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Аннотация
Ім'я Михайла Ломацького (1886, Тернопільщина – 1968,

Німеччина) майже невідоме читацькому загалу, його знають хіба
що у вузькому колі гуцулознавців та літературних критиків. А
проте ця людина зробила помітний внесок в українську культуру.
Етнограф, фольклорист, публіцист, культурно-громадський діяч,
педагог, Михайло Ломацькии був закоханий у чарівну природу і
народ Гуцульщини, збирав та записував легенди, притчі, повір'я;
як активний член товариства «Гуцульщина» чимало сил і часу
віддав дослідженню та художньо-документальному відтворенню



 
 
 

минувшини гуцульського краю, що і знайшло відображення в
його творах.

Про книжку «Заворожений світ», що містить дві частини
– «По цей бік Чорногори» (1965, Мюнхен; Нью-Йорк) та «По
той бік Чорногори» (1966, Мюнхен), М. Ломацький захоплено
написав свого часу: «Карпатські гори, Гуцульщина, гуцули,
верховинці… Верхи гір, сягаючи зір, темні ліси, повні духів і
таємниць, рвучкі потоки й бистрі ріки, зелені полонини й голубе
небо над ними, – а все, все це овіяне й надихане неземною красою,
що до себе манить і притягає – давнину нагадує, казку давніх віків
розповідає…».
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По цей бік Чорногори

 
«Не знаю я, браття, о милі, чого огортає м'я

сум?
А та, Сокільська-княгиня, не сходить ми,

браття, із дум…»
О. Ю. Федькович

«А мені не лише Сокільська княгиня, але й усі
гуцульські гори, не сходять із дум…

А туга за ними „гадиною біля серця в'ється"…»
М. Ломацький



 
 
 

 
Заворожений світ

 
Що тягнуло прапредків наших гуцулів у високі гори й гли-

бокі темні ліси Карпат? Яка свідома, чи підсвідома сила гна-
ла їх у непрохідні нетри і дебри лісів?

Може надія, що там, і лише там, зможуть заховати й збе-
регти в повній чистоті та величі все минуле, первобутнє;
чи, як казали «старовіччину», оте все, що кожному народові
найдорожче й найцінніше?

Вони не помилилися, а надія не завела їх.
Власне, ніде-інде, лише в гуцульських Карпатах, задержа-

но було найбільше нашої «старовіччини» (давнина, минуле,
старовина, – старовіччина). Щаслива людина з своїм мину-
лим; людина, яка не забуває своїх юних днів – днів весни».
Вона ними живе, в них шукає у потребі розради і потіхи, з
них черпає життєву силу й наснагу та надію на краще май-
бутнє, а з-поза темних хмар бачить золоте сонце.

Щасливий, сильний і неподатливий та з завдатками на со-
няшне майбутнє є той народ, який має минуле. Минуле, яке
він любить, цінить, шанує і дбайливо зберігає.

Минуле, старовина-старовіччина, це є для народу немов
коріння для дерева. Дерево не може жити і рости без коріння
– воно зів'яне і всхне… Так і народ без минувшини – пропа-
дає, заникає. Мабуть ніхто із племен нашого народу не зберіг
стільки давнини, як те плем'я, що осіло в Карпатських Бес-



 
 
 

кидах. Це плем'я звемо гуцулами. Воно зберегло наше ми-
нуле, давне – «старовітське» – в переказах, повістуваннях,
обрядах, побутах, піснях, колядах-щедрівках, у казках і по-
вір'ях.

Ось за це заслуговує те наше гуцульське плем'я на вдяку
і пошану так, як шанували колись молоді гуцули стариків за
їх згадки про старовину, за повістування, за співанки та каз-
ки, які переповівши, чи переспівавши, закінчували стерео-
типним:

«Сидить поте на воротє, на вітер си здуло,
Ми бих це не повістували, єк би так не було».

 
* * *

 
Тяжко жилося нашим гуцулам в Карпатах, але їх душі

і думки линули туди, ген далеко, звідкілля зайшли в Кар-
патські гори їхні прапредки. Мабуть з далеких піль, рівнин,
степів, з-над широких рік, з-над глибоких морів. Зайшли й
принесли з собою згадки про: «сади-виногради», «зелені ви-
на», «сірих, круторогих волів у плузі», «яру пшеницю», «бої
із поганцями-песеголовцями», «плавби човнами по морю та
тихому Дунаю».

Отже, не пожаліймо часу ні труду й загляньмо хоча б од-
ним оком у ті наші високі Карпати. Послухаймо повістувань



 
 
 

про їх давнину, старовіччину, а знайдемо й почуємо щось
таке, що нас зацікавить, а може й зворушить. Старовіччини
ж там дуже богато! Правда, це лише перекази, а то й казки,
але і в них багато цінної правди – треба тільки вміти й хо-
тіти знайти її. Недармо ж кажуть: «що навіть і на дні брехні,
мозкна знайти трохи правди». Зайдімо от хоч би до великого
нині, колись ще зовсім маленького, села Ростік, над бистрою
рікою Черемошом…

 
* * *

 
Початок сімнадцятого століття… Кільканадцять хат серед

непроглядних, вікових лісів над потоками й на ґрунях. Ха-
ти-курниці, побудовані часто з наколеного, круглого дерева.

Он там над потічком також хата-курниця.
Свята неділенька Божа… Боже соненько, що вже присіло

на кришу хати, світить і гріє. Воно не довго там сиділо, а зій-
шло над потік скупати свої проміння в прозорій воді, щоби
ще кращим бути. Скупавшись, сіло на сиву голову старого
ґазди та на біляві кучерики його внучка, що присівся біля
свого дідуся. Оба сидять на колоді зрубаного дерева та ви-
гріваються на сонці.

Хто ж це той дідусь і його внучок?
Дідусь, це один із ростіцьких ґаздів, Трохим Сверлан, а

внучок, це Мартинко. Сверлан має двох синів і три донь-
ки. Мартинко, це синок Трохимового молодшого сина, Лу-



 
 
 

кина. Старий Сверлан потонув у згадках минулого, повістує,
а Мартинко не відриває від дідика очей, слухає, ловить кож-
не слово і ховає глибоко в свою пам'ять. Повістування ді-
да, це для нього казка з минулих літ. Курить старий Трохим
люльку та повістує про ті часи, коли то він разом із такими
як він сам «шибайголовами» зайшов у ці гори й осів, ось тут,
над потоком.

Не дуже то легке й веселе було тодішнє життя в горах, а
все ж таки мило згадується його. В ньому була ж молодість
і буйність. Можна було, здається, руками неба досягати, но-
гами на Говерлю «виштрикати». Тоді «сухі буки зеленіли, а
фіялки зимою зацвітали… Гей-гей, було тай минуло, з вітра-
ми молодість полетіла, буйність з водою поплила, а те, що
ще залишилось, у казку перемінилось».

Повістує дідусь внучкові про давні часи в горах; про часи,
коли то в наших Карпатах було ще мало людей; коли то по-
ставали в них початки пізніших сіл-осель. Старі Кути були
вясе великим, многолюдним селом, але Тюдів і Ростоки були
ще малими оселями. За Сокільським була, теж мала ще Бі-
лоберезка. Дрімливі, темні, непрохідні ліси-пущі, повні вся-
кої дикої звірини, а дальше в глибину гір мало-хто заглядав.

Там далі, над річкою Рибницею, був Косів, а за ним Го-
род, Соколівка і Яворів. Більш залюднені села були над рікою
Прутом, ген аж до Ворохти. Дальше праліс, якому не було ні
початку, ні кінця.

«Товклися» десь там, – «на долах», на Покуттю і понад



 
 
 

рікою Дністром, а то й за ним, – усякі дикі наїзники, які ни-
щили людей і їхнє майно, але в Карпати не заходили. Лиш
десь одного разу, як оповідали люди, зайшли були над Прут
татари, щоб звідтам передертися на Мадярщину. Оповідали,
що ті татари були і в Старих Кутах та пробували зайти в Кар-
пати, але це їм якось не вдалось. Дійшли були під Сокільське
й завернулися. Так оповідали старі люди.

Перші здобичники-завойовники Карпатських гір осідали
де хто захотів, де кому подобалося. Найчастіше близько рік і
над потоками. Будували вони собі хати-курниці і жили в них.
Занималися ловлею риби й полюванням на дику звірину, що
давало їм одяг і харч. Життя було, як казали, простеньке,
невибагливе, а при тому і важке, часто повне всяких небез-
пек. Отаке то було й життя Трохима Сверлана. Він зайшов
у ці лісові нетри й осів тут над цим гуркотливим, бистрим і
неспокійним потоком. Тільки з ним вів розмову, бо сусідів
не було. На оцій поляні побудував собі хатину. Побудував, –
це легко сказати, але важко зробити. Як і чим будувати? Мав
лише дві руки, а в них топір-сокира, пушка і пістоля та й
ніж. Найважніше ж – губка й кресало, без цього не можна
обійтись! Ватра, це життя. Не розложиш ватри і заснеш без
неї, так не встанеш вже! Розшарпають-тя вовки, зжеруть із
кістками. Зимою ж то й при ватрі не смієш твердо заснути.
Вовки тоді ходять тічнями, а як притисне їх голод, то тоді й
ватра не відстрашить їх. Дуже їх треба сокотитися… Тому
то багато з перших верховинців жили не в хатах, а в скель-



 
 
 

них печерах. Там було захисно від звірів, бурь і морозів. Та
чи не тільки звірів треба було лякатися? О, докучала людям
всяка нехар: мольфарі, упирі, вовкулаки й щезники – усе те
люті вороги людського роду. Як захотів ти вибратися в даль-
ші гори, так обов'язково причепиться до тебе Блуд, тай во-
дить лісами й нетрями.

Трохим йшов раз уночі з Кутів. Раптом з'явився перед
ним котюга-пес, а чи може великий котисько – раз він білий,
а раз чорний і скаче поперед нього! Раз гав-гав, а потім м'яв-
м'яв… Хотів відогнати його клєбукою, та де там біду відже-
неш! Та, ба! Ось він уже скочив Трохимові на плечі – му-
сить цю біду нести. Але не він не знає вже, що з ним, де він
й куди йде. Бідака втратив зовсім пам'ять. Але десь ген над
ранком очунявся. Питає себе, де він? Роззирається, а він аж
на верху Сокільського. Ось куди запровадив його Блуд. Му-
сить вертатися в Ростоки. Втомлений він ледви добився до
своєї хатчини. Дошкулювали людям ще Лісовики. Оце тоді,
як він почав зрубувати дерева на будову хатини, підійшов
був д'ньому Лісовик. Невеликий, присадкуватий, але силь-
ний, кремезний і оброслий мохом. Зміряв Трохима від голо-
ви до ніг великими, зеленими очима – на ньому й увесь одяг
зелений – тай почав сварити на нього.

«Яке ти маєш право стинати ці зелені смереки? Вони, як
і ти, хочуть жити! Як тебе, так і їх, сотворив Господь, щоб
росли і жили – поки призначено їм віку! А чи знаєш ти, по-
ганий чоловіче, що ми, Лісовики, плачемо за кожним зруба-



 
 
 

ним деревом? З дерев стікає живиця, а з наших очей тече
кров. Плаче за своїми зрубаними дітьми-деревами і Лісовий
Цар».

Погрозив ще Трохимови і якось відійшов від нього.
Ба, докучали й напастували людей, а найбільше леґінів,

зеленоокі Лісні. Причепиться така Лісна до леґіня тай зама-
нить його, заведе в такі лісові нетри, що ніколи із них не вий-
де. Всього треба «сокотитися і варуватися», як колись так і
«сегодни». Сміючись розповідав дальше також Свер-лан, як
то він почав заводити своє гірське ґаздівство. Побудував собі
хату-колибу з «круглєків», покрив її луб'ям-корою з дерев
і, щоб буря не зірвала «даху», привалив камінням-плиттям.
Серед колиби розложив ватру, нехай горить і палає. Стало
веселіше й відрадніше на душі. Жив спершу тим, що давав
ліс.

Перше живе сотворіння, що придбав, була коза. Заміняв
її в Кутах за шкуру з вовка. Пізніше теж заміняв за вовчу
шкуру телятко, що з нього діждався коровки. І так жилося
йому помалу. Так, але ж жити самому без жінки й ґаздувати
без ґаздині, нелегко. Звідкіля ж взяти її, ту жінку-ґаздиню?
В горах тоді не було багато дівчат і жінок. А найшлася яка, то
чоловіки розбивали собі за неї голови. Задумав Трохим піти
в Кути, шукати для себе жінки. От і пішов Трохим, шукав і
знайшов жінку. Але що з цього? Стариня не хотіла віддати
за нього свою дівчину, доню Софійку. Не хотять і чути, щоб
їхня Софійка йшла в далекі гори між диких звірів. А все ж



 
 
 

таки Трохим мав щастя – не лише йому подобалася Софійка,
але й він сам припав до серця Софійці. Договорилися обоє,
що Сверлан мусить викрасти Софійку в батьків, і на цьому
стало. Та він мусить перед тим ще постарати коня з сідлом.
От і постарав коня. Виміняв за шкури з ведмедів.

Одної темної ночі запровадив він коня на умовлене місце,
а туди прийшла Софійка з клунком у руках. Узяла для себе
дещо з одягу й те що потрібне в ґаздівстві.

«Оце й моє віно» – сказала йому.
Посадив Сверлан Софійку на коня, взяв його за повід і

подалися горі Черемошем у Ростоки. Скоро потім обос і по-
вінчалися. Стариня (дєдя і неня), Софійки була спершу дуже
лиха на Софійку, а ще більше на Сверлана, але по якомусь
часі подобріли. Переказали в Ростоки, щоб обоє «молодєта»
прийшли до них в гості. Відвідали «молодєта» стариню, а ці
погостивши їх щиро, дали Софійці корову, три овечки та й
ще дещо.

На другий рік стариня відвідала Сверланів і зраділи, що
їхня Софійка щаслива з Трохимом і добре ґаздують обоє та
живуть, як Бог приказав. Софія привела на світ троє дівчат і
двох хлопців. Молодший Лукин, це син Мартина і внук діда
Трохима.

Щойно тоді, як підросли сини Трохима, збудували велику
хату з коленого і тесаного дерева із вікнами і піччю, однак
без комина. Побудували і колешні та комори, примножили
маржини й іншого добра так, що люди стали називати їх ба-



 
 
 

гачами.
Старший син Трохима, Василь, оженившись, осів на

дєдєвому ґаздівстві, а молодший Лукин пристав до молодої
вдовиці. Старий Трохим Сверлан дожив довгих років, але
скільки їх було йому, як умер, того не знав ніхто.

