумні, не 
дадуться волохам - розбіжаться по полонині. Але вівці -
мирні, спокійні і послушні звірятка, підуть, куди їх поже

нуть. 

В одну мить підняв Чупренюк на ноги вівчарів і других 
слуг, казав брати пушки й пістолі, топори теж і бігти в сто
рону стаї Корпанюка. Сам біжить попереду всіх. 

Добігли до стаї, впали на волохів - бють чим хто може. 

Цього не сподівалися волохи - не надіявся певне цього й 

сам Корпанюк. 

Затята була бійка. Але таки вдалося прогнати непроше
них, нічних «Гостей». Певне не захочеться їм ще раз іти в 

«Гостину» на овечки до гуцулів. 

Чупренюк зі своїми погнався за волохами десь аж на тре

тю полонину. Тієї ночі не лягали вже спати. Але Корпанюк 
не прийшов подякувати за допомогу. 

Одного ж ранку, коли щойно піднялася нічна мряка й со

нечко засипало полонини золотим промінням, почув Чупре

юк стріли, а потім крик на полонині Корпанюка. Не надуму
ючись, бере з клинка пушку на плече, а другу каже брати 
бовгареві й бігом туди, звідки чути крик. А воно ось що 
було: 

Ведмідь убив Корпанюкового вола й тягнув його в ліс. 
Корпанюк взяв пушку й на ведмедя. Вистрілив, але стріл 

не був смертельний, а другий раз наладувати пушку поро

хом і кулею не було часу. 

Ведмідь іде на Корпанюка, той утікає і кричить. От-от 

ухопить його в свої лапи й буде по ньому. Ба ведмідь уже 

досягає його своїми лаписками . . . Пропав Корпанюк. 
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Аж тут нараз паде один стріл, а за ним другий - вед
мідь паде на землю. Так, - але ж побіч нього ляг і Кор

панюк ... Вуйко таки встиг «помацати» його і то добре! 

Занесли Корпанюка в стаю і положили на лежанку, Чу
преюк, натер ще його мастею. Більше, як тиждень полежав 

Корпанюк у стаї. Але й цим разом не подякував Чупрейчу

кові. Така велика ненависть до сусіда була в його серці. 

Перелітували на полонинах, вернули щоасливо, миром, у 

село до своїх rражд. 

А Іваньо й дальше нудить світом. 

Не було ще осені, якось цього року забарилася. Одної не

ділі, пішли Корпанюки й Чупрейчуки до церкви. Якось там 

так склалося, що паламар, давши воскові свічки Корпаню

кові і Чупейчукові, уставив їх біля престолу побіч себе. 

Хтось там відчинив двері захристії, повіяв вітерець і 

погасив свічку Корпанюка. А Чупреюк зараз же нахилився 

до Корпанюка й запалив його свічку від своєї. Корпанюк 

кивнув головою-подякував сусідові, що того дуже здиву

вало. Досі за ніщо не дякував, а ось тепер дякує за світло ... 
Вийшли з церкви люди, поставали й гуторять, то про це, 

то про те . . . Стоїть і Чупреюк. 

Та ось іде Корпанюк, підходить до Чупреюка: «Посилай 

старостів» - сказав і зник. 

Остовпів Чупреюк із такого чуда-дива. Зрадів, якби бер

беницю червоних найшов, або й ще більше. 

Зараз передав би цю радісну вістку Іваньові, але його не 

видно. Пороззирався сюди й туди - Іваня нема. Певне, вий

шовши з церкви, пішов зараз д'хаті. 

Вертає Чупреюк до своєї rражди, питає за Іваньом. Ка

жуть - нема й не було Іваня! 
Ждали до вечора - Іваньо не прийшов. Шукав його Чу

преючк у вижній хаті, але й там не було його. Посилав слуг 

шукати Іваня по горах - усюди ходили, Іваня не найшли ... 
Смуток покрив rражду Чупреюка, жаль засів по всіх ку

тах, туск обвив гадюкою серце усіх - пропав Іваньо! 

А Іваньо? 

Він зачув, що десь там у Чорногорах має проживати ста

рий, віковий дідо-знахор, який знає все й може на все дати 

пораду й допомогу. Подумав Іваньо, ану ж він і мені допо-
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може дістати Ксеню за жінку. Може? .. Може порадить, як 
і чим зломити впертість і завзятість Корпанюка і той від
дасть таки Ксеню за Іваня. 

Думав, передумував і пішов, нікому не кажучи про це, в 
Чорногору. Шукав там старого знахора. Та його не най
шов, хоч і як завзято і вперто шукав. Замість цього впав у 

глибоку печеру в якій були всякі страшні потвори. Були 
покриті одні шерстю, другі вовною, а всі мали страшні очі 

й гострі зуби ... Була там і гадюка одна, була дуже груба, 
кажуть, що з такої гадюки повстає смок . . . Одна з потвор 
присунулася близько до Іваня і вишкірила до нього великі 

зуби, хотіла певне вкусити його. Іваньо вдарив єї барткою 

по зубах і почав кричати. 

Мав у нещастю щастя - найшовся хтось, хто почув його 

крик. 

А ХТО це був? 

Був це той дідо, що то з первовіку випасає в Карпатах 

стадо своєї худоби. Чув що наближається зима й гнав свое 

стадо в темні лісові дебри на зимівлю. Переходив попри 
печеру з потворами, почув крик Іваня, подав йому свою 

довгу сильну руку і освободив від потвор, витяг із печери. 
За те мусів Іваньо помогти дідові загнати маржину в гли

бину темних лісів. Почав дальше шукати діда-знахора. 

Казали, що той дід мав жити за Говерлею у гущавнику, 

де мав свою хатчину-колибчину. Жив тим, що давав Го

сподь і чим обдаровували його гори й ліси. Крім знахорства 
й ворожбицтва знаний був із цього, що мав несамовиту силу 

в очах. Тією силою притягав до себе диких звірів лісових 

і всіх гірських птахів - вірлів теж. Відходили лише за йо

го дозволом. Чуда й дива оповідали «Горени» про того діда

чарівника. 

Але що ж, Іваньові не пощастило найти його. Чорного

ру покрила густа, аж темна неrура осіння, а Говерля покла

ла вже собі на голову білу, сніжну шапочку. Мусів Іваньо 

з нічим вертати д'хаті. 

Але й поворот його не був легкий і не без пригод. 

Наші гори не були тоді те, що нині. О, ні! Усе тут було 
інакше. Всі гори й долини покриті були темними лісами -
лісам не видно було ні початку, ні краю. Одна велика, без-
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переривна і безпрохідна лісова пуща - оце були тоді наші 
Карпати, наш Бескид, що й звався Лісистий і Зелений ... 

Можна було зайти в ту бескидську пущу й не вийти 
ніколи з неї, загубитись у ній навіки. Навіть і звірі не мо
гли часто продертись крізь ту пущу, в ній губилися і про

падали. 

А пуща та лісова не була ніколи мовчазна: шуміла, гу

діла, а в час бурей таки ревіла, говорила-кричала голо

сами не лише звірів, але ріжних сотворінь і духів, що в ній 

переховувалися. 

В ній було повно всяких добрих, але ще більше лихих, 

грізних духів, були там і душі тих наших людей, що про

бували вдертися в серце пущі і завоювати всі Бескиди, та 

погибли тут у важкій, нерівній боротьбі. Були там і неба
чені нігде-інде дивні сотворіння - одні ревіли, другі сича

ли, а всі чигали на людей. Не дай Боже було попасти їм у 

лапи, або в зуби чи кіхті. 

І крізь такі ліси, повні небезпек, продирався Іваньо - по

спішав, щоб не запала його зима, що вже висіла над горами. 

Але що було з його поспіху, коли все щось заступало 

йому дорогу . . . Оце вийшла з лісової гущавини на стежку, 
якою йшов Іваньо, Лісна неземської краси й почала усміхом 

манити його за собою. То сміялася, то ручкою махала. Але 

Іваньо пригадав собі свою Ксеню і якось відмахався від кра

суні Лісної. Не легко, а дуже важко було «відмотатися» від 

неї. 

Та незадовго потім перейшов йому дорогу Лісовик, увесь 

в зеленій одежі, та й почав намовляти йти з ним у лісові 

дебри, - захвалював вільне життя в них. Нема життя по

над життя в лісі - говорив. Та й не одно там можна поба

чити, а ще більше почути. Що знають і можуть сказати 

люди - вони ж дуже - дуже коротко живуть ... Зовсім, 
як полонинські метелики. Що можуть й чути за їх короткий 

вік? Дуже мало. А от дерева в наших лісах - вони кілька

сотлітні, вікові! Ходи, почуєш від них «Сторії» віків, слуха

тимеш, не наслухаєшся. Що, може боїшся лісових звірів? 

О, вони не такі страшні, як думають люди, буває, що й ба

гато ліпші від них. Часто буває, що людина не може при-
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своїти до себе другу людину, а звірину таки присвоїш 

стане тобі щирим і вірним другом. 

Вірив Іваньо Лісному й розумів, що той говорив, але ж 

послухати його не хотів, не міг - його тягнуло до рідної 

rражди й до батьків - там же і Ксеня. Попращав Лісо
вика, та подякував за «добрі слова» і бігом у сторону ріДної 
хати. Нема в світі над рідну хату! 

Але вже недалеко тієї рідної хати стрінув на плаєві Чу

гайстра. Мав щастя, що той Чугайстер побачив у лісі при 

плаєві Мавку і погнався за нею, а то взяв би був Іваня в 

танець, як це звичайно робив. 

Та стрінуло його щось інше. Циганка підійшла до нього 

й зажадала, щоб подав їй свою праву руку. Що мав робити 

Іваньо? Подав їй ту руку, циганка ж була дуже влізлива 

й докучлива, все; «Подай, свою руку, я поворожу тобі, ска

жу всю правду». 

Довго вдивлялася в руку Іваня, кивала головою, мурмо

тіла, цмокала, а вкінці таке сказала: 

«За плечима смуток, попереду радість - в голові кіл у 

серці рожа, а в городі барвінок - зелене зілля, у хаті му

зика - весілля. На небі хмара, в хаті сонце. По дощеві ве

селка-райдуга ... По смутку радість, по зимі весна. Аекже, 
аєкже, в чіпци, родився ти, леrіню». 

Не багато розумів Іваньо з тієї ворожби старої циганки, 
а ще менше вірив їй. 

Вернув д'хаті з усім тим, що «пацив» у Чорногорах і в 

повороті з них, але в очах із Ксенею, а, в душі з надією, 

що зло переміниться таки в добро, по темній ночі вигляне 

ясне сонце ... Вернув збіджений, обдертий і виголоджений. 

Та тут почув від неня вістку, в яку зразу не міг і пові

рити й забув нараз все те, що «пацив» у Чорногорах. У 

осені засвітило йому весняне сонце ... Зараз же пішов зі 

старостами до Корпанюка. А в кілька тижнів потім відбу
лося весілля - звінчалися Іваньо і Ксеня. Ох, і весілля це 

бу ло, весілля, ніхто в горах не забуде його! А Чупреюк і 
Корпанюк стали більшими приятелями, як були до того ча

су ворогами. 
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ВІВЧАР - ВАСИЛЬ 

Давніше, як ще внук Молдавчука, Іванко, був малий і не 
міг вівчарити, мав Молдавчук вівчаря з Лугів - називався 

Василь. 

Молодий і послушний леrінь був той вівчар Василь, та 

й усе веселий був, охочий до співанок, а в сопілку грав так, 
як ніхто другий. Любили й хвалили його всі. 

Мав цей Василь у Лугах свою дівчину, Марічку, про неї 
все думав. По полонинськім розлучінню, восені, мало від
бутися його весілля - мав звінчатися зі своєю Марічкою -
про це нераз говорив Молдавчукові. 

Одної днини, десь перед Маткою Божою, в саму обідню 

пору зайшов хтось у стаю Молдавчука й сказав, що в Ма

річки в Лугах весілля, виходить заміж за багатого вдівця 

Олексу Моканюка. Василь, почувши це, остовпів, закаме

нів, - ложка, що нею їв, випала йому з руки - схопився 

на ноги й вибіг із стаї. 

За якийсь час вернувся. Зовсім змінений на лиці, очі не 

блищать, а таки горять. Захриплим голосом сказав, що йде 
в Луги, мусить іти. 

Хотів Молдавчук щось сказати йому, але він вискочив 

із стаї і пішов на плай. За ним побігла котюжка, що разом 

із ним ходила з вівцями. 

Не вернув до ранку, а десь коло полудня прийшов з Лу

гів один чоловік і приніс ось яку новину: 

Вівчар Василь убив вночі Олексу Моканюка, жениха йо

го Марійки. Хотів убити й Марійку, але люди сховали її. 

Хотіли зловити його, але він відмахнувся топором, не дав 

нікому приступити до себе, а потім зник. 

Вечером чує Молдавчук, котюга під дверима стаї ском

лить, а потім виє жалісливо. Відчинив двері, котюга ло

вить його за гачі й тягне до дверей. 
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йде Молдавчук за нею, виходить на полонину, й іде, 
куди веде котюга. А вона підійшла до старої ялиці, приста

нула, задерла вгору голову й виє на всю полонину. 

Ніч була видна, світив місяць. Поглянув Молдавчук уго

ру й побачив на ялиці свого вівчаря Василя - завісився 
біданка. · 

Вернув у стаю, закликав людей, що були того вечора в 

нього, пішов з ними до ялиці, зняли вівчаря, принесли в 

стаю, а другої днини знесли в Луги й там у кутку цвинтаря 

поховали його. 

Так . . . але що було потім? 

Ото, що оповів Молдавчук: 

«Зараз уночі, по похоронку Василя, вбігає до стаї другий 

вівчар мій і кличе мене на двір. Вийшов я, чую, хтось грає 
в сопілку ... А вівчар ловить мене за руку: «Дивіться, ди
віться туди, де стара ялиця ... ». 

Дивлюсь і очам своі'м не вірю! Там же, під ялицею, стоїть 

Василь і грає в сопілку ... Бачу його добре й чую голос со
пілки ... І так було тут кожної ночі. 

Рознеслася про це чутка в Лугах і Богдані. Почали при
ходити люди на мою полонину, виходили вночі зі стаї і слу

хали Василевої гри - бачили й його під ялицею, але не 
було ні одного відважного, хто підійшов би до ялиці ... А 
одного вечора прийшла до мене й Марічка - каже, що 

хоче бачити Василя і почути його гру. 

Вийшов я з нею надвір - чути голос сопілки, видно під 

ялицею Василя. Гра сопілки щораз голосніша, а місяць сві

тить просто у Василя ... Стоїть під ялицею, як живий ... 
Побіжу до нього - каже Марічка. 
Хотів я зловити її за плечі й не пустити під ялицю. Але 

не встиг витягнути руку, а вона вже на полонині - вітром 

побігла до ялиці. Добігла - ось вона вже під ялицею - ко

ло Василя. Але в тій хвилині замовкла сопілка й нікого не 

видно під ялицею - ні Василя ні Марічки. Вернув я у стаю, 
забрав людей, що були в мене і пішли ми під ялицю. Обій
шли її довкола - нема ні Василя, ні Марічки. 

А що ще дивне було: пропала тоді й Василева котюжка. 

З того бчасу ніхто вже не бачив Василя під ялицею і не чув 
звідтам голосу сопілки. Пропала й Марічка - ніхто її не ба

чив і не чув за неї ... -
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МОЛДАВЧУКІВ ПРОКОПКО 

І 

«Гей, гей, - та й не вдома» ... говорив старий Котлан із 
Богдана, пючи золотисте вино до Молдавчука в коршмі бо
родатого Йоська в Сиготі. Так сьогодні доводиться і мені 
на чужині повторяти за Котланом, згадуючи закарпатські 

гори, - Богдан, Рахів, Луги й Сигіт ... 
Пригадуються мені ще й співаночка, яку співала стара 

Котланиха, сидячи на лавиці при кужелі: 

«Ідуть наш дні за днями, а літонька за літами, 

А щістечка не зазнали, ой, жель нам за вами» ... 
А може зазнали десь-колись того «щістечка», але ж дав

но-давно це було. Сама ж та молодість пройшла, її не за

вернути. 

«Пішли дні за днями, а літонька за літами» - на кри

лах буйних вітрів у світ полетіли, на филях бистрих рік 

у море поплили й у ньому потонули. 

А що по собі залишили? 

Осінний жаль за літом, зимову тугу за весною і нестер-

пний біль у серці ... 
І це все? 

Ні, залишились ще згадки минулих літ. 

Отак і мені з :моїх блукань по карпатських верхах, зеле

них лісах і соняшних полонинах, із відвідин щирих, сер

дечних гуцулів у сільських !'раджах і полонинських стаях 

і зимарках, із розмов і повістувань при ватрах залишились 
ще й по нині згадки ... 

Багато з них покрив пил часу, деякі треба відгрібати з 
попелу забуття, от як і те, що чув я від старого Молдавчука 

в його зимарці на полонині. 
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Оце пригадалося мені ще одне повістування Молдавчука 

- попробую переповісти його. Багато, багато з того, що ба

чив і чув, горами Карпатами ходячи, з гуцулами розмовляю

чи, втопилося в провалі забуття, потонуло в ріці часу ... 
Але отой старий Молдавчук Іван із Богдана, як живий 

стоїть переді мною ще й сьогодні. 

Бачу його, чую його голос ... 
А вже того, як випростовувалися його плечі, як перемі

нювалося його обличчя зі старого на молоде, а на чолі ви

гладжувалися зморшки, соняшним промінням запалювали

ся очі, як лише починав згадувати буйну й бурхливу гу

цульську давнину, на сторожі якої стояли стальові бартки 

й пушки та пістолі, золоті, гуцульські вольності, того не за

буду ніколи! Не забуду ту Гуцульщину, обведену залізним 

обручем - «зарубану» неперехідними дільницями - хіта

рами, яких не важилися преступати «зайди», ота чужа, во

рожа «нехар», паскуда, погань. Пробував хтось з тієї нехари 

приблизитися до гуцульського хітару-границі, привітом для 

нього була куля в серце, бартка в голову ... 
Оце то любив Молдавчук найчастіше згадувати. 

Любив, дуже любив, згадувати все минуле Гуцульщини, 

те, що можна було бачити очима й чути вухами, але й те, 

що було закрите перед ним - любив пригадувати все те, 

що діялося тут колись на зелених верхах і полонинах, але 

й те, що було в глибоких нетрах і темних лісах. 

Та й ще може найбільше любив згадувати тих давних 

«горєн» із гарячими, кипучими кров'ю серцями, повними не

зглиблених таємниць душами, відважними й сміливими до 

безтями, зі звинними ногами, бистрими очима, жилястими 

руками, твердим завзяттям, горіючою любовю до свого й 

палаючою ненавистю до того чужого, що було вороже. 

«У сєко тут бувало» - додавав Молдавчук, - не все бу

ло веселе, бувало й смутне, не все бувало добре, було й пога

не, але одно було, чого вже сегодня нема - була свобода! 

Де хотів, там осідав, дозволу на це не брав, бо й не було 

у кого брати ... В Бога? Але ж бо Бог добрий і щедрий, не 
скупий - поселюйси, де тобі вподобалосьи і жий-радій жи
тєм і тим усім, що дають гори»! -
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«Так, так, усєко бувало в наших горах» - сказав Мол

давчук, закурив люльку, а тоді оповів це, що я сьогодні 

пригадав собі і переповідаю . . . -
Давно це було - жив у Богдані предок Молдавчука, 

Корнило, багатий rазда був. Усі Молдавчуки були багаті. 
Була у нього купка дітей, а між ними синок Прокопій. 

Дивний був цей Прокопко - неподібний до людських 
дітей, вже змалку такий був. Не любив сидіти в хаті, а як 
підріс, став леrінем, тоді не було сили, яка би могла вдер

жати його при rражді. Не знав - де царинки неня, де то
локи, де полонина, але за те знав усі верхи гір і поточини; 

не знав скільки волів, коровець і овець у неня, але знав у 

лісах всі ведмежі rаври й вовчі ями, - знав, де виводять

ся рисі і куниці, де, в котрих потоках видри купаються, де 

гніздяться вірли, - знав і де мавки свої хороводи виводять, 

де живуть і на леrенів чигають Лісні, де добрі, де й злі духи 
свої криївки мають - усе це знав Прокопко, але нічого й ні

кого не лякався, навіть і не знав, що можна лякатися чогось 

у своїх горах ... 
Як молодий олень «Штрикав» по верхах, блукав по лісах 

і полонинах. На голові закосичена кресаня, через плече 

пушка, сердак «наопашки», широким чересом оперезаний, 

а за ним дві пістолі і закривлений гострий ніж, у руці важ

ка стальова бартка, такого Прокопка знали гори тут за 

Чорногорою. 

Чого не робив і не діяв Корнило Молдавчук, щоб якось 
«врозумитю> свого Прокопка й уподібнити його до других 

rаздівських леrінів - усе це був даремний труд - Прокоп
ко був і дальше Прокопком - сином гір, лісів і полонини 
- вільним чорногірським вірлом, полонинським оленем мо

лодим ... 
Бачив неньо - не переробить синка! Махнув на нього 

рукою, сказав собі: «Видно, таким уже сотворив його Бог"" 
Кривого дерева не напростувати, потока не здержати, ні йо
го води не завернути, зі смереки не зробити бука, вовка не 
перемінити у вівцю». 

А Прокопко - леrінь над леrінями! Як молодий бучок 
між смереками, як явір над Тисою - усюди він перший -
на храмах у Лугах, у Рахові, ба й у Ясінню, на весілях, на 
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забавах і данцях - перший поставою, ростом і силою, звин

ністю, сміливістю і відвагою. Красунь - не одній дівчині 

закрутив голову і заліз у серце ... 
А який стрілець із нього! Що заздрить - те його - ні

коли не схибить ні з пушки, ні з пістолі. Але що з цього,. -
каже неньо - зі стрільця не було rазди, не буде і з його 

Прокопа. А може? Може би вженити його, тоді може встат

кувався б і став би «tаздою»? 

Але Прокопій сміється - про женячку й думати не хо

че . . . Він і дальше по горах-лісах блукає, тижнями й міся
цями не показуєтся в селі і в хату не заходить. 

А нараз зовсім зник - пропав, як камінь у Тисі. Ніхто 

не бачив його, ніхто не чув за нього ... 
Ген, аж по довшому часі, почали люди «пробомкувати», 

що Молдавчуків Прокопко пішов у опришки. І це, як потім 

показалося, була правда. 

Тоді були вже запосіли землі поза Карпатами над Ти
сою мадяри, а між ними було багато «панів» із великими 

скарбами - золотом і сріблом. У Волощині були також ба

гаті пани - звали їх боярами. На одних, як і на других на
падали карпатські опришки. Не робили вони цього з самої 

жадоби гроша - дуже мало було опришків, які мали би 

для себе якусь користь із грабунків - пускали легко гро

ші на «гулянки» - забави з молодичками ... 
Опришківство любили з буйности й ненависти до су

сідів -мадярів і волохів, - «там», а до поляків по галиць

кій стороні. З буйности «пішов в опришки» й Прокопко Мол
давчуків . . . Але він не грабив ні золота, ні срібла, «па
зив» лише за панською зброєю. Золотом «жировані» пуш

ки, посріблені пістолі, мистецької роботи порошниці - оце 

було для нього дорожче від золота й срібла. Любив теж ду

же опришківські пригоди й небезпеки й вільне опришківсь

ке життя. 

Щось два, чи три роки був Прокопко в опришках. «Усє
ко» бувало - ріжні пригоди стрічали його, а він їх, аж по

пав у руки мадярів і був би напевно повис на шибениці у 

місті Дебречині, але мав «щістє» - не повис - вернув жи

вий і здоровий у свої Карпати. 

А бу ло воно так: 
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Десь там за Дебречином познайомився був із мадяроч

кою з чорними, огненними очима, зі смаглявим личком, із 

гарячим серцем ... 
«Задуривсю> був Прокіп в тій мадярочці - вподобалась 

була йому, а вона? Вона влюбилась в нього «по самі вуха», 

поза ним не бачила божого світу ... Казала, що готова йти 
з ним у його Карпати. 

Та хоч та гарненька мадярочка таки дуже припала до 

серця Прокопкові, він відганяв геть від себе думку брати 

собі її за жінку. Що сказала би його «стариюr» на це, чи не 

сміялись би з нього богданці, не казали б, що спарувався 

ведмідь із ланею? Смішно й подумати! Гуцульський мед

відь і мадярська ланя мали би жити разом ... 
Та спало на Прокопка «нещістєчко», якого ніколи не спо

дівався . . . Попав у страшні мадярські руки. Зловили й по
садили в «кримінар» ... Знає, повісять - і не побачить уже 

своїх Карпат, не почує голосу трембіти, ні флоєри, ніхто не 

довідається, де закопають його в мадярську землю. 

Аж сталося зовсім інакше, як думав ... Урятувала Про
копка від шибениці чорноока мадярочка . . . Підкупила сто
рожу в'язниці, а та випустила вночі Прокопка на волю. 

Стрілою полетів у Карпати ... А мадярочка? 
Жаль було Прокопкові залишати її, непопрощавшись з 

нею і не подякувавши за рятунок, але ж не міг задержува

тись у Дебречині, щоб знову не попасти мадярам у руки 

- це раз, а друге - знав, що мадярочка захоче напевно ра

зом із ним утікати, а цього він не хотів - не міг хотіти. 

Не було йому легко на серці, ой, не було. Був жаль, 

був і сором показати себе перед мадярочкою чорним невдяч

ником. Але ж видить і знає Бог - він не міг інакше зробити. 

Тож - най сьи дієт Божа воля!» - сказав і не пішов, а по

біг манівцями й крутими доріжками, стежками в Карпати ... 
За собою лишив жаль і смуток - перед собою поніс радість 

і втіху . . . Там та, що його всім серцем покохала, життя 
йому врятувала, а тут гори, які він із душі кохає, без яких 

нема для нього життя ... 
Пізним вечором одної днини повернув у неньову rражду, 

зайшов у хату ... «Стариня» втратила вже була надію по
бачити свого сина, Прокопка ... Але не довго перебував тут, 
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не довго тішилася стариня сином . . . Одного ранку взяв на 
плечі пушку, в черес поклав пістолі і ніж заклав за нього, 

у руки взяв бартку - й пішов ... 
У гори й ліси, на верхи й полонини потягнули його душа 

і серце. А куда душа, туди й ноги, - куди серце туди й 
очі ... -

п 

Одної ж днини - грім із ясного - неба упав клопіт на 

голову Молдавчуків. 

Заходить у їх хату мадярочка з-за Дебречина. - Допи

талася до батьків Прокопка. 

Не легко було їй «добитися» у Богдан - доріг же таких, 

як тепер, у тих часах тут не було, та й де Дебречин, а де 

Богдан? 

Заходить у хату, роззирається, питає за Прокопком, що з 

ним, де він? 

Не може сказати їй старий Молдавчук цього, чого сам не 

знає . . . Певно десь лісами, верхами й полонинами блукає 

- це вже така в нього звичка, хати ніколи він не держиться. 

Не питали Молдавчуки мадярку хто вона, чого зайшла 

до них і чому питає за їх Прокопком - це не годиться - не 

«єлоси» допитувати - захоче, сама скаже ... 
Угостили її і поклали спати. 

Другої днини розповіла Молдавчукам ламаною мовою 

усю правду про себе і їх Прокопка та про її велике кохан

ня до нього - кохання, яке її сюди, до них привело ... 
Починає мадярочка просити підшукати леrінів, які пі

шли би в ліси-гори, найшли Прокопка й привели його д'хаті 

- вона за те добре заплатить - гроші в неї є. Але не най

шовся в Богдані ні один леrінь, який хотів би йти на розшу
ки за Прокопком. Якби це була наша дівчина, то пішли б 
і без заплати шукати Прокопка. Найшли би і привели б їй 
його «а для якоїсь мадярки» вони цього не зроблять ... 

Тут додав був старий Іван Молдавчук: «Наші горєни не 

любили сусідів мадярів, волохів, поляків - знали, що це 
їх вороги й ненавиділи їх». -
А мадярочка не вступається з хати Молдавчуків - жде, 

вірить і надіється, що її Лрокопко ось-ось прийде! 
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Але даремна її надія - Прокопко не показується. Нема 

й чутки за нього - ніхто не знає сказати, де він і що з ним. 

Та мимо цього мадярочка таки потішає себе, що Прокопко 

прийде, мусить прийти! А вона обловить його білими ручка

ми за шию, міцно-міцно пригорне до себе й не пустить його 
в:Же ніколи від себе. Так думає, так потішає себе й сама до 
себе всміхається ... 

Але минають дні, минають тижні - Прокопка нема. По

чинає мадярочка нетерпеливитися - розпука огортає її. За
ливається сльозами, ломить руки, головою б'є у стіну ... 
Бігає довкола хати, плаче й заводить, що «пуду» дає. 

Не хоче їсти, вночі сон її не береться. Ні потішити її, ні 
«втолити» її жалю і розпачі. А далі - розхворілася, попала 
у велику гарячку, горить, зривається з постелі, кричить, хо
че кудись бігти, - годі завернути її ... 

А потім якось, здавалося, гарячка почала в неї меншати, 

спадати, стало Молдавчукам легше на душі. Аж тут одного 

ранку прокидається Молдавчукова, глянула на постіль, де 

лежала мадярочка, скрикнула й сплеснула в долоні! Мадя
рочки нема - застигло й місце, де лежала. Побудили всіх у 
хаті, пішли шукати мадярочку - перешукали всі місця, ніде 

не найшли її. Перепитали близьких і дальших сусідів, ніхто 

не бачив мадярочки. 

«Що робити», - питають обоє Молдавчуки одне одного. 

Нема ради - збирає Молдавчук леrінів, іде з ними шукати 

мадярочку, - як би й не було, хоч і мадярка, але ж душа 

в неї християнська. 

Пішов Молдавчук із леrінями горі Тисою. Десь третьої, 

чи четвертої днини, вернули з розшуків. Вернули не самі, 

найшли мадярочку, але не привели її, а принесли на ношах 

- мертву. Вибігла в гарячці з хати й пішла понад Тисою 

шукати свого Прокопка. Зайшла між скелі над Тисою, вий

шла на верх одної з них, упала з неї і забилася. Замість 

Прокопка найшла над Тисою свою смерть. Найшли її там 

скровавлену, з розбитою головою, і принесли в Богдан у ха

ту Молдавчука. Похоронили її по христіянському звичаю на 

богданському цвинтарі. Молдавчучка посадила на її могилі 

барвінок, руту й м'яту . . . -
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Але не минуло багато часу, а на голову Молдавчука спа

ло нове нещастя, жура й клопіт. Одної неділі заїжджає на 

подвіря Молдавчука карета, а в ній два пани й два жан

дарми. 

Довідується Молдавчук, що один із тих панів це брат за

гибшої мадярочки, а другий, це якийсь комісар, - крім жан

дармів є ще й товмач», що знає мадярську й нашу, мови. 

Починаються допити-розпити й «протокули». Ба й погрози: 

спалять Молдавчукову rражду, а його заберуть у кримінал, 
як не видасть у руки жандармів сина Прокопа. 

Відпрошується бідний як може, «скузуеться» - говорить 

правду - каже, що не посилав сина в опришки, сам пішов. 

Як вернув, то перебував у хаті кілька днів і пішов в гори

ліси й тільки його бачив. Не його теж вина, що мадярочка 

втекла вночі з хати й розбилася на надтисанських скалах. 

Майже всі люди збіглися на подвіря Молдавчука - про

сять за ним, свідчать, що він у нічому не винен, він rазда 

спокійний, статечний. Просить за Молдавчуком і священик. 

Та все це було би не помогло Молдавчукові, як би не 

«верг» був величеньку таки скіряну торбину з золотими та

.лярами в лапи комісаря. Щойно тоді перестав йому грозити, 

а шандарам сказав відступитися від нього й дати йому 

спокій. 

Брат мадярочки казав розкопати її гріб та вийняти з ньо
го деревище зі сестрою. Забрав її зі собою, туди за Дебречин. 
А за Прокопа не чути було нічого - по ньому застигнув 

і слід ... -

ІІІ 

Залитім Богдан, перейдім у сусіднє село - Луги. 

Там то, над потоком, жив rазда Олекса Матюк, була у 
нього донька, Матрона. Що гарна - то гарна, не було що ка
зати, всім старим і молодим впадала в очі її краса, але була 

вона до того ще й росла, здорова і сильна, що й леrіні бо

ялися рівнятися з нею. Казали, що це її мати мала вродити 

«хлопчіщя», але запіяв когут і вродила дівчину. 

Мала багато женихів, але якось не дуже збирала її «ОХіТЬ» 

виходити заміж, та й ні один леrінь у Лугах не припадав їй 

до вподоби. «Вібірчива» була - говорили люди. 
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Аж раз на храму познайомилася з одним леrінем із Бог

дана - дуже він уподобався їй, а вона йому. Данцував із 

нею, говорив, примилювався до неї. Був це Дмитро, син Пет

ра Лукенчука, rазди в Богдані. Роззнайомилися обоє і полю
билися. Не минуло й року - побралися. Дмитро «пристав» 

до неї, перейшов із Богдана в Луги. 

В Матрони не було вже неня - помер, а незадовго помер

ла й її мама. Привела Матрона на світ дівчинку, назвала її 

Ксенею - по бабі. 

Матрона краща ще молодицею, як була дівчиною. Бага
то «мужчін» чіплялися до неї - підлабузнювалися, зачіпа

ли, не давали їй «переходу». Але Матрона любила свого 

Дмитрика, а підлабузників гнала геть від себе - вірною 

була Дмитрикові. 

Було раз таке: 

Вийшла Матрона на полонину відознати свою маржину, 

занести й дати їй отрубів і соли. Мусіла там і заночувати. 

В стаї rаздує молодий ватаг. Ватаг той ласими очима позирає 

на неї. 

Очі в нього, як у голодного вовка. Починає примилювати

ся до Матрони, Коли ж вона прилягла на причі й думала 

заснути, і ватра трохи пригасла, ватаг почав, як лис до кур

ника, підсовуватися до Матрони. Ось він уже коло неї. 

Матрона зіштрикла з постелі, зняла з себе попружку

крайку, а ватаг і не счувся, як Матрона зв'язала його руки 

тою попружкою. Над постелею висіли на стіні курмеї мо

тузки - зірвала їх рукою, а ногою підбила ноги ватага -
він на землі. Матрона колінами на нього: одним курмейом 

зв'язує його ноги, другим прив'язує його до причі. В конов

ці була холодна вода - виляла її ватагові на голову - «най 

сьи прохолодить». Усе те зробила в кількох хвилинах. З 

такої несподіванки ватаг онімів, ані не писнув. 

А Матрона? Вийшла зі стаї на двір - а там виднося, як 

у днину. Місяць пливе понад полониною, ясне небо засіяне 
звіздочками, як полонина овечками. Хоч ніч ще, але Матро
на піде в село - бійно лишень від звірів - але й на це 

є рада. 

В стаї на стіні набита пушка. Зняла її, перевісила по

через плече, сплюнула в сторону ватага і пішла в свої Луги 

до свого rаздика. -
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А раненько заходять у стаю вівчарі і бовгарі - бачать 

їх ватаг зв'язаний, ще й прив'язаний до постелі. Відв'язали 

його - він мовчить, лиш злющими очима поводить і зубами 

скрегоче зі злости та й зі сорому. 