У Лукина, який вже не Сверлан, а Сверланєк звався, бу-
ло теж двох синів, старший Мартинко, отой внук Трохима
Сверлана, що то йому повістував дідо про давні часи, а він
його пильно і уважно слухав. Мартин, ставши леґінем, зали-
шив дєдеве старе ґаздівство своєму братові, а сам пристав
до дівчини-одиначки, доньки ґазди Клима Матвійчука. На-
зивалася вона Анниця і була дуже гарна та вродлива. Бага-
то леґінів билися за неї. Засватав її Мартин. Стариня при-
няла його дуже радо за зятя. Відбулося гарне весілля та він-
чання. Мартин став зятем у Матвійчука і у всьому ґаздівстві
виручав тестя. Тесть був дуже вдоволений зятем. Не зле й
не погано живеться Мартинові з Анницею, а Матвійчукам із
Мартином. Ґаздують, працюють, а Бог допомагає їм. Заняли,
«зарубали» ґрунту з лісами скільки самі хотіли, одну части-
ну ліса спалили, а другу – вирубали, щоб були царинки на
траву й сіно для маржини.

 
* * *

 
Одного дня несподівано пронеслася громом чутка по го-

рах: війна, війна!.. Вся Україна, здається, повстала проти



 
 
 

Польщі! Гори ж Карпати, це невіддільна частина України.
Йдуть на ту війну й верховинці, що то їх пізніше названо
гуцулами. Верховинці – плем'я бойове і завзяте. Ідуть бити
ляхів проклятих. Спішать всі до Височана, ген аж у Отинію,
за Коломиєю. Він збирає верховинців і покутян, щоби з ни-
ми включитись в українську армію під проводом славного
гетьмана Богдана Хмеля.

Не сидіти ж вдома й Мартинові. Піде і він туди, куди йдуть
не лише молоді, але й старші верховинці. Немає сили, яка
здержала б його. В цей час його Анниця привела на світ ди-
тину, хлопчика. Треба було охрестити його. Охрестили і да-
ли йому ім'я по дідусеві, Лукинко. Зараз же по хрестинах
пішов Мартин на війну проти ляхів. Не легко було залиши-
ти молоду жінку і хлопчика, маленького синка. Та й не зна-
ти, чи живим верне з війни, чи побачить ще своїх? Але ж і
сидіти при них вдома годі, коли вся Україна у вогні боротьби
з Польщею – не «елоси», сором був би й ганьба! Попращав
своїх рідних і гори та й пішов.

 
* * *

 
Не минуло і тижня, як його ґражду й Анницю стрінуло ве-

лике нещастя. Пішла Анниця на потік прати сорочки, а ма-
ленького Лукинка положила розповитого на травичці до со-
нечка, що сильно пригрівало. Раптом надлетів великий орел,
покружляв над левадою, уздрів дитинку й блискавицею впав



 
 
 

на неї. Пірвав у свої сильні кігті і піднявся угору, полетів із
Лукинчиком. Запізно побачила це Анниця. Побачила, зала-
мала руки з розпачі й закричала: «Лукинку мій, Лукинку,
синочку мій синочку»!

Ніхто не бачив цього й не чув розпачливого крику Анниці.
Невже ж ніхто?

Бачила добре й чула цей крик розпуки Анниці – Лісна.
Лісна, що була недалеко в лісі. Вона побігла в сторону, куди
полетів орел із Лукинком. А орел полетів у верхи гір, напев-
но аж у Чорногору занесе Лукинка, може на поживу своїм
орленятам. Та сталося зовсім інакше. Орел перелітав понад
одну поляну серед ліса. Захотів припочити, а чи може Лу-
кинко затяжкий був йому. Злетів на ту поляну, присів, і ви-
пустив Лукинка із шпонів та положив біля себе. Тут в лісі,
близько поляни, був гурток Лісних. Лісні ж, як побачили ор-
ла й дитинку коло нього, кинулися прожогом на поляну, на-
робили такого крику й вереску, що орел злякався, злопотів
крилами, піднявся вгору й полетів геть, залишаючи Лукинка
на поляні. Його забрали Лісні, ще живим, орел не задушив
його в своїх кігтях. А що маленький був голодний, то Лісні
нагодували його чим мали.

Аж третьої днини, по нещаснім випадку Лукинка, прий-
шла до гурту Лісна, яка бачила вірла, що пірвав дитину й чу-
ла крик нені Анниці. Сказала, що хлопчик називається Лу-
кинко. Від тоді Лісні почали кликати хлопчика Лукинком.
Та Лісні мали не мало мороки з Лукинком. Носили його на



 
 
 

руках, то одна, то друга, спати вкладали на моху, вистеленім
квітами та вкривали листочками й чатинням. Гірше було з
їжею для дитини, поки не присвоїли лато. Доїли її і молоч-
ком напували Лукинчика, а потім годували його всякими
ягідками й гірським медом. На зиму ж брали його туди, де
самі зимували, куди вітер не довівав і мороз не продирався.
Любили Лукинка й піклувалися ним як рідні нені. Лукин-
ко підростав, ріс, та почав розуміти мову Лісних і грався з
ними. Лісні пошили йому убранячко з букового листя, а ша-
почку на голову з зеленого моху й пристроїли-прикрасили
чічками.

 
* * *

 
Виріс Лукинко – йому було вже чотири роки, – зжився з

Лісними й добре було йому з ними. Аж раз зайшли до Лісних
два Лісовики і побачили Лукинка. Вони хотіли забрати Лу-
кинка із собою, казали, якщо б це була дівчинка, то могли б
Лісні держати її в себе, але ж це хлопець, то належить до Лі-
совиків. Лісовики погодилися, що можуть Лісні держати йо-
го в себе ще один рік. Раділи Лісні, що Лукинко залишиться
ще в них. Та не раділи б, якщо б знали, яке лихо зависло над
ними, а ще більше над їх Лукинком. Ось почав крутитися
довкола їх криївки поганий Чугайстер. Чигав на Лукинка, як
ловець на здобич. Аж одної, місячної ночі, коли Лісні виво-
дили свої хороводи, підкрався до місця де Лукинко спав со-



 
 
 

лодким сном, пірвав його в свої шорсткі руки й затягнув у
печеру в якій сам жив.

Лісні побачили порожне місце по Лукинкові і догадалися,
що це ніхто інший, тільки лукавий Чугайстер, пірвав хлоп-
чину, заплакали й заголосили на ввесь ліс. Вони ж дбали,
щоб Лукинкові було добре в них і вигідно: годували, пести-
ли, пісоньками до сну вколисували, казок розповідали йо-
му. Жив і зростав Лукинко серед зелені і квітів, у чічках, у
дбайливих руках Лісних. А тепер у злих руках Чугайстра, в
темній печері, пропаде, загине. Плачуть за ним та ломлять
руки Лісні. Потім стали раду радити, як вирвати Лукинка з
рук Чугайстра.

Радили, радили й врадили… Пішли до Лісовиків і розка-
зали їм все. Лісовики, почувши від Лісних, що Лукинка по-
рвав Чугайстер, затупотіли ногами, з люті заскреготали зу-
бами, зібралися більшим гуртом, узяли в руки, що хто міг й
пішли шукати поганюка Чугайстра.

Довго ходили лісами, дебрами й нетрами, не в одну пече-
ру заглядали, аж вкінці таки знайшли печеру Чугайстра, а в
ній і Лукинка. Мусіли звести бій з Чугайстром. Не легкий, а
важкий бій, але таки перемогли Чугайстра й забрали з собою
Лукинка. Добре, що Лісовики говорили такою самою мовою
як Лісні, а цю мову знав Лукинко. Лісовики успокоїли його
трохи й він не лякався їх так, як поганого Чугайстра. Та Лі-
совики не запровадили Лукинка до Лісних. Ні, вони завели
його в палату Лісового Царя.



 
 
 

Тут було не так, як у Лісних і не так, як у печері Чугай-
стра. Правда, Чугайстер не робив йому кривди, годував йо-
го тим, що сам їв, – сушеними ягодами й грибами, та не ка-
зав спати на холодному камінню, але на моху і укривав його
чим міг, – сухим сіном й чатинням. Одначе Лукинко тужив
за Лісними, його серце тягнулось до них. Ото ж і не диво,
що тішився, коли Лісовики забрали його від Чугайстра. Був
певний, що заведуть його до Лісних, а воно не так сталося, як
думав. Опинився в палаті, як кажуть Лісовики, в палаті Царя
Лісів. Але ж бо й палата, ця палата! Чудова та прекрасна. Вся
із зелені і зеленню прикрашена з дорогоцінними світляни-
ми камінчиками. Під стіною на зеленому троні сидить Цар,
теж увесь у зелене зодягнений. Все ж таки Лукинко волів би
гніздо Лісних. Ох, як тужило його серце за Лісними! Тужив
за ними й плакав, немов дитина за рідною ненею.

Так і минула зима та сплила мутними водами з гір. Вітере-
ць приніс звідкись, з далеких «долів», усміхнену, заквітчану
весну. Заспівали гори, зашуміли ліси, заграли ріки й потоки.
Радістю і веселістю загомоніло все те, що ще не завмерло під
глибокими снігами, чого не заморозила люта зима.

Певне там десь Лісні веселяться, думав Лукинко, заводять
хороводи, танцюють, співають. Не видержав, і втік із палати.
Але, на жаль, попав знову до рук Чугайстра. Післав Цар Лі-
совиків шукати Лукинка. Лісовики вже знали всі печері Чу-
гайстра, а тому й не довго прийшлося шукати Лукинка. Взя-
ли його та вивели з печери на Божий світ. Лукинко просить і



 
 
 

благає Лісовиків, щоби не вели його в палату Царя, а завели
до Лісних. Пішов один із Лісовиків просити в Царя дозво-
лу на це. Цар позволив передати Лукинка Лісним, але тіль-
ки до зими монсе в них перебувати. Під зиму мусять Лісні
привести його в палату. Ось так Лукинко дістався ще раз до
своїх Лісних, які годували й плекали його ще немовлятком.
Радів він Лісними, а Лісні ним. Було повно радощів і втіхи.
Лісні водили його по лісах, учили називати дерева і відріз-
няти одне від другого, пізнавати квіточки та збирати ягоди.
Було Лукинкові знову добре між ними, не гірше як дитині у
рідної мами. Та наближалася зима. Приходив кінець літові й
радощам Лукинка у Лісних. Прийшли по нього Лісовики та
й забрали в палату Лісового Царя. Плакав Лукинко за Ліс-
ними, а Лісні за ним. Та слово Царя – наказ! Усе, що буває в
його лісах, мусить коритися його волі. Чудово в тій палаті –
повно не лише зелені й квітів, але й не мало в ньому золота
та срібла. В Царя ж багато слуг, це Лісовики і Лісні.

Цар казав Лукинкові підійти до нього – всміхався до ньо-
го й гладив його білі кучерики та запевняв, що в його па-
латі буде Лукинкові добре. Говорив зрозумілою Лукинкові
мовою, такою, як говорили Лісні, що навчили його говорити
нею. Добре житиме Лукинко в палаті, але не сміє ще раз уті-
кати, бо за втечу покарає його сам Цар. І так зажив Лукинко
в палаті Лісового Царя. Добре йому жилося, лише тужив все
за Лісними й лісовими просторами.

В палаті було багато кімнат для прислуги Царя. В одній



 
 
 

із них спав Лукинко. Вднину виходив із палати на двір. Під
палату приходила всяка лісова звірина: ведмеді, вовки, рисі,
куниці, олені з ланями, сарни, лисиці, зайчики й білички.
Однак не кидалися на себе й не зажирали одне другого, бо
так хотів і наказав їм Цар.

Сам Цар взимі спав і рідко коли прокидався зі свого зимо-
вого сну. Наспіла знову весна. Цар пішов оглядати своє лісо-
ве царство. З ним пішли Лісовики та деякі Лісні. Дозволив
Лукинкові йти поруч себе. Старий вже був Цар, але йшов
злегка, здавалось не доторкав навіть своїми ногами землі.
Пильно оглядав своє царство, в кожну щілину заглядав, чи
не накоїли зимові завірюхи багато шкоди, чи не повиривали
з корінням вікових дерев і не повалили їх на землю, щоби
гнили, а не жили. Коли ж побачив повалений на землю ліс,
морщив чоло й «бурчав» та видавав із себе грубий, грізний
голос – лютився… Молоді дерева гладив руками, а з старим
вів розмови. Говорив до дерев, а дерева до нього, – зовсім
так, як говорить добрий дєдя до своїх діточок. Оглянувши
своє царство, вертав до своєї палати. Лісовики пригравали
йому на дудах і флоєрах, а Лісні співали. Лукинко навчився
теж грати на флоєрі.

Літом Цар мало сидів у палаті. Проходжувався довколо
палати, ходив й над озеро, що вилискувалося до сонця зелен-
коватою водою, сідав на його березі, а Лісовики хлюпали на
нього холодну воду. Любив Цар гру Лісовиків і спів Лісних
– слухав і плескав у долоні. Коли звірі приходили під його



 
 
 

палату, виходив до них, гладив їх по головах, говорив до них
і підсміхався – видно любив їх, цих мешканців його лісово-
го царства… Часом забігали до палати зайчики, кунички й
білички. Цар дозволив Лукинові гратися з ними. Літом за-
ходили під палату також і ведмеді. Лукинко любив їх дуже
– вони дозволяли йому сідати на себе. Була це для Лукинка
найбільша радість. їхав на хребті ведмедя, сміючись і плес-
кав у долоні. Ведмеді любили Лукинка й дозволяли тягати
себе за вуха. Раз приніс Лісовик до палати мале ведмедя. Ото
потіху мав Лукинко з того ведмедяти – грався з ним і лягав
разом з ним спати.

Так минали Лукинкові в царській палаті роки за роками.
Виріс і став леґінем. Почав просити Царя, щоб відпустив йо-
го від себе – хоче побачити гірський світ. Не дуже то хотів
Цар відступити Лукинка від себе. Але Лукинко настоював
на свойому і не переставав просити його, щоб таки дозволив
пустити його на волю. Він же син гір і повинен їх пізнати, так
як знає син ґаздівство свого батька. Знає добре, що в горах
родився, чув від Лісних, що це орел пірвав його від мами й
заніс у глибину гір – так де ж родився, як не в горах? Орли
лишень у горах виводяться і понад горами літають. Так, так
– він син гір і мусить та й повинен пізнати ті гори.

 
* * *

 
Дав себе Цар ублагати та позволив Лукинові опустити па-



 
 
 

лату. Перед його відходом казав приклякнути й присягти,
що ніколи не нарушить лісового царства, не зрубає ні одно-
го здорового дерева та й не буде палити, ні корчувати ліса,
як уже десь там роблять люди Лукинкового племени. При-
сяг Лукин, поцілував у руку Царя, а Цар Лукина в чоло і так
Лукин розійшовся з Царем Лісів.