А вівчарі й бовгарі легко догадались, хто це й за що зро

бив їх ватагові таку «Всесвітську» ганьбу. Хто ж би, яК не 
Матрона з Лугів? 

Не лише слуги ватага сміялися з нього - про його нев

дале залицяння до чужої жінки, Дмитрової Матронки, ско

ро дізналися горени на полонинах і селах - мали з чого смі

ятися, а ватаг, не міг показатися людям - сором палив йо

го, ганьбу не міг скоро змити зі себе. 

Тут сказав старий Молдавчук: 

«Говоре, що гуцулки зрадливі, невірні своїм чоловікам, 

а воно не зовсім правда - от ек, кажуть: «Не все те правда, 

що на весіллях співають» . . . -

IV 

Спокійно, миром, жили і rаздували Дмитро й Матрона ... 
й були би так у мирі, злагоді, добрі та гаразді вік свій у Лу
гах провели, якби ... 

От був у Лугах один молодий опришок - Бог знає звід
ки зайшов і всадовився тут. Він то пречепився до Матрони, 

як - тут сказав Молдавчук таке, що його не годиться на

писати - ну, скажімо, як ріпяк до кожуха, чи там до шта

нів ... 
Не знає бідна Матрона, як відогнати його від себе, як від

проситися і відмолитися від напасного опришка, який на

важився, щоб там не було, зробити з Матрони свою «лю

баску». Обіцяв їй золоті гори, казав дасть їй усі награбо

вані скарби, най лиш полюбить його і позволить йому лю

бити її. 

Та Матрона не з тих - не хоче й слухати обіцянок опри

шка - вона буде вірною жінкою свого Дмитрика. 

Опришок думає, що Матрона не хоче стати його любас

кою лишень зі страху перед своїм чоловіком! От, якби так 

сталося якесь «чудо» й Дмитро пропав би навіки, а Матро

на повдовіла б, тоді напевно стала би любкою опришка, а мо
же і його жінкою ... 
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Одного разу намовив він Дмитра так, що цього не знала 

Матрона, іти в ліс на лови. «Загулив» його в далекі ліси й 

там убив . . . Заховав трупа так, що люди, ні звірі не най
дуть його ніколи. 

Минув день, пройшов і другий, Дмитра нема ... Заходить 
Матрона в голову, де подівся, що могло з Дмитром статися, 

починає журитися, ба й плакати. Ії серце прочуває щось не
добре. 

Жде ще день, один і другий, Дмитра нема. Опришок що

днини заходить до Матрони, потішає її, каже, щоб не жу

рилася, все буде добре. 
Матрона просить сусідів, щоб ішли шукати Дмитра. 

Пішли - пішов із ними й опришок. 

Кілька днів блукали горами й лісами, але не найшли, ні 
Дмитра, ні його слідів. Із чим пішли, з тим і вернули. 

Попадає Матрона в розпуку, з жури й жалю аж почор
ніла. 

А опришок - скоро лише світ - уже в неї: розраджує, а 

все присувається до Матрони, примилюється, рукою по ли

ці гладить, а то й обняти за шию хоче. 

Матрона, то відсувається від нього, то відтручує його від 

себе, а більше то закривається перед ним дитиною, яку весь 

час держить на руках. 

А його таки не позбутися, не відпекатися й не відігнати 

від хати. Щоднини він сюди заходить, усюди заглядає і лиш 

підсмішкується. А ті його підсміхи морозом Матрону проши

бають, страх на неї наганяють ... 
Одного вечора - проминуло з того часу, як пропав Дмит

ро, щось більше як два тижні - присувається опришок до 

Матрони щораз ближче, хоче обняти її. Матрона, держачи 

дитину на руках, хоче втекти з хати надвір, але опришок 

заступає їй дорогу до дверей і говорить: 

«От дурне бабське сотворінє, втікає від мене. Чого ж уті

кати? Ти ж удовиця, а я леrінь, чому ж би нам не полюби

тисьи? Дмитро не заборонить цего нам! Ні, ні, не заборо

нить!» 

Що, що сказав ти? - скрикнула Матрона. Я вдовиця, ка

жеш? Скажи, скажи ще раз цисе!» 

«А певне, що вдовиця!» на це їй опришок. 
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«А звідки ти це знаєш? Хто це сказав тобі?» - питає 

Матрона, а сама труситься, як у пропасниці. Опришок їй 
на це: 

«Звідки знаю й хто мені сказав, що ти вдовиця, це вже 

моя справа! Сказав хто, чи не сказав, а я цисе сам добре 

знаю і тобі кажу! Єк не вздриш свого неня з гробу, так· не 

вздриш ніколи твого Дмитра. Це я тобі кажу! 

Що знаю, то й тобі кажу! Ти вдовиця тепер і мусиш ста

ти мойов жінков! Мусиш! Не схочеш, підеш туди, куди пі

шов твій Дv..итро! Чуєш?» 

На це не почув від Матрони ні одного слова. Це, що по-

чу ла від нього, відобрало їй мову. 

Знає. Дмитро не живе, а вона справді вдовиця. 

Лиш по часочку процідила крізь зуби: 

«Душегуб»!! 

Вергла дитину на лавицю, штрикла в хороми й вернула 

з сокирою в руці. Страшна була: як помста, як смерть, як 

кара за злочин ... 
Одним замахом розчерепила сокирою голову опришка -

він упав, вона ще раз сокирою в його голову. 

Серед хати труп, долівка залита кров'ю. На лавиці пере
пуджена дитина - оніміла з переляку, не кричить і не плаче. 

Матрона зайшла в кліть, ухопила щось ізвідтам у бесаги, 
дитину взяла на руки, вибігла з хати й царинками на потік, 

а далі в ліс - пішла і не оглянулась навіть поза себе. За 
нею бігла її вірна «котюжка» й тільки всего було з її rаздів

ства ... -
Куди пішла, куди ділась, того ніхто не знав і не дові

дався ніколи ... 

V 

Прокіп блукав горами все літо - бував по цю і ту сторо
ну Чорногори - не міг натішитися своїми горами - не ба
чив же їх увесь час, як був у опришках. 

Блукаючи отак верхами й лісами, забув свое опришків
ство, забув дебречинський кримінал, забув і мадярочку ... 
Хто би там, упиваючись красою гір, думав про те, що було 
й минуло! 
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Та, кінчилося літо, наближалася осінь. Мусить Прокопко 

подумати, що йому дальше робити, вертати д'хаті, чи шука

ти десь у горах пристановища? 

В село, до людей, якось не дуже тягне його. Зрештою, 

осінь ще підожде трохи, а він мусить заглянути в такі деб

ри й нетри гір і лісів, де ще ніколи не були його ноги й очі. 
Ходить, шукає таких місць. 

Зайшов у таку лісову темну пущу, що з неї світу Божо

го не видно. Скали порослі смереками та ялицями, покриті 
сивим мохом. Довкола тиша. Продирається крізь скали й ліс 

щораз дальше й глибше. Наближається вечір, за ним прийде 

ніч. 

Нехай там! Кремінь, кресало й губка в нього є, є тут із 

чого розложити й ватру - не малу, а велику - на звірів у 

нього є кулі в пушці і пістолях - порох у порошниці. Ляка

тися нема чого! 

Йде дальше, заходить глибше, - чує, журкоче потік ... 
Нараз гавкіт котюги ... 
Дивується - звідкіля взялась би тут котюга? Ба . . . чує 

- гавкає і друга - дві котюги десь тут за скалами, лісами. 

Йде на голос тих котюг ... «Вимотався» зі скал і дерев і за
стиг із дива ... 

Перед ним долина над потоком - простора, зелена, зако

сичена передосінними квіточками - останні проміння сон

ця позолотили її. Не надивитися на неї - не начудуватися 

нею! 

А котюги гавкають, добираються вже до його «гачів» -
як може так обганяється від них - ударити не сміє - такий 

у горах звичай. Не було ще такого, щоб гуцул ударив котю

гу, нехай що люта, нехай, що й портіниці рве ... 
Відгонить Прокопко котюги руками й ногами, а очей не 

відриває від тої краси-дива, що перед ним. 

Ба, бачить, он там над потоком під грубезними буками -
хата ... З хати виходить не дуже ще стара жінка й кричить 
на котюг, кличе їх д'собі. Відчепилися котюги від Прокопа 

- побігли д'хаті. Іде туди і Прокіпко - витає rаздиню. Газ
диня просить сідати на лавочці під хатою. 

«Дєкувать, най все добро у вас сідаєт» - каже Про

копко ... 
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Не питає вона його, звідкіль тут узявся, не питає він 11, 

як і чому зайшла сюди й осіла тут. - Це не годиться ... 
Припочив Прокіп, поговорив із rаздинею то про це, то про 

те, а все так «Изподалеку» - й хоче попращати її і йти 

дальше. 

Але rаздиня уговорює його, щоб нікуди не йшов - от 

зараз і ніч наляже на гори, тай воно сьи не ело пускати 

гостя під ніч із хати. Коли вже добро, а може й зло, чого 

не дай Боже, завело гостя під її хату, то най вже тут і зано

чує - переночувати в неї найдеться місце, тай і похарчу

вати є що - голоден не піде спати, щоб, як кажуть не при

снилися цигани. 

Запросила Прокопа в хату, попросила сідати на лавиці, 

прикритій медвежою шкірою. Починає готовити вечерю ... 
Відчиняються двері, входить дівчина з двома кошелями 

в руках. Побачила чужого в хаті, станула коло порога й 
наче задеревіла, повела по хаті великими очима і скерувала 

їх до мами, ніби питає очима, не словами, хто це той моло

дий чоловік і чого зайшов сюди? 

Неня каже: 

«Що, Ксеню, забула, що маєш сказати? Привітай леrіня, 

гостя і скажи "добрий вечер"». 
Почервоніла дівчина по самі вуха й кланяючись у сто

рону Прокопа, промовила стиха: 

«Добрий вечір». 

Нені сказала, що принесла в кошелю rоrодзи й гриби, за

несе їх у кліть. Сказала це й вийшла з хати. 

rаздиня сказала Прокопові, ЩО це її доня, Ксеня, її єди
на потіха, як зіничка в оці, як світло в хаті ... 

Прокопко подумав: Як квіточка в лузі над потоком. Сам 

не знає, як і чому, але та Ксеня за першим поглядом дуже 

йому подобалася ... 
Зготовила rаздиня вечерю, поклала на стіл, засіли всі 

троє до вечері. Мало говорили, а Ксеня то й ні словом не 

відзивається. По вечері посиділи трохи й rаздиня завела 

Прокопа в одну кліть, де була для нього постіль. 

Прокопко вже й забув, як воно спиться у хаті на постелі 

- мяко й тепло. Але не міг усе таки заснути скоро - думав 

про цю розкішну долину між скалами й лісами, про rазди

ню, а ще більше про її доню, Ксеню. Дивно, як то вона так 
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якось зараз таки на перший погляд уподобалася йому - на
певно більше, як та мадярочка за Дебречином. Пригадалась 
вона йому, а вснув, то снилося йому, що він утікав, а вона 
гналася за ним на карому коні, але не здогнала його ... Он 
вона на коні, з розпущеними косами, на високій скалі ... 
Прокопко хоче крикнути, щоб завернула, перед нею про

пасть, але не може видістати зі себе голосу, а мадярочка ра
зом із конем з скали в пропасть - не видно вже їх, пропа

ли в пропасті. Замість неї на скалі зарумянена Ксеня. 
Прокинувся Прокопко - втирає рукавом піт із чола ... 

Пробує знову заснути, та не може - перед ним, як жива, 

мадярочка на коні - зникла - на її місце виходить Ксеня 

- стоїть, усміхається і ручкою махає до нього, манить до 

себе. Ледви діждався ранку ... 
Ще сонечко не виглянуло було зпоза верхів, як Прокопко 

був уже на ногах . . . Умив лице в прозорій, холодній воді 
потоку, станув і оглядає красу оцеї райської долини, цеї з 

усіх, які бачив досі, найкращої закутини rip. Не міг Прокоп
ко всидіти довго на одному місці, але тут, видається йому, 

жив би й до смерти. 

Бачить, Ксеня доїть коровку, rаздиня виганяє дві кізонь

ки у толоку. 

:Привітав їх Прокопко Божим словом. 

r аздиня просить заходити в хату - на столі готове вже 
снідання: корж, топлене масло, бриндзя, молоко ... 

Похарчували, піднялася з лавиці rаздиня, встали Прокоп

ко й Ксеня, перехрестилися по три рази до образа св. Ми

колая на стіні, вклонився Прокопко rаздині, кивнув головою 

до Ксені, подякував за харчунок і хоче розпращатися з ни

ми «час в дорогу» - каже. 

На це rаздиня: 

«А куди, леrіню, в котру дорогу, єк можна спитати»? 

«Куди - на це їй Прокопко - цього то я й сам не знаю 
вам не скажу. Оттак усе наперед себе - куди думка по

несе, очі покажуть, ноги поведуть» ... 
«А поверни ще коли до нас, ми гостям усе раді» - ка

же господиня. 

«Може зайду ще д'вам, може» - відповідає Прокопко. 

Сказав «може», а подумав «напевно» й зиркнув в сторо
ну Ксені, що стояла зі спущеними вділ очима. 
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Роздєкувавсьи Прокопко, попрощєвсьи, заверг на плече 

пушку й пішов ... 
r а3ДИНЯ «ВіреЖИЛа» ЙОГО аж ПОЗа ПОТіК і побажала «Доб

ре гостити, миром сходити й з Богом вернутисьи». 

Вечером спитала «жєртома» Ксеню, ек уподобався їй тот 

леrінь, що в них ночував. Ксеня лИІПень почервоніла, єк тот 

бурєчок, що на її rрєдці і нічого не відповіла нені. 

VI 

Проминув тиждень, як пішов Прокопко в ліси-гори. 

Прийшла субота. Десь так перед самим полуднем показав

ся перед хатою rаздині на лужку Прокіп-леrінь. Почерез 

плечі перевішений убитий сернюк, у руках кілька диких 

курочок і rотур. 

rаздиня просить заходити в хату, та Прокопко не йде, 
а просить, щоб дала які великі бесаги - нащо вони йому, 

скаже потім. Дала rаздиня одні бесаги, він каже дати ще 

другі. Пішов у ліс з тими бесагами. 

Вернув щойно д'вечеру - в обоїх бесагах уже завудже

не м'ясо з оленя - саме м'ясо без костей. Приніс і креслаті 
роги з оленя та ще й висушену вже скіру з молодого вовка. 

Сказав, сміючись, що сегодні він буде готовити вечерю, але 

не в хаті, а надворі, над ватрою. 

Розложив скоренько величеньку ватру над потоком із са

мих сухих полін, щоб не було диму. Заки ватра розгорілася, 

здер скоренько шкіру зі сернюка, випатрошив і обмив м'ясо 

на потоці. Казав дати соли - посолив, а тоді вийняв із тобіл

ки якесь сухе зілля і коріння і понатирав ним м'ясо й заві

сив так усего сернюка над ватрою. Обертав його на всі сто
рони, щоб м'ясо спеклося і не пригоріло. 

Як м'ясо спеклося, rаздиня принесла «стільницю», покла

ли на неї жареного сернюка та й занесли в хату. 

Великим ножем покраяла м'ясо й засіли до стола харчу

вати. Всім смакувало м'ясо, а запах від нього розходився по 

xari і заохочував до їжі ... 
З глеків, яких кілька поклала rаздиня на сrіл, попивали 

доморобні «вина» з різних лісових ягід - їх уміла виготов

лювати rаздиня ... 
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Після вечері говорили ще про це й те, а потім, помоли

лись і пішли спати. 

Другої днини була свята неділенька. 

Неділенька в глибині гір, скал і лісів ні дзвонів тут 

не чути, ні церкви, ні богослуження нема, ба й ні людських 

голосів не почути тут ... 
Усміхаючись сказала rаздиня: 

«Церкви нема тут? А це що довкола нас, чи не церква це, 

не святиня? Дзвони? А чи не дзвонить отой там потік? Бо

гослуження? Але ж тут усе - все відправляє богослуження 

- все тут, кому ж, як не Богові служить? Церковні співи? 
Тут же все, та на всі лади, різними голосами співає, Бога 

прославляє-величає . . . Величаємо і ми, я і Ксеня, як може
мо, як уміємо, і знаємо коли неділя, коли велике свято, коли 

мале свєтце». 

Прокопові сказала, що в неділю не годиться стріляти зві

рину, то ж не має чого йти знову в ліси - най відсвяткує 

неділю тут у неї. 

Показала йому все своє «tаздівство» ... 
Бачив, що хата простора, але вікна маленькі, ні чоловік, 

ні звір не дістануться крізь них у хату, але в хаті і в дни

ну темнувато, мало світла. Двері з тисових грубих дощок, 

замки при них сильні, стальові. -
У хаті велика піч, постіль і лавиці застелені шкірами з 

різних звірів. З кімнати двері до двох просторих комор-клі

тей. Вони повні всякого добра - не знати, звідки воно тут 

узялося, хто назносив його сюди? 

Все тут для Прокопка дивне, незвичайне й загадочне та й 

таємниче. Все тут справді чудне. Темні ліси з віковими де

ревами і їх нічні шепоти й розговори, та грізні шуми. Ске

лі покриті мохом, а в них печери, вічний клекіт потока й ніч

ні реви звірів і крики птахів, перекликування духів і їх го

лосіння ... 
А серед того всього зелений луг над потоком, а на лузі 

хата ... 
Далеко від світу і людей, у гірській глуші, в лісовій пу

щі ... 
Я:к, коли й чому зайшла ця rаздиня в ці відлюдні сторо

ни, хто допоміг їй усадовитися тут і розrаздуватися, про це 

вона не сказала, все це промовчала. 
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Не почув і не довідався Прокопко, хто заповнив обі ко

мори всяким багатством і завісив на їх стінах пушки, пістолі 

і порошниці - почув тільки, що з rаздині непоганий стрі

лець, та і її Ксеня добре вміє вже стріляти й ціляти. 

Довідався ще, що rаздині дуже добре живеться тут, як 

«у Бога за пазухою» живе, задоволена тим, що має, що Гос

подь дає. 

Ії світ і життя був оцей луг над потоком, темні ліси понад 
ним, а там скали, гори, верхи. В них була її душа, їм відда

ла своє серце. Вона їх частина - без них вона не вона, без 
неї вони не вони ... 

Прийшла в гори весна, защебетала пташками, заграла во

дами потоків, зашуміла верхівям ялиць, усміхнулась сонеч

ком ясним, заморгала чічками-квіточками, зазулькою заку

вала - вона перемінювалася також у весну, оживала, мо

л о дніла. Співала й вона разом з нею. 

Прийшло літо, вона разом із ним виходить на верхи, ку

пається у його промінях, закосичує ним свою голову, пиш

ною рожею по своєму лужку ходить, косить травицю, су

шить, в оборіг заносить, із Ксенею по лісах ходить, гриби та 
ягоди збирає, сушить, на зиму ховає. 

А осінь? Плачуть гори за літечком, стискає жаль за ним 

і її серце, але нема в неї багато часу думати про це ... 
Пушку на плечі, порошницю почерез плече, та й у ліси ... 

Треба ж «запастися» у м'ясо, та й шкіри зо звірини прида

дуться. 

В осені найбільше праці - нема часу на роздуми й жа

лі ... 
Позбирати треба все з грядочок, треба приготовити сухих 

дровець на всю зиму. 

Зима тут довга-предовга, та й люта, морозна ... 
Не знає, коли минула осінь - прокинулась одного ран

ку, вийшла з хати, глянула, весь світ побілів, усе покрите 

білим снігом . . . Зима. 
Хто не бачив наших гір у зимі, той і не знає їх справ

жньої, величної красоти. Гори - перемінені в казку - за

чаровані, заворожені ... 
Чарів карпатської зими ні словами висказати, ні на па

пір покласти, ні описати, ні намалювати, як не досягнути 

руками чарів надземських світів Божих ... 
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Кілька днів і ночей не видно світу, безперестанку паде 

сніг - тиша залягає гори ... 
А потім випогоджується - смереки, ялиці прибрані за

мерзлим у кришталики снігом ... 
У се біле - гори, долини, ліси й верхи - сніг сліпить 

очі ... 
А зимові бурі над горами? Гроза й краса, сила природи 

й слабість людини, велич і нікчемність, перемога й прини

женість ... 
На дворі шаліє буря, мече снігом, б'є в ліси, реве, гуде, 

лютує, тріскоче, виє, заводить, свище, регочеться, виганяє 

з глибин і нетрів усе, що думало заховатись там, нічому й ні
кому не дає заснути. 

Так і тут, у хаті на лужку, сидять при ватрі обі, мати й 
доня, і не думають навіть спати ... 

Як же вснути, коли не сплять гори, ні ліси, ані те все, 

що в них? Коли голоси сніжної бурі в горах такі сильні, що 

й мертвого збудили б зі сну й не дали б йому спати? 
В таку буряну ніч бувало пригорнеться доня до мами й 

так пересидять обі всю ніч до самого ранку. 

Та, як усе інше на цьому світі минає, так минула й довга 

зима гірська, прогнала її з гір весна, життя змінилося теж 

і йшло дальше - тут, на лужку, як і деінде. 

VII 

Перебув Прокопко неділю на лужку - скоро пройшла 

вона на розмові з гостинною rаздинею - встрявала в роз

мову, хоч несміло й Ксеня - не була вона - як думав зра

зу Прокіп - дикою, гірською рожею - вміла доречно й ро

зумно про все, що знала, говорити. Щораз більше подобала

ся Прокопові. 

В понеділок рано сказав Прокіп, що вибирається в «свої» 

ліси. rаздиня пригатrала йому, що на другий тиждень, у се
реду, велике свято Чесного Хреста - в те свяато не буде 
хіба стріляти звірину - велика «грішка» - нехай знову 

відвідає її. 

Прокопко сказав, що радо загостить сюди на Чесного 

Хреста. 
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й так воно було - вже вечером перед святом був тут -
розуміється не з порожними руками - приніс те, що можна 

було найти в лісах - усякої звірини було в тих часах у на

ших ropax дуже багато. 
На Чесного Хреста раненько, поснідавши й покутавши 

все в хаті і поза нею, сказала rаздиня, що вибереться кудИсь 
не долі, а горі потоком. Пристроїлася, як би куди на храм 

ішла . . . А її Ксеня? У се на ній новеньке, а на голові віно
чок з квітів, які можна ще в цю пору найти в горах. Як мо
лода яличка, струнка - личка румяні, очі веселі - лиш 

стій і дивися на неї. Не дивно, що Прокопко не спускає з 

неї своїх очей. 

Пішли горі потоком - ні доріжки, ні стежки - треба 
по каміню «Штрикати» - крізь корчі і «краки» продиратися. 

Куди йдуть і по що, цього не каже rаздиня. 

Аж ось вони під високою, стрімкою скалою. Тут задер

жується rаздиня. 

Прокопко бачить у скалі двері . . . з грубо тесаного ти
сового дерева . . . На право й на ліво від скали грубі тиси, 
інших дерев нема тут. 

rаздиня і Ксеня підходять ДО тисових дверей, щоб від
чинити їх. Скочив Прокопко й поміг відчинити ті тяжкі 

двері ... 
Входять до середини - темно тут, нічого не видно й хо

лодно. 

rаздиня викрешує вогню, запалює свічку, а нею засвічує 
дві великі воскові свічі ... 

Прояснюється в очах Прокопка - бачить - це церква 

з престолом і образами ... 
Але, що за церква? Такої він ніколи ще не бачив! Роз

глядається по ній і не вірить своїм очам ... 
Престіл великий, різьблений, з тисового дерева. Над 

престолом на стіні великий хрест, на ньому розпятий 
Христос ... 

Христос зі щирого золота, на голові терновий вінець із 
срібла. На престолі різьблені трійці і свічники з золота, дві 
золоті чаші й два різьблені хрести ... 

На бічних стінах великі образи в золотих рамах. На одній 
образ Діви Марії, на другій св. Юрій на коні з гострою «пі
кою» в руці ... 
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Поклали rаздиня і її доня на престолі квіти, що їх при

несли, припали на коліна й моляться. 
Упав на коліна й Прокопко - виговорив усі молитви, що 

їх навчила його колись його мама - всі їх пригадав собі 
тут, у цій святині ... 

«Відьев», ніколи ще так щиро й гарячо не молився ... 
Піднялася з колін rаздиня, а за нею Ксеня, встав і Про

копко. Тихенько, на пальцях вийшли з церкви й зачинили 
за собою двері ... 

Увесь час у поворотній дорозі не відзивалася rаздиня, 

мовчала Ксеня, не смів і Прокопко говорити, чи щось пи

тати ... 
Вернули на лужок - rаздиня зготовила обід, похарчу

вали, посідали на лавочці під хатою ... 
Божа, соняшна днинка. Світить і гріє ще сонечко, хоч 

чути вже і видно осінь, що ось-ось загостить у гори ... 
Повіває вітрець, колише віттям дерев, журчить потік, 

пахне живиця, шумить ліс ... Святочна тиша, набожний на
стрій ... Коли говорять душа й серце, мусять мовчати уста ... 

Прокопко надіявся, що rаздиня розповість щось про цер

кву в скалі, але про це не сказала йому нічого. 

Говорили потім про осінь, що незадовго заплаче дощем 

над горами й покриє їх «мрєчами»-неrурами й про зиму, 

що прийде осені на зміну й візьме гори в свої морозні обій

ми ... 
На другий день по Чесному Хресті сказав Прокопко, що 

йде знову на «мандри» по горах, лісах ... 
Він радо залишився б тут, не йшов би нікуди вже звідси, 

але ж це не «єлосьи». А rаздиня не здержувала його, лишень 

спитала, чи ще коли загостить сюди. Прокопко сказав, що 

напевно відвідає її, але коли, цього не знає і не може ска

зати. Розпращався і пішов у ліси-гори ... 
Прийшла осінь, а за нею зима загостила в гори. 

Два рази питала мати доню, як уподобався їй той леrінь 
Прокопко, але відповіди не почула ... 

Покрили гори сніги, потиснули морози ... 
Ось уже на другий тиждень, у четвер, Святий Вечір -

Різдво Христове ... 
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Все вже тут на лужку приготоване на велике, рокове 

свято . . . Біда лишень, що не можна буде дістатися до цер
кви в скалі - дуже сніжна зима цього року, треба буде жда
ти аж до Великодня, щоб зайти в ту церкву й помолитися ... 

Нераз згадувала rаздиня Прокопа й сама себе питала, _що 

діється з ним, і чи справді навідається ще сюди? 
День перед Святим Вечором - надворі курить снігом, 

Божого світу не видно. 

Аж тут перед самим вечером відчиняються двері в хату 

- на порозі Прокопко ... Засніжений, обмерзлий ... 
«Добрий вечір у хату! З добром і гараздом!» - веселим 

голосом говорить ... 
Обвішаний усєчіною, що дав йому ліс і що міг на плечах 

і в руках принести ... 
Зраділа гостем rаздиня, але, здається, ще більше втіши

лася її доня. Це видно по її очах. 

Прийшов Святий Вечір, засіли за стіл ... Є на столі все, 
що має у цей вечір бути. Але всі страви пісні - так має бу
ти ... 

По вечері почали колядувати. Дивується Прокопко, звід

ки Ксеня стільки коляд знає - питає її. А Ксеня відповідає, 

що неня навчила її тих коляд. Пізно пішли спати ... 
На другий день Різдво ... 
Довго й щиро молилися всі троє. 

А потім «балювалисьи» - «набувалисьи» ... На столі бу
ло все, чого душа «забажаєт» - було варене й печене ... 

Ба, rаздиня пішла в кліть і пренесла дві фляшки вина. 

Фляшки оброслі мохом - видно віддавна стояли в кліті. 

Перлиться золоте вино в пугарах - розв'язуються язики 

в rаздині і гостя ... 
Починає Прокопко повістувати про себе - говорить 

правду. 

Каже, що не любив держатися хати своєго неня, тягнули 

його до себе гори й ліси вже змалку ... 
А потім пішов у опришки ... А там попав у руки мадя

рам, посадили в крімінал. 

Із криміналу вдалося йому втекти . . . Хто вирятував йо
го з нього, цього не сказав - ні словечком не згадав чорно

оку мадярочку ... 

174 



Сказав, чому, вернувши з тюрми в Богдан, не міг там 

довго бути, мадяри були б напевно шукали за ним, злови
ли б і повісили б. А йому життя миле - він молодий, не на

жився ще на цім світі ... Пішов із Богдана і не думає вже 
вертати до нього. 

Слухала rаздиня уважно це все, що повістував Прокопко, 

а ще уважніше слухала Ксеня ... 
Перебув Прокопко тут усі три дні Різдва, а потім пішов 

знову в ліси. 

Спитала його rаздиня, де він зимує і як живе, та й чим? 

Всміхнувся Прокопко й сказав, що живе в лісі, збудував 
собі сам «Колибчіну», в якій горить «Вічна» ватра, при ній 

спить на чатинні і моху, вкривається шкірами з вовків, жи

ве тим, що дає ліс. У днину ходить лісами з пушкою, закла

дає на звірину сітки, стріляє її і ловить, здіймає шкіри й су

шить їх, вудить і готовить м'ясо й так проходить йому час. 

«Весело, вільно, свобідно ... » - сказав. 

Ще раз попращав маму й доню і пішов. Обіцяв ще раз 

прийти ... «Бизівно» прийде! .. -

VIII 

Як лише сонечко набрало трохи «МОЦИ», повіяв теплий 

вітрець із «долів» на гори, зашуміли передвесняними шу

мами ялиці на верхах гір, а там і загуділи потоки, а на буках 

явилися брості, прийшов на лужок Прокопко ... 
До Великодних свят було недалеко - лише кілька тиж

нів. rаздиня сказала Прокопкові, що мусить у неї ждати 
свят - не пустить його нікуди. В свята підуть до святині в 

скалі помолитись і заспівати там «Христос Воскрес» ... 
Прокопові не треба цього два рази казати - не до Вели

кодня, а таки на все, залишився би тут ... 
Але як йому, засмоленому, задимленому, та й, правду ска

зати, вже й обідраному, в сорочці вивареній у товщі, в ста

рих гачах і сердаку, святкувати тут? 

«Ні, це не може бути»! - сказав собі й одної днини, не 

сказавши ні чого, зник ... 
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Дивувалася rаздиня, що воно могло з Прокопком стати

ся, заходила в голову, де міг подітися і чому покинув її 

хату. 

Жде один, ба й другий і третій день, - Прокіп не вер

тає ... Починає вже й журитися ... 
А Ксеня? Та ходить, якби прибита, мовчить, робота не 

береться її ... 
Аж п'ятої днини з'явився Прокіп. Але не зразу пізнали 

його ... 
Зовсім не той, що був! 

Усе на ньому нове! Кресаня на голові з трісунками і па

вами, черес вибиваний мосяжними rудзиками, така сама ре

мінна тобілка через плече. 

Та, це не все! Витяг дві хустки, дві попружки й коралі 
- це для rаздині і Ксені. 

А тоді розповів ось що: 

Знав, що цей потік пливе аж до великого села Ясіння, а 
там упадає в Чорну Тису. 

Пішов понад той потік і зайшов у Ясіння. Там можна все 

купити, щоб лише гроші були, а вони в нього є! 

От і купив усе, що хотів купити і тепер він тут! Може 

вже дожидати Великодня і разом з ними святкувати. 

«Ніт, Прокопе, не лишень з нами двома меш святкувати, 

буде тут ще хтось. Але хто, того не скажу - вздриш, будеш 

знати» - сказала rаздиня. 

Дуже задивувався Прокоп, почувши це, але мовчав, не 

питав, хто буде тут та й ще не один. 

Одного вечора, коли сиділи коло печі, спитав Прокопко 

тихо й несміло: 

«А що би було, ек би так я захотів тут у вас залишитися 
на все, не прогнали би кочергов»? 

Мовчала на це rаздиня, не давала відповіди. Тоді Про-

кіп каже: 
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«Ци хотіли б ви мати мене за зятя, а Ксеня за чоловіка»? 

На це rаздиня: 

«Не мене, а Ксеню питай уперед, що вона скаже». 

«Ну Ксеню, що ти кажеш?» звертається Прокіп до Ксені. 

А вона, спустила очі до землі і ледви чутно каже: 

«Я, єк скажет мама» ... 



Отак «Торгувалися», аж «СТОКМИЛИСЯ». rаздиня мет ма
ти зєтя, Ксеня чоловіка, а Прокіп жінку . . . У сім їм стало 
легко на душах ... Буде так, як усі троє думали, але своїх 
думок не виявляли ... 

Діждалися страсного четверга - з'їли вечерю і не будуть 
уже харчувати аж до ранку на Великдень. А в суботу, пе

ред Воскресенним вечором, гості! На конях приїхали. Напе
реді старець у довгій з чорного сукна рясі, сива борода в ньо
го сягає до колін. Великий хрест на грудях, на голові висо
ка шапка. За ним старий, сивоволосий rазда, а дальше два 

молоді rазди. r аздиня сказала Прокопові, що це монах-свя
щеник, старий rазда - багач-дука з Ясіння, а два молоді 
rазди, це його сини ... Всі три передові ясінські rазди, Клем
пуші, знані в усіх горах. 

r аздиня сказала гостям, ЩО цей леrінь - він із Богдана 
- Прокоп Молдавчук, має стати її зятем, якщо Божий ста
рець, монах, повінчає його з її Ксенею . . . Сказала це, вкло
нилася до землі монахові й поцілувала його в руку, те саме 

зробила Ксеня, а за нею і Прокіп ... 
Всю ніч перед Воскресенням дуже мало спали, більше го

ворили ... А досвіта, далеко до сходу сонця, вибралися до 
церкви в скалі. 

Там, уперед висповідав монах усіх - найдовше сповідав 
Прокопа. Прокіп признався, що не тямить коли сповідався. 

Потім правив монах службу Божу, заспівав Христос Вос
кресе, а з ним заспівали всі ... Посвятили Божі дари, що їх 
принесла сюди Ксеня в кошику, зачинили двері святині і 

вернули на лужок ... 
Тут «розговілися», похарчували й дальше в дорогу, в 

Ясіння, там же також Великдень. 

Монах обіцяв приїхати одної неділі і звінчати молодята. 
Клемпуші обіцяли теж приїхати. 

Почалося готування до весілля ... 
Діждалися ... прийшла неділля - буде і в них весілля. 

Обоє молодята пристроїлися, як годиться до шлюбу. Ста-
рий Клемпуш за старосту, сини його - боярами. 

Монах відправив у церкві Богослужбу і звінчав Прокопа 
Молдавчука з Ксенею Лукенчук. Вернули на лужок - зай
шли в хату. Тепер буде «весілля» не таке, як у Лугах, чи в 
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Богдані, чи в Ясінню - не може ж воно відбутися з усіма 

звичаями, Ксеня не має навіть і дружки, Прокіп ні дружбів 

ні світилок ... 
Але, славити Бога, є чим по гоститися. У сякого добра на

готовила rаздиня, привезли й Клемпуші, що тільки мог ли 

взяти зі собою на коні, та й немало всяких дарунків При

везли для «КНЄЗЯ» і «КНЄГИНі». 