Випровадив Лукина поза палату один із Лісовиків. Вивів
його на високу кучеру і показав куди має іти. Ген, ген – ту-
ди, на другу сторону Чорногори. Знав мабуть той Лісовик,
чому направляє Лукина йти якраз у ту сторону Карпат, а не
деінде. Та заки розійшлися і розпращались із Лукином, за-
вів його Лісовик до старого, грубезного бука. Такого бука не
бачив Лукин ще ніколи. Пристанув Лісовик під тим буком і
казав Лукинови приложити своє вухо до нього. Той бук уміє
говорити – говорить, як почне вітер хитати його «чубком».
Якраз тепер вітер колише його галуззям.

«Слухай Лукине, що він каже – ти ж знаєш лісову мову
нашу, то зрозумієш те, що бук тобі розкаже, слухай уважно
і запам'ятай те що почуєш».

Приклав Лукин ухо до бука – наслуховує. І ось що почув:
«Давно, дуже давно заніс мене сюди вітер – не мене, а ма-

леньке зеренце. Те зеренце впало на вогку землю, скільчи-
лося й почало рости. Був я маленький, слабосилий бучок. Та
з роками ріс, міцнів, грубшим ставав, а все корінням землі
держався і щораз вище до сонця пнявся. Дощі поливали ме-
не, вітри-бурі гнули мене, до землі хотіли пригнути, а то й



 
 
 

зламати намагалися, та я не подавався, боронився, могутнів.
Любив землю, вона мене годувала, але ще більше любив сон-
це, що огрівало моє віття і веселило мене. Виріс великий та
високий. Та цього замало було – треба було ще й грубнути
та твердим стати, щораз більше сили набирати. І став силь-
ним і твердим, не одну бурю люту перебув – нічого не вдія-
ла мені – не пригнула й не зламала мене. Пізніше вона пе-
рестала змагатися і боротися зі мною – пізнала, що я сильні-
ший за неї, а сильного бояться його не зачіпають, залишають
у спокої. Тепер знаю, що загину, бо воно так буває, що все
те, що родиться, мусить і гинути – але загину своєю смертю,
а не чужою. Усхне моє гілля, залишиться стовбур, коріння
зогниє і прийде кінець.

Така воля Того, хто все на землі сотворив – воля Бога. Але
ж і це воля Божа воля і закон, що все на світі, що хоче жити,
мусить мати силу! Силу, яка не гнеться, не подається і не
кориться – нічого й нікого не лякається – з усім іде на прю,
валить перешкоди й перепони на шляху життя. Хто хоче, най
слухає і бере в голову те, що говорить віковий бук».

Коли бук замовк, тоді заговорив до Лукинка Лісовик:
«Чув, що говорив бук»?
«Чув» – відповів Лукин.
«Зрозумів його мову?»
«Зрозумів!»…
«Тож: затям собі добре те, що чув! Будь сильним! Тіль-

ки силою зможеш побороти силу! Жити треба вміти, а щоб



 
 
 

уміти, потрібно вчитись! Розуму набратись можна від усього
– і від того що на землі й над нею, від живого й мертвого!
Про це знай і пам'ятай!»

«Добре – сказав Лукин – усе я розумію, про що бук гово-
рив, одного лише не зрозумів. Він згадував про Бога, а хто
цей Бог, я того не знаю».

«Про Бога, то й я не багато знаю – відповів Лісовик. Знаю
лише, що то Бог сотворив усе, що є, що бачимо. Знаю, що
Бог, це Цар над Царями і над нашим Царем Лісовим, а біль-
ше, то я не знаю і тобі не поясню. Поживеш на світі довше,
то більше довідаєшся про Бога»…

Попращав Лукин Лісовика й пішов у той напрям, який
вказав йому Лісовик. Пішов, а чим дальше йшов, тим більше
пізнавав карпатські гори, їх простір, красу й велич. Ба, ба-
чив і чув усякі дива й чуда. Ішов, блукав темними лісами, аж
побачив Говерлю. Вийшов на сам її верх. Звідсіль побачив
карпатський світ – світ краси, див, таємниць і первовічних
казок – у проваллях і нетрах лісових, у скельних печерах, у
джерелах потоків. Зійшов із Говерлі Лукин трудний та втом-
лений. Уснув під Говерлею. Десь так біля півночі станув над
ним здоровенний, із сивою, довгою бородою, дідуган.

«Спиш? – промовив до нього лісовою мовою – то спи, а я
розкажу тобі казку карпатського первовіку. Слухай!»

«Оце, коли Всемогучий Господь Бог – чує Лукин знову те
дивне для нього слово Бог – сотворив оці гори Карпати та й
покрив їх зеленими лісами, а Говерлю залишив нагою, не за-



 
 
 

садив на ній ні одної деревини. Почала вона плакати й нарі-
кати на Творця Господа. Голосно плакала, заводила й ревіла.
З її сліз повстало там понижче озерце, що можна побачити
його, але води з нього не молена пити. Вода в ньому гірка,
дуже гірка, як були гіркі сльози Говерлі.

Побачив Господь заплакану Говерлю та спитав, чого так
гірко плаче й заводить. Вона відповіла крізь сльози:

«Як же мені, Господи, не плакати й не лити сліз та не за-
водити? Всі гори довкола мене покрив Ти зеленим лісом, а
я зовсім нага. З сорому і жалю плакати мушу і буду до суд-
віку заводити».

Жалко стало добротливому Господеві Говерлі, погладив її
голову й сказав:

«Не плач, не проливай даремно сліз. Твоєї наготи не бу-
дуть бачити, хиба лише дехто й не все. Я прикриватиму тебе
літом хмарами, тай купатиму твою голову в проміннях зо-
лотого сонця. Ти перша зустрічатимеш сходяче сонце, смія-
тися будеш до нього, а воно до тебе. Як прийде зима, я те-
бе першу покрию скатертю білого снігу й будеш величатися
в днину золотистим, а ніччю сріблистим обличчям. Будеш
пишною й славною на всі гори».

Отак Господь заспокоїв, потішив і «втолив» плач Говерлі.
Вона втерла свої сльози й усміхнулась до Господа – переста-
ла плакати й заводити.

Та заледве вспокоїв Господь Говерлю, аж чує далекий сто-
гін і нарікання.



 
 
 

«Хто ж це стогне й нарікає?» – питає Господь.
«Ох, це другий верх, лише трішки нижчий від Говерлі, –

Піп-Іван». Прислухується Господь до нарікання Піп-Іва-на
й чує:

«Чому, Господи, поставив мене так далеко від Говерлі?
Я самітний, понад другими, низькими врехами й кичерами.
Нема мені з ким порозмовляти, вони мені не рівня. Рівня
лише Говерля, але вона далеко-далеко від мене, ні вона мене
не почує, ані я її. Кривду заподіяв Ти мені, Господи».

На це йому Господь:
«Високий, великий ти, Піп-Іване, але що з цього, коли ро-

зум у тебе малий. Не знаєш і не розумієш, що найбільша при-
язнь і наймиліша розмова бувають на віддалі. Чим дальше
від себе приятелі, тим краще для них. З віддалі росте при-
язнь і любов. А розмова наймиліша між приятелями без слів
– розмова сердець. Серцям же не потрібні слова. Почуваєш
себе самітним, скучно й смутно тобі, так відзивайся до Го-
верлі серцем, говори до неї серцем, а вона відповість тобі
серцем. Знай, лиш віддаль притягає серце до серця, лиш від-
даль в'яже їх на віки з собою; серця – не слова. Зв'язки своє
серце з серцем Говерлі й перестанеш тоді стогнати й наріка-
ти».

І так, як сказав Господь, сталося. Піп-Іван розмовляє з Го-
верлею серцем і втішний та вдоволений цим.

«Казку почув, леґіне, від старого діда. Так! Тепер це каз-
ка, а колись була то істинна правда. Підеш блукати горами,



 
 
 

почуєш більше карпатських казок. Бувай здоров!» – сказав
дідуган і зник.

Лукин прокинувся і вже до ранку не заснув. Над горами
ясна ніч. Світить місяць, а зірки сяють, у їх світлі купаються
ліси.

Ранком, як сонце пустило на Говерлю перші промінчики,
Лукин пішов блукати дальше горами, подався у напрямі, ку-
ди вказав йому Лісовик. Спершу блукав лісами, аж найшов
стежку, протоптану звірями й пішов нею. Зайшов над річку,
але що це за ріка, того Лукин не знав. Дещо пізніше дізнався,
що це славна й голосна на всі тутешні гори ріка, Тиса. А що
було вже під вечір, сказав собі, що присяде над цією рікою і
заночує. Так і зробив. Але перше розложив ватру. Лісовики
дали йому кремінь й губку, бо без ватри нема життя в горах.
Ватра горить, палає, світить, гріє й диких звірів відпуджує.
Вода в ріці шумить, гуде, клекоче, говорить… Почув Лукин
і зрозумів мову ріки. Ось так почув ще одну казку гір:

«Я ріка оцих гір, говорю тобі:
Колись, ще тоді, як Господь сотворив оці Карпати та за-

сіяв їх лісами, сотворив теж потоки і ріки, між ними і мене.
Сотворив і казав плисти. Так, плисти, але як? Я була мала
й слаба, а тут треба було продиратися поміж скали й ліси, а
вже найгірше було це, що бачила я мало світла сонця. Його
закривали прибережні, густі, темні ліси. А без світла й сонця
дуже важко й сумно, тай скучно, непривітно. Почала я нарі-
кати на мою лиху, безсонячну долю. Аж одної ночі почула я



 
 
 

з-поза хмар голос – це промовив до мене Господь:
«Усе, що сотворив я, має саме кувати собі долю, кувати і

не нарікати. Слабе хай не нарікає на свою слабість, мале на
свою малич. Слабе, хай старається бути сильним, мале, хай
росте. А всім треба знати: перешкоди існують на це, щоб їх
поборювати й унешкідливлювати, бо лиш у боротьбі росте
сила й сталяться м'язи й воля. Хочеш простору й сонця, здо-
бувай їх, самі до тебе не прийдуть».

Узяла я собі це, що почула, до серця, тай почала борню зі
скалами й деревами на моїх берегах. Скали ламала й круши-
ла, дерева виривала з корінням – падали на мене, а я брала
на свої плечі й несла в світи. Сказала собі: мушу мати біль-
ше води й сили, мусить мені вдень світити сонце, а ніччю –
місяць. Не легка була моя боротьба. Ой, не легка! Але вкінці
таки покрушила скали й очистила береги від дерев. Тепер не
лякаюся перепікод і маю доволі світла й сонця. Сонце купає
своє проміння в моїй воді».

Вислухав Лукин мову ріки та пригадав собі те, що чув від
старого бука. Він говорив подібно, як перед хвилиною гово-
рила ріка. Ще одна гірська казка.

Раненько, разом із сходом сонця, подався Лукин у даль-
шу дорогу. Через стрімкі, гострі скали й правічні ліси, було
темно, як уночі. Боже сонечко не доходить сюди…



 
 
 

 
* * *

 
Як довго йшов Лукин, цього не знав. Нараз побачив серед

густого лісу простору поляну. А на ній величезна колиба з
грубих бервен. Що це за колиба та чи живуть тут в ній люди?
Підходить до неї ближче. Так, є хтось в ній. Нараз виходить
з колиби той «хтось». Але, хто він такий? Високий-височез-
ний, великий-величезний, Лукин напроти нього як муха на-
проти вола. Злякався Лукин, хотів утікати, але ноги не під-
носяться, наче вросли в землю, не зробить ні кроку. Перед
ним великая, великолюд, чи то велетень. Пригадав собі те,
що чув раз від Лісовика. Той оповідав, що давно-давно, не
було гір Карпат, було рівне поле, а на ньому жили великолю-
ди, велетні, чи великани. Великани були не лише ростом але
й силою та буйністю великі. Вкінці так згорділи, що збунту-
валися були й проти того, хто їх сотворив, проти Бога. Зно-
ву почув Лукин слово Бог. Бог терпеливий, ждав, що велет-
ні спам'ятаються. Та де там! Почали воювати самі з собою –
лють і ненависть запанувала між; ними – до себе й до Бога.
Бог терпеливий і милостивий, але цього було йому таки за-
багато. Позволив винищити самих себе, а тут де жили, казав
Бог вирости горам і назвав їх Карпатами. Чув Лісовик, що з
усіх велетнів мали залишитися один, чи двох. Коли Бог за-
садив Карпати лісами, вони десь заховалися в них. А Карпа-
ти Бог віддав людям, таким, як Лукинко, такого маленького



 
 
 

росту й не великої сили. Оце пригадав собі Лукин, побачив-
ши велетня перед собою.

Велетень підійшов до Лукина, взяв його на долоню, як ма-
леньку комашинку й заніс до колиби, де жив і дожидав своєї
смерти. Велетень спав на землі, не стелив собі нічого й нічим
не вкривав себе. Ловив, забивав звірину й живився її м'ясом
– ватри не знав. Говорив мовою лісів, а ту мову добре знав
Лукин. Розумів велетня. Велетень сказав до Лукина: «Як ти
зайшов сюди, то мусиш жити разом зі мною доти, поки не
відпущу тебе від себе».

Лукин боявся велетня, рад би втекти від нього, але як
утекти? Велетень не пускає його від себе, а захотів би втекти,
не втече! Його кількадесять кроків, а у велетня один крок,
спіймає і строго покарає. То ж мусів жити в колибі велетня
і виконувати все те, що той наказував. їв сире м'ясо, як і ве-
летень та спав на землі. Лукин досі м'яса ніколи не їв, а лише
те, що їли Лісні й Лісовики. Тепер звик до м'яса, а велетень
змушував його їсти багато м'яса. Але ж Лукинко чув, що від
м'яса росте в нього сила. Велетень розповів йому про велет-
нів майже все те, що чув колись від Лісовика. Додав, що десь
у горах мав бути його брат, але де він, цього не знає.

Лукин подивляв не тільки ріст велетня, але й велику силу
в нього. Одним ударом п'ястука клав на землю ведмедя тай
з'їдав нараз половину м'яса з нього. Він почав і Лукина ро-
бити сильним. Говорив, як старий бук і Тиса говорили, що
на землі можуть жити лише сильні. Слабі мусять вступатися



 
 
 

з дороги сильним, робити для них місце. Повчав Лукина, що
не лише з їжі прибуває сила, її треба виробляти в собі. Ка-
зав Лукинові купатися в холодній, ледяній воді, виривати зі
землі щораз більші дерева, вилізати на дерева і пригинати їх
до землі, підносити щораз тяжче каміння тай «дужітиси» зі
звірями. По якомусь часі міг Лукин, зловивши оленя за ро-
ги, класти його на землю, а потім то й вбивав оленя кулаком
межи роги. Тепер казав велетень Лукинкові «дужітиси», бо-
ротися з ведмедем. Дав йому в руки тяжкий кусень твердого
дерева та йти з ним на ведмедя.

Пішов Лукин у ліс, а велетень назирцем за ним. Удалося
Лукинови вбити ведмедя. Приніс його на плечах і «верг ве-
летові» під ноги. Велет засміявся поплескав Лукина злегень-
ка по плечі, взяв ведмедя і почав їсти ще тепле його м'ясо.

Перебув Лукин у велетня в колибі один рік, а далі пішов і
на другий. Під зиму казав велетень Лукинові йти з ним у ліс.
Пішли. Ходили лісами, аж надибали потік, над ним скалу, а
в скалі велику печеру. Зайшли до неї. Тоді велетень сказав:

«У цій печері закінчу своє життя. Я прочуваю, що моя
смерть уже недалеко. Умру в цій печері, а ти завали її камін-
ням і піди блукати своїми горами. Привали добре каменю-
ками, щоб до печері не дісталися жодні звірі. їв я звірів, а
вони по смерті зжерли б і мене. Я цього не хочу».

Надходила весна. Одного дня застогнав велетень так, що
аж скали здригнулися і задрожали. Застогнав, заревів три ра-
зи й сконав.



 
 
 

Лукин учинив волю велетня. Зробив так, як того бажав
собі велетень. Завалив вхід до печери камінням і пішов туди,
куди понесли ноги й очі його.

 
* * *

 
Завернув у Чорногору, перейшов її, а з неї полонинами

у верхи. Блукав полонинами, перейшов Луковиці, а звідтам
на потік Шибений та дальше понад нього почерез Черемош
зайшов до джерела ріки Пробійної. Аж пізніше дізнався про
її назву.

Джерело води Пробійної було під стрімкою скалою. В
скалі побачив Лукин невелику печеру. З неї виходив дим.
Там хтось живе – подумав собі і зайшов до печери. Тільки
цікавість завела його в середину печери. Побачив там сиво-
бородого старика. Сидів на ковбику при ватрі. Заговорив до
старика лісовою мовою, бо іншої не знав. Здивувався старий
дід. Молодий леґінь, людського вигляду й постави, а гово-
рить якоюсь дивною, не людською мовою. Дав знак Лукино-
ві, щоб сідав біля ватри. Дав йому їсти те, що сам мав: вуд-
жене м'ясо, сушені ягоди та мід. Затримав старик Лукина в
себе й на нічліг.

Лукинові подобалося у печері діда. Тепло й привітно, чи-
стенько та сухо. Переспався на сухім сіні і моху. Встав ра-
ненько й побачив щось таке, чого досі не бачив ніколи. Дідо
махав правою рукою, бив себе нею в груди й шептав щось.



 
 
 

Не знав Лукин, що це дід так молиться, бо цього він не вмів.
Щойно по молитві дідо сів їсти. Дав їсти Лукинові, але казав
йому перше піти до річки і помитися водою.

Показав Лукинові рискаль-лопату й повчив, як нею ро-
биться. Показав дід сокиру та сказав, що нею рубається дро-
ва. Показав губку й кресало та повчив, як викресувати во-
гню. Останнє Лукинко вже знав. Потім показав пістолю і ви-
стрілив з неї. Все це дивувало Лукинка і не міг надивитися
на те все. Перебув у діда весь день, нарубав дров сокирою,
а дідусь придивлявся і потакував головою. Потім попросив
Лукин діда, щоби дозволив вистрілити з пістолі. От була вті-
ха!

Розмовляли оба між собою руками, але якось розуміли се-
бе. Дідо дав знак рукою Лукинкові, щоб той у нього залиши-
вся на довше. Лукин зрозумів його знак і відповів теж зна-
ком – головою і руками – що готов залишитися на довше у
печері діда. Так і залишився.

Дідо почав вчити Лукина людської мови. Йшло це доволі
легко, бо Лукин був дуже понятливий. Рівночасно з мовою
вчив його молитися й розповідав те, що сам знав про Бога,
Христа й Матір Божу. Це сприймав Лукин трохи тяжче. Але
зчасом зрозумів, що це Бог і чому треба вірити в Бога і його
силу. Дідо зробив із Лукина християнина, лише біда, що не
міг його охрестити. Не мав свяченої води. А все ж таки якось
охрестив його звичайною водою з ріки Пробійної. Не знав,
що Лукин був уже охрещений.



 
 
 

Скоро Лукин навчився людської мови, а тоді все розпо-
вів старикові про себе, про Лісних, Лісовиків і Царя Лісів та
пригоди з Велетом. Слухаючи того, старик не міг надивува-
тися, про що оповідав Лукин. Потім дідо розповів про себе.

Він родом із села Ріжна. Його дєдя мав полонину, Михал-
ків, нижче Похребтини. Він сам, дідо, як був уже леґінем,
пас літом вівці на дедевій полонині. Не дуже далеко від Ми-
халкова, на Луковицях, мав невелику полонину, Іван Чепіль
із села Ростік. На ту полонину виходила нераз донька Чепі-
ля, Васюта. Приносила з села сіль для маржини і муку на ку-
лешу, а з полонини забирала бербениці з бриндзею і гуслян-
кою.

Якось раз зійшовся був цей дідо з Чепілевою Васютою.
Вона дуже сподобалась йому. Пізніше припали собі обоє до
серця, а згодом і покохались. Попали обоє в казку кохання.
Покохались і полюбились, як пара голубів, одне без одного
не могли жити. Дідо, тоді леґінь Михайлик, рахував дні, ко-
ли Васюта прийде на полонину. Це ж бо сприятлива наго-
да обоїм, поговорити й налюбуватися собою. Вони не гово-
рили, а щебетали до себе, як ластівки. Але кінчилося літо,
наближалася осінь, треба було залишати полонину й сходи-
ти з маржиною в село. Смутком і жалем оповилося серце
Михайлика. Щастя, що Ростоки й Рожен не були далеко від
себе. Міг зчаста стрічатись з Васюткою у неділі коло церк-
ви в Ріжні. Однак їх зустрічі були невистарчальні, закорот-
кі. Батьки Михайлика і Васюти скоро пізнали «що си дієт з



 
 
 

їх дітьми». Сходилися Михайлик з Васютою, сходилась і їх
«стариня»-батьки, теж коло церкви.

Одної неділі зайшли свати Михайлика до Чепіля. Дого-
ворились. Батьки Васюти погодилися віддати доню заміж за
Михайлика в Ростік. Зраділи молодята. Зраділи, але й тро-
хи засмутилися. Чепіль сказав, що вінчання Васюти з Ми-
хайликом може відбутися щойно на другу осінь. Тоді Васюті
скінчиться вісімнадцять літ життя. Тепер вона ще замолода
виходити заміж. Чепілиха додала:

«Вона ж в мене ще дитина, а не дівка».
Що ж робити, молодята мусять коритися волі батьків –

як сказали так і мусить бути. Але ж, Господи, як воно ви-
дається далеко до другої осени! Потішилися тим, що літом
вони знову зможуть сходитися на полонинах. Діждалися Бо-
жого літечка. Зараз після двох тижнів по «полонинському
виході» вийшла Васюта на полонину. Михайлик дожидав її
там нетерпляче, рахував дні і ночі.

У неділеньку святу пішов Михайлик із Васютою блукати
зеленими полонинами. Сонечко гріло та золотило полонини,
а вітрець повівав із Чорногори, ніс шепотом солодку казку
кохання.

Вони обоє по шовкових травах полонинських ступали, па-
хощі полонин втягали: Васютка чічки збирала, вінок на го-
лову плела, а кращі квіточки Михайликові за кресаню кла-
ла. В казці кохання купалися, пташками до себе щебетали,
до себе пригортались, їх молоді серця чічками зацвітали. Як



 
 
 

малі діти над потік ішли, холодною водою на себе хлюпали,
на згарах зіллячко збирали. І дальше, все дальше йшли. На
плай зійшли. Не знали, як і коли зійшли з плаю, та зайшли
в ліс. Аж по якомусь часі опам'яталися, що заблудили, на
манівці зійшли, напевно їх блуд учепився. Ідуть, раз напра-
во, раз наліво, не вийдуть з ліса. Опинились на верху скали.
А там пишна голуба чічка, як би кусник блакитного неба.
Схилилась Васюта зірвати ту пречудову чічку. Схилилась і
зникла разом з чічкою, – впала із стрімкої скали, не видавши
навіть з себе голосу. А Михайлик і собі зі скали стрімголов
за нею.

Дивно, впав із скали і став на ноги. Васюта під скалою. Го-
лова розбита, все обличчя в крові. Прожогом кинувся Ми-
хайлик до неї, підняв із землі, взяв на руки, приговорює до
неї, а вона мовчить, не відзивається. Приложив вухо до її
серця, а воно не відзивається, не б'ється. Не хоче вірити Ми-
хайлик, що його Васюта, його майбутня спільниця життя і
майбутня мати дітей, віддала вже Богові свою душу. На ру-
ках її тримає, наче божевільний бігає з нею попід скалою. Не
тямить, як довго так з нею бігав, плакав та заводив, а в роз-
пачі готов був і собі відібрати життя. Носив мертву Васюту
до другої днини на руках. Був прямо без пам'яті. Три дні й
три ночі просидів при мертвій Васютці. Вкінці опам'ятався,
прояснилось троха в його голові. Пригадав, що має зі собою
сокиру. Давно ніхто з верховинців не ходив по горах без со-
кири, ножа і пістолів за чересом, було бійно перед звірями.



 
 
 

Наколов із ялиці дощок і з них збив деревище-домовину,
а щоби дошки держалися разом, зв'язав їх вужевками. Дно
деревища вистелив квітками, що їх назбирав у лузі над річ-
кою, поклав у деревище Васюту й притрусив ізверху теж чіч-
ками. Вона ж дуже любила квіточки. Витесав із дерева ло-
пату. Лопатою, топором і руками вигріб яму та й спустив у
неї деревище з Васюткою. Присипав землею, усипав над нею
могилку, а на неї поклав хрест.

«Поклав я у гріб не саму Васютку, ні. Там спочило моє
щастя і моє життя» – довго молився на могилі Васюти… А
потім? Пізніше щось запаморочило його – думав собі, напев-
но зимішалися разом жаль, розпач і біль. Потемніло не лише
в очах, темно стало й у голові… Пішов блукати горами. Куди
блукав, куди ходив, не знав тоді, не знає і нині. Так було до
пізної осени.

Коли ж вкрив гори перший сніг, він опинився нараз у цій
печері під скалою, над джерелом річки Пробійної, коло мо-
гилки Васюти. Як зайшов сюди, не знає. Мабуть той «хтось»,
що відірвав його від могилки Васюти, тепер привів його знов
до неї. Припав до тої могилки і полив її сльозами. А дальше
подумав:

«Осяду тут, де моє кохання у гробі. Не піду звідси вже
нікуди».

Так і зробив. Осів у скельній печері й живе в ній по нині.
Як довго живе тут, не знає, бо втратив рахунок часу. А його
стариня і Васюти не довідалися ніколи, що сталося з їхніми



 
 
 

дітьми. Певне шукали за ними, але не могли знайти, – ні жи-
вого ще Михайлика, ні мертвої Васютки…

 
* * *

 
Вислухав Лукин казку кохання діда Михайла та й поду-

мав, що та казка все таки краща за його казку кохання…
Пригадав собі її. Зрештою, він ніколи не забуває її.

Так! Дідо знає, де його кохання, онтам спочиває. Він може
до своєї Васюти говорити, може на її могилці квіти зазаджу-
вати та й сльозами їх підливати, а його, Лукинове кохання,
порвала на свої филі ріка й понесла в далекі світи.

Так, так… Пригадав собі, як воно було.
Ще заки зайшов у печеру діда, блукав горами та лісами.

Зайшов раз був на бистрий потік, Лудовець. Там загулила йо-
го Лісна в глибокі темні ліси. Та що це за Лісна була! Красна,
як сходяче золоте сонце. Личко в неї рум'яненьке, як дозрі-
ле, червоне яблучко. Косоньки, як віночки барвінкові; бро-
ви, ріжки місяця на нов'ю; ніжки звинні, як сарни; ручки, як
крильця ластівки, а усміх невинної дитини.

Ручками Лукина за шию взяла, приском вогню дихнула
на нього, пригорнулась ще й поцілувала, в полон кохання
його взяла. В ясних глибоких очах її потонув, як у глибину
ріки впав, душу й серце Лісній віддав, у казці кохання вто-
пився. А все це прийшло несподівано, ненадійно, блискави-
цею запалило його серце. Зажив із Лісною-красунею в гли-



 
 
 

боких лісах. Зажив із нею, як брат із сестрою. Життя обоїх
було чарівною казкою. Але всьому на світі приходить кінець.
Прийшов кінець і казці кохання Лукина з Лісною.

Пішли раз Лудівцем у долину й зайшли над Черемош. У
лузі над рікою побачила Лісна чудову лелію, що росла над
самою рікою. Лісна нахилилася, хотіла зірвати ту лелію. Рап-
том, посовгнулась і впала у воду. Легка була, як пір'ячко.
Черемош узяв її на свої хвилі і поніс у світ. Скочив Лукин
у Черемош, але не міг зловити в ньому мертву Лісну. Кіне-
ць казці кохання, Лісна забрала її у вічність. Так, кохання і
казка про нього вічні. їх Лукин не забув і не забуде, не вирве
з пам'яті, ні з серця. Понесе їх і до гробу. Перестане битися
серце, а казка кохання буде й дальше ще жити. Перенесеться
в серця наступних людей, живих, а мертвим у гробовому сні
з'являтися буде. Щире кохання, велика любов, безсмертні.

Дідо просив Лукина, щоби не відходив від нього. Прочу-
ває свою близьку смерть. Умре, а хто ж тоді поховає його при
Васютці? Хто зробить деревище, вигребе яму й покладе в неї
деревище? Все це має зробити Лукин, якого може сам Бог
прислав у печеру. Вволив Лукин волю старика і залишився
при ньому. А дідо справді прочував свою недалеку смерть.
Вона прийшла, як упав на гори перший сніг. Заснув старик
вічним сном, закінчив самітне життя в печері під скалою.
Лукин зробив усе так, як того хотів дідо і похоронив його
біля Васюти. На могилі закопав хрест, помолився за душу
діда, такими молитвами, яких навчив його померлий. Хотів



 
 
 

залишити могилу і печеру та йти блукати дальше горами-лі-
сами. Але посипали густі сніги і покрили грубою верствою
гори, а потім потиснули сильні морози, то ж довелося Луки-
нові пережити зиму у дідовій печері.