Набувалися тут два дні - третьої днини побажали гості 

молодятам, щоб Бог дав їм із води й роси, щоб були веселі 

як весна й багаті як осінь, посідали на коні і поїхали. Монах 

у свою печеру, в якій прожив багато років, а Клемпуші у 

своє Ясіння ... 

ІХ 

На наступну неділю оповіла rаздиня своєму зятеві про 

себе ... 
Перше сказала, що вона походить із Лугів, Матрона Мо

тюк по неньові, по чоловіці Лукенчук - її чоловік походив 

із Богдана, як і Прокіп. 

А дальше розповіла як - цього й сама нині не знає -
убивши душогуба, сама стала душогубкою. Як, поповнивши 
душогубство, залишила Луги й усе що мала і втікла з Ксе

нею на руках у глибокі гори, в темні ліси ... 
Йшла понад Білу Тису - поки можна було йти понад 

нею, а потім на Петрос, аж якось, передершися почерез дебри 

й нетри, опинилася над невеличким, але дуже бистрим і рву

чим потоком ... 
Пішла понад ним із бігом його води ... 
«Думала вже, що тут десь пропаду, загину разом із дити

ною ... Молилася до Господа, просила, щоби зглянувся не 
так наді мною - я ж душегубка, велика грішниця - а над 
дитиною, невинним сотворінням ... 

Щастя, що мала при собі кресало й губку, могла розкла
дати ватру вночі, щоб зігрітися - ночі ж холодні та й 

оборонятися перед звірями треба було. 

Як довго йшла понад той потік - не знаю. Жила з дити
ною більше ягодами. Одної днини, а було це перед захо-
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дом сонця, присіла на камені над потоком голодна й змуче

на - заплакала, - плаче й дитина. 
Аж чує, крізь шум потока пробивається якийсь людський 

голос ... 
Спів - хтось співає - зовсім так, як співав священик, або 

дяк у церкві в Лугах. 
Хто міг би тут бути й співати? А може це лиш так їй зда

ється? Але ж ні, хтось таки співає. Встає і йде в сторону, 

звідки чути голос співу. 

Не далеко йшла - побачила на камені не молодого, але 
й не зовсім старого ще чоловіка з довгою бородою, в довгому 
чорному «Сардаку», який бачила в Лугах на священикові ... 
й великий хрест на його грудях ... 

Сидить і співає ... якусь набожну пісню співає ... 
Підійшла Матрона д'ньому, привітала його ... Він видно 

здивувався звідкіль узялась тут у цій пущі «челідина» з 

дитиною на руках ... 
Але про це не питав її - бачив по ній і її одежі, що пев

но здалеку заблукала сюди. 

Піднявся з каменя і казав їй іти за собою. Завів її під 

печеру в скалі, казав сідати на камінній лавочці перед пе

черою. 

Пішов у печеру й виніс із неї для дитини деревяну по

судинку з медом, для її мами вуджену рибу, й казав харчу

вати. Потім дав їм ще щось, бачив що обі - мати й дитина 

- голодні. 

А що було вже по заході сонця і був уже вечір, запро
вадив Матрону з дитиною у печеру й казав, що тут може 

ніч переспати і відпочати. 

Печера була не дуже велика, на одній стіні висів хрест, 

на другій образ Матери Божої, під одною стіною була прича, 

вистелена сухим мохом. 

На ній переспала Матрона всю ніч до ранку. Старець 
переспав ніч під буком. 

Рано піnІЛа до потока, вмилася, вмила свою Ксенечку, 
а тоді пішла знову в печеру, там приклякла разом із «пе

черником» і помолилася. 

Снідали-харчували, що «печерник» мав і чим їх погости

ти міг ... 
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Хотіла Матрона йти дальше. А куди, до коrо й за чим, 
того не знала . . . Хоч про це не говорила, та «печерник» 
доrадався всеrо. 

Казав їй залишитися на два-три дні тут, у нього ... 
Матрона не могла дальше мовчати, розповіла йому все

все про себе - нічоrо не притаїла - сказала всю правду ... 
«Божий старець» - був це монах - сказав їй, що піде 

кудись і щойно друrої днини верне - Матрона нехай тут са

ма «І'аздуе» і дбає, щоб не була голодна ні вона, ні дитина. 

Вернув - але не сам - із ним прийшов якийсь старший 

вже rазда й два леrіні. 

У всіх них були повні бесаrи ... 
А що в них було, про це довідалася Матрона пізніше. 

На друrу днину досвіта пішли всі понад потік - зайшли 

на оцей луr, де тепер хата й «І'аздівство» Матрони. 

Той rазда, що йоrо привів монах, це був Клемпуш, най

боrатший «дука» в Ясінню, а два леrіні - йоrо сини. 

Вони то побудували на лужку зразу колибчину для 

Матрони, а потім прийшли з «майстрами» й збудували оцю 
хату. Тоді, за першим разом, принесли в бесаrах усякі харчі, 

так що не rолодувала ні Матрона, ні її Ксеня. 

Коли ж була rотова хата з клітями й колешнями при ній, 

приrнали сюди корову й дві козоньки й привезли на конях 

усякоrо добра й харчів стільки, що це моrло вистарчити на 

всю осінь і зиму ... 
Знала Матрона, що все це зробили Клемпуші, та й не ли

ше вони самі, але й друrі rазди з Ясіння, за намовою Божо

rо старця. «Ясінці» дуже любили його й шанували, та й у 

всьому виконували, що казав. 

Через рік-два мала Матрона все - комори були в неї 

і зброя ... 
Була зброя - було й мясо зі звірини, були й шкіри з 

неї ... 
Матрона була добрим стрільцем. 
Клемпуші відвідували її - навідувався до неї і Божий 

старець. Учив Ксеню співати набожні пісні, оповідав їй ба

гато зі святоrо письма - біблії і еванrелії. 
А раз, у неділю, казав Матроні взяти Ксеню і йти за ним 

потоком .... 
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Завів їх у ту святиню в скалі, де потім звінчав Прокопа 

з Ксенею ... 
Там відправив Службу Божу, молився довго й глибоко, 

казав і Матроні молитися щиро, потім висповідав її і запри

частив. 

Сказав: Матрона поповнила тяжкий гріх - сама засуди

ла опришка на смерть і виконала засуд, сама помстилася на 

ньому, а Бог сказав виразно, щоб люди залишили суд йому, 

помсту теж ... 
Але Бог милосердний - може простить Матроні душе

губство . . . Треба молитися, благати його й жити по його 
заповідях і законах. 

Про ту скельну святиню оповів монах, що її викули в ска

лі люди, які тут давно-давно жили, але правдивого Бога 
не знали, не були християнами - поганами були ... Вони 
то викули у скалі святиню для свого великого божка Пе

руна ... 
Наповнили її усякими скарбами, ті скарби є там і сьо

годні. Але глибоко під святинею, там друга святиня, однак 

неприступна, в неї не може ніхто зайти, вона заворожена 

й заклята. 

Пізніше, коли правдива віра, та наша християнська, зай

шла сюди в гори, християнські монахи зайняли цю, колись 

поганську святиню в скалі й жили тут поки всі не повмира

ли. Лежать вони в тій підсвятинській скальній печері, до 

якої не може ніхто дістатися ... Хоч мертві, але сторожать 
ті скарби, що там нагромаджені ... До якогось часу ... 

Оце все розповіла тепер Матрона своему зятеві Проко

пові ... 
По довшій задумі додала, що вона почуває себе тут ду

же щасливою, лише не знає, чи справді Господь простить їй 

її великий гріх .. . 
Душогубство ... Це ж страшний гріх! .. 
А тут, на цьому лужку, вона як у раю. Вона - це справді 

частина цих гір і лісів. Розуміє їх мову, ту зимову, грізну, 

страшну і ту літню, соняшну, пахощами переповнену .. . 
Знає всі таємниці оцих гір і лісів і все-все, що живе в них .. . 
Нема тут ні зілля, ні коріння, яких би вона не знала ... Знає 
добре, що воно й проти якої хвороби помічне. 
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Ба - вона знає джерела зі всякими, лікувальними во
дами - все, все знає ... Нераз приходять до неї потребуючі 
її допомоги люди, а вона всім помагає . . . Говорять, що вона 
знахорка, ворожбитка, а це все неправда - вона лишень 

знає те, що криють у собі ліси й гори для людських немо

чей і хворіб і тим людям помагає. -

х 

Став Прокопко rаздувати на лужку. Казав колись неньо, 
що з його Прокопка не буде rазди ... Помилився ... Сам со
бі не повірив би, як би побачив, що за rазда його Прокопко 
тут, над потоком, на лужку, в лісовій, базлюдній пущі! 

Поширив лужок у право й ліво - спалив багато дерев у 

довколішньому лісі і викорчував «пияки» - є в нього про

сторі царинки з буйними травами, є не одна, а кілька коро

вок, є і овечки, ба є і кінь, на якому відвозить до продажі 

шкіри з уполюваних звірів. 

У се, все тут є, чого лише може забажати душа. А Ксеня 

його, мама любить їх обоє і допомагає їм не лише працею 

рук, але й голови - радою і порадою. 

Дав Бог молодим Молдавчукам двох синків, а Матроні 

внуків, Петрика й Стефанка. Здорові хлопці, ростуть на пе

регони з молодими буками над потоком. Радіє душа, дивля

чись на тих двох «леrінчиків» розумних і до всього «похоп

них», послушних і над все відважних ... 
Петрик і Стефанко це найбільші скарби баби Матрони! 

За ними скочила би в бистру воду, боролась би голими ру

ками з ведмедем. 

Іх похрестив Божий старець, він навчив їх молитися, їм 
оповідав усе те, що в Біблії і святому письмі. 

* 
Помножувалось багатство Прокопа, росло його rаздівство, 

а з ним і його сини. Стефанко любив rаздівство, а Петрик 
ліс, усе тягнуло його з пушкою в ліси ... А оба були леrіні, 
що любо було глянути на них ... Не дивно - сини гір! Смі-
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ливі, відважні й сильні, звиню и поривисті . . . Одним сло
вом, чорногірські вірли! Потіха і гордість для «старині». 

Відвідував нераз Прокіп із синами Божого старця в пе

чері, бував із ними в старого Клемпуша в Ясіню. 
Клемпуш був вже дуже старий, здавалося, що мохом по

ріс, але розум у нього не старівся, був умом той самий - яс
ний, здоровий, усім придатний і помічний ... 

Вперед умер Божий старець у печері, а потім, геть піз

ніше, пішов за ним старий Клемпуш. 

А на лужку було все по давньому: плило життя, як вода 
потока, шуміло шумами лісів, заквітчувалося чічками ца

ринок на лузі, чергувалося із порами року . . . -
Стефанко помагає неневі rаздувати, в усьому виручає йо

го - буде мав Прокіп колись кому передати rаздівство. А 

з Петрика не буде rазди, - що ні, то ні! Його «tаздівство» -
гори, ліси, верхи, полонини . . . Там він днював би й ночу
вав ... Тай знає він усі ті гори з лісами, поточинами, обла
зами й нетрями, сиглами й полонинами, знає, де яка звірина 

побуває - усе він знає ... 

ХІ 

Була раз соняшна, погідна, літня днинка - десь так ко

ло Петра-Павла було це. 

Але якось - а може воно так видалося - сонечко тої 

днини скорше схопилося з нічного сну й зразу таки сильно 

пригріло. Душно й парно було ... 
Пильної роботи в хаті, ні коло неї, не було - до сінокосів 

ще кілька тижнів ... 
Петрик намовив Стефанка йти в ліс - уполюють якого 

сернюка, а може й ще дещо. Пішли. 

Взяла й Ксеня кошіль в руки та пішла на афини. В хаті 

залишився Прокіп з тещою Матроною. 

Найшли собі якусь робітку. Без праці, з заложеними ру

ками не вміють сидіти, ні Матрона, ні Прокіп. 

Душно й у хаті, хоч двері до неї відчинені. 

Нараз чути верхами якийсь дивний, приглушений шум ... 
Що це? Це вже не шум, а тут стає в хаті зовсім темно. Небо 

з сонцем покрила чорна густа хмара, а тут і рев, а шум над 

горами щораз голосніший, страшніший, несамовитий ... 
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А з чорної хмари - дощ! Ні не дощ, а злива! Ба й не зли

ва, а то певне сама хмара відорвалася від неба й водою за

лила все - верхи й долини ... 
Вже не з хмари самої несеться шум, ні, це заревіли й за

клекотіли води потока. 

його брудна, глиняна вода котить каменюки величини ха
ти, несе вікові дерева з гиллями і корінням. Рев, клекіт, шум. 

Вже й гори валяться ... Он там зісунулась гора на потік і 

загатила його воду. Та в нього страшна сила! Ось уже несе 

на своїм спіненім хребті землю, каміння і дерево з тої го
ри ... Здається, кінець горам. А може й кінець світу. Дов
кола хати вода - сягає вже до вікон ... Знають Матрона й 
Прокіп, що кінець їх життю, не відзиваються одне до одно
го ... Попадали на коліна, хрестяться, дожидають смерти ... 
Видно таку смерть призначив їм Господь. 

Аж тут збурені води потока вже довкола хати. Хвилина 

й розбурхані хвилі ударять камінням і деревами в хату ... 
Ще хвилина й хата разом із Матроною і Прокопом зни

кають - з грюкотом і клекотом понесли їх грізні филі по
вені ... Пронеслась плова понад Чорногору. 

Оба сини, Петрик і Стефанко, відшукали маму Ксеню в 
скельній печері. Там пересиділи до вечора й перебули в ній 

ніч - іти д'хаті, про це не можна було й подумати ... Потік, 
за яким хата, не потік, а ріка - її не перебристи! 

Другої днини пішли в сторону їх лужка. Станули на од

ному верху й глянули туди, де їх хата, а в хаті баба й не

ньо ... 
Не видно їх хати, нема й лужка ... 
Заламали руки, Ксеня упала зомліла. 

Нема лужка, нема хати, не видно старині ... 
Там гори каменюк і грубі пні дерев ... Та й дістатися ту

ди не можна, потока-ріки не перейти, ні перебристи. - Та й 
до чого й до кого йти там? 'Усе зникло, нічого нема, якби 
ніколи й не було. Там ні лужка, ні хати, ні людей у ній ... 
Це хмара обірвалася була над Чоногорою. Такого страшного 

х:маролому над горами ніхто досі не пережив тут - най
старші люди не «тємили» такого «нещістя» - такої страш

ної кари Божої. 

184 



«Так - Божа кара була це» - сказав Молдавчук, поду
мавши ... Може так покарав Господь Матрону й Прокопа за 
їх гріхи - Матрону за душогубство, Прокопа за опришків

ство, може й за мадярочку?» -
А може це Господь післав Матроні і Прокопові таку по

куту, щоб відпокутували тут своєю наглою, несподіваною 
страшною смертю гріхи свої і станули б перед Ним чисти

ми, безгрішними? Може - не нам це знати! .. 
Стефанко Прокопів вернув у гніздо, з якого вилетів був 

колись його неньо, у Богдан. Привів сюди й свою маму Ксе
ню. У Богдані оженився і rаздував. Добрий і статечний rазда 
був цей Стефан Молдавчук - мій предок ... 

А Петрик? Той пропав десь у гірських нетрах - ніхто не 

чув за нього. 

Там, де був лужок над потоком, а на ньому хата Матрони 
й rаздівство Прокопа Молдавчука, самі каменюки, великі й 
малі. Каменюками привалена й церква в скалі над потоком 

- ніхто не найшов би її, ані дверей до неї. Саме величезне 

там каміння, обросле мохом». 

Спитав би хто, звідки ж усе це знав старий Молдавчук 

Іван - знав і переповів? 

Все це знав і розповів Стефанко Прокопів - знав усе від 

баби Матрони й неня Прокопа ... 
На кінець своєго повістування додав старий Молдавчук: 
«Де був лужок і хата над потоком, там сегодня «озеро»

гать, чи як кажуть «клявза», що називається Лопушанка ... 
Таких «гатей-клявз» багато тепер у наших горах. Побуду
вали їх мадяри на обох горішних Тисах і на їх притоках, а 
кожна з них має якусь назву, звичайно від потока: Дощіна, 

Апшінец, Стебна, Лазищіна, Говерля, Квасна, Стоговець, Ло
зин, Щавул. Набудовано багато тих гатей, щоб задержува

ти води потоків, а потім на їх піднесених, спінених хвилях 

сплавлювати дерево, скарби наших гір» ... 
Так закінчив старий Молдавчук своє «повістуванєчко» ... 
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«ЛІСОВИК» 

І 

Ще одно оповідання Івана Молдавчука, яке заховалось 
в моїй пам'яті, а було про гуцула, яКJ:{Й більшість свого жит

тя провів у лісі, тому й прозвали його Лісовиком, або Самот

ником, а то й Відлюдком. Про нього оповів Молдавчук те, 

що чув колись хлопцем від свого діда. -
Жив трохи подальше від Богдана багатий rазда, Іван Са

лаrаш. У нього був, як сокіл ясний, син Никола. Салаrаш і 

всі його, жінка й діти, були дуже побожні і богобоязливі, ні
коли не опускали богослуження, хоч було їм до церкви в 

Богдані таки добре далеченько. У Божій боязні вихований 
був і Никола. 

Прийшов для Николи час думати про женячку. Ото впа

ла йому в око гарненька білявочка, Єленка, донька годного 

rазди Олекси Ковачука. Полюбила й Єленка Николу, поко

хались обоє - як то кажуть не на життя, а на смерть! 
Але в житті на цьому світі буває усяко ... Не все дієть

ся так, як люди задумають собі. Своєї долі ніхто не може 
передбачити. Отаке сталося із Николою і Єленкою . . . В 
Єленку влюбився другий леrінь, Дмитро, син Степана Ло
пушника - а той Лопушник, треба знати, був великий моль

фар, планетник і ворожбит. 
Знався з нечистими силами й потрапив усе зробити -

більше злого, ніж доброго. Мав велику силу, а від кого? 
Звісно від щезників, а може і від самого Арідника. Люди не 
любили того Лопушника й боялися його, здалеку вимина

ли його хату. 

Заслав Салаrаш сватів до Ковачука - домовились і до

говорилися, чи як кажуть - «стокмились» - лагодяться до 

весілля. Радіють Никола і Єленка - ось-ось і звінчаються. 
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Діждалися весілля ... Радісна днинка Божа - до шлю

бу їдуть Никала і Єленка на карих бистрих конях, за ни
ми бояри і еві тилки й весільні гості з музиками - всі теж 
на конях. Стріляють дружби з пістолів, іде гомін верхами 
й долинами, а сонечко світить і гріє, ніби й воно веселиться 

і радіє ... 
Аж тут, нараз, що це? Десь із самої Чорногори нахлинула 

темна, аж чорна хмара й закрила сонце, стало темно, як уно

чі. А тут блискавиці і громи, зливний дощ із градом ... Тря
суться, валяться гори від громів - громове пекло над горами 

- грім за громом ... А тут блискавиця прорізує темінь, а за 
нею грім ... Цей бизівно з самої Говерлі. 'Усе заглушив, усіх 
страхом наповнив ... 

'Ударяє грім у весільну гущу, коні стають «диба» іржать 
скидають з себе їздців ... 'Упала з коня і Єленка - княги
ня ... Але ж і її кінь на землі ... 

Що це, що це? Припав до Єленки на землі Никола, під
носить її, а вона? .. Зачинені очі, опавші руки й ноги -
мертва? Ні, цьому не повірить Никола ... Пригортає її до се
бе, говорить до неї, а вона мовчить. Не відозветься, ні не 
промовить ... Ії убив грім. Але ж цього не може зрозуміти 
Никала, це не може вміститися в його голову. Носить її на 

руках і говорить до неї солодкими словами. А вона мов

чить ... Ледви якось вирвали її з його рук. Занесли її в ха
ту. Весільний хоровід перемінився в похоронний похід. Що 

діялось тоді, цього не переповісти словами. Це можна ли

шень виплакати сльозами. 

Вістка про страшне чудо-диво в Богдані рознеслася по 

всіх селах над обома Тисами й поза ними. 

Єленку похоронили. З найдальших закутин гір були лю
ди на її похороні. На місці, де вбив її грім, поставив її не

ньо камінний хрест. Він стоїть там і по нині. Довго, довго, 

не переставали люди говорити про ту страшну, жєсну гро

мову «причку» ... Знали добре, хто спричинив її, хто послав 
громи на весільний похід Єленки і Николи. Хто ж би, як не 
мольфар Лопушник? Він - і ніхто другий! Він же вміє вик
ликувати блискавиці і громовиці, видобувати з озер ледяні 
брили й розбивати їх на кусні граду й наводити на гори й 

людей нещастя ... Він то, бизівно, сказав собі: «Не буде Ко-
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вачукова Єлена моєю невісткою, не буде й жінкою Салаrа

шового Никали» - й наслав на неї грім, а з ним і смерть 

недалеко церкви, де мав відбутися її шлюб із Николою. 

А що ж діялося в душі і серці нещасного й бідного Ни

кали? 

Довший час не був сам собою - ходив як запаморочений, 

чи заворожений, якби йому щось у голові помішалося, а в 

серці поклав хтось брилу леду, або привалив його камінням. 

Куди не ходив, куди не блукав, а все щось тягнуло його під 

хату Лопушників. Куди б не повернувся, з усіх сторін чує 

дивний голос, а все той самий. Помстить, помстить, за Єлен

ку білявеньку, за зірвану чічку, за пострелену зазульку -
помстить! А потім шепче щось: помста - це ж гріх - пом

сту залиши Богові ... І так отой голос і той шепіт мутить 

йому розум, роздирає серце, молотами б'є по голові ... Раз 
перемагає голос, раз шепіт ... Так мучили його, аж поклали 
на постіль. 

Довго лежав без пам' яти, не дуже далеко від того, щоб 
пішов на цвинтар до Єленки. Але якось піднявся з постелі, 

виздоровів. Але ж тепер чує лишень голос про помсту, не 

чує вже шепоту проти помсти ... 
Понесло його щось на стежку до хати Лопушника ... 

Стрінув його сина, стрілися оба бартками, зударилася сталь 

у сталь, посипались іскри ... 
Не знав Никала, звідки взялися в нього сила і звин

ність . . . Лють і жадоба помсти насталили жили і м'язи в 

його руці. Але все ж таки не легко й не скоро поконав моло

дого Лопушника. Вкінці розлупав йому барткою голову і він 

упав на землю залитий кровю. 

Занісся Никала нелюдським сміхом. Кров, що її побачив, 
відобрала йому розум, убила думку в голові. Роз'юшеним 

звірем побіг у сторону хати Лопушника. За хвилин дві й об
няла полумінь хату й другі будівлі Мольфара. Зареготався 
несамовито Никала й побіг геть ... Побіг, куди ноги понесли 
його. З того часу ніхто вже не бачив його в Богдані. 

Біг Никала, втікав у глибокі гори, в темні ліси. Нелюд

ська страшна сила гнала його все дальше й дальше. А за 

ним гналася вся гірська й лісова «нехар» - чорти, відьми, 

упирі, вовкулаки. Сміялися, реготали, кричали, ревіли, еви-
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стали й сичали ... Не давали Николі пристанути, відотхнути 
й припочити. Аж над якимось потоком упав зовсім обезси
лений і вснув. А потім, уставши, біг дальше, не знав рахуби 
ні днів, ні ночей. Аж раз, коли смертельно втомлений уснув 
під ялицею, наскочили на нього опришки: пробудили його й 
поставили на ноги. Ватажок почав питати хто він, звідкіля 
і що тут робить. Та Никола не вмів нічого сказати йому -
він утратив пам'ять, забув все ... Але його вподобав собі ва
тажок і забрав із собою. Так то Никола став мимохіть оприш

ком ... 
Мимохіть? Ні! Коли почав приходити до себе й почала 

вертатись його пам'ять, подумав, що місце для нього тепер 

лише в опришках ... Став навіть одним із найкращих опри
шків у ватажка, який його дуже полюбив. 

Куди то не ходили опришки, а з ними й Никола! Бували 
по всіх ближчих і дальших містечках, бували в Сиготі, в 

Сатмарі, а навіть і в Дебречині. Грабили замки мадярських 

панів, бували в Молдавії, у Волошині та в Семигороді, від

відували панів і по ляцькім боці. 

Привик Никола до опришківського життя, але куди не 

ходив, де не бував, своїх гір не забував, казав, що нема в 

світі країни, яка могла би рівнятися красою з його Бескидом. 

Нераз збирала його охота покинути опришків і осісти десь 

під Чорногорою і ніколи не розлучатися з горами, але знав, 

що від ватажка не втекти й не сховатися, найде й під землею 

і топором на кусні порубає - посіче ... Хто раз пристав до 
його шайки, все одне, що душу злому записав. 

А ватажко мав щастя: Всі походи й напади вдавалися йо

му, а це щораз більше роззухвалювало його. Коли ж удало

ся йому здобути й ограбити замок одного мадярського графа 

за Сиготом, від того часу почав думати, що в нього непере
можна сила й rцо захоче, те й виконає. 

А були на Мадярщині золоті бані - були там копальня 
золота й менниці, там перетоплювано й вироблювана золото 

на гроші - таляри й дукати - там була й скарбниця Ма

дярщини - але все це було в замку, на високій скелі, а за

мок був обведений грубезним муром із залізними сильними 

брамами. Дістатись туди було майже неможливо - замку 
сторожили жандарми і вояки. 
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І от ватажок опришків вбив собі в голову думку, що здо

буде той замок і забере з нього всі великі скарби. Мусить 

це зробити - думав днями й ночами про це ... 
Всю зиму робив приготування до нападу на Золоту Ба

ню ... Діждався весни. Ладиться до походу на замок-ск~рб
ницю ... 

Одного ранку вирушив ватажок із своїми опришками на 

Золоту Баню. Всі озброєні пушками, пистолями й важкими 

топорами. Йшли дуже обережно лише ночами, вднину при
почивали, спали. 

Ніким неспостережені підійшли під замок. Із великим 

криком і вереском кинулися на сторожу- кілька годин три

вала затята боротьба. Перемогли опришки - радіє ватажок. 

Тепер тільки розбити одну-дві брами, але це не легко. Не 

вдіють багато важкі топори, а мури високі, не перелізти їх ... 
Залишають опришки брами, підносять під мур, що тільки 
найдуть, думають таки через мур достатись до середини зам

ку. Не знають, що там повно вояків. Вони причаїлись - ко

ли ж опришки пробували видрапатися на мур, посипали на 

них градом куль. 

Та це б ні чого . . . А то відчиняється одна, потім друга 
брама, а крізь них сотні вояків випадають на опришків. По

чався - не бій, а страшна різня ... На одного опришка кіль
ка «катунів» . . . Але опришки дуже дорого продають своє 
життя! Сам ватажок положив трупом з десяток вояків ... 

Гори трупів під мурами замку - полягли майже всі оп

ришки - поляг і їх ватажок. Никала, важко ранений, ле
жить і стогне ... Добив би себе, але не має чим ... "УтратиЕ 
пам' ять, очутився потім у темниці ... 

Так то закінчився напад опришків на Золоту Баню ... 
Ії здобув пізніше Олекса Довбуш . . . Але здобув не силою, 
а хитрощами і підступом. 

п 

Опришка Николу занесла сторожа замку в темницю і ки
нула на піл. Був довгий час без пам'яті, а там очуняв, став 
думати, знав - його чекає шибениця. Перед його очима ста

ну ло все його життя, а за нього жде його тут шибениця, а 
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там Божий Суд. Пригадав собі молитви, яких колись навчи

ла мати й почав молитися . . . молиться rциро, гарячо . . . А 
потім запав у твердий, мертвецький сон. У сні мав різні при
вИди ... Оце стає над ним його Єленка, нахиляється, гладить 
його кучері. А за нею янголи. Чує шепіт, розуміє кожне 

слово: 

- Николко, будь спокійний, твої молитви вислухані, не 

повісять тебе, будеш жити. Але самою молитвою не можна 

спокутувати гріхів - їх мусиш спокутувати у твоїм дальшім 

життю! .. 
Заскреготав другого дня ключ у дверях. У темницю ввій

шов сторож, поглянути мабуть, чи опришок живий ще. Пі
дійшов до Николи та з цілої сили копнув його ногою. Про

кинувся Никола, ловить сторожа за ноги й валить на зем

лю ... Затикає йому рот, щоб не кричав і б'є по голові так, 

що той тратить пам'ять. 

Рве свій сердак на кусні, щоб мати чим зв'язати сторо

жеві руки й ноги, а з нього здирає «Катунський одяг» і бере 

на себе, забирає від нього і пістолю - придасться ... 
Зачиняє сторожа в темниці, а сам на коридор, з нього 

на подвір'я. Ніхто там не завважив його, тим більше, що тої 

днини було якесь велике мадярське свято й уся сторожа 

замку пила вино, співала й танцювала . . . Певно й той сто
рож у темниці не був тверезий ... Брама в мурі була відчи
нена й Никола легко дістався за мур на волю. Надія на Бога 

- не повисне на шибиниці, буде жити. Сам собі дивується, 
звідки взялася в нього думка й сила повалити сторожа на 

землю й утекти з темниці ... 
«Бизівно» нашептали йому все те ті нічні привиди, що 

відвідали були його в темниці ... Куди йшов - ні, не йшов, 

а біг - того не знав, як і не знав, як це сталося, що не чув 
болю з ран, а біг, як би щось його несло все дальше й даль
ше ... Здавалося, що якась невидима рука веде його незна
ними полями, лугами й лісами. Як довго біг, того не знав. 

Аж опинився у якійсь темній печері . . . Напівмертвий упав 
і вснув, чи може завмер ... Щойно десь на другий день очу
няв, але не нав, днина це, чи ніч - не знав і де він і що з 

ним діється. 

Аж геть пізніше почало прояснюватися в його очах ... 
Побачив над собою старого-старезного діда ... Весь оброс-
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лий сивим, аж білим, довгим волоссям: здавалося це не во

лос, а довгий мох на ньому ... 
Стоїть, усміхається ... 
«Що - налякався старого діда? Не маєш чого лякатися, 

тут ти безпечний, ніщо тобі не грозить». -
Нагодував Николу чим мав, а потім оглянув і обмив ·його 

рани, понатирав різними мастями та дав напитись води, яка 

влила в Николу силу й охоту до дальшого життя. Мусів Ни
кола розповісти старцеві всю правду про себе. Все розпо
відав, а старець слухав і покивував головою. Про себе старець 

нічого Николі не сказав - ні тепер, ні пізніше ... Сказав 
Николі, що мусить перебути з ним у печері довший час, але 

як довго, не сказав ... Поки не відмолить і не спокутує своїх 
великих гріхів. 

Почав навчати Николу - вчив усього, що сам знав, а знав 

він дуже багато такого, чого другі не знали. Всього того нав

чав Николу, але був дуже гострий - жарту не було в нього. 

Він не лише вчив його, але й накладав на нього важку по

куту за гріхи й наказував зчаста молитися, поклони бити 

й говіти. Никола виконував усе охітно й без нарікання. Знав, 
що всім цим відплачується за чудесне врятування від ма

дярської шибениці. 

Як довго був Никола в печері старця, того не знав. Але 
одного вечора сказав печерник, що вже може відійти від 

нього в свої гори, він хоче дальше самітно жити і в самоті 

своє життя закінчити. Нема в світі нічого ціннішого понад 

самоту. 

Сам Господь любить у самоті перебувати, на самоті сотво

рив Бог увесь світ. Самота родить думки, а з думок повста

ють слова, зі слів учинки. Зроджені на самоті думки від

ривають від землі, окрилюють і підносять до сонця ... 
«Знаю, знаю - говорив - усі горєни люблять самітне жит
тя, в зимарці, високо у верхах, на полонинах, чи зимою в ша

ласі, полюючи на лісну звірину. Люблять і далекі самітні 
мадрівки мовчазними лісами й темними зворами. Полюбиш 
і ти самоту, як полюбив я її. Прощай! Іди й не забувай того, 
що чув і бачив у цій печері. До смерти не забудь і май зав
жди на тямці, що воно не є так, як люди думають. Вони ві

рять, що є лише один світ - земля, по якій вони ходять; ні! 

- три світи сотворив Господь: наземний, підземний і надзем-
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ний. Наземний знають усі, але підземний мало хто вміє згли
бити й заглянути в нього, не кожному й дано піднести очі 

свого духа й заглянути в той третій, безконечний світ над 

землями й водами . . . Щасливий, хто потрапить пізнати ті 
три світи й жити в них. Будь ти тим щасливцем»! .. 

Розпращались, печерник і Никола . . . Старець не відпу
стив від себе Николу з голими руками, дав йому, що міг 

дати, а передовсім важкий топір і кресало з губкою. 

йде Никола в свої гори зелені. Передумує все те, що чув 

від старця в печері, передовсім те, що лише на самоті можна 

завжди з Богом пробувати, та що тільки в лісі можна най

ти спокій і правду життя ... Нема вже того Николи, що був 
колись ... Ні того, що їхав на коні до шлюбу з Єленкою, ні 
того, що був у опришках. Старець переробив зовсім Николу. 

Оленем іде, скаче з верху на верх, з rруня на rрунь, а з 

кичери на кичеру, а все вище й вище. Так! Але ось за ним 

біжить уся гірська нехар і нечисть - біжить, верещить, виє, 

заводить, а то й регочеться, зубами скрегоче, з рота вогнем 

дише, з очей іскри сипле, а поперед нього танцюють щезни

ки з відьмами, намагаються і його взяти в танець, а то й лов

лять за ноги, щоб повалити на землю і не пустити в дальшу 

дорогу. Та даремні їх намагання! Печерник навчив Николу, 

як відганяти від себе погань і не даватися їй ... 
Але, як був уже під Чорногорою, зловили його за руки 

щезники, а на плечі вискочила стара відьма й хотіла затяг

нути його в озеро. Никола й сам не знав, як вирвався від 

щезників, а відьму стряс із себе в озеро. Але ж із озера 

почало вилазити всяке гадя і до Николи. Щастя, що в нього 

був топір - ним повідрубував гадюкам голови, а коли потім 
вилізла з озера страшна потвора, він вибив їй топором зуби, 

а сам утік на скалу. З різними пригодами добився Никола 

в Чорногору, там найшов для себе «осідок» у лісі під Пет

росом. 

«Тут осяду - тут буду жити, поки дозволить Господь» 

- сказав Никола . . . Збудував собі хату - колибку з гру

безних бервен і покрив її теж грубими, коленими дошками 
і важким плиттям. Без цього не вдержалась би криша перед 
верховинними бурями. Вікон у колибі не було - на її сере

дині горіла вічна жива ватра й давала світло і тепло. Тут, 

у цьому лісі, у хаті-колибчині, був Никола, як казав, у себе 
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дома. Не лякався нічого й нікого, одного хіба Господа. Він 

уже не Никола з Богдана й не бездомний опришок, ні, він 

тут Лісовик і має неабияку силу - може деревину, яку обій

ме руками, вирвати з корінням, може дужатися і з ведмедем. 

Задомовився у своїй колибі у «своєму» лісі - тут й;ому 

жити, тут і вмирати. Він справжній Лісовик, син Чорногори 

й лісів довкола неї. 

Полюбив ліс під Петросом і зжився з ним . . . Ліс для 
нього рідний батько, друг, приятель. Пригортає його до себе, 

голубить і пестить, дає розраду й потіху, хоронить від бу
рей і сніговій, вночі колише до сну. 