Прийшла весна. Лукин посадив на обох могилках квіточ-
ки, попрощав їх і пішов оглядати гірський світ. Світ широ-
кий, просторий, лісами зелений, квітами закосичений, таєм-
ницями захованими в нетрях приворожений, – світ могутніх
верхів, світ не лише самої краси, але й величі.

З печери діда взяв собі топір-сокиру, ніж і пістолю. Все
це пригодиться йому. Блукаючи, зайшов аж на велику й ви-
соку полонину Чівчин. О, який прекрасний вид із тої поло-
нини на всі гори! Не міг надивуватись, начудуватись і налю-
буватись. На Чівчині зайшов до стаї. Ватаг і вівчарі бідкали-
ся, що якийсь старий ведмідь убивав майже щотижня вола,
чи корову, а його самого не можуть убити, – дуже хитрий
і проворний, та й кулі з пушок не чіпляються його. Лукин
каже, що допоможе їм позбутися шкідника. Так, але вівчарі
бояться так Лукина, як і ведмедя. Чудовище! З вигляду чо-
ловік-леґінь, говорить людською мовою, але поза тим усе на
ньому не людське. «Жесний» та страшний зодягнений в оде-
жу зі шкур. З вигляду леґінь, а з одягу звір.

 
* * *

 
Узяв Лукин свою сокиру, витесав із букового дерева тяж-



 
 
 

ку довбню та сказав, що піде з нею на «вуйка». Засміявся
ватаг і вівчарі. На ведмедя з довбнею? Ні, на нього треба йти
з пушкою і гострими кулями. Ведмідь має тверду голову, її
не проб'є і куля, не вдіє їй нічого і довбня. Єдино, поцілив-
ши ведмедя гострою кулею в серце, можна вбити його. Ча-
сом треба пустити в його серце дві кулі. Ні, ні! Довбнею не
можна вбити «вуйка»!

«Нічого – сказав Лукин – побачите, як воно буде, та що є
надійніше, чи моя добня, чи ваша пушка з кулями».

Вранці взяв на плече довбню і пішов полониною попід ліс.
Вівчарі сказали йому, в якому місці виходить ведмідь з лі-
са на полонину. Там станув Лукин із довбнею. Не знав про
те, що за ним ішов назирцем ватаг із пушкою. Заховався за
грубим деревом, цікавий, що воно буде. Аж ось чути ломіт
і тріскіт – напевно «суне вуйко». Він уже на краю ліса і гля-
дить у ту сторону, де пасеться віл. Направляє туди свої ноги
та йде повільно. Аж тут заступає йому дорогу Лукин з довб-
нею. «Вуйко» суне просто на Лукина. Він уже близько нього.
Наблизився, піднявся на задні лапи, а передніми хоче досяг-
нути Лукина. Зловити й поторощити його кости. А Лукин
добнею «вуйка» по косматій голові – бах! Розлютився вед-
мідь не так на Лукина, як на довбню. Намагається дістати її
в свої лапи. Довбня вже в нього. Але Лукин вириває її з вед-
межих лап і б'є вуйка дальше по голові. Раз, другий, третій:
бах! та бах! Бив, поки «вуйко» не впав із ревом на землю, а
Лукин ще раз довбнею по лежачому «вуйкови». Чудом-ди-



 
 
 

вом пройнявся ватаг за деревом. А вечером Лукин убив ще
одного великого «вуйка» і приніс на плечах у стаю. Хотіли
ватаг і вівчарі, затримати Лукина в себе, та Лукин лише по-
сміхнувся і сказав, що не може затримуватися довго на одно-
му місці, мусить іти дальше, щоб побачити всі гори, перейти
всі ліси й полонини. Ватаг дав йому один пістоль з кулями
і порохом. Мав Лукин тепер вже дві пістолі з подостатком
пального пороху.

 
* * *

 
Пішов верховинними полонинами й зайшов на Копилаш,

а з нього в Руську Поляну, звідтам у Рахів, що був тоді ще
невеликим селом. Там почув таке:

«Зайшли були в Рахів якісь чужі пани-зайди, десь із-над
долішньої Тиси. З Рахова пішли на полювання в Карпати.
Наколи повернулися із полювання і переходили Рахів, один
із панів-зайдів пірвав в одного ґазди жінку, красуню на ввесь
Рахів. У страшну розпуку попав «окрадений» чоловік кра-
суні».

Стало Лукинові жаль молодого ґазди і його жінки. Почав
роздумувати, чи не міг би він вирвати молодицю з поганих
рук пана-зайди, – злодія якогось! Добре, що рахівці розвіда-
ли вже, де живе той злодій-пан, ласий на чужі жінки. Має
свій двір ген аж над середньою Тисою. Казав Лукин дати собі
людський одяг і коня. Довбні не брав, узяв зі собою тільки



 
 
 

дві пістолі, бартку і ніж, а до цього мав ще два сильні кулаки.
Все інше дав йому молодий ґазда. Мусить же мати людський
вигляд. Пристроївся, якслід та приосмотрився в усе потріб-
не до подорожі, сів на коня і поїхав визволяти рахівську мо-
лодичку.

«Рахівці» повірили йому, коли розповів їм усю свою
«сторію», а до того показав щеж й свою силу, підносячи ру-
ками старого вола й вириваючи з корінням дерева… Поїхав
Лукин понад Тису. Не скоро заїхав до місця, де жив «пан».
Мусів їхати дуже обережно і уникати людей. їхав побільше
ночами, полями, а часто лісами. Нарешті допитався, де є двір
«пана».

Переждав у лузі над Тисою до пізньої ночі, а ніч була
на щастя, дуже темна. Прив'язав коня до дерева і пішов до
панського двора. Пан і його слуги спали напевно твердим
сном. Підійшов Лукин до муру. Мур довкола палати висо-
кий, але перелізти його, це для Лукина дрібниця. Переліз,
а тут два великі пси. Не встигли загавкати, як їх вже поду-
шив Лукин. Тиша… Підходить Лукин до дверей палати, а
там сторожа. Лукин одного, другого кулаком в тім'я і вже оба
лежать на землі. Навіть не писнули, – спокійно лежать. Вони
не вбиті, лише приголомшені. «Не вбивай» – це Божа запо-
відь. Так навчив його дід у печері. Сторожі могли вистріли-
ти в нього, але не стріляли, мабуть хотіли зловити і живим
передати панові, надіялися за це великої нагороди. А воно
сталося троха інакше. Лукин пов'язав їх і позатикав їм роти,



 
 
 

щоб не могли кричати. Одного, що скоріше очунявся із при-
голомшення, бере зі собою, щоб відчинив двері до палати і
показав йому, де спить пан і де є молодиця з Рахова.

Сторож має затканий рот і не може відозватися, а Лукин
держить його руку як залізними кліщами. Відчиняє двері до
палати, веде Лукина до кімнати пана. Пан уже прокинувся
був, схопився на ноги й намагався взяти в руки зброю. Та
Лукин не дав йому на це часу. Прискочив до пана й одним
ударом кулака повалив його на долівку. Зв'язав його і заткав
рота. Сторожові сказав показати приміщення, де схована мо-
лодиця з Рахова. Показалось, що до її кімнати не мав сто-
рож ключа, але Лукин ривком виважив двері до кімнати. В
цій кімнаті побачив молодичку. Вона, як сполошене пташе-
ня, забилася у куток і труситься, як осиковий листок на віт-
ру. Взяв її Лукин, як дитину на руки і поніс геть з палати.
Шепнув тільки:

«Не бійся мене, я з Рахова від твого Олекси».
Сторож відчинив браму, Лукин заніс молодицю в луг, де

находився прив'язаний до дерева кінь, вискочив із нею на
коня і рушив у поворотну дорогу, в Рахів.

Заїхав із молодичкою щасливо в Рахів і передав її в руки
ґазди. Ґазда ж, то плакав, то сміявся з радощів, не міг наті-
шитися своєю жіночкою, не знав де мав її посадити, як до
неї говорити. А Лукина обнимав і цілував. Ґазда справив із
радости велику гостину, як би друге весілля. На гостину за-
просив багато ґаздів і ґаздинь. Гостина була з музикою, спі-



 
 
 

ванками і танцями. Всьому цьому приглядався Лукин – пер-
ший раз таке бачив. Сто потіх мали гості з Лукина, коли йо-
му дали пити вино. Кривився, але пив. Як же не пити, коли
так гарно припрошувано до пиття. А що було дальше? Ви-
но й музика підохотили його і за прикладом других пішов
у танець. Але ж танцювати не вмів і осмішував себе, але це
тільки зразу. Потім уже танцював не гірше за других. Уто-
мив його танець, тай сів. Присілись до нього ґазди й просили,
щоби їм оповів, як то він освободив ґаздиню-молодицю. Не
радо оповідав про це Лукин, однак таки задоволив цікавість
ґаздів. Тоді один із ґаздів спитав його чому він не вбив того
поганого пана. Той же міг піти за ним у погоню. А що було б
як би був дігнав у дорозі його з молодичкою? На це відповів
Лукин, що дід у печері над Пробійною навчав його Божих
заповідей, а в них Господь казав «не вбивай». Міг легко вби-
ти пана, але не хотів перетупити Божої заповіді.

Молодий ґазда хотів обдарувати Лукина, чим тільки міг,
давав йому коня з сідлом, але Лукин не хотів нічого бра-
ти. Замість цього ще допоміг йому в переселенню з Рахова
в глибину гір, щоби заховатися там від пімсти пана. Всі бу-
ли певні, що пан нападе на ґазду і знову пірве його жінку. І
так воно сталось. Але ґазди з жінкою не було вже в Рахові.
Переніс своє ґаздівство в далекі гори.

Рахівці сподівалися нападу паниська, тож і привітали його
разом з гайдуками так, що залишив кількох убитих гайдуків,
та ледви сам живий утік. Ґазда просив і намовляв Лукина,



 
 
 

щоби залишився в нього на новому ґаздівстві в горах. Але
Лукин не зробив цього тому, що хотів блукати дальше гора-
ми, а також і тому, що боявся молодички, яка дуже нагаду-
вала його Лісну. Готов влюбитися у молодичку, а йому, як
християнинові, цього не вільно.

 
* * *

 
Тож попращав молодих газдів і пішов у «світ», у свої гори.
Ніхто не пізнав би тепер колишнього Лукина. Лукин –

леґінь! Хоч дивися на нього, а хоч малюй! Красунь! Рослий,
стрункий, високий, як молодий бук над потоком, а сильний,
як кількарічний ведмідь, та гарний і пишний, як Піп-Іван на
весну. Нема вже на ньому одягу зі шкур, а має одяг барви-
стий, верховинський, на голові закосичена кресаня, а з-під
неї кучері визирають. Так, Лукин нині Чорногірський орел.
Багатий усім тим, що бачить і чує. Все те, куди ступить, вва-
жає своєю власністю: гори, ліси, полонини зелені і блакитне
небо зі золотим сонцем над ними.

Іде Лукин, землі під ногами не чує. Ліс нашіптує йому
казку карпатських гір і в тій казці Лукин думкою і чином по-
ринає. Чи не казав йому дід, що сам Господь пробуває у казці
вічності, якій не було початку й не буде кінця? Заслуханий
у казку не знав сам, де й куди він йде. Та ж пощо йому знати
куди йде? Він же не йде, а на крилах гірської казки летить.
Казка гір окрилена. Орлом понад гори кружляє, зозулею з



 
 
 

ліса в ліс летить, потоками пливе, чічками цвіте.
Перебув, переблукав Лукин літню і осінню казку Бески-

ду. Прийшла біла, зимова казка й усю природу приспала, за-
колисала, білою скатертю вкрила, інеєм присипала, морозом
закула. Пригадав собі Лукин, що йому нікуди дітися – ні ха-
ти, ні колиби немає в нього. Одна тільки ватра, що й зимою
гріє… А тут і буря зимова загула. Щастя, що Лукин найшов
над потоком невеличку печеру, в якій пересидить люту бурю.
Вітри втомилися, буря знемоглася, небо прояснилося і Лу-
кин вийшов із печери. Всюди кучугури снігу. Пробивається
крізь них. Ніде людського сліду, ні голосу. А йому йти треба
– все дальше й дальше. Ось і вечоріє вже. Де ж йому нічку
переспати?

Ось щось йому привиділося! О, це не палата Царя Лісів!
А може це дійсно тільки привид? Підходить до того приви-
ду. Та ні! Це ж таки справді палата Царя. Як він зайшов сю-
ди, запитує сам себе. А може якась сила завела його під цю
палату? Заходить у середину палати. Здивувались Лісовики,
побачивши його. Зразу не пізнали його. Це ж не той Лукин,
що знали його колись. Але Лісовики то розумні сотворіння,
розпізнали в леґіні давнього Лукинка, дитину-сина гір і лісів
– не прогнали з палати, а усміхом привітали його.

А сам же Цар? Грізними очима поглянув на Лукина. Йо-
го чоло було зморщене і смутком-жалем покрите. Не див-
но. Вчорашня буря, що шаліла, стогнала й гула над горами,
стоголосами вила й вікові дерева з землі виривала, накоїла



 
 
 

багато лиха, надщербила дуже його лісове царство. А йому
жаль кожної деревини, він усім серцем любить свої ліси. Так,
але супроти гірської, зимової лютої бурі він безсилий, так як
людина є безсила супроти смерти. Як же йому не сумувати
по втраті вікових ялиць і сильних буків, смерек і яворів, чи
кленів? А тут ще й оцей Лукин прийшов, колишній син каз-
ки лісової і гір!

Промовив Цар грімким голосом до Лукина – промовив
лісовою мовою, якої Лукин ще не забув.

«Чого зайшов ти в мою палату? Ти ж уже не наш, ти
леґінь-верховинець, як усі ті, що до них ти уподібнився, це
люди, які нищать моє лісове царство. Ворог ти мені! Забув
уже може, що мої слуги, Лісні й Лісовики, виплекали і ви-
ростили тебе? Тепер ти відцурався їх! Леґінем, чоловіком
став і будеш робити те саме, що роблять твої побратими! Ни-
щать моє царство, нищать багатство і красу гір – ліси. Ни-
щать! Безмилосердно, вперто й завзято! Та за всяке зло при-
ходить кара. Прийде вона й на карпатських людей! Прийде!
Вирветься з ланцюгів й оков лютий Арідник. Вогнем люті
й ненависти запалає проти Бога-Творця світу й Цих гір та
піде на них війною. Завоює Карпати, знищить моє царство,
але знищить і вас, верховинців. Такий вже закон цього світу:
«Нищиш мене нині, знищу тебе завтра». «Чув Лукине, що я
говорив тобі? Чув і зрозумів? Іди і скажи це все тим, до кого
пристав. Відійди! Ти вже не наш!»



 
 
 

 
* * *

 
Наче запаморочений вийшов Лукин із палати Царя лісів.

Не вийшов сам, а вивів його один із Лісовиків. Пішов у тем-
ну ніч. Пішов із тим, що чув від Лісового Царя. Не йшов,
а щось гнало, а чи несло його. Мабуть, нечиста сила несла
його. Вона то занесла Лукина в глибоку пропасть між скали.
Впав у ту пропасть, а там печера. Опинившись в ній, спо-
чатку не бачив нічого. Наколи ж прояснилося йому в голові
і в очах, обняв його великий страх. Побачив прикутого до
скали самого Арідника… Очі того сатани горять вогнем, зу-
би в нього великі і гострі, як у вовка, а руки й ноги закін-
чені великими пазурями, сам же чорний і порослий шерстю.
На голові розкуйовжене волосся, а крізь нього визирають ро-
ги. Схожий трохи на чоловіка, а трохи на звіря. Але Лукин
не злякався його. Злякався більше його вигляду. Зрештою,
нема чого лякатися Арідника. Він у сильних ланцюгах заку-
тий, а гаки, що ними прикутий до скали, дуже грубезні. Так,
але Лісовий Цар казав, що колись цей Арідник зірветься з
ланцюгів і вийде на світ. Чи може це статися? А що буде, як
він справді вийде? Вийде на світ з цієї печери… Ух! Чи не
прийде кінець світу, а передовсім Карпатам?

Арідник побачив Лукина, заскреготав зубами аж іскри по-
сипались тай задзвонив ланцюгами, наче бажав би порвати
їх і кинутися на «гостя». Не знав Лукин сам, як, куди і коли



 
 
 

вийіпов він із Арідникової печери. Славити Господа якось
удалось вийти на Божий світ. Так, але не позад нього щось бі-
жить, здоганяє. Чорне, невелике. Підскакує і котюжкою гав-
кає.

«Прийде, прийде час! Арідник порве ланцюги й вийде з
печери. Зареве, що весь світ, почувши той рев, здригнеться.
Гав! Гав! І буде мати цей наш батько Арідник, багато слуг.
Слуг вірніших псів. Не він сам, а руками слуг, нищитиме
всіх і вся. Усіх, хто не буде з його роду»…

Погавкало те чорне й щезло, наче б під землю провалило-
ся. А Лукин пішов собі дальше. Пішов із чорними думками
у голові. Не знав, чи вірити тому всьому, що щойно пережив.
Чи був це якийсь поганий сон, чи правда це була?

Іде та думає, передумує ту зимову казку гір, що пережив і
зазнав у печері. Так, зима в горах, це дійсна казка. Таких же
зим, як у Карпатах, немає ніде.

 
* * *

 
О, гірські зими знає Лукин добре – знає і любить їх. їх ди-

ку красу і грозу. Але якось досі крив його Господь від зими
в Чорногорі. її він не бачив зблизька, не переживав її жаху
із її несамовитою силою. Аж раз – сам не знає що – занес-
ло його зимою на Говерлю. Отут побачив і почув справжню
Карпатську зиму. Чув від людей, що Чорногора не любить
зимових гостей, але вірив у це і не вірив. Аж таки довелося



 
 
 

загостити під Говерлю. Чорногора привітала його сніговою
курявою, бурею, метелицею, світ перед ним закрила, очі за-
сліпила, закрутила ним і завертіла, в стебелинку переміни-
ла… Цього Лукина, що то своєю силою протиставився си-
лі ведмедя. Не знав досі, що це таке чорногірський вітер та
буря і яка в них несамовита сила. Буря в Чорногорі немає
стриму, ні запори, тут же безлісні верхи й полонини, вітер
може гуляти, куди захоче. В світи несе сніг, засипає ним усі
видолинки й вертепи, намагається все замести й зарівняти.
В таку зимову пору ні людині, ні звірині не втриматися на
Чорногорі, ані не перейти її. А Лукин вірить у свою силу,
вірить, що продістанеться на іншу сторону Чорногори й за-
ховається перед її грозою в потойбічних непрохідних лісах.
Не хоче вірити, що перед чорногірською зимою бурею ніщо
не встоїться – не встоїться і він, Лукин. Буря звалить з ніг,
присипле снігом, заморозить… Пропаде, загине. Найдуть за-
мерзлого голодні вовки й пожеруть, навіть костей не лишать.
Лише думка в голові Лукина працює ще. Бачить, наперед,
що його не пустить буря, а завернути теж немає сил.

Знає, що там десь, може й не так далеко, ліс, але чи можна
добитися до нього? А зрештою, чи знає він, куди вперед, а
куди назад? Уся Чорногора, це один страшний крутіж, у яко-
му легко задушитися. Буря не лише валить з ніг, але й дух за-
пирає. Лукин наперед, а буря мече ним назад, все на одному
місці крутить ним. До ліса, до ліса добитись йому. Але де той
ліс? Це лиш у думці, бо в очах сніг, а в ухах свист і рев бурі.



 
 
 

Разом із крутіжем бурі крутиться внсе й голова Лукина. Не
знає, чи це виє чорногірська буря, чи заводять відьми-чарів-
ниці, а чи повставали давні великани й заревли на всі гори.
Лукинові заперло вже віддих, чує душиться. Але не подаєть-
ся, не здається бурі, держиться на ногах, не падає… О, яку ж
силу має Чорногора! Нема другої сили, щоб могла рівнятись
з нею! Це мабуть Говерля завела розмову з Піп-Іваном. Ніх-
то не сміє ту розмову переривати, ані її притишити… Який
же тут Лукин маленький і слабенький! Але він таки на своїх
ногах ще, хоч уже не вірить, що врятує своє молоде життя, –
до ліса не дійде, не заховається в ньому перед лютою бурею.
Чує повне ослаблення, тратить силу. Ще крок, ще два і він
уже на землі. Пробує піднятися – не може. Лізе на колінах і
руках – руки клякнуть, деревіють. Та все таки Лукин не ду-
має тут, на Чорногорі, гинути, як мога, не здається сніговій
бурі. Але не устати на ноги внсе не може. Ба й повзатись по
снігу, на це теж нема вже сили. Лежить як колода дерева, ле-
дви ще дише. А буря мете снігом й покриває його ним. За-
плющує очі, але притомности не тратить. Костеніють ноги й
руки, але серце ще б'ється і думки в голові не завмирають,
працюють, одна другу підганяє. Але цього, що з ним діється,
не розуміє вже й не знає, де він. Чи це буря над ним гуде, а чи
орли крилами лопотять. Чи злі духи виють і крутять снігами,
а може це мавки закрутилися в танці? Не свист і голосіння,
не виття, ні, це Лісні над ним співають, до сну приколисують.
А йому щораз тепліше, тай спати, ох, як хочеться. А Лісні



 
 
 

й дальше співають йому – співають, як колись маленькому
співали. Милий, ніжний, солодкий той спів.

Ні, Лукин не завмирає, не замерзає, лише засипляє – со-
лодкий сон огортає його. Аж, що це? Хтось не дає йому за-
снути. Щось лиже йому чоло й лице, а хтось другий бере йо-
го за плечі й підносить. Нічого цього не розуміє Лукин. А
той «хтось» бере його на плечі й несе та тягне за собою, про-
бує пхати поперед себе, але Лукин паде. Він не може прийти
до пам'яті – вона опустила його, як засипав. Так його безпа-
м'ятного приволік той «хтось» над потік до колиби й поклав
на лежанку. В колибі горіла велика ватра. Видно, той «хтось»
жив тут із котюгою. Власник колиби налляв до кітлика води
й всипав до неї якогось зілля, а коли воно заварилося, від-
чинив Лукинові рот і напоїв його тим гарячим виваром. То-
ді почав терти Лукинові ноги й руки. Лукин був дальше без
пам'яті. Колибник прикрив його двома вовчими шкірами й
пересидів при ньому всю ніч. А все надслухував, чи дише й
чи ще серце б'ється в ньому.

Рано понатирав Лукина мастями – передовсім ноги й ру-
ки, але зі сну не будив. Десь аж сполудня відчинив Лукин
очі. Колибник дав йому знову пити теплого вивару й дав їсти
сушених ягід і меду. Після цього Лукин знову заснув і спав
до пізнього вечора.

Прокинувся з глибокого сну й повів очима по колибі. На
її середині горіла велика ватра, а біля неї чоловік. Не ста-
рий ще, але весь зарослий – на голові буйна чуприна, боро-



 
 
 

да довга, майже до колін, а очі у нього світяться як вночі
у кота. При його ногах велика котюга. Такого чоловіка, як
цей колибник, ще досі Лукин не бачив. Ростом не дуже ви-
сокий, зате широкий у плечах, кремезний, сильний. Не ско-
ро промовив він до Лукина, вдивлявся в нього, як би бажав
прошити його наскрізь гострим зором. А потім заговорив…
Грубим, глухим голосом, як би добував його з великої бочки.

«Пробуй, легше, встати на ноги». Лукин устав.
«Зроби кілька кроків. Так. А тепер сядь на ковбчик, що

коло ватри». Лукин сів. Тепер він дав Лукинові спорий ку-
сень прижареного м'яса.

«Харчуй! Певно здорово проголоднівся». Харчує Лукин
«без принуки». Справді голодний як вовк. А колибник го-
ворить: «Захотів, леґіне, перейти зимою Чорногору? Мо-
лодість-буйність.  – «Гукну, крикну й уже Говерлю пере-
штрикну»! А воно не так.

«Скажи, як захочеш – не захочеш то ні – хто ти, тай що
тебе занесло в люту зиму в Чорногору? Шукав собі смерти,
чи хотів поборотися з зимовою силою Говерлі»?

Лукин розповів коротко про себе… Він син Карпат, хоч
молодий, але знає вже добре гори, а тепер, сам не знає, що
занесло його в Чорногору, щоб побачити її зимову силу й
грозу.

«Ну й побачив» – сказав колибник. «Як би не оця моя
котюга, був би вже більше не то Чорногори, але взагалі світу
не бачив. Вона, оця котюжка, врятувала тебе від смерти в



 
 
 

Чорногорі».
А котюга весь час гляділа вірними, щирими очима на сво-

го колибника, як би розуміла його мову. Колибник говорив
дальше:

«Так, так леґіне, якби не ця котюга, був би ти пропав у
Чорногорі, а я не бачив би тебе в моїй колибі й не говорив
би до тебе».

Він розповів Лукинові все, як воно було. Тоді, як Лукин
засипляв у Чорногорі вічним сном, як його найшла там ко-
тюга, та як заніс він і затягнув його в колибу, в якій спав
дальше твердим мертвецьким сном і вкінці пробудився та
ожив знову. Замовк колибник, попав у глибоку задуму. Мов-
чав і Лукин. Тиша була в колибі… Тишу перервав колибник.
Він розповів Лукинові про себе.

 
* * *

 
Його дєдя, заможний ґазда над Черемошем, мав двох

синів, його і молодшого від нього, Леська. Мав дєдя з них
велику потіху – славився ними більше, ніж своїм багатством.
На леґінів виросли. Почав дєдя думати про їх женячку. Од-
ного оженить і залишить на ґаздівстві при собі, а другий при-
стане до якоїсь ґаздівської дівки. Так думав дєдя. А воно ста-
лось зовсім не так…

На другому ґруні, мав велику ґражду ґазда Танасій Чер-
калєк, а в нього була донька, Анничка. Як зазулька в лісі,



 
 
 

як квіточка в лузі. Щоб усі гори здовж і впоперек перейшов,
другої Аннички-красуньки не знайшов би. І от у цю Аннич-
ку влюбилися оба братчики, він і Лесько, а один за одного
не знали. Анничка знала, та мовчала. Мабуть оба припали їй
до вподоби й надумувалася, котрого з них взяти за мужа.

Анничка надумувалася, але лихо не надумувалося – нена-
дійно й несподівано прийшло – громом із ясного неба вда-
рило.

Весна прийшла і брала гори в свої обняття, голубила їх,
пригортала до себе, горячу кров кохання вливала в серця
леґінів. Плив понад гори місяць, зірки моргали й всміхалися
до гір і людей.

«О, ніч це була, ніч! Не всиджу в хаті, піду на ґрунь, ви-
кличу з хати Анничку, поговорю з нею, спитаю, коли побе-
ремося? Пішов. От я на ґруні, недалеко ґражди Черкалека –
світло в хаті – не сплять ґазди, не спить напевно ще Анничка.
Тихими кроками наближаюсь до хати. Але хто там, хто під
хатою? Місячно ж, видно, як у днину. О, там Анничка, а з
нею, хто, хто? Ніхто другий, лише мій братчик, Лесько. Од-
ною рукою держить Анничку за руку, а другою обняв її по-
за шию. Так, там Анничка з Леськом. А я? Полум'ям горіло
в моїм серці кохання до Аннички, тепер загорілася в ньому
злість, ненависть до брата. Ні, ні, Леську, не буде Анничка
твоєю! Не буде!

Вовком лютим кидаюсь на Леська, відриваю його від Ан-
нички і з усієї сили мечу ним до грубого бука недалеко хати.



 
 
 

Анничка закричала й утекла. Лесько на землі під буком, ле-
жить, не встає. Наближаюсь до нього й підношу. З його го-
лови цюрчить кров. Голова розбита – вдарив нею до твердо-
го бука. Наслухую – серце ледве б'ється, віддих слабенький.
Простогнав раз і другий. Боже, Лесько вже мертвий… Про-
стогнав ще раз, витягнувся і віддав Богові душу… Що, зро-
бив я? Я? Ні, це зробило кохання до Аннички й ненависть
до того, хто хотів забрати її від мене!

Так, але ж я душогубець! Я братовбивець! Що ж мені те-
пер робити? Куди дітися? Волосся рву з голови, дзвоню зу-
бами, як у пропасниці. Припадаю до мертвого Леська, цілую
його. А тут, як би щось підірвало мене й каже бігти, втікати.
А куди бігти, до кого втікати, не знаю. Не знаю, а біжу, землі
під ногами не чую. Так біг до ранку, біг і дальше, не приста-
вав, не припочивав.

Перед мною Анничка, за мною Лесько, а в грудях буря з
блискавицями і громами.

Почав думати про смерть. Не живе братчик, не жити й
мені. Так. Пошукаю собі смерти. Мушу вмерти! Бо для ду-
шегубця, братовбивця нема життя! Як же йому жити без ду-
ші й без серця? Душу мою забрав із собою братчик до гробу,
серце залишив я там, де Анничка.