Ліс жив своїм життям, давав жити і своєму Лісовикові, 

Николі. Разом із лісом переживав Никола його перемоги і 

поразки, ліс хоронив зимою в час бурей, в літі в пору громо

виці; бачив, як у ньому гинуло старе й народжувалось нове 

- знав, що ліс це не лише місце спокою, але й поле бою. Ра
зом із лісом, жив, шумів, говорив, то завмирав, то оживав, 

то засипляв, то прокидався ... Ліс був для Николи й церк
вою, повною спокою і тиші, та й ангельського співу і при

глушених молитов. 

Так, так, ліс це справді дбайливий батько. Хоча багато 

в нього дітей-дерев, але він за кожне дбає, жадного не за
буває, для кожного відповідне місце життя підбирає ... 

Де посадить бука, там немає місця для смереки, де росте 

смерека, там не місце для ялиці, де береза там нема клена, 

чи явора ... 
Та й знає ліс, коли мовчати, а коли кричати, коли шеп

тати злагідна, коли шуміти грізно - вміє співати, вміє і пла

кати, радіти й смуткувати. 

Ліс як і чоловік - має свою молодість: буйну, розгукану, 

має і старість: поважну, спокійну ... Та найважніше: ліс уміє 
заклято мовчати - вміє заховувати таємниці. Раз переданих 

йому таємниць не зрадить. 

О, ніхто не має стільки таємниць, що їх має карпатський 

ліс і ніхто їх так не сокотить, не береже, як він! 

Скільки в ньому от хоч би людських костей, що бльші 
і грубші від костей теперішніх людей. А звідки вони взя
лися, як із ким зводили смертельні бої, це знає тільки ліс, 

знає і мовчить, покривши їх корінням дерев і мохом ... 
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Багато в лісах і звіринних костеи, 1 рогів ... Кажуть -
:жили тут давно звірі, яких нема вже тепер, звалися дзембри, 
чи зубри - жили й буйволи та дикі коні, в печерах мали 

свої сховища страшні змії-смоки. Сьогодні нема їх уже, а пе

чери, в яких жили, закриті лісом. 

Та й скарбів усяких в лісах багато, але вони закриті й 

заховані так, що людське око їх не догляне, а рука не до

сягне. Попав був раз Никала в печеру зі скарбами, закриту 
темним лісом, чого він там не побачив, але що ж - коли вий

ти з тої печери не міг ... Був би там навіки залишився, як би 
не якась невидима рука, що вивела його з тої печери й шеп

ну ла в ухо, щоб держався здалеку від того, що ліс закрив. 

На скельних верхах-шпилях, над глибокими пропа

стями височіли колись могутні замки, а хто їх там побуду

вав, ніхто не знає, а в них духи, що нераз у часі бурей кри

чать і заводять, то плачуть, то регочуться, у темні ночі 

світять огнистими очима і страху наганяють ... А порослі й 
зарослі темним лісом. 

Попав був раз Никола в руїни такого замчиська там десь 
на Шпицях, щось занесло його туди. Був би там пропав, але 

пригадав собі «науку» старого печерника, його примівки, 
ворожбу, закляття і чари й це вивело його з руїн на Божий 
світ. 

Не любив ліс тих, хто намагався пізнати його таємниці, 
за це нераз карав їх. Зайшли в його глибини й не вийшли 

з них ніколи. 

Любив Никала ліс, о, ще й як любив, але старався і дбав, 
щоб його не розгнівити й не наразити собі. 

Самотником прозивали його, та ним він не був. Бо, чи 

справді жив самотою? Ні! Яка ж це самота, коли довкола 

нього все жило й говорило, співало й грало? Не лише літом, 

але й зимою. Літом звеніли полонини голосами сопілок і 

флоєр, грали рогами й трембітами, зимою ревіли звірі й вили 
голодні вовки, голосами бурі стугоніли ліси ... 

Як десь там, де жили люди, так і тут, усе ворушилось, усе 

чергувалось, добро й зло, палка любов і іскриста ненависть, 

радість і смуток, плач хмар і сміх сонця, безжурність і тур
боти, громи й блискавиці, та й райдуга над верхами ... 

Ні, не був самітним! Його відвідували лісові звірята, не 
лише сарни й олені, але й вовки й лиси, часом навідувався 
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до нього й вуйко-ведмідь, забігали в його колибу зайчики, а 

куниці і білочки вискакували йому на плечі. Прилітали до 

нього й вірли, що гніздились недалеко на Шпицях. 

Никала говорив до них - вони розуміли його, а він їх. 

Минав час, Никала старівся, але не скоро, поволеньки, 
помало ... 

Рознеслась по горах чутка: Під Петросом живе великий 

чародій, планетник, ворожбит, заклинач, знахар і віщун ... 
І так воно було справді, але як воно прийшло до цього? 

Ото вишукав Никала насамперед дев'ять таємних, закля
тих, чудодійних головиць-джерел, які витрискували з тем

них, лісами закритих скель. Ходив до них перед сходом сон

ця, змивав себе тою джерельною водою і зачерпав, води в 
глечик. Ходив до тих джерел через дев'ять днів, зливав себе 

водою і в глечику приносив у колибу ... 
Заки скоштувати тої чудодійної, живої і животворної во

ди, говів усю добу й молився. Щоб відвідувати чисті, з жи

вою водою джерела й пити чисту воду з них, треба самому 

бути чистим тілом і душею. Це знав Никала і старався жити 

в згоді і приязні з усіма духами гір і лісів, а ті давали йому 

силу й розум та не закривали перед ним усіх своїх таємниць. 

Він знав навіть, де має свій палац Король гір і де трон Царя 

лісів ... Знав, де ростуть чудодійні зела й чар-квіти цвітуть 
і де шукати лікувального коріння. Міг вилікувати кожну 

хворобу й болі та відвернути тучеві хмари. Все міг Лісо

вик ... Никола. 
Тож і не диво, що до нього заходило щораз більше лю

дей з усіма потребами і розносили по горах славу про чаро

дія Лісовика під Петросом ... 

А тут сталося ще й таке: 

Зайшли аж у Чорногору чужі зайди-пани на полювання. 

Побачивши їх, попав наш Лісовик у велику лють. Чує голоси 
ловецьких рогів, чує і вистріли; буриться у ньому кров, за

тискає кулаки, скрегоче зубами: 

«Не будете зайдеї по наших горах ходити й нашу звіри

ну стріляти, ні, ні, не буде цього!» 

Вийшов на горбок за своєю колибою і звертаючись на всі 

чотири сторони світу, почав махати руками й щось говорити, 

а за якийсь часок усі гори й ліси почали вкриватись густою, 
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темною, непроглядною неrурою-мрякою, стало зовсім темно, 

на крок нічого не видно. 

На гори паде «мреч», а на ловців страх ... А там блис
кавиці, громи й зливний дощ ... Не знають ловці, що роби
ти й куди діватись... От «полювання», от Чорногора! Бо

дай були її не бачили й не знали! 

Потрапили якось підойти до колиби Николи. Стало дещо 

прояснюватись, а за тим показалось сонце ... А тут, що це? 
Отам два великі ведмеді, а за ними вовки й другі звірі, зов
сім близько. 

Націляються на них ловці, але що це? Пушки не випус

кають зі себе куль, не стріляють ... 
Ні одна пушка не вистрілює! Лютіють стрільці, скаже

ніють - не вдіють ні чого . . . А Никола радіє, підсміхуєть
ся. Це ж він «замовив» пушки зайдеям ... 'Усміх Николи зав
важив один із стрільців, пірвала його лють, підняв руку, 

щоб ударити Николу в лице. Ага, вдариш! Щось скрутило 

йому руку - ні, не вдарить ... «Чари, чари!» закричала чу
жа, панська нехар і розбіглася - повтікали, хто куди міг. 

А нашого Лісовика як би хто на сто коней посадив, не 

тішиться, не сміється, а таки регочеться: 

«Не скортить вас зайдеї, другий раз заходити в Чорно

гору» - говорить сам до себе. Дуже скоро рознеслась про це 

чутка по всій Верховині - Никола вкрився великою сла

вою . . . Так провчив він розуму зайдеїв. 
Давав собі раду й зі злими духами й усякою нечистю, 

тільки не легко було відогнати від себе Лісних і Мавок. Вони 
заходили найчастіше весною під його колибу, в прекрасних 
зелених строях, із віночками на головах, краса, що не мож

на було відірвати очей від них! Сміялись, співали й танцю

вали та й руками й очима манили Лісовика до себе. О, не 

легко було не піддатись чарам їх краси! Нераз здавалося Ни
колі, що таки затягнуть його в глибину лісів і вже ніколи 

не випустять із своїх теплих рук . . . Але якось Бог крив і 
сокотив від біди й нещастя - Никола не давався лісовим 

красуням ... 
Так було якийсь час, мирно й спокійно жив Никола у 

своему лісі. Але, як то кажуть, біда найде чоловіка й на його 

печі. Таке сталося і з нашим Лісовиком ... 
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Заходить раз до нього не стара ще молодиця - не по
гана, чорноока й кучерява, вдовиця з Ясіння - з потребою 

якоюсь, з орудкою заходить . . . Дуже говірлива, балакуча, 
меле язиком, як млинком - не перестає молоти ... 

Бідкається над Миколкою, що такий самітний, не має· на
віть до кого заговорити, душу розвести ... Говорить, а все 
завертає очима, підсміхається, присувається до Никали, при

милюється ... Але Никала - як камінь - не дає спокусити 
себе ... 

Бачить вдовичка - не вдіє нічого. Пращає Николу й від
ходить. А Никала дякує Господеві, що позбувся біди з ко
либи. Діждавши ночі, помолився і пішов спати. Вснув. 

А молодиця сновидцю залазить у колибу ... Вона не ві
дійшла далеко, переждала в лісі, а як міркувала, що Ника

ла заснув, лізе в колибу ... Стає над спячим Николою, шеп
че щось, скроплює якоюсь водою його чоло й запихає в па

зуху засушене зілля . . . Зробила, що мала зробити й відій
шла, підсміхаючись. Переспить десь у лісі на моху під яли

цею - це для неї не першина ... 
З тяжкою головою пробудився рано Никола - щось ну

дить і млоїть його, сам не свій . . . Ніколи з ним такого не 
бувало ... 
Аж тут відчиняються двері і до колиби заходить - а 

хто ж би - вчорашня молодичка . . . Здоровкається, каже, 
що заблудила була, мусіла спати в лісі, змерзла й прийшла 

в колибу погрітись ... 
Глядить на неї Никала й видається йому, що відколи жи

ве, такої красуні не бачив. Де були вчора його очі, що цього 

не бачив? 

А молодиця не спускає з нього своїх очей - не руками, 

а очима тягне його до себе . . . Сміється до Никали, підмор
гує, пригортається до нього, а там бере за руку й виводить 
з колиби ... А Никола нічого на це не каже, не пручаєть
ся, іде за молодицею. Щось чудне діється з ним - увесь 

світ обмінився, не той, що був досі ... Дерева в лісі зеленіші, 
ліс якось інакше й веселіше шумить, ніби співає, грає, пташ
ки голосніше, радісніше співають, і квіточки ніби моргають 
і сміються до нього, небо ніби наближається, нахиляєть

ся до нього, а сонце - і гріє, і пестить, і голубить. О, Никала 
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щойно тепер пізнав, який цей світ гарний, чудесний, пре

красний ... 
А молодичка ввесь час за руку його тримає і пташкою 

до нього співає, зазулькою кукає ... 
Давний Никола залишився в колибі під Петросом, а но

вий іде, куди молодичка веде, в Ясіння . . . Там у колибі, 
залишив усе: розум, волю і силу ... 

Завела вдовиця Николу в свою rражду - rражда вели

ка, багацька. 

Починає ладитись до весілля - весілля має бути гучне, 
славне на все Ясіння . . . Ось воно вже - їде Никола до 

шлюбу із вдовою Парасиною ... Увесь час здається йому, що 
ось-ось ударить грім і вб'є його княгиню, як колись Єленку. 
Але грому не бу ло - Никола звінчався з Парасиною. 

Ну й почали обоє rаздувати . . . Никола живе і діє не 

своїм розумом і волею, а тим, що накаже й прикаже Пара
сина ... 

Та й ще одне: вона не відступає Николу ні на крок слід-у

слід за ним ходить, не спускає його з очей ... 
Никола почав уже ходити на курмею в Парасини - не 

мав ні своєї думки, ні волі, та й не знав біданка, що його 

Парасина велика відьма й чарівниця, тому й легко звела йо

го з розуму й підкорила його собі. 

Але все ж таки бували в нього часами проблиски розу
му, відчинялися очі й будилися думки. Тоді збирала його 

охота втікати геть від Парасини. Та нелегко це було зробити, 
Парасина все при ньому - куди Никола, туди й вона. 

А все ж таки діждався радісної нагоди ... Перед св. Іва
ном - це ніч відьом у Чорногорі, - мусіла Парасина леті

ти на відьомський «шабаш» на Говерлю, а з цього скористав 

Никола і втік із Ясіня. 
Не йшов, а біг, летів. Чим дальше біг, тим більше прояс

нювалось в його голові, водою спливали з нього відьомські 
чари. 

Забіг у свій ліс під Петросом, заломив руки й заплакав ... 
Де стояла його колиба, там трохи попелу. Але роздумав -
тут не міг би жити - Парасина найшла би його ... 

Нема тепер уже пристановища для нього, мусить блука
ти верхами, лісами й полонинами - був Лісовиком, тепер 

буде волокитою ... 
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І пішов блукати понад Тисами, темними лісами й чорно

гірськими полонинами. Самітний, бездомний, але вільний 

і свобідний. 

Але бувало, що злі духи й нечисті сили докучали йому 

вдень, а ще більше вночі - напевно насилала їх на нього 

відьма Парасина. Йому завжди видавалося, що вона ось
ось тут за ним. Аж знайшов знову дев'ять чудодійних дже

рел і змив себе живою водою - тоді щойно дала йому спо

кій Парасина, а в нього вступив давній дух і вернулася сила. 

Заблукав у темні первовічні ліси під Копилашем і опи

нився серед скель, де випливає потік Руський. Осів там у 

печері. Певне там ще ніколи не була людська нога. 

Пригравав йому там потік, співав ліс, тільки сонце не 

заглядало туди. У днину все там спало. Щойно вночі буди

лося тут життя. Палала голосно ватра в печері, потік грім

кіше грав, дерева вели голосні розговори, ревіли й вили зві

рі, вели з собою боротьбу. Оживали духи, замість птахів 

співали Лісні й Мавки . . . 
Така ніч, це була для Николи чарівна казка, що гріла 

серце, пестила душу, ворушила думки, грала кров'ю в жи

лах і брала на крила чарів і несла все вище й вище аж до мі
сяця, аж до зірок ... 

І добре було Николі. А ще як присвоїв собі ведмедика
тулука, що певне хтось убив його маму-ведмедицю, тоді не 

був Никола вже самітником, мав товариша вірного, друга 
щирого. Не було йому скучно й сумно. 

Одної літньої днини, перед вечером, коли сонце збира
лось прощати гори й клало вже свою золотисту руку на 

верхи лісів і на полонини, коли ліси на прощання кланя

лись йому, а полонини сміялись до нього, тоді то Никола, 

блукаючи, опинився ненадійно під Піп-Іваном, під могут

ньою скалою, що нависла над невеличким бурхливим пото

ком ї була заросла самими кедрами й тисами. Там присів, 
щоб припочити й потішитись чарами краси передвечірньо

го гірського світу. 

Боже, що за краса - подумав і наче заворожений запав 

у півсон. Аж чує, а може це лише так йому в сні мерещить

ся, - таки чує, зі скали пробивається якийсь голос, ніби 

хтось плаче, ніби тужливо співає ... 
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Встає Никола з колоди, на якій присів був, пробиваєть

ся крізь дерев' я під саму скалу й наслухує. Так, допевна 

щось там у ній то плаче, то співає, то заводить ... 
Не думаючи багато й не застановляючись довго, починає 

Никола шукати входу до середини скали. Находить грубез

ну плиту, думає, що це й будуть двері до неї. Ба, плита вели

ка, груба й важка, не легко відвалити її . . . Бере в руки гру
безний кіл, добуває усіх сил раз, другий і третій, підважує 

плиту. Зрушив її так, що може вже пересунутися до середи

ни скали. 

Проліз до середини - але ж там зовсім темно. Викрешує 

огню, запалює сухі скіпки й диво, - від них загоряються гру

бі воскові свічки, що були в середині скали ... Бачить - про

стора кімната, на середині стіл, а на ньому золоті й срібні 

свічники, лавиці і стільці різьблені з дерева й викуті з мар

муру воїни-лицарі, мов живі. Стіни виложені різьбою, на 

них святі ікони, долівка вимощена кольоровим плиттям ... 
З залі - двері на коридор, а на стінах довгого коридору 

всяка дорога зброя і кінська позолочена упряж, сідла. З ко

ридору двері до кімнат - багато їх ... З кімнати, що в гли
бині коридору, чує Никола жіночий спів, не спів, а плач ... 
Підходить до дверей тієї кімнати, напругою всіх сил вива

жує їх ... 
Перед ним чудо-диво . . . Не стара ще жінка-красуня, з 

великими чорними очима, з яких пливуть сльози, обличчя 
зовсім бліде, уста викривлені болем. Не говорить нічого, не 
відзивається, лише наставляє обі руки до Николи. А Никола 
бере за ті руки, - руки холодніші від леду - виводить її з 
палацу на двір. Щойно станули на порозі з палацу й на очах 
переляканого Николи розсипалась красуня в порох, а віт

рець заніс його в потік. 

Тої самої хвилини задудніло, загуділо і загреміло щось 
страшлива і верх скали, що в ній був підземний палац, зісу

нувся і закрив його величезними каменюками й поваленими 

деревами. Никола остовпів і задеревів 

Не встиг опам'ятатися з чуда-дива, аж тут перед ним 

старий-старезний дід. 

- Що зробив ти, чоловіче? - питає ... - Знаєш, що це 

за палац у скалі і хто це та, що тут перемінилася в порох? 
Не знаєш! Знай: 
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- Власником цього палацу був давно-давно могутній пан 

цих гір і лісів - звали його Даниличем. Мав первісно свій 

замок на Стогу. А були тоді часи дуже неспокійні, бурхливі 

і тривожні. Вороги з усіх сторін нападали на нашу Верхо

вину й хотіли завоювати для себе цю нашу перлину з пер

лин, прекрасну й багату країну . . . Обороняв її пан Данилич, 
відганяв ворогів, як лютих вовків від Карпат. 

Але раз удалося ворогам збурити й спалити його замок 
на Стогу. 

Порадив йому Піп Іван, що тоді тут на верху гори, яка 

нині від нього зветься «Піп-Іваном», спокутував свій вели

кий гріх-злочин, - порадив Даниливичеві викути в ске
лі під горою палац, до якого не дістанеться жаден ворог. Да

нилич зробив це й так повстав величавий палац у скалі. 

Але не перебував часто й довго в тому палаці. Мусів про
водити час на війнах із ворогами ... 

З одного походу привіз собі чудо-дівчину, красуню кра

щу від сонця; вона стала його дружиною. Звалася Аделай

да. Такої красуні не найти й на образі. -
Чар-Краса була та Аделайда ... За неї готов був Данилич 

віддати всі гори, поза нею не бачив світу - вона була для 

нього всім. 

Та треба було попращати Аделайду та йти в похід на во

рогів ... Залишив дружину-красуню в палаці і пішов ... 
Сторожем палацу був тоді мій прадід. Йому то наказав 

Данилич сокотити палац і Аделайду в ньому, як зіницю в 

оці ... 
Минув рік, минув і другий, а Данилич не вертався з по

ходу. А до його палацу заїхав якийсь чужий молодий ли

цар. Великий красунь був. Він то й Аделайда покохались -
Аделейда зрадила свого мужа. Думала певне, що він уже не 

повернеться з війни. 

Аж тут чутка - Данилич вертає з воєнного походу ... 
Сідлає лицар-чужинець два коні - одного для себе, дру

гого для любки Аделайди. Втікають, - знають же, що 

жде їх. 

Але втекти не вдалося їм - попали в руки Данилича. 
Коханця посік він на кусні, а зрадницю Аделайду зачинив 

навіки в темній кімнаті і закляв її, щоб і не вмерла, і не ви-
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дісталася ніколи з кімнати, аж до судного дня. А сторожеві, 

моему прадідові, казав відрубати голову. Вхід до палацу ка

зав Данилич завалити важкою камінною плитою. Скочив на 

коня і поїхав геть із своїми воїнами ... 
Ти, незнайомий чоловіче, маєш якусь дивну, несамовиту 

силу, коли потрапив дістатися до середини палацу й відчи

нити двері до кімнати з грішницею-зрадницею, але це не 
пройде тобі безкарно, - ні, ні, не пройде! 

Хотів Никола щось сказати, але старець лише рукою 

махнув і зник, якби його тут і не було. А над Піп-Іваном 

звіялась буря, якої Никола ще не бачив у горах. - Дрижали 

гори, стогнали й валилися на землю старі дерева лісів. 

Усю ніч шаліла буря. Никола не міг найти місця, де міг 

би схоронитись і вснути . . . Із того часу він зовсім відмінив
ся. Був чарівником, ворожбитом, примівником, мав силу, а 

тепер він - ніщо ... Старе, слабе, мохом обросле дерево ... 
Як в осені листя з бука, так і з нього обпало все, що колись 

на ньому й у ньому було ... 

Та й спокою не міг для себе ніде найти. Куди не пішов, 

куди не повернувся, все поперед нього й за ним несамовиті 

духи й лісові сотворіння, то кричать і сичать, то стогнуть і 

виють, то заводять і ревуть . . . Щось гонить ним по горах, 
як зісохлою смерекою, як осіннім листом ... 

А там починає уже огортати його туга за людьми, за їх 

товариством, якась сила тягне його до них . . . Може найде 
там спокій? Може й людську, смирну смерть? ... Пішов зі 
своїм ведмедем у Богдан. Сивим, до землі похиленим стари

ком повернув туди, звідки колись вийшов молодим леrінем. 

На господарстві його неня rаздував тепер син його молод

шого брата. Приняв стрийка дуже радо, лише до його вед

медя не міг скоро й легко звикнути. 

Але Никола не найшов і тут спокійного життя. День, як 

день, але прийшла ніч, так не до видержання. З усіх гір

ських закутин приходили духи й мучили його. Віднайшов 

Никала гроші з часів свого опришківства й побудував не
велику, але гарну церковцю з образами св. Николая і св. 

Єлени з різьбленими свічниками і павуками, престолом і 
іконостасом, але й це не відогнало від нього духів, що напа
стували його ночами. 
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Раз відвідав був його Олекса Довбуш. Було це перед тим, 
як Довбуш задумав був напасти на Золоту Баню, і приготов
лювався до того нападу. Від Николи розвідав усе про ту Ба

ню, а тоді міг придумати, як ограбити її. Ну й напад на Баню 
вдався йому. . 

При цьому Никала розповів Довбушеві все про себе й 
своє життя. Довбуш курив люльку, слухав і кивав головою, 
а вислухавши все, сказав: 

«Усе було би гаразд, але пощо було заходити в палац під 
Піп-Іваном? Цього робити не можна! Місць, захованих у на

ших горах у землі і скалах, не вільно нарушувати - це свя

тість! На все прийде час!» 

Не легку смерть мав Никала: кричав і відмахувався рука

ми. То відганяв від себе духи, то відьму Парасину, то просив 

Єленку, щоб приготовила для нього місце коло себе на цвин

тарі, а вже найбільше згадував Піп-Івана і палац у скалі 

під ним. Три дні і три ночі мучився, поки вмер. Посьогодні 

стоїть камінний хрест на могилці Николи на цвинтарі в Бог

дані ... 
«Так,так - кінчив Молдавчук свое довге повістування -

були в нас колись не такі люди, як нині, і діялись ріжні 
чуда-дива, в лкі не хотять вірити сьогоднішні люди!!» 
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ДМИТРО КОТЛАН І ЙОГО СИН, ІВАНКО. 

Одної неділі згадав Молдавчук гуцульську «Старовіччи

ну», а потім розповів про Котлана Дмитра та його сина Іван

ка. 

Закуривши люльку, попав у задуму, а потім став «пові
стувати» . . . Ось дещо з того, що тоді Молдавчук оповів. 

Що-як-що, а старовинні звичаї, обряди та вірування були 
в «горєю> у великому пошінівку. В кождому селі був хтось із 
старих, хто пильно дбав і сокотив, щоб ніхто не посмів «На

рушіти» старовину. Старовина - це ж святість, це скарб, за

лишений предками - це ціннощі над ціннощами! Казали 

старики: як довго шануємо і сокотимо нашу старовіччину, 

так довго жиємо. Дали б їй пропасти й загинути, тоді й ми 

загинули б разом із нею. 

Пригадував Молдавчук, як то бувало, та ще й тепер бу
ває у селах над Тисами. 

Вже в хвилині, коли приходить на світ дитина, треба 
придержуватись старосвітських звичаїв, а їх дуже багато. 

Тоді то приходять дванадцять «судців» і вибирають для ди
тини звізду, яка має становити її долю. Усе життя дитини 

буде залежне від тієї звізди, яку виберуть судці для неї ... 
Не лише доля, але й життя дитини залежне буде від вибра
ної і призначеної їй звізди. 

Але ж це не все ще. Може зайти і таке, що до новона

родженої дитини підсунеться ненадійно чортиця і перемі
нить її у «Відмінника» ... в щось нелюдське. А щоб запобігти 
цьому, баба-повитуха засвічує біля новородка воскову свіч
ку, щоб та своїм світлом притягала ангела, оборонця перед 
чортицею. Та свічка має горіти поки священик не охрестить 

дитину, - саме хрещення дитини не таке важне, як хрести

ни й «колачини», пов'язані з набутком-гостиною і співами ... 
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А вже весілля, так це одна з найважливіших подій в жит

тю верховинця. Поки верховинець був нежонатим, доти він 
був лише «пустий др'ючою>, щойно як звінчався - «очоло

вічився» - ставав господарем-«rаздов» ... 

Перед вінчанням - сватання, передшлюбне зговоре~ня
умова, дотично «віна»-посагу, а дальше всякі, довгі приготу

вання до весілля, а потім вінчання-шлюб. Та це чисто цер

ковна справа, не важна дуже - це лише дія, чинність свя

щеника. Він знає, що має робити, щоб пов'язати двоє нероз

лучно аж до смерти. Найважніше - це саме весілля з пре

ріжними обрядами, яких словами й не переповісти. Звичай

но весілля тривало повних два тижні, ні одної днини менше. 

З весільних обрядів і звичаїв не можна було нічого забути, 
ні оминути. Мусіло бути все так, як це наказувала «старо

віччина» ... Від цього ж залежне все життя новоженців, їх 
доля, чи недоля, їх щастя, чи нещастя. О, весільних звичаїв 

і практик бувало на Гуцульщині дуже багато, тож і не диво, 
що потрібні були два весільні тижні, щоб їх усі виконати ... 

Третя, важлива подія в житті гуцула, не могла теж бути 
позбавлена окремих звичаїв і обрядів ... Звичайно гуцул ні
коли не лякався смерти, це ж лише перехід із цього в другий 

світ - «ОТ єю> із Богдана в Луги, чи в Рахів ... Одне тільки 
турбувало горен: а чи будуть і там Карпати з лісами, вер

хами й rрунями та бистрими річками? Чи почують і там ве

селий голос флоєри та тужливу гру трембіти? 

А все ж таки смерть - перехід із одного життя в друге, 

- не дуже то легка справа. Вже в самій хвилині пращання 

цього світу, треба для вмираючого відчинити двері і вікна, 

щоб міг легше випустити з себе душу, не душився і не захли

нався, і щоб мав куди зайти д'ньому ангел і допомогти йому 

легко й скоро розпращатися з цим світом. Багато обрядів і 

звичаїв, пов'язаних із похороном помершого - від дня смер

ти аж до зложення у гріб і ще й після цього ... 

А вже з різними святами, передовсім із тими великими 

- раковими, як Різдво, Водохрещі, Великдень і Свята Неді

ля (Зелені свята) так із ними пов'язано дуже багато обрядів 

і звичаїв, яких не дай Боже поминути або забути, а то мог

ли б на винуватців спасти великі нещастя: неврожай, градо

биття, повінь, або посуха, бола, пошесть, помір ... 
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Вірили давно верховинці, вірять і тепер, хоча може не 

всі, що коли би вони виреклися своїх звичаїв і занехали б 
свої обряди, тоді зник би й пропав весь гуцульський світ із 
Чорногорою і Говерлею, запався б у «преісподне», а їх Кар

пати залило би море . . . ·~ 
В найбільшому «пошінівку» мали старовіччину старі, за

можні, чільні rазди, багатії-дуки. Вони то пильно дбали, щоб 
ніхто не схибив, не зійшов із тих стежок, плаїв і доріг, яки

ми ходили предки «горєю>. 

Ті дуки, сторожі старовіччини, мали «tражди-посидки» 

одні від одних далеко. А побудовані були ті rражди ще їх 
предками з дерева твердого як залізо.Ті rражди передавані 
були з роду в рід такими, як були колись - з малими ві
концями, столами, застеленими білосніжними, вишиваними 

скатертями, лавицями, покритими пухнастими, взористими 

ліжниками, кахлевими печами зеленої краски з ріжними 

звір'ятами на них, із ліжками на високих, різьблених ногах

стояках, із висячими над ними жердками з килимами й ве

ренями, з різьбленими намисниками з поливаними мисками, 

з різьбленими в повалі посеред хати сволоками, з закурени

ми на стінах образами-іконами на шклі і полотні, з комора

ми повними аж переповненими ріжним добром, а передо

всім із усякою зброєю, часто посрібленими й позолоченими 

пушками-крісами, з прекрасними, всяко жированими пісто

лями й різьбленими з оленіх рогів порошницями, з ріжною, 

теж різьбленою дерев'яною посудою, кінською упряжою, 
вибиваною мосяжними, мідяними й срібними гузичками, із 

золотими, срібленими стременами, з вуздечками-кантарами, 
сідлами-тарницями, що своєю різьбою брали за очі. 

А скільки було там одежі - «мужчінської» і «челідин
ської», того не зрахувати й не зважити! Кожухи, киптарі, 
сердаки, гачі, постоли, ryrлi, сорочки, запаски- крайки-по

пружки, зrарди, скіряні тобілки й дзьобеньки, наручниці і 

капчурі, хустки шовкові квітисті, коралі і пацьорки, а теж 
і топірці-бартки, різьблені та обивані бляхою, та челідинські 
«бичики» ... 

Ледви це все містилося в двох великих коморах! А треба 
знати ще, що в тих коморах було повно всякого вудженого 

м'ясива і ковбас! Бербениці з бриндзею, маслом, гуслянкою, 
бу ли завжди й бочки з вином. 
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Крім двох комор при хаті була ще велика комора поза 

хатою в подвір'ю, теж наповнена усяким добром. В окремо

му сховку находилися в скрині, оббитій залізом, «червоні», 

таляри й дукати, громаджені й переховувані з роду в рід ... 
Довкола rражди був паркан із грубого, твердого дилля, 

покритий дошками, а біля паркану, з подвір'я, були різні схо

вки на господарське приладдя, як дерев'яні плуги й борони, 

вози, сани, корчуги та ярма й на всяке знаряддя столярське, 

боднарське Й ковальське. rазда-гуцул був же майстер «На 
всі руки» - все, що було йому потрібне, сам, власними ру

ками спор'яджував - був, як то кажуть, «самовистарчаль
ним». 

Сокотили rазди все, що їм дісталося в спадку по пред
ках, і старалися всіма силами побільше ще передати нащад

кам. Але з усього в найбільшому пошанівку мали старовин

ний побут, звичаї й обряди, щоб ніхто не важився топтати й 

поганити їх, або забувати, чи зміняти. Всякі «новинки» гна
ли від людей у дебри, печери, щоб їх не бачили «хрищені» 

люди, щоб не чули за них rазди! 

Якже ж не сокотити й не шанувати всього того, що за

лишили прадіди? Іх же душі літають понад rраждами, в 
яких колись жили, вони видять і чують усе, що діють їх 
унуки й правнуки. Злих, поганих, вони проклинають, для 

добрих у Бога ласки благають. 

Одним із найпильніших і найзавзятішим сторожем гу
цульської старовіччини, був ОДШ:І із роду Котланів у Богда
ні, Дмитро. При тому був він і дуже розумний - богданці 
часто засягали в нього ради й поради. Не лише давав їм по
ради - він передовсім учив всіх любити гори. Сам він любив 
надтисанські гори понад усе в світі. Тому то й часто хмурив 
чоло й ломив руки, бачучи як усякі зайди лізуть у Бескиди 
й нищить їх красу, ліси ... Знав і другим казав: зникнуть 

бескидські ліси, зникне краса й багатство Карпат - зайди 
ожебрачуть горен . . . Гори без лісів, як княгиня без вінка, 
а до того ще й, як тобілка без гроша. 
А зайди кинулися на багацтво гір - ліси, як колись татари 

на наш край і почали вирубувати їх упень. Будують гаті
клявзи, роблять штучні озера на ріках і потоках гір і на 
бистрі хвилі вод із тих озер кидають зрубане дерево й сплав-
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ляють в світи, де дорого платять за нього. Мешканцям же 

Бескиду залишають голі гори, а з ними зубожіння, біду й 
нужду. 

Ось уже є гать під Говерлею, над Чорною Тисою - Пши

нець, над Білою - клявза «Говерля», Дощина, Жубринка, 

Стебна, Лопушанка, Студена, Яплин, Балтатул, Щавул, Ква
сна ... Майже на кожному потоці збудовані гаті, яких води 
з весни до осені несуть на своїх филях скарби Карпат -
дерево з лісів. 

Бачив усе те Дмитро Котлан, бачили й другі господарі 

Богдана й других бескидських сіл, а їх серця кровавились 
з жалю і болю. Гинула краса й багатство гір! - Якже могли 

не боліти серцем і не плакати душею верховинці, бачучи, 
що діють чужинці-зайди в горах, які з первовіку були ви
ключною власністю гуцульського племені? 

А вже хіба найбільше болів і плакав Дмитро Котлан. Він 
же любив Бескид із лісами, полонинами, ріками й потоками 

більше, ніж свою rражду з усім багатством, з доброю жін
кою і сином одинаком. Любив гори так як і Господа, їх Твор
ця. Був він дуже набожним. Ще й до нині є в богданській 
церкві образи, свічники й фелони, що їх Котлан офірував. 
Любив Бога, гори й гор'єн - уважав їх за рідних братів. -
Любив тих братів гор'єн гостити в себе, любив, як вони, зі

йшовшись разом, говорили з собою не устами, а серцями, -
відкривали свої душі перед собою, згадували давнину й спі
ваночками прикрашували теперішнє. 