Шукав я смерти, хотів віддати своє життя покійному
Леськові. Хотів утопитися, вода не приймала, хотів повіси-
тися, курмей вривався, штрикав із високої гори-скали, не за-
бився. Що не робив, що не діяв, смерти знайти не міг. Бог



 
 
 

покарав мене життям. Буває – найбільша кара на цім світі,
це не смерть, а – життя. Куди ходив я і блукав, не знаю, не
пам'ятаю.

Блукав аж до осени, вкінці опинився тут, серед лісів, над
потоком. Дальше не було вже куди йти. Тут побудував я цю
колибчину і животію в ній. Як довго я тут, не знаю, затратив
рахунок днів і років. Тай від коли тут, не бачив ще людей –
ти перший, але й тебе не побачив би був, якби не оця котюга,
що не знаю звідки приблукала й живе зо мною. От я розповів
тобі про себе, але ти не мусиш цього переповідати другим.
Що чув, заховай для себе».

Хоча по кількох днях хотів Лукин йти геть з колиби, та ко-
либник не пустив його від себе. Аж як перестало віяти вітра-
ми і злегшав мороз, розпрощався Лукин із нещасним колиб-
ником – сказав, що не звик довго сидіти на одному місці –
мусить іти. І пішов.

Колибник перестеріг його йти ще раз почерез Чорногору
– вона не любить зимових гостей. Порадив йти далі потоком.
Дійде до ріки Тиси, а там найде села й людей. Пішов Лукин.

Пішов і поніс із собою ще одну казку гір – казку верхо-
винського кохання, казку життя і смерти. Не довго йшов і не
далеко зайшов. Зима і не думала лекшати. Карпатська зима,
заворожена чарами білої краси, грізна, але прекрасна. Все
завалене снігами, скуте морозами – все в руках казкової зи-
ми.

Іде Лукин, його ноги западають у глибокий сніг, а вітер



 
 
 

знову дме, мете снігом йому в очі. Лукин уперед, а вітер
завертає його назад. Мусить борикатися з ним, – боротьба
нелегка. Але в Лукина є нова сила. її протиставляє верховин-
ній бурі та йде все дальше, все вперед, куди несуть ноги. Але
ж це зима, блукати горами днями й ночами неможливо.Тре-
ба найти якесь пристановище, де би дозимувати. Шукав дов-
го, аж найшов невеличку печеру над потоком. Тут перезимує
– сказав собі й осів у печері. Не легко було перебути в ній
довгу зиму. Днями самота, тиша і відлюддя. Лише ночами
оживав трохи зимовий світ гір. Навідувались до Лукина го-
лодні вовки, забігали гонені вовками сарни, гавкали під пе-
черою лисиці, чути було в лісах голоси звірів і крик нічних
птахів. А вже найгірше, так це, що ночами навідували його
всякі духи й не давали спокійно спати. Були добрі, але біль-
шість з них були злі духи. Прогнати їх від себе не було лег-
ко. Вже багато легше було позбутися вовків. Кількох вбити,
а решту прогнати.

Велику силу духа й багато завзяття й витривалости треба
було мати, щоби на відлюдді перебувати зиму в лісовій пущі.
На щастя сила і витривалість були в Лукина. Діждався пе-
редвесняного часу, залишив печеру і пішов дальше блукати
горами-лісами.

Блукав, – а блукаючи, мав багато різних пригод, в більшо-
сті не дуже то милих, а то й прямо жахливих. Кінчилася зи-
ма, але ведмідь не вилазив ще зі своєї «ґаври». Йде Лукин
темними пралісами, заходить у гущавину. Нараз не счувся,



 
 
 

як опинився у якійсь ямі. А та яма, не яма, а ґавра «вуйка».
От попав у гості до вуйка. Вуйко заснув у ґаврі на початку
зими і спав дальше, щоб прокинутися з приходом весни. Сон
вуйка перервав Лукин. Щастя, що це був час перед весною,
коли вуйко, не ївши довгий час, був ослаблений і не мав ве-
ликої сили.

А все ж таки прокинувся, ухопив Лукина за ноги і Лукин
вже у лапах вуйка. Знає, що попастись ведмедеві в лапи, це
смерть, не вирватися з них живим. Але ведмідь цей ослаб-
лений, тай не попав на слабого – Лукин не втратив сили в
печері. Вуйко випускає з лап Лукинові ноги й бере його по-
під пахи, але хоча вже Лукин має вільні руки. Дусить ними
шию вуйка, здавлює так, що той не може вже видати з себе
духу. Давить вуйко Лукинові ребра, аж тріщать, але Лукин
теж; давить вуйка за горло. Йде смертельний змаг між ни-
ми. Пригадав собі Лукин про ніж за чересом. Лівою рукою
душить вуйка дальше, а правою блискавкою витягає ніж зза
череса і ним коле в саме серце вуйка, раз, другий і ще раз.
Захарчав вуйко і випустив Лукина з лап. Лукин переміг вед-
медя. Довго відпочивав після змагу. Видряпався із ґаври, не
йшов далеко. Розложив ватру і заснув при ній.

 
* * *

 
Чув Лукин про вовкулаків і упирів, але в своїх мадрівках

ще не стрічався з ними. Так, але не казки «гоп», як не пере-



 
 
 

скочив! Таке сталось із Лукином. А сталось воно у Чорно-
горі, як заночував був при ватрі над одним озером. Була пев-
но вже північ. Прокинувся Лукин нагло зі сну, як би хтось
збудив його. Глянув і великий ляк обняв його – дало йому
«пуду». Над ним якесь страшилище – пів чоловіка, пів вовка
– термосить Лукина за плече.

«Це напевно вовкулака» – подумав Лукин. – Бачив вже у
горах усяку погань і нехарь, але такого «страшилища» ще не
зустрічав. Зірвався на ноги звільнив плече з лап вовкулаки,
тай за свою довбню. Б'є нею вовкулаку по голові, але він зно-
ву Лукина за плече бере – щастя, що за ліве. Лукин може
держати довбню правою рукою і бити нею страшне «опуда-
ло». А воно не подається, держить дальше Лукина за плече.
Ба намагається вхопити його ще за праве плече. Що буде тоді
з Лукином? Лукин добрався останніх сил, напружив всі м'я-
зи. Вдалося йому вирватись з поганих рук вовкулаки. Щастя,
що той не покалічив його гострими зубищами. Втікає від во-
вкулаки, біжить, що має сили в ногах. А вовкулака за ним
– ось-ось досягне його. Лукин шубовсть у озеро, може так
врятується від страшилища, хоч і не знає, чи той не скочить
за ним у воду. Але ні, вовкулака пристанув на березі озера,
не збирається скакати в воду. Мабуть не вміє плавати, боїть-
ся води. Постояв, потупцював на березі якийсь час, завив,
заревів і пішов геть. Від його реву, здавалося, здригнулася
уся Чорногора.

Мокрий, як курка на дощі, виліз Лукин із озера – трусить-



 
 
 

ся з холоду. Йде в противну сторону, куди подався вовкула-
ка. Не дай Бог стрінути його ще раз! Відійшов далеко від
озера. Розложив велику ватру, гріється при ній, сушить мок-
рий одяг. При ватрі пересидів до ранньої днини. Уснути не
міг – увесь час перед собою бачив жеснгого вокулаку. Так,
але пізніше зустрівся ненадійно з іншою потворою – з упи-
ром. Про упирів чув Лукин, як був у палаці Лісового Царя.

Іде Лукин попід ліс. Аж тут вискакує з ліса страшилище
– ні звір, ні чоловік. Не знати, що і чим порослий, шерстю
чи волоссям? З пащі висолоплений червоний язик, очі па-
лають вогнем. Лукин знає, чув, що упирі постають з людей.
Упир ще й за життя упиром, зовсім схожий на чоловіка, ли-
ше, що в нього червоніше обличчя, ніж у других людей. У
справжнього упира перемінюється чоловік щойно по смер-
ті. Бувають і упириці, ще жєсніші від упирів. Упирі, чи упи-
риці не страшні й не небезпечні, поки живуть між людьми.
Тільки часом зникають кудись, ідуть в ліси, де сходяться із
щезниками – дідьками і відьмами та відьмаками. їх душі не
належать їм – душі свої віддали щезникам-дияво-лам уже за
життя, та про це ніхто з людей не знає.

Умре упир, чи упириця, поховають їх, як і других людей,
а вони потім вилазять із гробів і ходять ночами по горах, ча-
сом відвідують свояків, заходять до їх хат. Уже й по смерті
сходяться, як за життя зі щезниками і відьмами. На людей
наводять жах. Такого упира зустрінув Лукин під лісом, як
попередньо вовкулаку над озером. Ляк зібрав його. Має зі



 
 
 

собою пістолі і ніж, але знає, що ними нічого не вдіє потворі.
А упир щораз наближається до Лукина. Лукин розгубився,
затрусився, не знає, що діяти? Втікати? Але ж його ноги, як
би прикуті до землі. Не поворушить ними. Стоїть, жде, що
робитиме упир. Упир уже біля нього. Обходить його довко-
ла, нюхтить, обнюхує Лукина. Лукин немов перемінений у
стовп, стоїть, не ворухнеться.

Упир підоймається вгору, лиже Лукина червоним язиком,
від чого Лукинові йде мороз поза шкіру. Але не рухається,
стовпом стоїть, наче завмер. І добре, розумно зробив. А то
могло би погано бути, якщо б пробував зводити двобій з упи-
ром. Упир грізніший від вовкулаки. Задиратися з ним дуже
«варівко»-небезпечно. Упир, обнюхавши Лукина й облизав-
ши його, відійшов у ліс, не видавши із себе голосу й не уш-
кодив нічим Лукина.

Мабуть ті погані пригоди причепилися Лукина і переслі-
дували його, бо мав він ще пригоду із водяником. Сам не
знав, як вирвався з рук отого водяного «жєснека». Трапило-
ся це одної місячної ночі. Брив почерез Черемош, добрив
але на середину ріки, аж тут ловить його щось за ноги й по-
валюе у воду в місці, де була найглибша вода у Черемоші.

«Що це за біда? – питає себе Лукин. Чує добре, що щось
держить його за ноги. Напевно це водяник, про якого розпо-
відали йому Лісні і Мавки. Починає борикатися з тим водя-
ником – мусить вирвати з його рук свої ноги! Тяжко у воді
дихати, в роті повно води. Але він, най буде, що буде, не



 
 
 

дасться водяникові. Так, але ж на допомогу водяній марі спі-
шать потопельники-топільники. Це, як зачував, дарабники,
керманичі дараб, що потопилися в Черемоші.

«Пропав я! Стану теж топільником» подумав Лукин.
«Алеж ні, не дамся отим водяним страшилам»!

Щастя, що він уміє добре плавати, навчили колись Мавки.
Водяник держить його дальше за ноги, а топільники намага-
ються вхопити його за руки. Лукин бачить, не вирве ніг із
рук водяника, тож тягне його з цілої сили за собою з глибини
на плитке, топільникам не дає взяти своїх рук – відмахується
від них, відбивається. Щоби тільки дістатися на плитку, але
бистру воду… Тоді дасть собі раду із водяником і його по-
мічниками, топільниками. Ще, ще трохи зусиль і боротьби й
Лукин опинився на бистрині. Там надійна оборона, каміння.
Ось-ось він на мілині, а тут каміння велике й мале. Летить
каміння у голову водяника та його помічників. Камінь за ка-
мінем, то великий, то малий. Водяна мара починає кричати.
Мабуть з болю. Лукин, хоч це ніч, але на його щастя місячна,
цільно влучає камінням у їх голови. Вже водяник звільнив
Лукинові ноги. Лукин вже на ногах, хоч їх підривають бистрі
хвилі Черемоша, він стоїть просто, не подається їм. Ще, ще
трохи натуги, Лукин уже близько берега ріки – ось він вже
вискакує з води.

Ох, який же він утомлений! Ледве держиться на ногах.
Але не стоїть над рікою, ні, він іде геть від неї і від водяної
мари та нехарі.



 
 
 

 
* * *

 
Пішов у ліс, що за Черемошем, цілісінький мокрий та

протряхлий. А тут не може викресати ватри, губка замокла.
Без ватри пересидів, трясучись, аж до ранку. Буде тямити
зустріч із водяником і топільниками…

Мав Лукин ще одну пригоду, може найжахливішу. При-
году з – мертв'яком. її не забуде до смерти. А трапилося во-
но так:

Іде Лукин полониною, Лудовою. Наближається вечір. Он
на небі вже появилася зірка, за нею друга і третя. Вже і мі-
сяць вийшов на небо. Лукин поспішає в сторону ліса. Там
розкладе ватру і заночує при ній. Заходить на край ліса. Там
невеличка поляна, а на ній щось, якби могилка-гріб, але без
хреста. Дивно, звідки ця могилка взялася? Певне, сама не
«виросла», мабуть хтось її усипав. Та це не дуже цікавить
Лукина.

Розложив ватру і присів коло неї. Похарчував, що мав,
приляг і вснув. Переспав пів ночі. Нараз почув жахом прой-
маючий голос. Прокинувся, схопився на ноги. Протер за-
спані очі, глянув і злякався, чудом задивувався… Могилка,
якби кимось розкопана, біля неї «страшєк». Кости прикри-
ті білою сорочкою. Знає Лукин – це мертв'як, що вийшов з
гробу на світ. Північ – це його пора-час. Закалатав мертв'як
кістками й закричав ще раз і ще раз. А потім засвистав. Зда-



 
 
 

валося, що від того свисту листя з дерев поспадає. Хвили-
на… Чує Лукин тупіт кінських копит. Біжить кінь… Прибіг,
заіржав на весь ліс і станув при мертв'яку. Мертв'як ловить
коня за гриву й уже на ньому. Кричить: «Марічко! Маріч-
ко! Поніс кінь мертв'яка на Лудову… Не знав Лукин, що
йому робити, втікати з поганого місця, чи ждати, що воно
далі буде? Цікаво… Ждав і діждався. Прибіг кінь із мертв'я-
ком-кістяком. Мертв'як зіскочив із нього й зник у могильці.
Могилка закрилася, кінь заіржав і зник, побіг на полонину.