Славні на весь Богдан були гостини-набутки в Дмитра 
Котлана. В усякі «рокові» свята була його хата повна го

стей. А він ходив поміж ними, припрошував і заохочував 

харчувати, пити й веселитися, співати й танцювати. Що ж 
то було йому для гостей зарізати вола, з десять баранів, 

придбати м'яса з оленів і диків, а до того привезти з Сиготу 

кілька бочілок золотистого вина? О - дуже славні і го
лосні були набутки в Дмитра Котлана! Гості пили й їли, але 
п'яних не було там ніколи! Справжній, годний rазда не може 
пити поза мірку - казали тоді гор'єни. Що ж діється, коли 

Тиса вийде поза міру, вийде з своїх берегів? Наносить ба
гато шкоди горам і людям! Пияцтво, це була велика гань

ба й «поруганьство» для rазди. 
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Мав Котлан свою велику й багату rражду в тому місці, 

де потік Богдан зливався з Білою Тисою. Жінка походила 

з багатого роду Молдавчуків. Обоє жили й rаздували, як ка

зали, як голубів пара, в любові й згоді, не було між ними 

ніколи ні сварки, ні звади, жили з Богом, а Бог був із ними 

й благословив їх, крив їх добром і гараздом, не давав їм по

ступити на лихе місце. 

Мали одного лише сина, Іванка, й дві доньки. Іванко був, 
як то кажуть, «сніський неньо», в усьому вдався в неня, по

дібний був до нього не лише ростом і поставою, але і вда

чею! Горді були неньо і мати своїм сином Іванком. А при

йшов час оженити Іванка, неньо казав, що не потребує шу

кати для нього жінки - він сам собі найде її ... І так воно 
було. Іванко найшов для себе дружину - струнку як моло

да яличка на полонині, звинну як молода ланя, милу як зо

зулька в лузі. А була вона не з Богдана, а з далекого вели

кого села Ясіня. Розпізнався з нею Іванко одного літа на 

полонині. Пізналися обоє і полюбилися. Засватав Іванко 

свою Ксеню, доньку великого багача в Ясінню, Клемпуша, 

восені, але їх весілля відбулося щойно по Різдві. rаздівське 
й гучне було весілля! Гостей було на весіллю як людей на 

ярмарку. А самі чільні, годні, багаті rазди й rаздині. Пили, 

їли, веселилися-набували, співали й танцювали аж хата гу

діла й тряслася. Повних два тижні тривало весілля, зажили 

молодята на rаздівстві неня Дмитра. Радіють обоє собою, а 

стариня ними радіє і тішиться. Живе Іванко з Ксенею на вті

ху батькам, на славу Бога ... 
Та, як то кажуть, біда не спить, а чигає на людей. Таке 

сталося і з Котланами. Діждалися літа - пішов Іванко з 

овечками, коровками та з бовгарами й вівчарями на поло

нину t«n- полонинці веселенько - в полонинці файно» ... 
Нема кращого світу, як світ полонин! Високо, простірно, 

широко, далековидно . . . «Гей, що ми там Поділля - край, 

в нас полонина Поділля»! А де ж стільки ясного неба й зо

лотого сонця, як над полониною? А де ж так весело пташки 

щебечуть і зозулі кують, як на полонині? Де стільки за

пашних квіточок-чіч:ок і шуму лісів, що полонину віночком 

обвили? Де в світі потічки такі говіркі й грайливі, як ті, що 

- зпід полонин випливають? А де такий ясний місяць і зір

ки нічч'ю, як над полонинами? До гір-лісів моргають, всмі-
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хаються І ІМ привіт поси..тrають, а гори-ліси їм відклонюють

ся, привітом за привіт відплачують? А нічна гра, а нічні ше

поти-співи, наче колискова співаночка! А тонкі порики лань 

і глухий рев оленів, а рев бурмила-ведмедя-вуйка, й сумом 

проймаюче виття вовків! Та що й казати! Нема життя, як на 

полонині! Не було, нема, та й не буде! 

Затрубів св. Юрій у свій золотий ріг - ожили гори, за

метушились верховинці. Чарівні, як мід солодкі, як чічки 

запашні пронеслися гірськими селами слова: «Полонинський 

вихід»! 
Велике, величне, з радісних найрадісніше, верховинське 

свято! Замаєне зеленим листям, закосичене чічками, розігра

не грайливими потоками! І 
Веселість і радість ]:)ОЗпирає груди верховинців! Радіє 

цим днем і Іванко Котланів, о, ще й як радіє! Хоч трохи й 

жаль йому розходитися із Ксенею! Та ніщо, вона відвідува

тиме його на полонині. То ж - з Богом у верхи, на зелену по

лонину ! Розпрощався Іванко із старинею і Ксенею, пішов із 
маржиною і овечками на свою полонину. Як Бог допоможе, 

повернеться аж по Матці Божій ... 
Вийшов на полонину, глянув на неї - серце радіє, душа 

співає, очі сміються . . . Слава й дяка Господеві за всю ту 
красу полонини, за травичку на ній зелену, за квіточки й 

за джерельну водичку! 

Розrаздувався Іванко в стаї - все на своєму місці, як має 

бути, посеред стаї горить-палає вічна жива ватра. Бог дав 

маннисте літечко, овечки й коровки дають багато молока, 
буде багато бриндзі і масла. 

Та й якось ще криє Господь від лютого звір'я, маржинка 

здорова, не кидається на неї бола. Ось уже друга субота, як 

він на полонині, а завтра, в неділю, відвідає його Ксеня ... 
Божечку Ти наш, який же Ти добрий і ласкавий для нас 

гор'єн! Даєш нам усе! Даєш більше, як нам потреба, більше, 

як ми собі в Тебе заслужили! - Так, так - неділенька свята 

завтра! Перед вечером прийде д'нему його Ксеня. Зайде в 
стаю і сонечком ясним засвітить і огріє, пташинкою заго

ворить-заспіває, солодкими словечками защебече, голубкою 

до себе пригорне, біличкою притулиться, зазулькою заку
кае ... 
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Усю ніч з думки не сходила йому Ксеня, снилася йому, 

у сні весь час бачив її, слухав її голосочку, вдивлявся в неї, 

натішитися нею не міг. Прокинувся зі сну рано-раненько, 

ще сонце не вставало, ще неrура білою скатертю на полони

ні лежала ... 
А виглянуло зза гір сонце, ранній вітерець розігнав мр'єч, 

ожив полонинський світ, Іванкові здається, що все-все ста

ло ще кращим, як було досі. І сонечко якесь ясніше і шум 
довколішних лісів якийсь веселіший, і пташки голосніше 

співають і потоки якось грімкіше гремлять, ба й ватра в стаї 

ясніше палає . . . Здається Іванкові, що його полонина й усе, 
що на ній, дожидають відвідин Ксені так нетерпеливо як 

і він. На сонце глядить ... Якщо б міг, то вгору підігнав би 
його! А потім гнав би його вділ. Щоб тільки скоріше д'вечо

ру. А тоді його Ксеня ланею з плаю на полонину вийде! Йо
го Ксеня, його сонечко, зірочка його . . . Ось сонце нахили
лось д'заходу! Ще трохи пождати й Ксеня замість сонця по

лонину і його освітить і огріє ... Ні, не буде ожидати Ксе
ню в стаї, піде їй назустріч, зійде на плай. Пішов. Дожидає 

Ксеню на плаю. Дожидає. А її не видно й не чути. Що це мо

же бути? Що ж - воно «всєко буває» .. 
Затривожився Іванко - всякі погані думки лізуть у го

лову ... Ось уже передвечірня тиша налягає на гори й поло
нини, росою паде на них, сріблить вершки дерев. Що це, що 

це може бути, питає себе Іванко ... 
Аж чує ... хтось плаєм іде. Але ж це не кінські, а люд

ські кроки. А Ксеня мала приїхати конем. Напружує зір і 

слух. Ген там, на закруті плаю, побачив Іванко людську 

стать ... Так - людська стать. Та це хлопчина якийсь там 

іде ... Аж бачить уже добре, це їх служка, Никольцьо. Сам 
без Ксені? Що, що це має бути? Біжить напроти хлопчи

ни ... «Никольцю, а де rаздинька? Кажи, кажи де вона, що 
з нею?» 

А Никольцьо, заливаючись сльозами, крізь плач: «tаз
диньку пірвали якісь погані люди, мабуть опришки, не наші, 

бизівно волохи це були - по волоськи «джарамукали», я чув 

їх добре. Пірвали rаздиньку разом із конем, а я втік». Якби 

хто довбнею по голові вдарив Іванка. В очах потемніло, в 

серце закололо, ноги під ним затрусились . . . Довго не міг 

212 



прийти до себе й словом відозватись. Щойно по довшій хви

лині спитав хлопчину, куди, в котру сторону пішли опришки 

з Ксенею? Хлопець показав рукою. 

- Пішли у верх, а верхами підуть напевно попід Піп Іва

ном на Копилаш, а звідтам лісами на річку Вишову в свою 

Волощину - подумав Іванко. 

Іти за ними, здоганяти їх, це ж неможливе, зараз буде 

ніч. А вночі не вдіє нічого, ще яку біду собі напитає. Вернув

ся у стаю з хлопцем. 

Мовчав, до нікого словом не відзивався. Нічого й у рот 

не брав, морщив чоло, думав, При ватрі пересидів до ран

ку - сон не брався його. Чорні думки не опускали ні на 

хвилину його склопотану та зжурену голову, серце щеміло, 

очі плакали, хоч сліз не було видно. 

Діждався ранку, розпорядив, що і як має бути, хлопце

ві казав іти в село й сказати, що сталося та повідомити, що 

він пішов шукати Ксеню ... 
Узяв на плече пушку й порошницю, за черес запхав пі

столю і довгий ніж, у руку взяв важкий стальовий тапір, а 

в дзьоблину дещо харчів, узяв і кресало й губку, без цього 

не можна нікуди йти. \---
Вийшов із стаї, станув на верху полонини ... \Вчасний ра

нок. Гори й полонини дожидають щоденного чуда - божого 

сонечка, що ось-ось вийде зі свого нічного сховку ... Осві
тить і огріє все, як рідна мати дитину, голубити й цілувати

ме весь день зелені гори й озолочувати їх буде ... 

Чи ж, із всіх чуд, це не найбільше чудо: вчора за нака

зом Бога сховалося сонечко й усю ніч переховалося - де, 

цього ніхто не знає! Гори передало побратимові-місячкові і 

його діточкам-зіркам. Само, втомлене цілоденною подорож
жю по небесних просторах над горами, пошукало собі спо

чинку, нічлігу в затишному місці, а може поклалось десь 

на хвилі моря, щоб колихали його і усипляли. А тепер те 

сонечко підносить з-за гір променисту руку й дає знак міся

цеві, щоб уступав і робив місце длл нього на час до другої 
ночі. Зник місяць, закрили свої личка зірки, а сонечко чи
сте, лсне, вітає гори золотим усміхом, ранній привіт шле їм 

і бере їх, піднослчись в гору, в свої обнлття, як добра, люб-
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ляча мати дитину, пестить і голубить. Перше - що робить, 

то осушує трави з холодної роси, а вітрець спішить йому 

на допомогу й струшує її з трав. Сонце це справді добра 

мати, яка дбає, щоб усьому було тепло, щедрою рукою сіє 

на землю тепле проміння, як мати втирає слізки своїй д~ти

ні, так сонечко стирає з трав, квіточок і дерев сльози-роси, 

щоб не плакали, а раділи, веселились, сміялись, співали та 

пили очима й серцем красу гір, замаєних зеленими лісами, 

заквітчаних червоними, синенькими й жовтенькими чічка

ми, засіяних співаночками, граючих потоками ... 

Виглянуло сонечко з глибин темної ночі й усе оживило 

й зарожевило та позолотило. Прокинулись та ожили гори, 

ліси й полонини, що теж запали були в нічний сон - про

тирають заспані очі й до сонця сміються - за золотий, ро

жевим усміхом віддячуються. Звергли ялиці, смереки й буки 

з себе всю росу й ведуть шепотом розмови з собою, розпові

дають собі те все, що бу ло тут у ночі . . . Як ведмідь гонив
ся за оленем, а вовк за серною, куниця душила сп'ячу пта

шинку, рись розривав на кусні молодого цапка, лисиця під

крадалася до гурту курочок, біличка штрикала з дерева на 

дерево, сови літали й пронизливо кричали ... А показалося 
сонечко й усе змінилося. 

Квіточки підняли свої голівки, травичка манить до себе 

овечки ... Потічки, що ніччю голосно дзвонили, аж греміли, 
тепер притихли. За те все решта ворушиться, гомонить, го

ворить, співає . . . Тільки те, що любить темінь ночі, те що 
лихе й погане, те все принишкло й запало десь у нетри, за

ховалось у темні дебри - замовкло ... 

На верх вийшло лише те, що добре, що любить Господа 

та його сонечко. Вийшло, щоб купатися в його проміннях 

і радіти божими дарами та славити Господа за всі його ласки 

- за красу Бескидів. 

О, Господи, скільки ж тут краси! Ні зором її не обняти, 

ні серцем не сприйняти. Куди не глянути - зелений килим, 

натиканий квіточками. Квіточка до квіточки нахиляється, 

смерека до смереки клониться, а горами й полонинами не

сеться спів і музика, як би сам Господь зіслав своїх ангелів, 

щоб співом і грою гори звеселяли ... \ 
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Ніколи ще досі не бачив Іванко такої краси гір і не відчу

вав їх багатства, як сьогоднішнього ранку, коли важкий ка

мінь гор'я і нещастя наляг на його душу й гострий ніж за

стряг у його серці. А чи не тому воно так, що чим темніше в 

його душі і серці, тим яснішим видається йому світ, що по
за ним? Але ж світ той не тішить його ... Це вже не його 
світ, оті гори з лісами й полонинами і сонцем над ними - все 

те освячене Божою ласкою, овіяне красою і любов'ю; ні, його 

світ - радість, втіха, краса і любов - це його Ксеня. А її 

нема ... Хто знає, де вона, та що з нею? 

Верхами полонин іде Іванко - іде не припочиває ... 
Мусить найти свою Ксеню і вирвати її з поганих, волоських 

рук! 

Найде - на руках принесе її в свою хату. Йде ... а ліси 
довкола шепотом пісню кохання співають, дерева хиляться 

до себе, як любко до любки, пташки пісню кохання співають, 

дерева хиляться, до себе кличуть . . . Ясне з золотим сонцем 
над горами небо, а піднебесними просторами вірли ширя

ють ... вірли - рідні брати верховинців. Мусить і Іванко бу
ти вірлом: хижим, безстрашним, завзятим і затятим ... 

Іде - землі під собою не чує! «Понизками» йде, туди по

під Шпиці і Томнатик, поза Піп Івана, а звідтам на Стіг і Ко

пилаш. Дальше поза Фуратик і Ледескул. Вийде на Будеїв

ську, перейде Петросул і Просушний та й зайде в Воршу 

до волохів. Далекий світ, нелегкий хід. Верхи, кичери, ліси 

й поточини, ні стежок, ні плаїв ... Легко сказати Борша, але 
добитися до неї не легко. Та чи найде там свою Ксеню, чи 
вирве її з поганих рук? Що ж - лише на Бога надія, на Ньо

го й більш на нікого! 

Під Піп Іваном стрінув Іванко старого знахора десь аж 
із буковинських гір. Збирав зілля і копав коріння. Сам той 
знахор перший заговорив до Іванка. Вдивлявся довго в ньо

го чорними гострими очима, здавалось хотів Іванка наскрізь 

прошити . . . Покивав головою, потер рукою чоло, подумав 
і сказав: «Дай мені подержати твою праву руку». Іванко дав. 

«А тепер дихни три рази на мене». Зробив і це Іванко. 

«Розщінкай сорочку». Іванко розщінкав. Знахор приклав 
до його серця свою руку, а потім приложив ухо й довго на-
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слухував. А тоді спитав Іванка, чи має щось при собі від 

своєї жінки? Іванко відповів, що має ширинку. І подав зна

хорові хусточку, що її Ксеня ще перед шлюбом вишивала й 

подарувала свому Іванкові. Взяв ту хусточку знахор у свої 

руки. Казав Іванкові присісти й ждати, а сам пішов за ска

лу ... Що там робив, того не бачив Іванко. Але довго жДав, 
поки знахор показався знову й станув перед ним. 

Повернув Іванкові ширинку, але не зараз заговорив. 

Іванко ждав нетерпеливо, що скаже йому знахор. А той 

щойно по довшій хвилині сказав: «Найдеш, найдеш те, за 

чим горами блукаєш, чого шукаєш ... Але, але ... Не легко 
й не скоро ... Не цього року, ні. Але шукати мусиш. Шукай, 
аж найдеш». 

Розпращався і роздякувався Іванко із знахором. Хоч би 
не хотів вірити йому, так мусить. Він же не питав його, що 

загубив і чого шукає, а знав це без нього. Знав, що шукає 

свою жінку Ксеню. Головне, казав, що найде її. А коли це 

буде, цього може й сам знахор не знає ... Піде дальше, але 
з вірою, що свою Ксеню таки найде. Може скорше, як це 

думає знахор ... Пішов з вірою і надією в серці ... 
За Ледескулом зайшов у темні ліси. Понад вечір було 

вже. Сонечко думало, де йому знайти спокійне, затишне 

місце, щоб по цілоденнім труді перепочити й ніч переспати. 

А рано, щоби встало й світ до нового життя збудило, освіти

ло, огріло, й звеселило ... 
Продирається Іванко крізь лісову гущавину, аж бачить, 

там серед лісу на полянці колибчина: мохом поросла, ди

мом прикурена. Ще Іванко не порівнався з тою колибкою, 

а з неї виходить старичок із довгою сивою бородою і засту

пає йому дорогу. Привітав його Іванко, як годиться, божим 

словом, таким же словом відповів і старик і просить не ми

нати його колиби, а заходити в неї ... «Заходь, молодий чо
ловіче, в колибу, гостем моїм будеш. Не так то й часто поси

лає мені гостей Господь, ох не часто. Відлюдок нещасливий 

Я». 

Заводить Іванка в колибу, просить сідати й припочивати. 

«Голодний - та, що я питаю?» 

От перед Іванком уже вуджене стегно з сернюка, ребро 
з дика та сушені пструги. 
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Просить старик харчувати й «не униматисю>, а за хліб му

сить бути «вібачний», хліб у нього лише десь часом на Різ

дво та на Великдень. Питає Іванка ще раз, чи дуже голод

ний? 

А Іванко: «Голодний, то голодний, але харчувати не хо

четься, не лізе харчунок у рот». 

- Знаю, знаю, сину - каже старець - буває і таке. А 

чому? - Просто тому, що жура відбирає охоту до їжі ... 
Так, так. «На серденьку журу маю, та не признаюся». «А 

ти признайся, розкрий свою душу перед старим дідом, а мо

же тобі легше стане на серці. На рани тіла: лік - зілля та 

масти, на рани душі: лік - добрі й ласкаві слова. Так, так, 

старий знає це добре». 

Іванко послухав старого, відкрив перед ним біль своєї 

душі, розповів йому, яке то горе й нещастя громом упало на 

нього. Старець слухав і лиш головою покивував, та руками 

-розкладав. Вислухав усе, що розповів Іванко, сів на стовп

чик біля ватри й заговорив: 

«Кожний кінь знає, як йому сідло долягає, а кожний чо

ловік свою журу має. А чи мене добро й гаразд загнали в 

ці лісові нетри-дебри? Чи не завели аж сюди біда, горе й не
щастя? Навіть звір, такий як ведмідь, не втікає від меду ... 
Не від меду втік і я в цю лісову глушу! Послухай! 

Мав я свій посидок - не малий, великий і багатий - на 

відлюддю, подалік від села. Внизу шумів потік, зеленіли 

царинки з буйними, квіти:стими травами, а rражду крили 

від бурей і сніговій грубезні буки та стрімкі смереки. Ох 

і життєчко було там! Усе було у тій rражді, хиба лише пта
шиного молока не було. А rаздиня була в мене, що такої 

другої в усіх горах не найти! Як кажеться: і до Бога і до 

людей. А як у неділю, чи свято, прибралася, пристроїлася 

й вийшла між людей, так хоч стань і дивися, а хоч малюй 
і за шкло клади. Не «челідина», а таки справжня пишна па
ва. А що жив я на відлюддю, то заходили до мене зчаста 

опришки - знайомі, приятелі. Заходили й по кілька днів та 

ночей гостилися, набувалися. А я дуже любив їх і радо 

приймав їх у себе. Бо чому ж би ні? Опришки - це ж наші 

оборонці - оборонці гір і верховинців перед поганими зай-

217 



дами! Так як же їх не гостити, як не набуватися разом з ни

ми? Але й набутки це були, набутки - ті опришківські! На

бувалися разом з нами всі гори! Співали і та~вали ... 

Заходили до мене опришки на набутки звичайно зимою 

- літом ніхто не бачив їх ... Одної зими набувалися вони в 
мене вже третій день. Пили, їли, та~вали, бартками ви

вивали, з пістолів стріляли і співали опришківських спі

ванок, розносився голос їх верхами й долинами. Ніхто не 

підкрадається. А то якась погана душа дала ворогам знати, 

де набуваються опришки ... Ніч була темна й морозна. Ров
та гайдуків і катунів підсунулися під мою хату й оточили 

її довкола. 

Загреміли стріли, почулися крики . . . Опришки не жда
ли, аж гайдуки виважуть двері й вваляться до хати - вис

кочили крізь двері і вікна на двір. Почався рукопашний бій, 

пішли в рух стальові бартки, падали трупом гайдуки й ка

туни, гинули й опришки. Живим даватися в руки ворогові 

не хотів ніхто. 

Мою жінку заховав я в комору, але два гайдуки добу

лись до неї - думали, що це любка котрогось з опришків. 

Один із них проколов мою Парасину наскрізь багнетом. По

текла кров ... А я? Я кинувся лютим звіром на гайдуків. 
Оба згинули з моїх рук. Наблизився ще й третий. Того вбив 

я також ... ; живі гайдуки й катуни втекли, залишаючи 
своїх трупів. Виглянув з-за хмари місяць - на снігу кров 

і трупи. Немало й опришків полягло ... 

Ті, що осталися в живих, помогли мені збити деревище 

й покласти в нього мою Парасину. Під буком прогорнули сніг, 
вирили яму й поховали її у ній. Викопали і другу яму та по

хоронили в ній погибших опришків. Трупи ворогів залиши

лися на пожертя вовкам і лисицям . . . Опришки попраща
лися зі мною і пішли. А я? Що ж мав я робити? 

Перше, що зробив, то повідчиняв колешні і випустив з 

них маржину, вівці і коні. Будуть ричати, блеяти та іржати, 

почують люди й заберуть, не дадуть з голоду погинути. Взяв 

із собою що найконечніше й потрібніше, а передусім зброю 

й пішовсми, куди очі попровадили й ноги понесли ... З жи
вини взяв зі собою лише котюгу. Залишив усе на Божу волю 
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й пішов . . . Але ж це зима - все завалене снігами, ні сте

жок, ні плаїв, а я не йду, а бриду снігами. Куди йду, не знаю, 

але йду. Місяць не дуже освічує мою дорогу - то покажеть

ся то знову зайде за хмари. Так брив я снігами до самого 

ранку - ослаб так, що годі було дальше йти ... Хоч сядь 
і плач. Почав роззиратися на всі старони: всюди ліси -
присипані снігами. Нема ради - треба дальше йти. То йду, 

то паду, підни:маюся, і дальше йду, аж там, праворуч, що 

це: - привид, чи мара якась? Не привид, а колиба там! Та 

й дим виходить з неї. Та - що буде, те й буде, підсуваюся 

до тої колиби. Стукаю у двері. Виходить з колиби здоровен

ний чолов'яга, грізними очима глядить на мене - в одній 
руці топір, у другій пістоля. Питає хто я і чого шукаю тут? 

Щож я мав йому казати - правду? . . Ніколи! Сказав ли
шень, щоб пустив у колибу, а то впаду перед нею і не вста

ну. Пустив. Я впав на лежанку й зараз запав у мертвець

кий сон. Щойно перед вечором підвівся на ноги, але вони 

задрижали й я присівся. 

Розговорилися ми оба. Він із найближчого села - тут 

він щозими ловить і стріляє звірину, на літо сходить у село. 

Нелегке життя зимою в цій колибі, але він звик уже до ньо

го. Кращого, бо з різними пригодами життя - не знає і не 

бажає. Хотів я попращати його та й іти дальше. Але він вис

міяв мене. «Та куди тиси взєв? Замерзнеш, або задушишся 

в снігах, або роздеруть вовки. Лишайся тут і перезимуєш 

зі мною, а прийде весна, тоді я в село, а ти в свою дорогу, 

куди задумаєш, туди підеш. Лежанки не перележиш мені, 

а ліс годував мене, годуватиме й тебе. Ще відрадніше буде 

мені з тобою, ніж самому». І я залишився в тій колибі до 

весни. А з весною - куди ноги понесли! Аж зайшов це в од

ну глушу. Потрапив там до сивоволосого старика. Він по

гостив мене й розповів, що живе тут уже довший час, -
звик до лісового життя. Літом - казав - збираю всякі яго

ди й сушу, збираю й гриби, ловлю рибу, зимою ловлю зві

рину, менше стріляю, бо не все маю подостатком куль і по

роху. Лише десь-колись хтось загляне до мене й заміняє за 

шкіри пороху, куль, сала, часом і муки. Так живу тут -
тут і помру! 

219 



Просив старець Іванка побути в нього кілька днів, при

почати та набрати сил до дальшої дороги, але Іванко подя

кував йому за добре серце, попращався з ним і пішов. 

Перейшов Будеївську, а там зайшов на Петросул, а звід

там на Просушний, а потім потоком у Воршу, де вже самі 

волохи - наших людей там нема. Бував усюди, питав, роз

питував за Ксенею, ні чого не дізнався. Так у пошукуванню 

за Ксенею минуло літо. Тяжке й гірке було його шукання, 

волохи люди погані, напівдикі, нелюдяні. Ба ось незадовго 

покриють гори темні хмари й заплачуть осінними дощами, 

а там посипле сніг, потиснуть морози й зима придавить гори. 

Що ж буде тоді з Іванком, де дінеться, де перебуде зиму? 

От коби ще перед зимою дістатися до старика в колибі, там 

перезимував би, а прийшла би весна, пішов би дальше блу

кати горами й шукати Ксеню. А може таки діб'ється до ко

либи? Що Бог дасть, те й буде! Йде понад той потік, котрий 
запровадив його в Воршу, перейде полонини й загостить до 

старика. 

Пішов ... Зайшов на Просушний, а далі - ні суди Бо

же! Осінні полонинські вітри! Запирають дух, звалюють із 

ніг. Мусить іти лісами, в них затишніше. Запустився в ліси 

понижче полонини, а їм кінця не видно. Перестав падати 

дощ, почав сипати сніг на ліси - густий мокрий сніг. Най

шов Іванко в лісі при потічку печеру, заліз у неї і переси

дів там ніч. Рано перестав падати сніг, зате почав потиска

ти мороз. На другу ніч було таки добре морозно. А тут годі 

найти відповідний сховок. 

Розложив під буком ватру й дрімаючи пересидів при ній 

до ранку. А рано пішов дальше. Така мандрівка тягнулася 

багато днів, а колиби із стариком нема й не видно. Мороз 

щораз більшає. Одного вечера, ще не зовсім було стемніло, 

наштрикали на нього вовки. Скільки їх було, того не знав, 

але певне, що їх було не мало. Були б його розшарпали на 

кусні. Ті кулі, що вистріляв у них, не багато їх положили 

трупом. Але в нещастю мав трохи щастя. Вдалося йому за

скочити за грубого бука й припертися до нього плечима. Те

пер не могли вже вовки наскочити на нього з усіх боків -
мав плечі забезпечені. Відганяв вовків прикладом пушки 

- бив їх по головах. Коли ж пушка поломилася, тоді витяг 
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з-за череса ніж і ним оборонявся, як лише міг. Не чув із-за

горячки, що вовки покалічили йому руки й ноги, та що 

спливає з них кров. «Жгав» ножем вовків куди і як міг. Та 

не знати як і чим закінчився б цей нерівний двобій люди

ни з хижаками, якщоб ті, розшарпуючи своїх неживих по

братимів, не були пігналися в ліси. Мабуть був би там під 

буком погиб і пожерли б його там вовки. 

Я і коли добився до колиби старця, того не знав тоді, не 

міг собі пригадати й пізніше. Заліз якось-то на ногах, то 

рачки до колиби й упав під її дверми. Там побачив його ста

рик і заволік у колибу. 

На Іванку порвана вся одежа - руки й ноги скривав

лені й сильно покалічені. Положив його старик на постіль, 

до ватри докинув дров і загрів над нею води. Обмив Іванко

ві рани, понатирав мастями й прикрив вовчою шкірою. Спав 

Іванко до другого вечора - спав, у сні стогнав, зривався 

і кричав у гарячці. Старик увесь час сидів при ньому. 

Кілька тижнів перележав Іванко, поки загоїлися рани 

і прийшов до здоров'я, що міг ходити й виручувати старика 

в роботі, спочатку в колибі, а згодом у лісі, наставляючи 

сильки на звірину й стріляючи її. Але зараз по Різдві прий

шов час сніжниць і морозів, що треба було сидіти и колибі 

й не виказуватися на двір. Та це нічого, - звичайна, кар

патська зима. До неї горєни звикли - гостра, як і вони. Але 

по Різдві нахлинула на гори зимова буря. А що це таке та 

буря, цього не оповісти й не описати. Це пекло, що сходить 

раз на рік у гори - це пекельні сили, що намагаються взя

ти гори в свої пекельні руки. 

Бували й у селах бурі, не одну з них бачив і перебув 

Іванко в Богдані. Але верховинної бурі не бачив ще ніколи. 

Щойно в стариковій колибі, серед лісів підполонинських до

велось запізнатися з нею. Думав, певний був, що та несамо

вита буря порве його разом із колибою й занесе в безвісти, 

де ворон і костей його не позбирає ... Зірвалася була та бу
ря десь перед вечором. Звідки прийшла - Бог знає. Нараз, 

Бог знає як і чому, загуділо щось у лісі й зашуміло, потряс
ло щось горами страшне, несамовите. Білосніжна темінь за

віяла і закрила ввесь гірський світ. 
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Гук, рев, шум, тріскіт, ломіт, скомління, свист, стоrін, 

плач і крик розпачі, стогін передсмертної знемоги й слабі 

слова пращання зо світом. Буря набирає щораз більше сили, 

могутніє, здається нема сили, яка перемогла би її. 

Рве, ломить верхи дерев, стинає їх галуззя, порива~ на 

свої шалені крила й несе в світ. Понад полонинами пролітає 

зі свистом-криком і жене все далі - не стрічає перепон, ні 

перешкод. Найбільшу лють і завзяття має на ліси, б'є в них, 

як довбнею. То припічне й набере свіжої сили й б'є знов і 

знов, то завиє й заскрегоче зубами і б'є і б'є, якби завзялася 

змести ліси з лиця гір і проглотити їх. 

Та ліс не подається, змагається з бурею, веде з нею смер

тельну боротьбу. Видно знає ліс ту мудрість: перемагає не 

сама гола сила, а залізна, тверда, переможна воля! І незлам

не бажання перемоги . . . «Хочу - переможу»! Проходить 

боротьба на життя і смерть. 

Іванко чує виразно, хтось плаче й заводить, у розпачі ло

мить руки ... Старик каже, що це плачуть грішні душі, виг
нані бурею з глибинних сховків. Стогнуть злі, погані си

ли й духи, що повиходили на верх із нетрів, плещуть об до

лоні і кричать відьми й чарівниці, скачуть і танцюють моль

фарі і вовкулаки, ревуть і скомлять звірі гнані бурею. 

Зимова буря у горах, це сила, яка будить і жене перед 

себе всі злі і нечисті сили гірські й не знає ні пощади ні по

милування. Але - сказано ж - «хочу - переможу!» 

Так було й тепер: переміг, устоявся ліс і добрі сили в 

ньому. Минула буря уночі, прийшов ранок, а з ним тиша. 

Проминуло все як сон. Як не знати звідки прийшла та стра

хітлива буря, так і не знати куда відійшла, де поділася ... 

Безконечно довгою була ця зима для Іванка, не міг діж

датися її кінця, але таки діждався. Як лише зашуміли ліси 

весняними шумами й заграли потоки, думав залишити ста

рика в колибі та йти шукати Ксеню. Але старик запорядив 

не так. 

«Не ти, Іване, а я піду цим разом на розвіди - сказав. 

Що старий осягне головою, того молодий не виходить ногою. 

Посидь ще якийсь час у колибі, будь терпеливий, я піду на 

розшуки й не забарюся повернути до тебе. А будь певний, 
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не вернуся з порожними руками, можливо добру вістку при

несу тобі, розізнаю де твоя Ксеня та що з нею. «Бувай здо

ров» - сказв одного ранку й пішов. 

З якою нетерпеливістю дожидав Іванко його повороту, 

цього не сказати словами. Повних шість тижнів довелося 

ждати. 

Повернувся старець і сказав, що Ксеня живе, але не в 

Борші і не в її околиці. Опришки завезли її поза Вишову 

й там вона проживає. 

Мусиш піти за слідами волоських опришків, підеш на по

тік Стоговець, а понад нього вийдеш на плай, що йде зі Сто

гівця, а понад нього вийдеш на плай, що йде зі Стога, перей

деш потім кілька полонин і зійдеш на потік Руський, пе

рейдеш у село Руськову, а дальше понад річку Вишову зай

деш у волоське село Ротіцу. Там у тому селі найдеш твою 

Ксеню. А чи і як вирвеш її з поганих рук, у цьому вже твоя 

голова, а не моя. Я зробив для тебе, що лиш міг, а тепер пра

цюй ногами й крути головою, та уважай добре, щоб і сам не 

попав у руки волоських опришків. 

Попращав Іванко старика, роздякувався з ним і пішов 

стежками, плаями, полонинами й потоками, як це порадив 

йому старик. З різними пригодами, не легко й не скоро добив

ся до Вишови, а звідтам допитався до села Ротіци. Там му

сів дуже вважати й бути обережним, щоб не впало на ньо

го підозріння, що це він зайшов сюди за Ксенею. Поволень
ки, обережно й хитро розвідав усе. Так . . . його Ксеня є 

тут ... держить її у себе сам ватажко опришків. Під силь
ним замком тримає її. Дістатися до неї і викрасти її не 

можна. 

Ватажок, як розвідав Іванко, жде на 11 викуп. Мав го

ворити, що звільнить Ксеню, як дістане бербеничку таля
рів. Але Іванко не має зі собою грошей. Що ж - мусів би 

йти в Богдан, узяти гроші й викупити Ксеню. В Богдані ду

мали вже, що не лише Ксеня, але й Іванко - обоє пропали. 

Хотів Іванко брати на коня гроші і вертати до того во

лоського села, Ротіци й викупити Ксеню. Та чоловіки, старі 

й молоді, з роду Котланів і Молдавчуків, закричали його й 
«загійкали». Зібрали леrінів, посідали на коней і разом з 

Іванком поїхали визволяти Ксеню. Не брали пушок, бо їх 
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не можна сховати, але зате вложив кождий за черес по дві 

пістолі й по гострому ножеві, а в руки стальову бартку. 

Дісталися в те волоське село, Ротіцу, кажуть що хотять 

накупити тут волів і коней. А тим часом винюхують де Ксе

ня і придумують, як вирвати її з рук опришківськог~ ва

тажка. 

Мав Іванко в нещастю й щастя. Довідався одної днини, 

що опришки повернулись з виправи й справляють велику 

забаву, з піятикою і музикою. 

Дожидають богданці вечора. Ні, звечора завчасно ще на

падати на опришків. Підождали пізної ночі. Опришки п' яні. 

Тепер пора напасти на них. Оточують богданці довкола ха

ту з опришками. Вистріли з пістолів і крик ... 
П'яні волохи панічно втікають, вилазять вікнами, пха

ються в двері. А богданці по них бартками, куди попало, а 

найбільше по головах. Пов'язали опришків як баранів, а тоді 

давай їх бити - кожному по двадцять п' ять буків. За той 

час Іванко виважив двері до комори, де находилася Ксеня. 

Глянули одне на одного радісними, ожидаючими очима. Ки

нулися в щирі обійми. Не можуть натішитися собою. Пли

вуть з очей сльози радости - втіха і плач. Коли ж Іванко 

зайшов з Ксенею в хату з пов'язаними опришками, побачив 

висячого на сволоку їх ватажка. Повісив його один із Мол

давчуків. Казав: «Катюзі по заслузі» - іншої смерті не 

варт він. 

Зробили богданці, що зробити хотіли. Вертають у Бог

дан, як із весілля у флояри грають, співають, із пістолів 

стріляють, аж гори дрижать. Попереду на карих конях 

«Князь і Княгиня» - Іванко і Ксеня, а за ними «бояри» -
богданські леrіні. 

Волохів нігде не видно, поховались. Звісно ж - волохи, 

люди боязкі. У Котлана відбулося друге весілля. Усе що 

жило в Богдані було на тому «весіллі». О, забава там була 

і набутки! 

В мирі і супокої, в щастю і гаразді зажив Іванко з своєю 

Ксенею. Щороку літував Іванко, на своїй полонині. Але був 

дуже сторожкий - знав що волохи, хоч трусливі, але дуже 

мстиві. Добирав собі сильних і відважних вівчарів і бовга-
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рів. На стінах у стаї висіло богато наладованої зброї, а ди 

того мав кілька котюг, які на його знак роздерли би чоло

віка. 

Але одного літа вночі таки напали на його стаю мстиві, 

вишівські волохи. Напад не повівся їм. Дістали таку науч
ку, що будуть пам'ятати її до смерти. Як тільки волохи по

казалися на полонині Іванка, хлопець, послугач у стаї, вис

кочив на коня і погнав на сусідню Молдавчукову полонину, 

щоби приїхали звідтам скоренько на конях богданці допо

могти Котланові відбити ворожий наступ. Поки ті приїхали, 

Іванко з своїми людьми боронили стаю і себе. Коли ж прий

шла допомога, кинулися всі разом на волохів і били без ми

лосердя, хто, чим міг. Стріляли і рубали топорами. Не довго 

тривала бійка, але була затята і кривава. Трьох волохів упа
ли трупами, чотири були тяжко поранені, кількох попало 

в руки гуцулів, решта втікли. 

Попавші в руки дістали так, що кілька тижнів не могли 

сісти, змушено їх поробити ноші й забрати зі собою ранених. 
З того часу не показувалися волохи на наших полонинах. 

Не забув Іванко і старика в лісах. Натерхав коня всяким 

добром і завіз йому. Три дні перебував із ним на милій роз

мові. Вигодували і виховали Іванко і Ксеня чотирьох си

нів і три доньки. Ксеня вмерла в понеділок, а Іванко у п'ят

ницю того самого тижня. Поховані поруч себе на богданів

ськім цвинтарі. Іх рід живе й понині в Богдані. 
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МУЗИЧКА-СПІВА чак 

І 

Одного вечора, коли вже холод вітром проходжувався 

по полонині і продерся у стаю, тоді то Молдавчук, сидячи 

на ковбку при ватрі й «пикаючи» люльку, мовчав, морщив 

чоло, потирав його рукою, видно думав щось, або може при
гадував забуте. Підняв голову, повів очима по стаї, погла

див сиву голову рукою і заговорив. Як вода з джерельця, 

так поплили слова з його рота - раз тихі, раз голосніші. 

«Гей, гей, який же чудний цей світ Божий, а ще чудніші 

люди й те, що в їх душах, в серцях і головах! А всі неподіб

ні до себе, кождий якийсь інакший. Один одного не розуміє, 

один одному не загляне в душу й не побачить того, що кри

ється в ній. Ба, сам себе не знає, не знає своєї душі . . . А 
людська пам'ять? Це щось таке, як кліть-комора, в якій 

повно «Всєчини», що одна другу, як камінь каменя, прива

лює. Багато там тої «всєчини». Заглянеш у голову, якби зай

шов у кліть - раз бачиш там це, раз тамте, але ніколи не 

побачиш усього нараз ... Нераз, то й знехоття вилізе щось 
із сховку, і - або всміхнеться до тебе, або смутком овіє 

тебе ... 
О, що було би, як би так повитягати все, що нагромадже

не в кліті-пам'яті, а потім покласти на папір - списати! 

Вийшла б велика, груба, тай цікава книга - «сторія». Так, 

так . . . але ж людська пам' ять недосконала, а часом то й 
скупа, не хоче виявляти всього, що в ній заховане. 

Так і зо мною, та з моєю пам'яттю. Оце пригадалось мені 

щось, що було заховане на дні пам'яті, а може воно спало 

й збудив його той надвірний холодний вітер? Може?» Роз-
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повів Молдавчук того вечора про Музичку-Співачке й ін

ше ... 
Як іти з Богдана горі ріки Тиси, можна зайти до 11 за

круту, де вона, спадаючи по каменюках, творить водопад

«гук». Над гуком скала, а в скалі печера. На верху тієї ска

ли - два хрести. Хто й кому поставив там ті хрести, це 

знають нині лише старі люди. А воно було так: 

Колись давно зайшов у Богдан малий хлопчина, сиро

та. Хто він і звідки, яке його «ймено», цього ніхто не знав 

- не знав того і сам хлопчина. Називано його раз Музич

кою, раз Співачком. Самим виглядом різнився від других ... 
Чорнявий був, чорні кучерики звисали йому на високе чо

ло, а великі, чорні очі, горіли як дві жаринки ватри, здава

лось, що вони не гаснуть, а світять і вночі! Був живої вда

чі, не міг довго посидіти на одному місці - бігав, як і бі

гали його очі, то сюди, то туди, щоб усюди бути й усе бачити. 
«Притулили» до себе того хлопчину Молдавчуки й Котлани 

- перебував то в одних, то в других. Годували і приодівали 

його. Чому ж би ні? Наші люди не були ніколи скупі, були 

добрі і щирі одні для одних, а бідні й сироти находили в них 

завжди притулок. 

Хлопчина-сирітка - ховався і ріс у Богдані. Роботи ніхто 

не давав йому - знали: він не до роботи. Ходив, бігав і спі

вав ... Співаночок знав дуже багато, ніхто не знав, звідки 
їх брав, хто їх його навчив . . . Казав, що співаночки самі до 
нього приходять, нашептує йому їх вітрець, наспівують пта

шки, чує їх від комашок і цвіркунів у траві, а вночі прилі
тають до нього ангелики й приносять йому співаночки. А 

до того ж наші гори всі засіяні співаночками - якась неви

дима, добра рука посіяла їх на царинках, на верхах і поло

нинах, щоб люди збирали їх і ними звеселяли світ і себе ... 
Знає він ті засіяні Бескидом співаночки й збирає їх, тому 
їх так багато має . . . Співає і дальше ними гори засіває -
дбає, щоб не пропадали, а разом із чічками цвіли-процвіта
ли, радість і втіху людям давали, журу проганяли ... Ходив 
той хлопчина-приблуда і співав від ранку до вечора. 

А потім зривав м'які листочки з дерев і грав на них. Це 
був початок. А дальше дав хтось йому флоєру. О - на ній, 
то не лише вднину, але і вночі грав би був. А грав так на 
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флоярі, як досі ще ніхто в Богдані не грав. Прибігали старі 

й молоді й слухали його гри, не могли наслухатися. 

Нераз говорив, що хотів би мати скрипку й на ній грати. 

Поїхав раз Молдавчук у Сигіт і привіз йому скрипочку. Ці

лував її і обіймав, до серця притискав . . . І зник із с~рип

кою - не було його кілька тижнів. Вернув одної неділі -
де був, не сказав нікому. На вигоні серед Богдана влаштува

ли леrені забаву з танцями. Пішов туди й хлопчина зі скрип

кою під пахаю. Заграв і всіх зачудував! Приворожив, зача

рував ... Такої гри не чули ще ніколи богданці ... Від тої 
неділі почали називати хлопця-сироту Музичкою - досі на

зивали його Співачкам. 

Найшовся у Богдані майстер, який зробив для нього й 

цимбали - ото ж грав і на цимбалах, а коли підріс, почав 

грати й на трембіті. Не лише в Богдані знали й любили 
Співачка-Музичку, знали його й усі сусідні села й дивом 

дивувалися, хто навчив його так грати, а до того ще й спі

вати? 

Почав співати, то не було кінця тим співаночкам. І де 

він носив їх? Може ходив до боднаря й приспівував до 

нього: 

Ой боднаре, боднарочку, дуже тебе прошу, 
Зроби мені коновочку, най співанки ношу» 

А мав тих співаночок стільки, що й у дві коновки не змі

стив би їх. Носив їх, як казав, у пазусі, під кресанькою і за 

чересом, а ще більше в серці, бо любив їх дуже співати. 

Флоєру носив за чересом, скрипочку під пахаю, а цимбали 

перевішені були в нього на ремені почерез плечі. Так бачили 

його все наші верховинці ... Найбільше любив сам собі спі
вати, але грав і людям. Зимою на весіллях і гостинах, літом 

на храмах і забавах. Літом притягали його до себе верхи й 

полонини. О, там він грав, там він грою полонини звеселяв. 

Заграв . . . так зараз увесь перемінився, скрипка та її го

лос брали його на свої крила й несли поза світи, підносили 

вище Говерлі до небес і до сонця підносили, де його гра лу

чилася і єдналася з грою ангелів, а побувши з ними, назад 

на зелені гори й квітисті полонини вертала. Грав Музичка на 

полонинах вівчарям, ватагам і бовгарам - уносив у стаї ра-
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ді сть і веселість, проганяв скрипкою смуток і журбу. його 
гра, це не бу ли струни скрипки та її голос, ні, це був голос 

його душі і серця. 

Подоївши вівці і корови й позаганявши їх у загороди, 

сходилися вівчарі на полонині за стаєю ,Музичка грав і спі

вав, вони танцювали ... Здавалося, разом з ними танцювали 
полонини, підскакували коровки, штрикали овечки. 

Знав Музичка всі полонини, а полонини знали його. Але 

тільки наші полонини, з нашими ватагами й вівчарями. На 

волоські полонини не заходив ніколи - не любив волохів, 

ні мадярів, ні жидів ... 

Заходили нераз у наші села мадярсью и волоські цига

ни, грали одні чардаша, другі гору, чув їх гру Музичка, але 

чардаша, чи гори ніколи був би не заграв! Грав лише на

ших коломийок для наших верховинців. Знали Музичку не 

лише полонини, вівчарі й бовгарі, знали і овечки та ягнята. 

Заграв у скрипочку, овечки переставали пасти травичку, 

оточували його довкола й слухали гру. А ягнятка скакали, 

крутилися, танцювали ... Раз притрапилося і таке. 

Йде наш Музичка-Співачок полониною попід П'єтрос. Ра
ненько було це, ще лиш сонечко вийшло на полонину з-по

за гір. Йде та на скрипочку приграє собі, втопив себе в її го
лосі, поза ним більше нічого не чує ... А тут, Бог знає звід
ки, ведмедиця перед ним, та ще й не сама, з двома тулука

ми-ведмедятами. А звісно, ведмідь не кидається на безбо

ронних людей. Не зачіпаєш ведмедя, він не зачепить тебе, 

але не так ведмедиця з малими. 

Вона боїться за своїх дітей і готова розірвати на кусні 

стрічного чоловіка. Знав це Музичка, але не думав утікати. 

Пристанула й ведмедиця, не кидається на Музичку, слухає 
голосу скрипки ... А малі? Постояли при матері й до Музич
ки прибігають. Він грає - вони граються, скачуть, перевер

таються . . . Ведмедиця, муркоче задоволено, стоїть на місці 
й покивує мохнастою головою. Розійшлися всі як приятелі. 

Раз вечером сіла на полонину густа, темна неrура. Таку 
неrуру люблять вовки - можуть легко зловити овечку, або 

барана й поживитися ... 
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А Музичка не зважає на неrуру, йде полониною, грає на 

скрипці й приспівує. А тут три вовки біжать напроти ньо

го . . . Він, як би ніколи й нічого, грає дальше й співає. А 
вовки? Вони пристану ли, не йдуть дальше, слухають гру 

Музички. Постояли, послухали, завернули й побігли, звідки 
надбігли. · 

Любили й пташки слухати гру Музички, зазулі на голос 

його скрипки переставали кукати - слухали її голосу. По

лонинські жайворонки знижувалися над голову Музички, 

тріпотіли крильцями й слухали його гру. 

Рибкам - п стругам пригравав Музичка у флоєру. Тоді 

припливали пструги до берега річки, чи потока й слухали 

голосу флоєри, чи сопілки. Любили ту гру, бо щораз більше 

їх припливало до берега. Сідав під старим буком, чи де над 

потоком і грав. 'У гру вкладав душу і серце - грав горам 

і потоками, які любив понад усе. Чому ж не мав би грати, 
коли в наших горах усе грає і співає. Грають потоки срібни

ми водами, грають ліси шумами дерев, листочками й чатин

ням, грає полонинський вітер, співають пташки, бренять 

пчілки й комашки, тож до тої гри й співів долучує і свою 

гру та співаночки. 

Кому грає і співає на верхах і полонинах, питали його. 

'Усміхаючись відповідав: «Поперше граю і пісеньками 

прославляю Того, хто сотворив наші гори й подарував їх нам 

- Госпідкові нашому ласкавому. Йому ж грають усі наші 
гори і все, що живе у них. Так відповідав, грав і співав даль

ше. Любили його всі - старі й молоді, гостили, годували й 

одівали. Почали й дівчата зиркати за ним - за його буйни

ми кучериками, за великими, палкими, чорними очима, за 

рум'яним личком смаглявим ... Не одна пішла би за нього 
заміж із «віскоком», хоч знає, що «В співака ні сердака, ні 

руба сорочки, від неділі до неділі, складав співаночки». -
Все його багаство, це скрипка й флоєра, іншого не прид

бав, про інше не думав, не мав і часу думати. Намовляли йо

го найти собі яку дівчину, одружитися, осісти на одному 

місці і стати «tаздою» ... 
Музичка сміявся . . . «Я давно вже одружився, казав -

моя жінка, це скрипочка - добра, щира й вірна, струнами 

гладить, пестить і голубить своїм голосочком. Вірнішої і 
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ліпшої жінки понад мою скрипку не найшов би я в усіх 

горах ... А мое rаздівство? Бльшого від нього немае ніхто! 
Це ж усі гори з лісами й полонинами!» 

Сказав це й заграв ... Заграв такої, що не люди, а смере
ки та ялиці, обнявшись з буками і яворами, затанцювали би! 
Так і видно було, як із струн скрипки сипалися іскри й за

палювали до танцю. Нині Музичка тут, завтра вже там. Не 

всидів би довго на одному місці. Але люди підглянули таки, 

як заходив він до одної вдови, в якої була гарненька як ла

стівочка, звинна як білочка, доня Марійка. Задержувався 
там нераз і два-три дні ... 

Жила та вдовиця з донею далеко за Богданом над потіч

ком. Ії чоловік - а було це давно, коли Марійка була ще 
малою - вибрався був раз перед Різдвом до Рахова, щоб 
купити дещо на свята. Поїхав у Рахів верхом на коні. 

Зима була люта, сніжна і морозна. Взагалі давно були зи

ми в горах дуже морозні і сніжні, до того ж ще буряні. От, 

уже і Святий Вечір, уже й Різдво, а rазда не повертає. Пла

че, ломить руки й заводить rаздиня, плаче і її мала доня. 

Пропав rазда! Загинув десь, привалили сніги, заморозив мо

роз, а може вовки зажерли його й коня. Шукали за ним, але 

не найшли навіть і сліду. Вдові траплялися женихи, та вона 

не мала і вгадці виходити вдруге заміж . . . А може вірила, 
що її rазда живе десь і поверне до неї? Сама rаздувала, а 

доня помагала їй у господарці. До них обоїх почав щораз 

частіше заглядати Співачок-Музичка ... Мабуть упала йому 
в око Марійка! Можливо побачив у ній другу скрипочку? 
Може? 

п 

Була одного року люта-прелюта зима, тиснули морози, 

засипало снігами гори й долини, гуляли полонинами вітри. 

А вже найбільше лютувалась та зима перед Різдвяними Свя
тами. Годі було сусідові відвідати сусіду. Та якось одної 

днини - два чи три дні перед Святим Вечером - трохи 

злегшало, не віяло снігом, перестав тиснути мороз. Але ж та 

полекша не тривала довго. Перед вечером почав падати гу

стий сніг, потиснув мороз, а там звіялася страшна буря. 
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А Музичка-Співачок повертає із своїх мандрів - поспі

шає у Богдан, щоб там Різдво Христове відсвяткувати у Мол

давчуків і Котланів. А другої днини свят мусить навідати 

вдовицю над потоком і її Марійку. О, Марійка таки глибоко 

засіла в його серці. Може таки візьме її собі за жінку, хоч 

і казав, що не буде женитися - в нього жінка його скрипка. 

Так, так, ожениться. Вдовиця не буде противитися, а Марій

ка вийде за нього замуж з охотою ... Це він знає добре. Так 
думає і в Богдан поспішає. Днина перед Різдвом взагалі ко

ротка, а тут ще й буря зі сніжницею скорочують її ... Хоч 
ще днина, а вже нічого не видно - сніг сліпить очі, небо 

закрили снігові хмари. Йти щораз важче, сніг вище колін, 
буря звалює з ніг. 

Та Музичка не піддається бурі, борикається з нею, як 

може, та бриде снігами. Але ж буря щораз сильніша! Дух 

запирає, не дає дихати, от-от, звалить з ніг, засипле снігом ... 

Не знав Музичка як довго борикався з бурею - не знав, 

чи давно ніч заступила день ... Та це ще ніщо, але він не 
знає вже, де він - на добрій дорозі в Богдан, чи може збив

ся з дороги, може блуд учепився його й веде, куди сам хоче? 

Страх почав закрадатися в його серце. 

А тут буря гуде, реве, шаліє ... Засвистало, загуло, ослі

пило й заглушило ... Нараз паде щось на Музичку, кусень 
дерева, чи якась звірина? Щось живе ... Нахиляється Му
зичка, ловить руками те «щось», підносить, а воно слабим 

голосом щебече: «Рятуй, хто в Бога вірить, рятуй». 

Ні, не звірина це, ні, а якась жінка . . . Чує крізь бурю 
її слабий голос. О, Боже, та це ж Марійка! Вона, вона, доня 

вдовиці над потоком! 

Каже, що вертає з Богдана, куди післала її неня купити 
щось на свята. Та захопила її буря - збилася з дороги, ос

лабла й змерзла, кілька разів запала вже була в сніг, але 

якось піднялася і йде, але куди йде, того вже не знає, чи ді

б'ється до хати і до мами, теж не знає ... 
Зраділа дуже, пізнавши, що це Музичка при ній і дер

жить її за плечі, щоб не запала в сніг. А Музичка, як може 

так потішає її, що якось не дадуться бурі й морозові й до

б'ються до якоїсь хати, хоч може не до маминої ... 

232 



Але ж буря шаліє, щораз сильніше, крутить не лише 
снігом, але теж ними обидвома, торощить, ломить і вириває 
з корінням дерева, валить їх з ніг, як дерева, щоб повалити 

їх на землю і присипати снігом. 

Темно, не видно нічого - лячно, пудно. А вони обоє 

йдуть . . . Куди, не знають. Не йдуть, ні, а продираються 

крізь бурю і сніговію. Що крок - пристають. Марійка зов

сім ослабла вже. Музичка, хоч сам не дуже сильно дер
житься на ногах, як може, так підтримує її і потішає, що не 

загинуть, що переможуть бурю і мороз. А буря реве дальше 

- реве, гуде, різними голосами заводить, мороз добирається 

до тіла ... Музичка добирає останніх сил, щоб не дати Ма
рійці впасти . . . Впаде - не встане, замерзне ... 

Нараз не знати звідки взялася сила в Марійки - вири

вається з рук Музички - хоче бігти - простягає руки -
Музичка чує, як говорить . . . Чує крізь бурю . . . «О, о, там 
неньо мій! Вийшов напроти мене. Знала я, знала і мама, наш 

неньо не пропав, не загинув, вертає до нас із Рахова, буде 

святкувати з нами ... Будемо святкувати разом, та ще й ан
гелики прилетять, колядувати будуть з нами, а я знаю бага

то коляд, навчила мама. О, о, чую вже ангеликів - вони 
летять, крильцями трепочуть, співають, несуть нам свій спів, 

коляди . . . «На високій горі звізда сьи з'явила» . . . Неню, 
неню, бери свою доню за руку й веди до мами, вона жде нас. 
О, як же втішиться мама! А може взяв би ти мене на пле

чі? Я чогось ослабла, мені тяжко йти ... Чуєш неню?, Боже, 
та ж ти певно не знаєш мене? Так, так, як ти пішов у Рахів, 

я була маленька, тепер уже велика . . . яка ж я рада, що 

ти вертаєш д'нам, що вздріла тебе, що ти не пропав, як ка

зали люди . . . А мама, о, як вона буде тіщитися тобою! Не
ню, неню, бери доню на руки й неси! Ще трохи й буде наша 

хата, а в ній мама, в печі ватерка, тепленько й затишненько 

буде нам. В хаті світло й ватра, а на порозі хати - мама ... 
Неню, неню, скоріше йдім д'хаті, не далеко вже! Неню ! ! ! 
- закричала, витягнула перед себе руки, скочила і впала -
замовкла. 

Підняв її Музичка, взяв як дитину на руки й пробує не
сти . . . А буря не дає іти, завертає назад, звалює на зем

лю ... Та він не дається їй ... А тут паде перед ним ялиця, 
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звалена бурею! Куди ж йому тепер іти? Сам не знає, як обій

шов ту грубу ялицю, та ще й з Марійкою на руках. Але 

чує, що він слабне, що сили опускають його, щораз тяжче 

йому дихати, чує душиться і мерзне ... Щож буде? Чи дов
го ще зможе змагатися з бурею, чи він її, чи вона його пере

може? До того ж не знає де він і чи зайде до хати вдовиці 

і занесе їй живу Марійку. Темна, буряна ніч, темно в його 

очах, темно й у душі . . . Темно й безнадійно . . . Зневіра 

огортає, завмирає серце, шум у голові, мороз добирається до 

тіла. А він чує - слабне . . . От-от упаде й не встане біль
ше ... А Марійка? Ії шкода, не його ... Ні неня, ні мами, 
ні брата, ні сестри нема в нього - ніхто не заплаче над ним, 

як замерзне тут. Але Марійка? Ії бідна мати! Боже! Рятуй 
не мене, а Марійку! Рятуй, не дай загинути! Що ж буде? 

Якось пробився крізь бурю іде, ні не йде, а бриде снігами й 
не чує тягару в руках . . . Якщо б не буря і не мороз ... 
Стежка чи плай, куди йде, звужена. По обох сторонах ви

сокі скали, а снігу тут дуже багато, лише що буря не мете 

ним, не має тут розгону . . . Та хоч темно, але побачив у ска
лі печеру. Добуває останніх сил, щоб тільки зайти в ту пе

черу. Туди напевно не довіває вітер, може і мороз там мен

ший . . . Ось він у печері. Справді в ній тихо, буря не за

віває до неї. Не встоїть на ногах, та ще й з Марійкою на ру-

ках - присідає ... Пригортає д'собі Марійку, наслухує, чи 
не заговорить ... Дарма, мовчить, але дише, значить живе, 
не замерзла ... Чим би розігріти її, колише її, як дитину .. . 
Якщоб міг вложив би її за хазуху, огрів би своїм тілом .. . 
Чує - Марійка починає оживати. Говорить щось шепотом .. . 
Музичка наслуховує і чує: 

«Мамунцю моя, я вже недалеко, відчиняй двері, я не сама, 

я з ненем. Він із Рахова вертає, я з Богдана ... Радій, тішся 
нами ... О, я вже в хаті. Мама посадила мене коло печі ... 
О, якже в ній ватерка палає, як гріє . . . О, якже мені теп

ленько, щораз тепліше, й здрімнутися хоче, заснути хоч на 

хвилиночку . . . Колише ватерка, ломить сон. Заснути, за

снути ... )) -
Мовкне, видно засипає ... Заснула ... А він дальше ко

лише її на руках ... Марійка заснула. Спить Твердо вснула, 
ледви чути її слабий віддих ... 

. 234 



Сниться їй тепла хата з ватрою, сниться неньо і мама ... 
Так вона спить і в сні чує тепло. 

Але він не спить, а все ж таки здається йому що він та

кож при ватрі, йому щораз тепліше. І спати хочеться ... О, 
заснути, заснути ... 

- Та ні - аж закричав. - У таку бурю ходять голодні 

вовки. Зайдуть у печеру й обоє нас пожеруть! Ні, ні, Марій

ка нехай спить, а я не піддамся снові. Скинув зі себе сердак, 

завинув у нього Марійку. Нехай спить ... Наслуховує, -
вона хоч слабо, але дихає. Він бігає по печері, не дає зло

мити себе снові, мусить перемогти його. Як довго тупцював 
по печері, не знає. Хоч упадав із сил, не приставав. 

Почув: на дворі, поза печерою, тихне буря, щораз тихше 

там . . . Чує, виють вовки - виють щораз голосніше. Боже! 

Щоб тільки не зайшли в печеру! Роронитись нема чим ... 
Славити Бога, побігли біля печери й погнались, шукати здо

бичі. Починає прояснюватися - дніє . . . Виглянув із пече
ри ... Тиша, лиш мороз сильніший, ніж учора був. Збудить 
Марійку й підуть дальше. Хоч би мав нести її на руках, за

несе її мамі . . . Пробує розбудити її - не розбудить. Бере 

на руки, колише нею, - не помагає . . . Ба, вона не дише. 

Боже! Марійка мертва! Не хоче повірити цьому ... Але ж 
так - Марійка заснула навіки й не прокинеться вже ... 
Що ж йому робити тепер, що діяти? 

Підождав аж на дворі розвиднілося ліпше. Пороззирався 

по світі, подумав, як і куди йти до хати вдовиці. 

Провиднілося йому в очах - знає вже, куди йти. Бере 

мертву Марійку на руки й несе. Заніс її вдовиці. Та не спа

ла всю ніч - прочувала лихо. Побачила мертву доню, за

ридала й заголосила . . . Лишив її з мертвою донею, побіг 

у Богдан. То біг, то падав, то знову вставав і дальше біг, аж 
забіг у Богдан. 

Вибралися до вдовиці Молдавчуки й Котлани, взяли з 
собою ще людей і майстрів, щоб збити домовину. Музичка 

оповів Молдавчукові, що було минулої ночі й як Марійка 

вмерла - замерзла . . . Домовину з Марійкою принесли в 

Богдан і похоронили . . . Але того похорону не бачив Му
зичка. 
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Запав у страшну rорячку й перележав у юи дуже дов

rо . . . Ніхто не надіявся, що видужає і що буде жити. Та 

за Божою ласкою видужав із тяжкої хороби ... Видужавши, 
пішов на rріб Марійки. Над rробом rрав у трембіту до пізно

rо вечора. Люди сходилися слухали rри й молилися за ду

шечку Марійки. А як Музичка зовсім виздоровівся, поста
вив на скалі над печерою, де заснула вічним сном Марійка, 

високий хрест ... Із тоrо часу Музичка перестав бути та

ким, як був колись . . . Ніхто не чув уже йоrо співанок, ні 
веселої rри на скрипці ... Ніхто не бачив йоrо на весіллях, 
ні на забавах. А як коли rрав, то rрав у трембіту - сумно, 

тужливо rрав, що серце плакало разом із трембітою. А на 

одному місці не вдержала б була йоrо жадна сила. Літом 

блукав по полонинах, зимою ходив по селах. Говорили лю

ди: «Музичка змилив розумом». Та, як стоїть у святім пи-

сьмі: «Велій єси Господи, і чудні суть діла Твої» ... Не лю-
дям їх розуміти, не людським розумом зглибити їх .. . 

Блукав одного року Музичка, як то його звичаєм бувало, 

по горах, по селах ... Наближалося Христове Різдво, хотів 
провести свята в Боrдані. Йде, поспішає, - днина коротка. 
Але звіялася сніжна буря з морозом. Захопила його ніч, а 

буря заrнала в ту саму печеру, де колись замерзла Марійка. 

Але Музичка не замерз тоді. Замерз тепер ... Зморив його 
сон, заснув і не проснувся вже ніколи ... 

Печеру з ним завіяли сніги. Щойно на весну найшли 

мертвого Музичку ... 
Найшли, принесли в Богдан і поховали поруч Марійки ... 

Тоді Молдавчуки поставили над печерою другий хрест. Оба 
хрести стоять там і по нині. 

«Оце те, що найшов я в своїй пам'яті і оповів». Сказав 

Молдавчук Іван і поклав нової rрани в люльку, що давно 

поrасла була ... 
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НЕЙМОВІРНЕ 

Присіла була гори й полонини густа неrура. Здавалося, 

що це хмара сіла на гори, а вітер не дає їй сидіти, лише же

не ї щораз дальше й дальше. Темно, як уночі. Але в стаї 

Молдавчука ясно світить ватра. Молдавчук покутав уже все. 

Сів при ватрі, закурив люльку й припочиває. Herypa - це 

ніщо, хоч правда, в часі неrури звір кидається на маржину 

й робить шкоду. Але Бог ласкавий, закриє і засокотить від 

лиха. А неrуру розвіє вітер і сонце знову освітить і огріє по
лонину й маржину на ній. 

Тягне Молдавчук димок із люльки, поправляє ватру й до
кидає до неї дров. Подумав щось, усміхнувся сам до себе й 

заговорив: 

«Наповістувався я вже немало - всєкого та неоднакого, 
але таки всього не розповів ще. От хоч би про те, що ста

лося було не в Богдані, а в тому великому селі Ясінню, за
був оповісти. 

Давнічко було це, але й по нині пам'ятають люди, а ста

рі переповідають ту «причку» молодим, переповідають, не 
як якусь байку-небилицю, а істинну правду. Правда, вчені 

називають таке гуцульськими забобонами, пересудами, чи то 

по-біблійному суєвірством, а воно зовсім не так. Отак і те, 

що сталось бу ло колись у Ясінню - сталось і рознеслось 

вітром по всіх горах, селах і закутинах, назвав би хтось бай

кою ... А воно було так: 
Жив у Ясінню rазда-дука, багатий на все село, Семен 

Клочурак. 

Здоровий, рослий, кремезний, тілом сильний і з розумом 

в голові. Мало тепер у наших горах таких rаздів, яким був 

Семен Клочуряк. У сі поважали й шанували його, але були 
й такі, що трохи й боялися Семена, бо й був він і гострий, 
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хоч і справедливий, не робив нікому кривди, не надуживав 

своєї сили - казав: «з добрим по доброму, з лихим по -
злому». Лише, що догодити йому не було легко - дуже ви

магаючий був. 

Незвичайно працьовитий і запорадливий був і дуже 
ощадний, хоч скупарем не був, своє господарство побільшу

вав, де трапилася нагода, він докуплював rрунту, а вже по

лонин, то все йому було замало; де тільки була яка на про

даж, він перший купець на неї. Під Чорногорою мав щось 

три, чи чотири полонини, просторі, трав'ясті, мав чим тіши

тися і rаздувати. Нераз говорив своїм синам: 

Полонини сотворив Господь, щоб годувати травами мар

жину, а маржину, щоб годувала нас, людей. Наші полонини 

святі для нас, їх посвятив і подарував нам сам Бог. То ж 

треба нам шанувати їх, як святість, а взявши раз у руки, не 

випускати їх із них ніколи. 

- Синів, а мав їх трьох, держав цупко й міцно в своїх 

залізних руках. Казав: «добрий візник, добрі коні, добре тяг

нуть і добре йдуть - з дороги не зійдуть». 

Два сини - найстарший і наймолодший - вдались по

слушні й покірні - слово неня було для них святе. Не та

кий був середущий син, Никола. Непокірний, лукавий і кора

вий був - хотів усе робити по своїй волі - був упертий -
нераз робив неньові наперекір. Карав його неньо за непос

лух. але не все ті кари помагали. Однак тверду, залізну ру

ку мав старий, то ж усе мусіло бути так, як хотів і наказу

вав. Ніколи - як казав - не випускав віжок із рук. А вже 

Николу, то, здається, таки загостро держав у руках. 

А Никола затискав зуби й потішав себе думкою: умре 

старий, а тоді дасть він собі волю! Сам собі паном буде ... 
Ну й діждався смерти старого ... 

Звалили літа старого Клочуряка на постіль - знає не 

встане вже з неї. Ось його смерть вже недалеко, чує її кро

ки. Косив він щороку травицю, а тепер прийде смерть і ско

стиь його. 

Прикликає д'собі синів. Станули біля його постелі ... По
глянув на них, зміряв їх очима від голови до ніг і так про

мовив: «Сини мої! на мене час ... ()сь-ось покличе мене Гос-
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подь до себе - не побачите вже мене й не почуєте. Так воно, 
так, а може й не так. Відійду від вас, відійде моє тіло, це 

так ... Але мій дух буде завжди з вами. Буде вас нагляда
ти й дозирати - буде вас бачити й чути, буде за вами слід

кувати. Оце затямте собі добре - цього не забудьте! Буду 
повсякчас із вами так, як був зо мною мій неньо. Не самим 

своїм власним розумом і волею жив я і rаздував - о ні! Я 

жив так, як учив мене мій неньо, хоч він давно вже відій

шов від мене, він керував мною, в нього шукав я поради й 

науки й продовжував те, чого він, на цьому св1т1 живучи, 

не закінчив був. Ще і ще раз кажу, затямте собі добре це, 
що чуєте від умираючого неня. 

Трьох вас у мене і поміж вас трьох поділив я все моє 

майно, що кому призначив, знайте і так воно мусить бути! 

Жадної сварні і незгоди не сміє бути між вами! Цього не 

любить Бог - сварливих і незгідливих не благословить і не 
дає їм добра, ні тут, ні там ... 

Посидок із усім, що в ньому, залишаю найстаршому з вас, 

бо так завжди бувало в нашому роді і так мусить бути. Се

редущий і наймолодший пошукають собі жінок, подружать

ся і розrаздуються, як пристало синам Семена Клочурєка. 

Знаєте, що того що лишаю вам, не залишив мені мій неньо, 

тож і ви маєте те, що дістанете від мене, подвоїти, а то й по

троїти! З малого росте велике, зі слабого сильне. Розумна 

голова й дбайлива, роботящі не ліниві руки, залізна воля, 

завзятий дух, упертість і витривалість потраплять зробити 

мале великим, слабе сильним. Як із малої дитини виростає 

великий чоловік, а з приземного бучка грубезний, високий 

бук, з малого вірленяти могутний орел, так із малого ма

єточку має вирости велике майно. 

Така вже Божа воля, щоб з малого виростало велике, зі 

слабого сильне. Такий Господний закон і наказ! Так має 

бути! 

Уважно слухали сини неня - старший і наймолодший 

- не відривали від нього очей, ловили кожне його слово. 

Тільки середущий, Никола, переступав із ноги на ногу та 

покручував головою, хоч неньо весь час не спускав із нього 

очей ... 
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Підходили сини до вмираючого батька, прощались з ним, 

цілували його руку, а він хрестив їх і цілував чола. Руку 

Николи придержував довше в своїй і гостро вдивлявся у 

нього, як би бажав прошити його своїм зором наскрізь. 

Побачивши найстарший син, що неньові кінчається жит

тя, засвітив воскову свічку й дав йому в руки, та й відчи

нив вікна й двері, щоб було легше неневі вмерти. Неньо ще 
раз повів очима по синах, здихнув глибоко й відйшов із цьо

го світу. Сини повклякали, помолилися за душу неня. 

Величавий похорон справили сини помершому неневі. 

Три пари сірих волів везли на цвинтар деревище з тілом, 

трьох трембітарів грали, а людей було видимо-невидимо. 

Багату комашню по неневі справив найстарший син, багато 

подарунків роздав за поману. 

Найстарший син Клочурєка був уже одружений наймо

лодший підшукав собі теж дівчину, оженився і став rазду

вати, як покійний нень наказав. 

Не так той середущий, Никола! Вмер неньо, та й вмер

ли його слова й наказування. Женитися він і не думає, каже, 

що на це є ще час. Він хоче зажити вільним життям, побути 

буйним леrінем. Тепер йому воля, спали з нього, як із коня 

пута, нема залізної руки неня, щоб ним керувала. 

Тепер мені погуляти, тепер ми-сьи хоче ... 
Тепер мої головоньки ніхто не клопоче! 

Ій-га! 

Так - розгулявся Никола, Нема забави, де би його не 

було. Але, але ... На гульки - на данці, на забави - набут

ки й гостини потрібні гроші - багато їх потрібно! В нього ж 

і багато приятелів - побратимів, ну й молодички є, а вони 

ласі на подаруночки, як ведмідь на мід ... 

Мусять бути в Николи гроші! Думав і надумав ... 
Продасть полонину, що дістав по неневі. Чи мусить бу

ти в нього полонина? А може вжениться з такою, що буде 

мати полонину? Було тоді в наших горах мало жидів, якось 

боялися залазити між - як казали - диких гуцулів. Але 

в Сиготі було вже багато жидів і то самі багатії. Доробилися 

ту великого майна, торгуючи всім і купуючи все, що давали 
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гори. Між сигітськими жидами найбагатіший був жид, що 

його верховинці звали Лейбунем. Його знали добре Ясінці 
- заїжджав сам, або з синами в Ясіння і купував, що лише 
попало в руки, купив був уже і ліс над Тисою, мав кілька 

полонин. 

До нього, до того Лейбуня, поїде Никола й продасть йому 

полонину. Сідлає коня, сідає на нього і їде в Сигіт до Лей
буня. Лейбуньо, почувши, що це син того славного Клочурє

ка Семена загостив до нього, дуже-дуже зрадів цьому. Зараз 

попросив його сідати й казав поставити перед нього фляшку 

вина - сам налляв Николі вина в пугар і почав облесно при

говорювати до нього. Не питав, чого Никола загостив до ньо

го - не питає - Никола сам йому скаже. Старого Клочурє

ка не любив Лейбуньо - таких, як був він, ніхто з жидів 
не любить. Клочурєк носився дуже високо, з Лейбунем не 
хотів стрічатися і говорити - стрінув, обходив здалеку й 
спльовував позад себе. 

Никола випив вино з пугара, закурив і почав казати, що 

це принесло його до Лейбуня. Так, і так, каже, купи в мене 

полонину, ту, що сусідує з твоєю, під Чорногорою. 

Лейбуньо, почувши це, дуже здивувався, не міг сам собі 

повірити ... 

Що син Симена Клочурєка, того ворога жидів, задумав 

продати жидові полонину? Неслихане й нечуване! Лейбуньо 

задеревів і онімів з дива. Наляв і собі вина в шкляночку, 

випив, погладив бороду, покрутив пейса й щойно потім про

цідив крізь зуби: 

«Що я чую? Хочеш продати полонину? З тим приїхав до 

Лейбуня, з тим? Але спитай вперед чи в Лейбуня є гроші? 

Ну й чи та твоя полонина потрібна Лейбуні? Ни, ни, раз у 

Лейбуні нема грошей, друге нащо йому твоя полонина зда

лася? Оце мав тобі сказати і сказав». 

Почув таке Никола й каже, що піде шукати другого куп

ця на полонину. Хоче вже йти. А Лейбуньо: 

«Та гов! Який же ти скорий і гарячий! А куди тобі йти 

під ніч? У тебе нема в Сиготі знайомих. Полонину куплю в 

тебе, або й не куплю, а переночувати тебе таки переночую 

й повечеряти дам. Наповнив Николі ще вина. Пий, а з поло-
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ниною може воно якось буде. Подумаю, поговорю з синами, 

пораджуся, поспитаю, що скажуть сини. Полонину купити, 

це не з бича луснути . . . Аякже . . . Пий, най вийде на здо
ров'я. 

Випив Никола, Лейба налив знову. Того вечора не гово

рив про продаж-купно полонини. Никала повечеряв, випив 

ще вина й пішов спати. Встав рано, вмився і помолився, а 

зараз же й сніданок на столі. Поснідав. А тут Лейбуньо з си

нами. Говорять про це, й про те, про полонину й не згадують. 
Починає про неї говорити Никала - питає чи Лейбуньо 

із синами хочете купити полонину, чи таки ні? Лейбунь 

гладить бороду, раз-другий, позирає на синів, то на одно

го, то на другого і цідить крізь зуби . . . «Чи куплю в тебе 
полонину - питаєш ... А чи я знаю, купити її, чи не купи
ти? Не дуже то вона потрібна мені, не дуже то хочеться ме

ні закопувати гроші в твою полонину. Закопати, то воно лег

ко, але чи можна буде їх назад відкопати, оце сук у дереві. 

Але, як кажуть, «купити не купити, але поторжити можна» 

- не зашкодить ... Кажи, що правиш за ту полонину, ка
жи, хай чую». 

Подав Никала ціну ... 
А Лейба в регіт. Тупотить ногами, плеще в долоні, рего

четься як кінь. За ним зареготалися і його сини. «А бодай 

ти, Никало, впився, бодай ти здоров був! Умієш жартувати. 

Але видно молодий ти ще, а які роки - такий розум. Ні, ні, 
Никало, не будемо сватами, ні, не будемо». На це Никала: 

«Ну - я сказав своє, а ти скажи своє, що дав би ти за ту 

полонинну?» 

«Я, що давби за неї? А не чув ти, - як говорять мудрі 

люди, - той купець, хто половину дає. Бери половину з то

го, що зацінив, та ще й подякуй Лейбі, такого другого купця 

не найдеш! Ні, ні, не найдеш, щоб увесь Сигіт перейшов. 

Лейбуньо лепський жид і любить вас, горен, хоч ви й оприш

ки, та не дуже то навидите жидів - нехристами, ба й пар

шєками називаєте. Але Лейбуньо ще нікого не скривдив 

і не ошахрував, не скривдить і не ошахрує і тебе, сина слав

ного на все село Ясіня, Семена Клочурєка. Випий вина, за
кури, та подумай, - маєш час, спішитись не мусиш, не маєш 

чого ... Лейбуньо хоче добре заплатити за полонину. 
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Пішли Лейба і його сини геть, залишили Николу самого 

в кімнаті. Посидів троха й вийшов . . . Треба напоїти коня 
і підкинути йому сіна. Побачив Лейбу - каже, що хоче йти 

оглянути Сигіт. Кивнув Лейба на одного із синів, каже, що 
не пустить у місто самого Николу - варівко, небезпечно, 

всєко може трапитися. 

Походив Никола з жидком по місті - все тут не так, як 

у них в Ясінню - все інакше. Жидок опровадив його всю
ди, показав усе. Щойно над вечір вернули. Засіли за стіл -
на столі всячина, чого душа запрагне, а замість вина горілка, 

на яку тут кажуть палінка. 

Гостять жиди Николу, приговорюють до нього, заговорю

ють його. Вкінці заговорив Лейбуньо: «Ну що, надумався, 

Николо? Будемо сватами? Стокмимося, зап'ємо галдамаш? 
Ну кажи, кажи, береш половину того, що заціпив? 

Почався торг - довгий, не легкий. Нарешті таки стокми

лися. Лейбуньо згодився дати трохи більше грошей, як да

вав. Другої днини зробили в нотаря документ - Никола на

пхав повний черес грошей, сів на коня і поїхав у Ясіння. 

Радість розпирає груди! Тепер погуляє - має защо. За

дивує всіх людей у Ясінню! Щоб тільки діждати неділі! Пі

де до церкви, а потім на забаву. Ох, і забава це буде, забава! 
Покаже Никола Семенів, що вміє, що може! Пішов спати. 

Вснув солодким сном. Спить. Черес із грішми під його го

ловою. А нараз - що це? Сон це якийсь страшний, чи що? 

Щось гуде, шумить, свище, буря гуляє по хаті ... А тут 
щось, чи хтось, підносить Николу з постелі й кидає ним на 

поміст посеред хати. А тут верже щось і черес із грішми 

на поміст. Довго не міг піднятися на ноги. Вкінці встав, і хи

таючись, позачиняв двері і вікна, що щось повідчиняло -
підняв черес з грішми ... Ледве діждав ранку. 

Га - що буде, те й буде, пішов до церкви. Позбирався 

святочно. Вийшов на царинку. Станув посеред неї, а даль

ше не зробить ні кроку. В очах стало йому темно, голова за

крутилася, серце молотом б'є. А потім якась невидима рука 

бере його за плечі і завертає в хату. І приходить знову ніч. 

Іде Никола спати. Та вснути не легко. Пізно було, як уснув. 

І знову те саме, що було попередньої ночі. А до того по

чув ще й голос, якби з-під землі: «Сину виродний, що зробив 
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ти? Кому продав батьківську, християнську полонину? Жи

дові, нехристові, ворогові? Проклену, проклену тебе! Не най

деш ні спокою, ні щастя тут, не прийме тебе наша свята 

земля до себе!» 

Пересидів і цю ніч до ранку і весь день ходив, як запамо

рочений, або приворожений. Прийшла третя ніч. Уснув І0к 
над ранком. Але, чи був це сон, чи спав він? Мабуть ні ... 
Цієї ночі прийшов до нього покійний неньо. Станув біля по

стелі, нахилився над ним і промовив страшним, грізним го

лосом, словами заговорив: «Іди, сідлай коня, сідай на нього 

і їдь в Сигіт. Верж жидові гроші й відбери від нього поло
нину!» 

Що ж було Николі робити? Мусів зробити, як звелів не

ньо. Поїхав у Сигіт, зайшов до Лейбуня. Поклав перед ньо

го гроші і сказав: «Бери твої гроші, мені віддай мою поло

нину». Не моя це воля, а покійного неня. Це неньо казав 

віддати тобі гроші і відобрати від тебе полонину». 

Жид почувши це, не закричав, а заревів. Почав рвати 

свою бороду й тупотіти ногами. Прибігли його сини і нароби

ли повну хату рейваху, якби хтось напав на них і хотів їх 

обрабувати. Випхали Ни1шлу силою, аж на дорогу й вергли 

за ним черес із грішми. Сам не знає, як вернувся в Ясіння. 

Дві наступні ночі мав спокійні - спав, неньо не приходив 

д'ньому. 

А на третій день побачив Никола перед хатою сина Лей

буня на коні. 

Каже жидок Николі брати гроші, сідати на коня і їхати 

в Сигіт. Заїхав Никола в Сигіт, станув перед Лейбунем. 

Не пізнає Никола Лейбуня - не той, що був - зовсім 

змінився. Зачервонілі очі вилізли йому на верх, борода збу
рена, розкуйдовчена, пейси звисають, наче сіно з оборога, 
весь труситься, от-от упаде. Ловить Николу за плечі: «Маєш, 
маєш, гроші, приніс їх? Давай їх - зараз давай! Бери собі 
назад ту прокляту полонину, не хочу її, хоч би й дарував 

мені! Ні, ні, не хочу її!» Не жде, аж Ник:ола витягне гроші 
з череса - сам зриває з нього черес і дрижачими руками, 

витрясає з нього гроші на стіл. Каже одному з синів пере

числити їх. До Николи: 
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«Нещастя приніс ти в мою хату, не полонину! Відколи 

живу, такого ще не бачив. Чоловік нашої віри вмре, похо

вають його і вже! А люди вашої віри й по смерти живуть і 

докучають бідним жидам і напастують їх. Агі на таке! А чи 

знаєш, що той твій неньо дві ночі не давав мені спокою, му

чив мене й товмасив мною, мало на смерть не замучив мене? 

Вмер, вмер, поховали ... А до мене таки приходив! Термосив 
мною і кричав на мене: «Віддай, віддай жиде християнську 

полонину! За горло брав, душив, бороду і пейси скубав, шах

руном, ще й паршєком називав мене. Ни, ни, не хочу тої по

лонини, най вона западеться, най її вода заллє, не хочу!» 

Пішли до нотаря - жид взяв гроші, Николі повернув 

полонину. На відхід сказав Николі, щоби пішов на гріб сво

го батька й сказав йому, нехай залишить Лейбуня в спо

кою - жид зробив, як померший хотів - віддав Николі по

лонину. 

Вернув Никола в Ясіння. Тепер він вже не той, що був 
Найняв за неня Службу Божу й поклявся перед вівтарем 

бути вірним і добрим сином покійного неня. А неньо відвідав 

його ще раз уночі . . . Не говорив уже грізно, злагідна го
ворив. Казав поставити на верху полонини камінний хрест, 

на знак, що полонина була й буде повік християнською і не 
перейде ніколи в жидівські руки. Відходячи, погладив Ни

колу рукою і поцілував у голову. 

Зробив Никола, як казав неньо - поставив хрест на по

лонині - він там і по нині стоїть. Підшукав собі rаздівську 
дівчину, взяв її за жіночку й став rаздувати. А що за rазда 
був із нього? Багатством перевищував обох братів своїх. В 
усьому наслідував свого неня. Мав велику пошану у людей 
в Ясінню і поза ним. Ба, він купив у Лейбуня полонину, що 

сусідувала з його. Заплатив за неї два рази стільки, як була 
варта й таки купив! Нащадки Николи Клочуряка живуть 

і сьогодні в Ясінню і згадують Николу та його «причку» з 

померлим дєдем і пригоду з жидом Лейбунем у Сиготі. 
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ОЗЕРО СЛІЗ 

Одної неділеньки святої було це, увесь день не гріло, а 

пекло таки сонечко і вітрець не дихнув. Під горячими про

міннями сонця розкрили квіточки свої пелюстки й розто

пилась живиця на смереках і ялицях -гори, ліси й поло

нини залили пахощі, напоїли пахощами повітря. 

Втомилось сонечко, час би йому йти на відпочинок, але 

якось не легко йому прощати гори, ліси й полонини, воно ж 

їх дуже любить. Ще, й ще раз до них промінячком припадає, 

лагідною, материнською рукою пестить, гладить, до поло

нин усміхається, верхи гір цілує, надобраніч лісам посилає. 

Нема людських слів, якими можна би передати чари кра

си передвечірнього, гірського світу з його лісами й полони

нами й прощаючого його над обрані ч сонця. Здається, це сам 

Бог сходить у ту передвечірню годину на гори і, набравши 

повну жменю чарів, засіваючи їх, радіє радощами їх меш

канців, гуцулів. Видно любить їх, коли не жаліє їм найцін

ніших скарбів-чарів, краси відповідно до кожної пори ро

ку . . . - Оцеї то передвечірньої, благословенної години за

сіли ми оба, Молдавчук і я, на лавиці перед його стаєю, мов

чимо й мовчки подивляємо світ гір і Його Творця -- Бога. 
Іх же подивляти й славити можна не словами, а глибокою 
мовчанкою. Тільки мовчки можна слухати гірську казку

шепі т лісів, журчання неспокійних потоків, тужливий голос 

далекої трембіти та веселої гри флоєри. Мовчали ми, а наші 

душі сповнялися вщерть вдячністю Господеві за його ласки 

й щедроти . . . Аж по довшому часі Молдавчук, як би про
кинувся зі сну, махнув рукою, - може щось відганяв від 

себе, підніс угору голову й промовив: «Великий, єси Господи 

й чудні суть діла твої, а Велич Твоя у величі краси наших 

Карпат». Вийняв з-за череса люльку, напхав у неї тютю-
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ну, викресав огню і закурив ... Пустив із рота раз і другий 
сивого димку, подумав і почав тихим голосом повістувати ... 

«Так, так, не пожалував добрий ласкавий Господь нічого 

нашим горам, ні багатства, ні краси, а до того в них і не мало 

всяких див і чудес, про які нікому й не снилось, в які нехо

тять нині вірити ... Правда, ті дива й чуда заховані й закри
ті перед людьми, не всякий може їх узріти й зрозуміти. От 

узяти хоча би одне озерце, заховане в Чорногорі . . . Що ж 
- озеро, як озеро, чи мало тих озер у наІІІИх горах ска

зав би неодин. А воно зовсім не так - не подібне те озеро до 
других і заховане й закрите між скалами ... 

Довкола нього дерева, яких у нас тепер майже нема вже: 

тиси, модрені, кедри. Все спокійне, ніби задумане чимось -
зажурене й засмучене. На деревах довкола нього не сідають 

птахи й не співають, не кує зазуля, хіба десь часом, і то ли

ше осінню, присяде на котромусь з дерев ворона, закряче й 

полетить дальше. Не було ще ніколи так, щоб якась звіри

нка пила з того озера воду ... Та й сонце не заглядає до ньо
го й не миє свого золотого личка в його воді, як у водах 

других озер, хоч його вода чиста, прозора, як сльози невин

ної дитини, як крапля ранньої роси. 

А що воно за озеро, звідкіль узялось і як повстало про 

це сьогодні мало хто знає, бо й не багато тих, які його бачили 

й про нього чували. Про нього можна було почути лише від 

стариків. Вони то розповідали, що був час, коли того озера 

не було в Чорногорі, ніхто не чув за нього й не бачив там 

його. Була серед високих, стрімких скель, долина, а на ній 

росло різне запашне зілля і цвіли чічки. Любили ту квіти

сту долинку гірські звірята - заходили на неї рогаті олені 

з ланями, серни з сернюками, грались там зайчики, бігали 

білички, проходжувались rотури із курочками, а на довко

лишніх деревах гніздилось різне птаство й співом-щебетом 

оживляло долину. Так воно було довгими віками ... 

Аж геть-геть пізніше почала появлятись на тій долині 

вода. Зразу не було її там багато, але з роками ставало води 

щораз більше, аж повстало невеличке озерце. Але його вода 

не випливала з землі, ані не спадала з хмар з дощем. Звід

ки ж брало воду те озеро? Тут-то і диво і чудо ... 
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Ось що можна було про це почути: озеро те повстало із 

сліз! Але чиї це сльози були й хто їх приносив сюди? Про 

це знали сказати тільки старики ... 
Були це сльози двох царів, що панували над Карпатами 

- Цар гір і Цар лісів ... Довгі, довгі віки стояли наші Кар
пати так, як їх сотворив Господь, ніхто не нарушував ·їх. 

Покривали їх вікові темні ліси, а в них жила й розмножу

валась всяка звірина, гніздилось крилате птаство, а в би

стрих водах рік кишіло від рибок, у дуплах старих дерев 

складали бджілки мід, над лугами літали метелики, царин

ки прикрашували різнобарвні чічки, а в глибинах лісів ви

водили свої танці-хороводи лісовики з лісними, а з мавками 

танцював чугайстер. У темних нетрях і дебрах проживали 

різні духи, самі добрі, злих не було - налізли в наші гори 

аж пізніше. Одним словом, щоб не думати, треба сказати 

правду: наш Бескид Лісистий-Зелений це був таки справ

жній рай на землі. 

Аж зайшли в Карпати лихі люди ... Під ударом лихо
го чоловіка повалились на землю ялиці, за ними кедри, тиси, 

смереки, бук, явір і клен. Від стрілу злого чоловіка упав 

ведмідь, за ним олень, вовк, рись і другі лісні звірі . . . Тоді 
то полилися з очей Царів гір і лісів сльози, гіркі, гарячі 

сльози за красою гір, за вільним життям у їх лісах. 

А слуги цих двох панів-царів ловили їх й заносили у ві

долинок між скалами в Чорногорі. Ті два царі Бескидів пла

кали щораз частіше, бо до плачу давали щораз більше при

чин лихі люди. Від їх злих, злочинних рук гинула краса гір

лісів, гинула і звірина - смуток і жаль клали на гори свої 

руки, а оба володарі гір і лісів плакали, лили сльози. А слу

ги не носили тих сліз у озеро жменями, а скіряними ворка

ми, бордюгами. Тож озеро ставало щораз ширше й глибше, 

й почав звати його озером сліз із очей; його вода - сльози 

царів гір і лісів. 

Довкола озера нема нічого - одні лишень сині незабудь

ки. Не падуть на них ранками й вечорами срібні роси - всю

ди лишень сльози . . . вода озера не замерзає і в найлюті

ший мороз ... Оминають те озеро люди й звірі. 
Та якось одної літньої, спечної днини, заблукав був над 

це озеро чужий мандрівник. Палила його спрага. А тут вода 
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озера манить і тягне до себе. Припав до води - п'є, не ві

дорветься від нього - пив скільки хотів. У став - а з його 

очей ллються сльози - не перестають литись ... ПіІІЮв пла
чучи, напився не води, а сліз. Ходить горами й лісами й пла

че ... Покарало його озеро ... Він же й походив з тих злих 
поганих людей, що то з їх диких рук падали ліси й гинула 

гірська звірина, а оба царі - гір і лісів - проливали за ни
ми гіркі сльози-воду озера в Чорногорі ... 

Була раз молодичка-вдовичка, велика красуня, дуже гор

да й пишна; захотілось їй стати ще кращою і перевищити 

красою всіх молодиць у горах. Порадив їй якийсь там во

рожбит піти в Чорногору, найти там озеро й умитись до схід 

сонця його водою. Молодичка пішла в Чорногору, але не до 

того озера, що радив ворожбит, а зайшла до озера сліз. Об

милась до схід сонця його водою-сльозами і що сталось? Ото 

перемінилась в стару, поморщену бабу, а з її очей почали 

«чуріти», литись сльози, як вода з «чюркальця» ... 
А було ще й таке: був джиrуристий верховинець, чорня

вий, кучерявий. Замість держатись своєї жінки, він зиркав 

і бігав за другими. Плакала й побивалась його жінка, ходи

ла по знахорах і ворожбитах, ніщо не помагало. Аж один 

знахор приманив до себе того зрадливого чоловіка й пере

конав його, що як би пішов у Чорногору до такого й такого 

озера й обмився би його водою, тоді, «липли-би» до нього 
всі молодиці. Той повірив знахорові, пішов у Чорногору, 

знайшов озеро сліз і обмив себе його водою . . . А тоді? Тоді 
осліп, онімів навіки й уже не міг зазирати за молодичками, 

а ті не хотіли дивитись на нього, на сліпцуна, як казали. 

І був уже вірний своїй жінці до самої смерти ... 
Один лише Довбуш звільнив був гори від лихих чужих 

людей, зраділи тоді оба царі гір і лісів, перестали проливати 

сльози, а стало й води в озері меншати й вона не була шкід

ливою для Довбуша, а навпаки. 

Але не стало Довбуша, почала вода в озері прибувати, 

ставало ширшим і глибшим. Щораз більше сліз приносили 

слуги обох панів гір. А бувало ще й так, що вода озера не 

містилась в долині між скалами, тоді зривався вітер, брав 

його воду на свої легкі крила й розносив із дощем по горах. 

Це діється й нині, а найчастіше осінню, і тому то наші гори 
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завжди восени вмиваються сльозами, поки не прийде зима й 
не заморозить ті сльози, замінить їх у срібні перли л еду. 

Та бували й віщуни, які проповідали, що прийде ще час, 

коли озеро в Чорногорі переповниться сльозами-водами і 
вийде з своїх берегів. Настануть дуже важкі-тугі часи для 

нашої Верховини й верховинців ... 
А може помилились ті віщуни? 

Не дай Боже, щоби їх віщування сповнилось! 
Нехай Господь, вседобрячий Батько наших гір, закриє і 

захоронить їх від усякого лиха й нещастя, нехай справить, 

щоб озеро сліз у Чорногорі висохло, а його дно покрилось 

квіточками-чічками, на деревах довкола нього, щоб заспіва

ли-защебетали пташки й закувала зазуля! Амінь!» 
Мов живий стоїть переді мною старий Іван Молдавчук 

на його полонині Виртопі. Бачу його, чую його повістування. 

А разом із ним бачу й усі наші гуцульські Карпати з Го

верлею, Піп-Іваном і Петросом, у всій їх величі і красі. Бачу 

наш Бескид оповитий темними, задуманими, замріяними лі

сами, чую рев звірів у них, бачу зелені заквітчані полони

ни, а на них овечки, то чорні, то білі, за ними ж вівчарики 

з фолєрами-сопілками . . . Бачу стаї і зимарки з ватрами, а 

над ними гострий, живичний дим. Чую шум чорногірських 

лісів, бачу гуцульські села, розкинені по rрунях, гордих гу

цулів із пістолями за чересами й топірцями в руках, а на 

царинках бачу пишних гуцулок ... А он-там Тиса ревуча
гремуча, а на ній дараби, що несуть у світи красу й багатство 

гір - дерево закарпатських лісів . . . Але бачу ще й отого 
найбільшого знахора гуцульського, Дарадуду на Плоскій ... 
Він теж говорив про озеро сліз у Чорногорі . . . Із смутком 
в очах і болем у серці казав: «Відев прийде ще час, що не 
лише два володарі гір литимуть рясні сльози, але заплачуть 

і всі наші Карпати. Що ж буде тоді з озером сліз у Чорного
рі? Що буде, що буде з його водою?» 

Це питання тривожить нині і мою душу ... Насувається 
і друге питання: а чи діждуться наші Карпати радісного 

часу, коли озеро сліз у них висохне й пропаде на віки? .. 
Тоді пригадується мудрість нашого народу: «Віра скали 

пробиває, віра гори перевертає» ... Тож вірмо, а наша твер
да віра хай осушить і озеро сліз у Чорногорі ... 
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НІЧНА ПРИГОДА 

Оце ще одне повістування Молдавчука Івана. Розповідав 

він його ось як: 

«Усе на світі має свою молодість і старість. Навіть і ват

ра з молодої стає старою». Горіла і в ньому колись молода 

ватра. Горіла, коли то й він був молодим - горіла, як був 

ще леrінем. 

Вибрався був одної зимової днини до свого побратима в 

присілку Богдана над потічком. 

Що ж - днинка зимова коротка. Засидівся і забалакався, 
не оглянувся, а тут уже наближається вечір, починає темні

ти. «Попращав побратима та йду, спішу д'хаті». Прискор~ 

кроків, бачить - починає падати сніг. Темнrє, але не так 

аж, щоб не бачити нічної краси гір ... 
Ох ті карпатські зими! Це чарівна казка! Оце йде гора

ми пані, вся в білому одягу - на голові срібний місяць, в 

довгих косах зірки, то золоті то срібні. За нею пан із довгою 

сивою бородою, з насупленими бровами, з грізними лютими 

очима. Пані - це зима, пан - мороз. 

Де вони провели весну, літо й осінь, цього не знає ніхто. 

Може гостювали десь далеко в теплих краях, тепер же за

гостили в гори Карпати. Може? Зайшли в Карпати, засіяли 

їх білими снігами, придавили холодом - студінню. 

Білою грубою скатертю вкриває зима гори, а мороз іскра

ми їх мережить. 

Білою скатертю застелила зима верхи гір, полонини й 

царинки - так - але смерекові ліси й дальше зеленіють. 

Тоді спішить зимі на допомогу мороз, заморожує пластинки 

снігу на смереках і білим инеєм їх покриває. Усе тоді тут 

біле ... Радіють зима й мороз - усі гори в їх руках. Так во

но бу ло й тієї ночі, коли то Молдавчук зустрівся був із вов-
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ком. Вертався тієї зимової ночі з rостини в побратима, що 

жив rен далечко за Боrданом над Тисою. 

Падав із вечора rустий, мокрий сніr, а потім почав потис

кати мороз, ніч прояснювалася, на небо йшов місяць із зір

ками. Молдавчук іде, поспішає д'хаті, підсвистує ... Ід~ й 
розrлядається, натішитися не може зимовою ніччю над rо

рами. 

Гарні наші rори літом, а ще rарніші зимою, зокрема вночі. 
Заворожені й причаровані . . . Зима, це чарівниця, мороз -
знахор, планетник. Говерлі поклали на rолову срібну ко

рону, Піп-Івана заrорнули в білу rуrлю. Гірські села завіяла 

зима сніrами, а мороз заrнав людей у хати, щоб сиділи при 

ватрах і повістували собі казки давнини. На бажання зими 

мороз здавив кліщами ріки і потоки, щоб не шуміли й не ре

віли та не ворушили тиші ночей ... 
А Молдавчук іде . . . Задивлений в чари, заслуханий в 

шепоти rірської зимової ночі ... Зимова ніч із її чарами

дивами несе йоrо на своїх крилах, несе й підносить вrору. 

Не йде, а біrом біжить, усе дальше й дальше ... 
А йому доріжка понад потік. Доріжка вузька. В одному 

місці іде понад стрімку скалу над потоком. По правій сторо

ні доріжки якась колешня - чути вівці у ній блеють, а по 

лівій скала, доріжка там ще вужча, як була досі. 

Але чому блеють у колешні вівці, чому не сплять, це ж 

ніж уже! Підходить ближше до колешні, а там під нею вовк. 

Виrріб діру попід колешню і тяrне з неї барана, чи вівцю. 

Знає, чому вівці заметушилися і блеють. Але ж йому тре

ба йти попри ту колешню. Що буде, як вовк випустить, з кіг

тів вівцю і кинеться на ньоrо? А в ньоrо нема зброї, лише 

топір у руці. Виминути колешню нема куди. З одноrо боку 

потік, а над ним скала. А йти мусить. Завертати назад не мо

же. Наблизився до колешні з вовком біля неї. Іде, а все rля

дить на вовка, що держить в пазурях вівцю, чи барана. Хо

тів крихітку обминути вовка, забуваючи в ту мить про ска

лу. Хвилина і він «летить» зі скали в потік. Мав щастя, що 

під скалою був потік rлибокий, замерз, а на леді було баrато 
сніrу. На той сніr «злетів» і не поломив собі ніг. Зате «наїв

ся» страху. Вовк залишив вівцю під колешнею і кинувся 

за ним на потік. 
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Маленька хвилина й Молдавчук попаде в кігті голодного 

вовка. Молдавчук, бачить свій порятунок у найближчій сме

реці. Ось він уже на ній. А вовк? Він «прикочнув» під сме

рекою, не вступиться з-під неї. Минає якийсь час, холодно. 

Що придумати для свого рятунку? Скочити на вовка із сме

реки, а щож як вовк відскочить в бік, а відтак спіймає його 

в кігті, та не випустить його живим. Гинути, та ще такою 

смертю, не хочеться Молдавчукові. Клякнуть руки, а він все 

швидше думає, ум безупинно працює. 

Зломилася галузка, за яку держався Молдавчук. Паде з 

дерева просто на вовка, приголомшуючи його . . . Молдав
чук бігом до другого, грубшого дерева - вже на ньому ... 
Але й вовк тут же, під деревом ... 

Починає Молдавчук вити вовчим голосом. Вовк, думаючи, 

що десь там надбігає другий вовк і зжере його вівцю на до

ріжці під колешнею, залишає смереку й Молдавчука на ній, 

та й по скалі вгору дреться до своєї попередної здобичі. 

А Молдавчук із смереки на землю та й потоком. Біжить, 

що сили в ногах. Дальше йти потоком не можна - завале

ний каменюками, мусить вийти на доріжку. Вийшов на неї 

й прямує. Аж тут просто на нього біжить зграя вовків -
тічня. 

Вовки - тічня, зачули його вовче виття на смереці і бі

жать у сторону, звідкіля чули виття . . . От і «попав»! Про
паде. Вовки роздеруть його - сліду по ньому не залишуть 

- зжеруть з кістками . . . Що ж робити? Вовки недалеко 
вже. Нема близько й дерева на якому можна б схоронитися. 

Тай і це не врятувало би його від вовків. Вовки «Сокоти

ли би» його навіть до ранку. А він через холод не вдержав

ся б на дереві довго. 

Так, але треба рятувати молоде життя. Над потоком гу

сті лози й вільшина. Залазить у них, запирає дух у собі. 

Щастя, що падав густий сніг - він певно осліпив очі вов

кам. Пробігли лозину й вільшину, не завважили Молдавчу

ка й не занюхали. 

«Слава і дяка Господеві за його ласку святу». 

Вилазить Молдавчук з гущавини, йде дальше. Чує, там 

під колешнею гавкітня і гаркітня вовків. Але ж нараз, що 
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це? Ні доріжки понад потік, ні потока. Де ж він, куди йти? 

То направо, то наліво завертає . . . Збився з доріжки відбив
ся від потока. А може це блуд причепився його? О - добре 

знає, що це таке той блуд - чув про нього багато від неня 

і других людей. 

Не знає, де він і куди йде, але йти мусить. Присів би, але 
тоді міг би зломити його сон. Заснув би й не встав би вже 

ніколи. Ні, мусить іти дальше. 

А тут ще одне «нещістєчко»; Зривається вітер, мете сні

гом, світу не видно. Згодом вітер перемінюється в бурю-сні

говію. Молдавчук іде, хоча буря запирає в ньому дух і на 

землю валить. 

Виє, реве буря. Та щоби лишень це. А то буря повига

няла з нетрів і дебрів усю погань і нехар. Вона заводить, 

то регочеться, то плаче, то сміється, «пуду»-страху наганяє. 

Та що це? 

Крізь несамовитий гук і рев бурі пробивається якийсь 

дивний голос . . . О - це ж голос трембіти ... Так, так, туж
ливу, сумовиту гру трембіти чути. Пристанув, наслухує, ди

вом дивується ... Чує виразно - трембіта грає, тужить пла

че, - це з лівої сторони. А з правої? Звідтам несе буря го

лос флоєри. О, який же милий і солодкий той голосок! У 

ньому зимова туга за весною, за її шумами і співами й за па

хощами весняних квітів-чічок ... 
Чудо-диво ... Зима перемінилася у весну. Так, так -

нема вже зими! Весна в ухах і серці Молдавчука . . . Та це 
хвилинка лише ... Молдавчук «прикучнув» під смерекою. 
Та не довго під нею припочивав і вслухувався у весняні по

шуми. Вони скоро перемінились знову у виття зимової бурі. 

Не встоятися Молдавчукові під смерекою. Буря відриває йо

го від смереки й несе, куди хоче ... , а він не знає, вперед, 
чи взад несе його - несе й крутить ним. Та, як може, так не 

піддається їй. Але, що буде дальше, чи не звалить його з ніг 

і не придавить снігом і не задушить? 

«Не дай цього Боже! Лишень Ти один можеш урятува

ти мене від смерти. Рятуй, Рятуй! 

Заревла й засвистала буря, засліпила густим снігом очі 

Молдавчука. Струсує з себе сніг, протирає очі ... 
«Боже! що це, що? 
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Перед ним високий хрест із розп'яттям Христа. 

«Привид»? 

Добуває останніх сил. 

«До хреста, до хреста, допоможи Господи, добитись! О, 

він уже під хрестом. Обняв його закляклими руками: «Ря

туй, розп'ятий на хресті, Христе!» 

І, що це, що? 

Нараз тихне буря. В серці надія, в ногах нова сила. Йде 
наперед себе . . . Здається, що хтось узяв його за руку й ве
де ... А він іде. Не вірить сам собі . . . Он там, там перед ним 
світельце. На те світельце йде, щораз ближче нього ... 

Хата ... Крізь віконця хати пробивається світло. Молдав
чук уже під хатою. Стукає у вікно, раз і другий. Доволіка

ється до дверей і паде в сніг. 

Чує: двері в хату відчиняються, хтось підносить його й 

веде в хату. Говорить до нього, та він, хоч чує людський го

лос, але слів не розуміє. Паде на лавицю і засипляє мер

твецьким сном. 

Проснувся десь перед вечором. Роззирається по хаті ... 
Бачить: rаздиня і дівчина, мабуть мати й її доня. 

«Іване - говорить rаздиня - питає «що зним, та, чи знає, 

де ві, у КОГО»? 

Не зараз почула відповідь від нього. Протер очі і чоло, 

розглянувсь по хаті, приглянувсь до rаздині. Та ж це вдови

ця на присілку Богдана, а біля печі її доня. Поволі «прий

шов до себе» - пригадав усе, що було з ним минулої ночі ... 
rаздиня дала напитися йому гарячого молока, поклала на 

стіл харчунок. Похарчував Молдавчук, а тоді розповів свою 

нічну пригоду. Все розповів ... Розповів і про хрест із роз

п'яттям, звідки побачив світло в її хаті. 

На це почув від rаздині: 

«Встала я і доня раненько - затопили в печі й сіли під 

кужелями - прядемо. Аж чуємо, хтось стукає у вікно. 

Вийшли з хати, відчинили двері, бачу, під дверима лежить 

чоловік. Підняла його, доня помогла затягнути в хату. Не 

зразу пізнали, хто це. А потім сплеснула в долоні: та це ж 

Молдавчуків Іван! Заговорила до тебе, а ти не відозвався ні 

словом - упав на лавицю і зараз уснув. Нехай спить - ска-
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зала я - стягла з твоїх ніг замерзлі корзани й укрила тебе 

двома ліжниками й ти спав і спав». 

Про хрест із розп'яттям, оповіла: 

«Мій неньо бував у опришках. Мадяри посилали на 

опришків гайдуків, опришки зводили з ними завзяті бої. 

У одній бійці упав мій неньо, опришки погнались за Гай
дуками, а пораненого неня залишили - думали, що він за

битий. Найшла його тяжко пораненого мама на тому місці, 

де тепер хрест. Люди помогли занести його в хату. Не по

могли ліки. Помучився кілька днів і помер. 

На тому місці, де зросив своею кров'ю землицю, поста

вила мама хрест із розп'яттям». 

Хотів Молдавчук «роздекуватисьи» з rаздинею і йти 

д'хаті. 

Але rаздиня не хотіла пустити його під ніч, ануж приче

питься до нього ще раз блуд. 

Мусів ще одну ніч переспати в хаті гостинної rаздині. 

Свое «повістуваннечко» закінчив Молдавчук ось як: «Відві

дував я ту rаздиню, та її доню нераз потім. 

Не минув рік, а та, доня її була моєю жінкою. Найліпшою 

жінкою і rаздинею, доброю мамою дітей, а пізніше бабунею 
для наших унуків ... 

Так то воно на цьому світі ... Люди думають сяк і так, а 
воно буває так, як Бог покерує ними і їх життям. 

Людська доля - Божа воля ... » 
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ВНУК ІВАНА МОЛДАВЧУКА, !БАНКО 

Попращав я гостинну хату - зимарку Молдавчука 

розпращався і «роздєкувавсьи» з ним і його внуком Іван

ком та пішов блукати дальше нашими горами. 

В кілька літ пізніше почув я, що старий Молдавчук за

кінчив своє життя - умер таки там, на своїй полонині, під 

Чорногорою, в зимарці. 

його тіло знесли в Богдан і похоронили на цвинтарі за 
церквою - там спочиває поруч своїх предків. 

А його внук, Іванко? 

Іванко не любив перебувати в Богдані - там було йому 
тісно. Він привик до полонинських просторів і зелених вер

хів - рев звірів і шепоти лісів були йому миліші, як мова 

людей. 

Літом вівчарив на полонині, ходив за вівцями й приспі

вував їм, щоб ні йому, ні їм не було сумно й скучно, а було 

весело і безжурно. 

Писав раз у листі до мене: 

«Понад усе любив я полонинський світ - усе літо носив 

на собі сорочку - "смолєнку" й таку саму кресаню, ходив 
зранку до вечора з вівцями, грав у сопілку і трембіту, а зи

мою жив у дідовій зимарці. Покутавши й накормивши овеч

ки й корови, сідав і читав при світлі ватри святе письмо. 

Любив цю зимарку й життя у ній». 

Як же міг її не любити? У цій же зимарці привела його 

мама на світ - тут колисали його до сну полонинські віт

ри, шум лісів повістував йому казки давних літ, тут і зимові 

бурі нераз жахом проймали його, рев звірів будив зі сну й 
різні духи навідували його. 

Тут же пробував із ним його дідик Іван, той, що вчив йо
го молитись, а потім навчив його і письма й давав читати 

святі книги. 
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О, його дідик - це була жива історія Гуцульщини - все, 

що діялось давно в наших горах, знав він! 

Знав, як жили тут давно люди, всюди бував, усе чув. 

Знав усі полонини, верхи - кичери, rруні і ліси, всі нет

ри й дебри, знав, де і які звірі живуть, куди ходять, де лі

тують і зимують, де перебувають лісні й мавки, де вовку

лаки й упирі, куди ходить чугайстер, знав усі добрі й погані 

духи, та й знав, як приєднувати собі добрих, а як сокотитися 

злих духів, знав і всі чари й закляття. 

І все те, що знав, переповідав унукові, Іванкові. -
Писав мені пізніше Іванко між іншим таке: 

«Було це мабуть літом 1928 року. Я вівчарив тоді в Тур
кулі. Підходить раз до мене якийсь молодий чоловік - по 

його одежі бачу, що він не "тутешній" - певно десь з там
тої сторони Чорногори, знад Прута, може з Ворохти. 

Підходить до мене, здоровкається і витягає з тайстри 

жмут газет і книжечок, дає їх мені і каже: 

«Візьми оце все й пороздавай людям у Лугах і Богдані, 

най читають». 

Газети, що він їх дав мені, це була «Сурма», було це щось 

таке, чого я досі не бачив і не знав. Чого мені і мій дідо не 
казав, бо сам цього не знав. Читав і мені читати давав ли

шень святе письмо. 

Напасуться мої вівці, полягають, а я сідаю і читаю все те, 

що дістав. Читаю раз і другий. Голова крутиться, серце 

б'ється. 

А потім? Став членом О У Н, а там, став зв'язковим між 

організацією ОУН на закарпатській і галицькій Гуцульщині. 

А дальше? Засяло сонце волі над Закарпаттям! Став во

яком закарпатської Січі - боровся з новим наїздником-ма

дярами. Ранений у бою попав у руки мадярам. У далося втек

ти. Виїхав за границю. Вернув у Богдан у зимі 1942 р. Туга 
пригнала в рідні сторони. Та не побув довго в Карпатах. Обо

в' язок казав попращати їх - не прочував, що на довго, 

а може й на віки, пішов на східні землі України. Чудом за

лишився живим. 1944 р. покинув рідну землю - став еміr

рантом». 
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А що там за Чорногорою, що зі селом Молдавчуків і Кот

ланів, Богданом, Раховом і Великим Ясінням над Тисою? 

Що з rаздами - дуками, що в них колись проживали й бі

ди-жури не знали? 

Села ті вкриті сьогодні серпанком смертельного смут

ку - не чорногірський орел там над горами літає, москов

ський кровожадний орел клює людей і гострими шпонами 

гори роздирає. Тінями гуцули по горах снуються - блука

ють, - того, що було шукають. А його нема. Наче темна ніч 

покрила тут усе - покрила і придавила, радість, веселість 

забрала, rаздів у наймитів замінила, в люту неволю гордих 

людей узяла. 

Нічого з того, що колись було, нема там. Верхи гір і поло

нини почорніли, не чути й шуму лісів, нема вже й звірини, 

що колись тут жила, тай потоки не грають так весело, як 

колись грали. Мовчить сопілка й флоєра не грає. 

А Тиса, та рідна сестриця закарпатських гуцулів? Стогне 

під тягарем дерева вікових ялиць і смерік, що мусить нести 

їх на собі . . . плаче за тією красою, що вкривала її береги, 
змішує свої води з кров'ю столітніх дерев, що лягли трупа

ми, тай зі сльозами гуцульської «старовіччини». 

А тихими вечорами хіба тільки гробовий голос трембіти 

там несеться і хтось стиха, щоб ворог не почув, сумненьку 

пісню співає ... 
Одне, що ще там залишилося «горєнам» це ясна, як про

мінь сонця літом, надія і тверда, як скелі Говерлі, віра, що 

таки прийде, прийти мусить час, коли озвуться соловейко 

й зазуля. Соловейко заспіває пісню волі, зазуля принесе сво

боду й нею закує в Чорногорі. Що дай Боже, амінь!» -
Про час перед смертю старого Молдавчука оповідав йо

го внук, Іванко: 

«Свою смерть прочував дідо - був мовчазний, не гово

рив, як це робив давніше, ходив повільними кроками, то при

сідав, а все думав і тер рукою поморщене чоло. В зимарці 

не сиділося йому, волів ходити по полонині, роззирався на 

всі сторони й говорив сам зі собою. Ходив за вівцями й при

говорював до них, заходив у загороду, говорив із коровками, 
називаючи кожну по імені, брав за роги волів і гладив їх тугі 

карки, а потім ішов геть і блукав, чи як казав, сновигав сиг-
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лами й лісами. Був неспокійний, щось недавало сидіти йому 

на одному місці, гнало його з місця на місце. 

Тільки вечорами сидів на ковбчику перед ватрою, курив 

люльку й вдивлявся в полумінь горіючих полін - сидів 

довго й нерухомо, як би щось прикувало його до ковбчика. 

Три дні перед смертю сидів вечером, як звичайно, біля 

ватри, курив люльку й думав . . . А потім, як би прокинувся 
зі сну, глянув на Іванка й сказав: 

«Заграй Іванку в сопілку, - заграй і заспівай. Але не 

веселої і скочної, а сумної, повільної, протяжної, - заграй 

і заспівай для мене». 

Іванко-внук добрий і послушний, заграв і заспівав для 

дідика свого. А дідик слухав, кивав головою, а якийсь див

ний смуток, наче осіннє павутиння лягав на його чоло й за

сновував його досі завжди веселі очі, його, досі усміхнені 

уста, кривилися. 

Іванко, сам не знає, як і чому, перестав грати - стало в 

зимарці тихо. Дідо відірвав свої очі від ватри, вийняв з рота 

люльку, глянув на Іванка й промовив: 

«Чому перестав грати, грай!» 

І Іванко заграв - сумної, протяжної - заграв, затужив, 

заспівав: 

«Вівці мої вівці, писаний ботею ... 
Хто вас буде віпасати, ек я сьи оженю»? 

А дідо за ним, усміхаючись злегенька: 

«Вівці, вівці, писаний ботей ... гей, гей!» 

Іванко грав і приспівував: 

«Вівці мої вівці, то чорні, то білі ... 
Хто вас буде віпасати Свєтої Неділі?» 

«Свєтої Неділі» - повторяє за ним дідо ... «Гей, гей!» І 

попав у глибоку задуму ... 
Не хотів, а може й боявся, переривати її грою і співом, 

Іванко затих, глядів на дідика сумними очима, а слізки го

рохом котилися по його обличчі. А дідо очутився із задуми 

й тихим, хрипливим голосом відізвався: 
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«Грай Іванку, грай для свого старого діда, поки ще живе 

й може слухати голосу сопілки! 

І Іванко грав . . . дідо слухав. 

«Вівці мої чорні та білі ягнята, 

Хто буде вас віпасати у Зелені Свята?» 

Нараз як би якась невидима рука підорвала старого з 

ковбка - піднявся з нього, станув посеред хати, випрямив 

плечі, пороззирався по своїй зимарці і затягнув старечим, 

але сильним кріпким голосом, яким не так ще давно читав 

в церкві «Апостола». 

«Вівці мої, вівці - й ти сивий баране! 

Хто вас буде віпасати, ек мене не стане?!» 

Га? Єк не стане тут на тих чорногірських полонинах зе

лених, старого Молдавчука з Богдана? Літом? А хто буде 

проживати у тій зимарці зимою, ек его не стане? А може 

будуть це робити твої «відродки» - може? Але, чи буде 

хтось із них знати ці гори та, як він знав їх? Знати й люби

ти, як він любив їх? Усім серцем, усіми мислями, усею ду

шею, очима, ухами й найменши порухом рук і ніг? «Єк мене 

не стане?». Хто перебере від мене все те, чим я весь свій дов

гий вік жив, хто? «Єк мене не стане? - А це вже скоро -
скоро буде» ... 

Звернувся до Іванка: 

«Помолися і лягай спати» . . . Сам він прикляк коло по
стелі і двого-довго молився і бився в груди ... А потім ляr, 
але чути було, як постогнував і щось шептав, ніби шепотом 

із кимось вів розмову ... 

Другої днини встав раненько як звичайно, обійшов мар

жину, й зготовив снідання, але був мовчазний, говорив ма

ло. А потім пішов блукати полониною. Так було до вечора, 

так було і наступної днини ... На третю днину вечером ка
зав Іванкові знову у сопілку грати. Заграв Іванко тої туж

ливої . . . Довго грав, старий слухав. А потім заспівав про 
вівці й сивого барана ... 

Заспівав на всю хатину, заспівав тужливо й жалісливо, 

слова виходили з самої глибини серця, продиралися крізь 
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двер1 и вікна зимарки й стелилися по полонині, сідали на 

верхи дерев, підносилися до небес ... Плакав, тужив і жу

рився Молдавчук, плакали з ним полонини, ліси й гори ... 

«Що буде як його не стане - не стане тут таких, як він, 

Молдавчук Іван? Чи найдеться хтось другий, хто знатиме 

всю гуцульську давнину й про неї повістуватиме так, як 

Молдавчук?!. Хто сокотити буде гуцульську старовіччину, 

як сокотив її Молдавчук і його предки? Як любив і сокотив 

її від зайдів Довбуш і його леrіні, між якими були й Мол

давчуки? Хто? Хто? - питає себе дідо й чорна хмара смут

ку-жури на його чоло лягає, жалем-болем старе серце стис

кає ... 

Довгенько так сидів дідо при ватрі, важку думав думу, 

давноминуле пригадував і переживав, душу свою будучим 

гір і горен трівожив, усе, що бачив, чув і пережив мов ко-

ралі-пацьорки на шнурок «силев», нанизував ... «Співають 
- говорив до себе «пішли літа марне з світа» ... , а воно 
може й не так . . Кождий же рік щось по собі залишив, 
щось у книгу життя записував . . . Залишав, як залишає і 

передає залишене весна літові, літо осені, осінь зимі ... Ска
зав Іванкові, що нерухомо стояв біля нього: 

«Іванку, а поможико старому піднестися з ковбка - чо

мусь твій дідо геть зіслаб - проведи його до постелі ... » 

Зробив Іванко, як дідо казав. 

Але дідо не ляг зараз на постіль, а прикляк коло неї і 

довго-довго молився, а потім ляг, але не спав і очей не за

кривав. А там почав із кимось невидимим говорити, що Іван

ка дуже злякало й «пуду» йому дало. 

Оце говорив його дід: 

«Єкже це так, кажеш, що й по смерти буду цими поло

нинами й верхами ходити, блукати? Я ж буду глибоко в зем

лі лежати, землею присипаний і привалений? . . Ага, ага, 

кажеш не я, а душа моя буде й дальше, як і давно, як і за 

життя моего тут, у наших горах, жити, хмаркою понад ними 

проноситись, хижим летом вірла літати, бистрокрилим со

колом буяти, квіточками в полонинах зацвітати, холодни

ми росами на трави спадати, осіннім дощиком гори поливати, 

інеєм ліси сріблити, весняним сонечком гори гріти, в би-
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стрих ріках-потоках купатися, з Говерлі до світу сміятися, 

радістю-втіхою Бескид засівати ... і, і - за вівцями, за ти

ми чорними й білими - й за тим сивим бараном, полонина

ми ходити - хоч мене вже не стане» ... «Не стане ... » остан
ні це були слова дідика перед його вічним сном. 

А розмовляв він перед тим сном із котримось духом, ли

ше Іванко не знав, з котрим, Духом гір, чи лісів? . . -
Прийшли люди з Богдана й забрали тіло діда Молдавчу

ка в село. Похоронили на цвинтарі побіч предків. 

Прийняла його до себе гуцульська земля і приголубила, 

як голубить мати доброго й щирого сина. Душа його напевно 

понад Чорногорами літає. -
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КІНЦЕВЕ СЛОВО 

Надтисянська Гуцульщина 

Казала стара гуцулка: «Щосми, кумонько, вчера харчува

ла, тосми сегодня вже забули, але і по сегодни ношу в па

м'яти те, що колис си діяло, щосми виділа та чула, все, все 
те тємлю, нічого й на макове зерно не забулисми» ... -

Те саме можу й я сказати. Ношу й по сьогодні в пам'яті 

і серці ті наші гори й людей з тієї Чорногори й бачу їх так, 

як бачив перед кількома десятками років, чую, як і тоді чув, 
шум темних лісів, рев ведмедів у них і шум та клекіт рік 

і потоків, чую співучу мову тамтешних сердешних гуцу

лів ... «Тямлю все, нічогосми не забув». -
Літом 1916 р. - в часі війни - трапилася мені нагода 

побачити перший раз нашу потойбічну Гуцульщину і піз

нати її ближче - пізнати й полюбити її верхи й полонини, 

Тису з її допливами, села і присілки, а в них добрячих і го

стинних, але й зубожілих мешканців, яким не легко прихо

дилося заробляти харч - «мелай» - муку на кулешу, та 

тєжко було заробляти «біленькі» - срібні десятикрейцаро

ві австрійські монети. А мимо цього вони радо ділилися 

останнім, чим могли приймали гостя, якщо той заговорив до 

них нашою, українською мовою. 

Другий раз довелося мені побути якийсь час на Гуцуль

ському Закарпатті після трагічно закінчених визвольних 

боїв-змагань. 

Пізніше стрічав наших закарпатських гуцулів тільки лі

том на полонинах. Чудова, прекрасна, чарами казкової кра

си приворожена та частина наших гуцульських Карпат. Ку

ди не піти, куди не повернутись і не глянути, всюди інші 
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краєвиди, а один кращий другого - все ж разом, це мальов

нича панорама казкової краси, неземських чарів і див. 

Коли наші Карпати по цю сторону Чорногори мають ха

рактер, так би сказати, краси Діонізійської, так по ту сторо

ну їх краса Аполінська . . . Лагідніше підсоння, літом біль
ше сонця і опадів, звідси буйніша рістня, більше всякого 

співучого птаства, більше лісової звірини, зими лагідніші, 

менше сніговійних бурей, а гуцули м'ягшої вдачі ... -

Як трагічна доля нашої України й народу, так і трагічна 

доля нашої Гуцульщини ... Одне плем'я, одне тіло й душа, 
плем'я одної віри і мови, одних звичаїв і побуту, поділено 

на три частини. Так було воно з деякими відмінами до часу 

першої світової війни, - поцейбічна Гуцульщина, галицька 

і буковинська приналежні були до Австрії, потойбічна до 
Угорщини - після війни порізано знову одне гуцульське 

тіло на три частини: галицьку частину забрала Польща, бу

ковинську з частиною давньої угорської гуцульщини забра

ла Румунія, а та понад обома Тисами припала Чехії. 

Частина, яка була найнещасливішою і найтяжче стогна

ла в мадярська-жидівській неволі, та й була найменше зна

на, світом і людьми забута, хоча з усіх частин Гуцульщини 

була справді найкраща й найбільш приманчива так красою, 

як і багаством природи . . . Знали це добре мадярські вельмо
жі, які часто навідували ці наші гори й улаштовували тут 

лови на грубу звірину й будували тут палацики для себе. 
Ці Карпати описував мадярський письменник, Маврикій Йо
кай у своїх повістях - сюди заїжджали архикнязі з роду 

Габсбургів на полювання, а їх ловецькі трофеї з наших 

Карпат можна й сьогодні бачити у Відні - у цих Карпатах 

мав свій палацик і син Франца-Йосифа, Рудольф. Тільки на
шим, українцям, не давали мадяри доступу в гори над Ти

сами ... Було «НЕМ СЛОБОД». 

Не поркращало воно й після відходу з Карпат мадярів, 

за часів панування тут Чехів, а ще гірше було під Румунами. 

Галицькі українці не мали права переходити Карпат, ні на 
чеську, ні на румунську сторони. Поляки не дозволяли укра

їнцям і наближуватися до границь тих двох держав. А гра
ниці в тодішних часах, перерізуючи Гуцульщину переходи-
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ли між Чехією і Польщею, найвищими хребтами гір, Чорно

горою з Говерлею і Піп-Іваном до Стога, де сходилися три 

границі. Звідси починалася польсько-румунська границя, що 

тягнулась високими полонинами, а зійшовши на Білий Че

ремош, - (Білу Ріку) проходила ним аж до його злуки з 

Прутом. Так - українцям із Галичини не вільно булон Пе
реходити границю на Закарпатську Гуцульщину, ні на че

ську, ні на румунську. Лише полякам було це дозволено. 

На основі туристичної конвенції могли поляки літом і 

зимою переходити в нашу Закарпатську Гуцульщину й по

чувати себе там, як удома. З Румунією не мали поляки такої 

конвенції, але могли завжди без перепон переходити на ру

мунську сторону Карпат . . . Чому ж би ні? Три загарбники 
Гуцульщини узнавали одну, злодійську конвенцію, побудо

вану на злодійській приязні та солідарності! 

Чехи розбудували були в «СВОЇЙ» частині Карпат тури

стичні шляхи з різними удогідненнями й схоронищами -
видали були туристичну карту й дуже радо вітали там поля

ків і других чужинців ... Літом і зимою чути було там пе
редовсім чеську і польську мову. Вихідною точкою для ту

ристичних прогульок було найбільше гуцульське село Ясін

ня з дев'ятьма тисячами мешканців. До Ясіння йшла з Гали

чини залізниця, а з Ясіння можна було влаштовувати про

гульки в різні сторони Карпат. 

Широкий, з закрутами - серпентинами, плай вів на під
чорногірські полонини, а дальше Лопушанським плаєм під 

Пєтросул, 1848 м. високий, а звідтам гірським хребтом на 
верх Пєтроса, 2022 м. високого. Хто не побував на його вер
ху, той не бачив і не знає неземської краси наших Карпат! 

З нього відкривається вид на всю Чорногору з Говерлею і 

Піп-Іваном, а навіть і на tорrани. З Пєтроса веде плай на 

полонину Прелуку, а дальше потоком у село Буркут - Ква

си з лікувальними джерелами води. З Буркута через річку 

можна було дістатися плаєм на Менчул і Шешул, звідкіль 

знову чудовий вид на Чорногору. 

З села Требушан, Білим потоком, а потім плаєм можна 

було вийти на верх Марморошського Піп-Івана, 1940 м. ви
сокого, а з нього на Полонинку й на Жербан, Берлебеску й 
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на Менчул. З Ясіння можна було стежками й плаями вийти 

на верх Менчола, а з нього на Близницю 1883 м. високу. З 
Близниці прекрасний, далекий вид на Чорну Полонину та на 

всі Марморошські Карпати й на Чорногору. З Близниці веде 

плай до Ковелеви й Биліни за Буркутом. Залізницею можна 

було заїхати до села Устєрік, де сходяться разом обі Тиси 

- Чорна й Біла. З У стєрік веде дорога до славного села Бог

дана над Білою Тисою. У тому селі проживали, може жи

вуть там і нині роди багатих колись господарів, Молдавчу

ків і Котланів. 

З Богдана, як і з Ясіння йшли шляхи в різні сторони 

Гуцульщини і на Чорногору. Не минали туристи й Рахова, 

що був уже не селом, а мав вигляд містечка. Із Богдана 
йшла дорога до Требушан, із дерев'яним промислом ... -

Така то була колись наша, потойбік Чорногори, Гуцуль

щина, та під мадярами й та під Австрією, а пізніше під Че

хами, поляками і румунами. 

Порізана, поділена, гноблена й визискувана, чужинцями

зайдами. А все ж таки вона жила своїм життям - жила ми

мо всього, буйно, шумно, весело - ворогам не здавалася, 

вольностей боронила. Гори своїми верхами зір досягали, 

«Чорногори в небо си змагали». Шуміли гори темними ліса

ми, ріками й потоками, ревіли звірями, цвіли чічками, спі

вали пташками, золотились сонцем, сріблились місяцем і 

зірками ... І справді - «Не було в світі над ту Верховину». 

Аж нахлинула на неї страшна, з усіх орд найлютіша, 
орда московська й принесла горам і гуцулам смерть і заги

бель . . . Загарбала всі багатства Карпат і оголила їх із кра
си, витявши впень усі ліси й прогнавши з гір звірину і пта

ство . . . Вільних гуцулів замінили в невільників, у рабів 

і наймитів ... 

Сьогодні там стогнуть і ридають наші Карпати, плачуть 

і заводять гуцули - у важкій, лютій, гіршої від всего неволі. 

До Господа руки здоймають, просять Його і благають, щоб, 
як колись жидів із єгипетьської, так і їх, щоб із ще гіршої, 

неволі, вивів і висвободив ... - Карпати, гуцулів і не ли

ше український, але й усі народи. 
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ДЕЯКІ СЛОВА З ГУЦУЛЬСЬКОІ ГОВІРКИ 

Абесте - щоб, аби 

Бzаний - гнутий, кручений 

Візувати - могти 

Воїти - кипіти 

Вола - хвороба 

Бурдей - бідна хата, землянка 

Баре? - направду? дійсно? 

Відай, відав - мабуть 

Відо:тати - відвідати 

Bo.JtOкu - обмотка на ноги в 

постолах 

Віхола - буря зо снігом 

Іалиця - гадя 
Годний - гідний пошани, по-

важний 

Дармовиси - прикраси 

Жироваиий - інкрустований 

Задвір.я. - подвір'я, площа бі-
ля хати 

Заступи - сходи 

!звори - провалля, глибокий яр 

!мити, ймити - ЗЛОБ.И'ТИ 

Ковтати - стукати 

Лудіния - одежа 

Мазанка - сорочка виварена в 
маслі і смолі 

Натерхати - накладати тягар 
на коня 

Нешта - погань, повія 

Не є.JtO си - не личить 

Під - горище 

Підмет - грядка 

Плова - злив-а 

Пох«тей - жебрак 

По-чуріти - потекти 

Прику-чнути - присісти 

Пуд - страх, переляк 

Рейства - пашпорт, дукумент 

Ровта - гурт вояків проти оп-

ришків 

Старчук - жебрак 

Сухозолоть - позолочені нитки 
на запаски 

Терх - тягар на коні 

Ті.м.унь - тому, для того 

Тобівка - прикрашена, шкіря-
на торба 

Убері.я. - ОДЯГ 

Фортуна - буря 

Фузія - рушниця 

Черлеиий - червоний 

Штола - стара смерека 
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Гуцулята на царинці 



В 'НЄділе'Н'Ь'КУ 'На царU'НЦі 



Дараби на Черемоші 



Перед бурею 



На подонині 

Брескуд Говердя зимою 



Музи11,ка-співа11,ок 

За Чорно~орою 



В «~оріщах» Чере.мошу 





Шпиці 



В Ч орно~орі 



Вид на Ч орно~ору 

Гуцульський краєвид із церквою 



Гуцул у Карпатах 

М. Кури.ли'Ч: Володарі Карпат (дереворізьба). 



Свя:ч.ен:ня пасок у Жаб'ю-Іл:ьці, 

під московською зай"нанщиною 

На світлині з 1958 р. бачимо свячення пасок біля церкви в 

Жаб·ю-Ільці. Не пізнати з облич жіноцтва, що прийшло ра

дісне свято, Великдень. Свою великодню-святочну «Мізероту» 

принесли в невеличких кошиках; нема давних великих пасок і 

дру~их «статків», що їх колись у писаних беса~ах на конях до 

свячення привозили. А там справа, в кутику, старенька бабуня, 

видно, при~адала собі давні Великодні і заплакала, сльози вти
рає. 

Один лише ~уцул на світлині в ~уцульському киптарі з дав
них, добрих часів. Ще є та,м два хлопчики - на одному киптарик 

біленький без жадних прикрас, на дру~ому - сама «крамщи

на», нічо~о ~уцульсько~о. Жіноцтво майже нічим, що на ньому, 

не при~адує ~уцульськости. 



Весілля в nо'Неволе'Ній Батьківщи'Ні 

Три пари «.м.олодят» - весілля - весіль'Ні ~ості. Але 'Ні сліду 

весіль'Но~о 'Настрою, весело~о. Не вид'НО ~уцульської 'Ноші, Жі'Нки 

'Не .м.ають вишитих соро'Ч.ок, 'На од'Ній є ще тільки киптарик -
'На ~оловах двох «відда'НиЦь» є ще ві'НЦі, 'На третій зви'Ч.ай'На біла 

хустка. Все в 'Них о~рабле'Но. 

А три .м.олодики-же'Нихи? Во'Ни 'Ні'Ч.и.м. уже 'Не при~адують ~у

цульських леtі'Нів! «Настоящі» совєтські пар'Ні, зовсі.м. такі, як 

ті, що десь та.м. у Та.м.бові 'Ч.и Саратові ... Ось що зробила Моско
вія з 'Нашої Гуцульщи'Ни. 



ГУЦУЛИ НА ЧУЖИНІ 





ГУЦУЛИ НА ЧУЖИНІ БЕРЕЖУТЬ СВОЇ ТРАДИЦН 

Авторове слово 

Взивав Шев1./,епко братів, щоб ду.мали, 1./,итали. А Фрапко па

зивав кпи~и .морською ~либіппю з доро~оціппи.ми перла.ми па ii 

дпі. Кпи~а вказує шлях у життя - казали .мудреці. Перед віка

.ми подивляли 1./,ужипці осві1./,епість пашо~о пароду і йо~о любов 

до друковапо~о слова. Любов ту висказав перед с.мертю па по-

1./,атку 18-io століття київський .митрополит Яворський: 

«З ва.ми па світі, кпижки, солодко жити було ... 
Ви .мепі скарб пайдорож'Ч,ий, ви слава .моя пайбільша, 

Ви повсяк1./,аспа любов і раюваппя .моє ... » 

Так .мипали віки, пашу Україпу завоювали воро~и. Народ паш 

попав пе лише в фізи1./,пу певолю а.ле й у духове рабство - в 

рабство те.мпоти й безпросвіття. 

Зпа.ли воро~и: друковапе слово, рідпа кпижка, це світло в те.м

поті, а їх бажаппя.м було держати попеволепий парід у кро.міш

пій те.мпоті, аж звикпе до пеї. І доппяли сво~о. Народ під 1./,ужою 

зай.мапщипою привик до духової те.мпоти - відвик від кпижки. 

Сьо~одпі і та йо~о 1./,астипа, що опипилася ХО'Ч, па 1./,ужипі, але 

все ж таки па волі, пе ле~ко привикає до рідпо~о, друковапо~о 

слова, пе ціпить йо~о так, як це робили колись паші предки. 

Та «1./,уже пе ~ріє» - казали в пас - 1./,ужи.м важко жити. Лю

дипа й па 1./,ужипі, далеко від Рідпо~о Краю живу'Ч,и, шукає сво~о 

близько~о серцю, рідпо~о. А деж пайдеш йо~о, як пе в рідпо.му, 

друковапо.му слові, - в рідпій кпижці? 

На.ма~ався я, по своїх с11ро.можпостях перепести па 1./,ужипу в 

кпижках ХО'Ч, крихітку то~о пашо~о рідпо~о, дopoioio, що йо~о 

.ми залишили попеволепі па поталу воро~ові в Зелепих Карпатах. 

Та без допо.мо~и добрих людей пе зробив би був цьо~о. Вопи, оті 

добрі, щирі люди, заслужили вповпі па ~аря1./,у подяку від .мепе 

й від усієї Гуцульщипи. 

В дру~ій 1./,астипі цьо~о додатку вміщує.мо - також як додаток 

- світлипи тих, що завдяки їх .моральпій і .матеріяльпій допомо

зі вийшли друко.м .мої попередпі кпижки ~уцульських оповідапь. 

у цій кпижці по'Ч,еСпе .місце для їх фотозпи.мок. 

м. л. 





Степан Олексюк 

'На 71. році сво~о життя помер на еміrрації у Фі
лядельфії; родом з Шешор, невтом'Нuй діяч 'На 

Батьківщu'Ні і 'На чужu'Ні. 

Увесь вік л чесно жив, 

Для України трудився -
В неї вірив, її любив». 

(В. Мусій) 



Стеnа'Н Олексюк з дружи'Ною Параскою, тепер вдова 

у Філядел'Ьфії 

Д.митро Тка-ч,ук, брат вдови, Параски Олексюк -
діял'Ь'Ний -ч,ле'Н ~уцул'Ьсько~о ~уртка у Філядел'Ьфії 



Сороханюки, Д.м,итро і Євдокія, 

з серця, Гуv,у.л:ьщини, з Жаб'є-1.л:ьv,і 

Баси.ль Ткачук із Шешор 



Анна Д.митро Василащухи з села Шешор 

Володимир Василащух із Шешор 



Ми-ко.ла і Марійка Чор

но.мудя-ки, з Яворова 

(Безу.ль-ка) 

Мирослав Ле.лет - ~у

цу.л з Косова, вояк, ве

теран дру~ої світової вій

ни. Старий е.міtрант, а.ле 

за.лишився «Твердим» ~у

цу.ло.м,. Посідає одну з 

кращих збірок ~уцу.ль

сько~о .мистецтва. 



Михайло Бель.меtа з 

дружиною - родо.м з 

~уцульсько~о села 

Устєрік, де перепли

вають Чорний і Білий 

Черемош. Патріот Гу-

Степап Лебішта з дружиною - зі славно~о ~уцульсько~о 

роду, з села Яблониці над Біли.м Чере.моше.11, 



Покутя:ни Олепа і То.ма Кобзей 

любителі Гучульщи'Ни 

* 
«Ввижаються ліси й гори, 

Міста, села й сивий дим, 

Вчуваеться рідна пісня 

й звук сопілки з ПОЛОНИН». 
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