Лукин залишив ватру і пішов геть, шукати другого місця,
де міг би дожидати ранку. Про сон і не думав, знав, що до
ранку вже не засне. Щойно по кількох роках дізнався, хто
той мертв'як і звідки він узявся на Лудовій, на лісній поляні.
Ото в одному селі за Черемошем, жив дуже «здуфальний»
леґінь, завадіяка – забіяка. Всі сторонили від нього. За що-
будь рубав барткою голови. Аж зарубав одного леґіня, що
посмілився, залицятися до його дівчини-нареченої. Але вби-
тий мав брата, а той заприсягся вбити забіяку. Лиш його од-
ного боявся забіяка-вбивець. Знав добре, що прийдеться йо-
му заплатити своїм життям за смерть леґіня. Тому то сів на
коня і втік у ліс. Загнався на полонину Лудову. Пустив ко-
ня на полонину пастися, а сам, найшовши поляну в лісі, ляг
під деревом і заснув. Насунула з Чорногори темна хмара, а з
неї посипалися блискавиці, ударили громи. Леґінь зірвався
зі сну. А тут грім у нього. Вдарив і вбив. А як опинився по-
тім у могилці-гробі, того ніхто не міг ні пояснити, ні сказа-



 
 
 

ти. Певно найшов його хтось вбитого під деревом і поховав
на поляні. Кінь леґіня залишився на Лудовій – і не дається
нікому зловити. Полонина велика, має куди втікати від лю-
дей і ведмедів. Так було воно з мертв'яком, який нагнав Лу-
кинові багато страху.

Бачив Лукин багато Карпатських чудовищ, але не бачив
ще ні одної відьми, хоч чув, що їх не мало в наших горах і
лісах. Аж прийшов час, що не лише побачив відьму, але й
стрінувся з нею зовсім близько. До всіх зустрічей Лукина з
поганню, заставляла його мандрівка горами, лісами і поля-
нами. Перед вечером опинився раз над Черемошем у лузі.
Холодний вітрець потягає, пахощі зілля і квітів розносить.
Черемош хвилями грає, на небо вийшов срібний місяць, ку-
пається у воді Черемоша, миє своє лице, сам собі, як у дзер-
калі, приглядається в плесі Черемоша. Зірки моргають, ми-
гають-миготять, по одній відриваються від неба й у ліси па-
дуть. Ніч чарами гори засіває.

Рай зійшов у гори із неба. Рай і в душі Лукина. Слухає ніч-
ну казку Бескиду. Довго не міг заснути. Вже досить пізнень-
ко було, коли вснув твердим сном після цілоденного блу-
кання. Вже зорі почали гаснути й місяць зблід, з-за Синиць
показалися перші проміння сонця, а Лукин спить дальше –
спить і солодкі сни снить. Сниться йому, що над ним дівчи-
на, чи молодичка нахилилася і в його сонні очі зазирає. Про-
кинувся… О, ні, це не сон, біля нього таки справді молодич-
ка, пізнати по завою голови хутскою. Протирає очі, сам собі



 
 
 

не вірить… Молодичка. Але ж яка красна! Як перші промін-
ня сходячого соця! Краща від його втопленої Лісної. Що це
не сонна мара повірив, коли красуня заговорила до нього. Не
то заговорила, а защебетала.

«Бідненький – біданка, леґінчик. Ось, де найшов по-
стіль… Під смерекою, на догіднім листячку, овіяний холод-
ком від води Черемоша й холодною росою зрошений. Бід-
ненький, чому не зайшов до мене на нічліг? Моя хата он там
близенько. Була би нагодувала, огріла й приспала. Але й так
добре, що найшла тебе тут. Раненько встала я, взяла в ру-
ки кошіль і пішла на цей острів-луг, щоб назбирати зілля…
Назбиране до схід сонця зілля помічне на всі болі і хворо-
би. Видиш, у мене вже повний кошіль зілля. Збираючи його,
найшла тебе на лузі. Ходи, ходи зі мною до моєї, хати, я сама,
ні чоловіка, ні дітей у мене. Чоловік утопився у Черемоши в
часі великої повені. Не думай багато – ходи зі мною. Ти мені
дужи си сподобав. Узріла тебе і зразу полюбила. Побудеш
троха в мене й полюбиш ти мене. Напевно полюбиш! – Бере
Лукина за руку й веде до своєї хати. «Ходи, ходи, не думай
багато. Я буду твоя, а ти будеш мій»…

Іде Лукин, куди провадить молодичка. Приворжила вона
його до себе. Хоч би не хотів, мусить іти за нею. Вона ж «ще-
бече» дальше, каже, що бачила його нераз у своїх снах і віри-
ла, що зійдеться з ним. Тепер її сни сповнилися – зійшлися
разом обоє.

Завела Лукина в хату, посадила на лавиці, говорить даль-



 
 
 

ше, а Лукин мовчить, увесь час глядить у великі, чорні очі
молодички – не може відірвати очей від красуні. А вона мет-
нулася сюди-туди й «харчунок» уже на столі.

Лукинові не хочеться їсти, він сам-несвій, не знає, що
діється з ним… Попав у ще одну казку чарівних гір, утопив
себе у глибоких очах молодички. Одне лише знає: не вирва-
тися вже йому з її білих рук… І так воно сталося. Молодич-
ка омотала, оснувала його, як павук муху… Забув свою ко-
лишню Лісну, забув Рахівську молодицю. Як віск на сонці,
так Лукин топився в гарячих обіймах молодички.

Сам не знає, як проминуло йому літо з молодичкою. Та й
не знати, що було би з ним, як би не сталося те, що сталося.

Оце одного вечора намовила його молодичка випити гор-
нятко вивару з якогось зілля. Не дуже то похочував. пити
той вивар, але молодичка так солодко приговорювала й ви-
вар медом осолодила, що таки випив. Випив і заснув твердим
сном на лавиці під вікном. Приснилося йому щось «жєсне»,
погане. Прокинувся з камінного сну. Глянув у вікно. А звід-
там морозом повіяло на нього – там було те, що чув нераз про
відьом. На подвір'ю відьми заводять свої відьомські «данці»
і хороводи. Між ними й його молодичка. Не хоче вірити цьо-
му. Поглянув на постіль, молодички нема. Глядить ще раз
крізь вікно на подвір'я. Так, там молодичка! Пізнає її по зе-
леній хустці на голові, хоч вона зовсім не подібна до тамтої
його молодички. Знає Лукин у чиї руки попав, хто його при-
ворожив до себе. – Відьма! Що ж діяти йому тепер? Утікати



 
 
 

геть! Виходить на затильні двері, біжить до Черемошу, бри-
де на другий беріг.

«Слава Богу» – думає, – утік від відьми… Але це була
передчасна радість. Оце хтось, чи щось, штрикає йому на
плечі.

«Не втечеш, не втечеш!» – Кричить. Пізнає Лукин по го-
лосі – це ж його красуня – відьма!

Не руками, а залізними обручами здавлює Лукина за
шию.

«Не вирвешся, не вирвешся з моїх рук!» – верещить. –
«їде» відьма на плечах Лукина. Попадає Лукин у лють, на-
магається звергти відьму зі себе. Та, де там! Чує, що в ньо-
го нема давньої сили – відьма забрала її з нього. Але ні, не
дасться відьмі! Добуває останніх сил. Завертає з відьмою над
Черемош, відриває її руки-кліщі від себе й мече її в Чере-
мош, там, де найглибше плесо. Думав, відчепився, позбувся
відьми, а воно зовсім не так. Забув, що колись чув – відь-
ми не топляться і в найглибшій воді, завжди випливають на
верх. «Перекицнулася» в воді Лукинова красуня-відьма тай
уже на березі. Лукин утікає, вона за ним, кричить, репетує:

«Не втечеш, не втечеш. Мій ти, був і будеш!»
І вже близько Лукина, ось – ось виштрикне знову йому на

плечі. Лукин чує її горячий віддих, бачить, хустка спала їй
з голови, волосся розкуйдовжене, чорні очі вилізли наверх,
скрегоче зубами, вимахує руками. Не хотів би Лукин ще раз
нести її на своїх плечах.



 
 
 

«Що буде, що буде»? – питає себе в думках Лукин. А відь-
ма дотикає уже його плечей руками… Пропаде він… Аж
раптом вибігає з корчів – Чугайстер. Лукин пізнав його. Чу-
гайстер ухопив відьму в свої костисті руки. Не легко вирва-
тися з них. Держить відьму в руках і кричить на Лукина:

«Втікай, втікай! Біжи, що сили в твоїх ногах!»
Послухав Лукин Чугайстра, біжить усе дальше й дальше

від Черемошу. Оглядається, Чугайстер взяв відьму в танець.
Може затанцює її на смерть?…

 
* * *

 
Вийшов Лукин на Кренту. Куди йому йти дальше? Куди?

О, гірський світ великий, а ноги в нього міцні, куди загадає,
туди понесуть. Занесли його над Пробійну, до печери діда.
Довгенько йшов туди й був там саме перед вечором. Розло-
жив у печері ватру, в ній усе так, як було за життя діда, тільки
хрести на обох могилках похилилися вже. Треба буде поста-
вити нові. Заснув таки зараз із вечора. Печеру освітив міся-
ць, був якраз у повні. Горами несеться шепотом казка Кар-
патської ночі. Лише гуркіт і клекіт води Пробійної переби-
ває часом її. Пробійна не лише клекотить, грімко журчить,
але й грає. Своєю нічною музикою вколисує Лукина – при-
грає і приспівує йому. Шумлять, грають і співають шумом
довколишні, правічні ліси. А Лукин спить. Спав, аж почув
крик ґотура – дикого півня. Пробудився і подумав, що це



 
 
 

певне північ. Вийшов із печери на двір. Боже, скільки ж тут
краси, чарів і див! Місяць заглядає у найменшу щілину, все
на землі сріблить. Стань, дивися, чудуйся та слави Госпо-
да за його ласку й доброту. Але, але, що там? Протирає очі,
глядить на лужок над Перебійною, не знає, що там діється,
не вірить своїм очам. Може це дальший сон, може нічна ма-
ра, а може місячний привид? Там, там, у лужку, двоє людей
проходжується. Люди, чи людські тіні? Там леґінь і дівчина,
бачить їх добре. На леґіневі закосичена кресаня, а в дівчи-
ни довгі коси, а в них різнобарвні квіточки. Одне до одного
пригортається, поглядами очей пестять себе й голублять.

«Що це, що там?» питає себе Лукин і ще раз протирає очі.
Аж чує, хтось іде, тихо ступає, ніби підкрадається. «Гля-

ди», аж це знайомий Лукинові Лісовик. Кладе руку на плече
Лукина, говорить лісовою мовою. Лукин ще не призабув її.

«Я, Лісовик. Може пригадуєш собі мене? Я ж такий, як
колись був. Лісовики не зміняються. Лишень ти Лукине, змі-
нився – о, ще як! Глядиш, дивуєшся, не знаєш, хто це ті там
двоє леґінь і дівчина? О, це ж ті, що поховані в могилках –
дід, як був ще леґінем і його Васюта. Бачиш, їх могилки роз-
криті. Це діється кожного місяця, коли він уповні. Виходять
обоє з могилок і проходжуються по лужку, як колись за своєї
молодости, за життя!».

Зник Лісовик, а через хвилину-дві, зникли з очей Лукина,
леґінь і дівчина. Якраз тоді зайшов місяць за хмару, стало
темно. Лукин роздмухав ватру в печері, доверг до неї дров.



 
 
 

Заснути вдруге не міг. Сидів і думав.
Боже, скільки то див, чудес і таємниць у наших горах!»
Рано поставив на могилках два нові, березові хрести, по-

пращав тих, що в могилках і пішов дальше блукати. В очах
своїх поніс тих двоїх, що їх бачив уночі в сяйві місяця. Ба-
чив і пережив ще одну казку гірської, місячної ночі – він її
не забуде. Блукав горами аж до зими. На зиму осів у колиб-
чині, що збудував собі на полонині, скраю ліса. Жив, як пти-
ця – жив тим, чим Господь обдарував гори й людей у них.
Пережив ще одну, зимову казку гір. Ліс співав йому й у зи-
мі, а нічні шепоти гір уколисували до сну. У казці пережив
довгу зиму. Діждався весни. Заграли й заспівали гори. Нову
казку почали повістувати. Казку радощів і втіхи, буйности
й веселости. Все заворожила весна своєю красотою. Все тут
казкове. Ліси й звірина в них, пташки й метелики, комашки
й бджілки, зілячко й квіти, шуми й клекоти потоків, золоте
сонце в днину, а срібний місяць і зірки вночі. Змінюються
пори року, змінюється і казка гір. А чи ж не казка занесла
Лукина на крилах орла у високі гори й темні ліси та передала
в руки Лісних і Лісовиків? Чи не виріс він сам у казці? Чи
дотеперішнє його життя, це не гірська казка?

Не забув Лукин нічної з'яви в лузі над Пробійною. Понес-
ла його туди весна. На могилках посадив квіти, задержався
в печері. Ось місяць у нов'ю. Задержався над лугом Пробій-
ної. Лукин побачив знову двоє коханців так, як бачив їх ми-
нулого року. Ранесенько попрощав могилки й тих, що в них



 
 
 

та пішов вздовяс із бігом Пробійної. Невидима сила тягнула
Лукина понад ту бистру річку. Може сама її назва, Пробійна?
Чи де не пробивається вона крізь тверді скали й темні ліси?
Може й тому названо її Пробійною? А чи не так само, як ця
річка, мусять і верховинці пробиватися крізь тверде життя?
Має Пробійна і «синів», які теж, як їх «неня» пробиваються
крізь тверді скелі. Це потоки Мосірний і Грамітний та інші.
Пройти за їх бігом із полонин над Пробійну, дуже-дуже тяж-
ко й «варівко». Гримучі, крикливі, пінисті, а то й ревучі ті
потоки, сини Пробійної! Поборюють усі перешкоди і влива-
ють свої холодні води в Пробійну. От дійшов Лукин понад
Пробійну до крикливого потока Грамітного. Здалеку почув
голос його «гуку»-водоспаду. Боже, скільки то сили, завзят-
тя і впертости мусить мати цей Грамітний! З одної і другої
сторони нависли над ним могутні скали, наметали в нього
величезних каменюк, щоб стримати біг його води, загатити
його каменистою греблею, а він таки пробивається крізь неї
і не дає затримати своєї пінистої води. Вузькою каменистою
доріжкою, понад «гук» Грамітного, вийшов Лукин на про-
стору, зелену долину Грамітного, заквітчану чічками, позо-
лочену промінням сонця.

Пристанув, сповнений подиву і любови до райської краси
гір. Не надивиться, не надивується і не начудується. Перед
ним частина раю тут. Раю, про який оповідав йому колись
дідок під скалою над джерелами Пробійної. Так, тут частина
раю перед ним – у його очах і в серці. Ген там, направо від



 
 
 

Грамітного, хатина під лісом. Із хатини виходить дим. Там
напевне хтось живе. Зайде туди. Пішов. Застукав топором у
двері. Зайшов у хатину. На її середині горить ватра, а при ній
сивий, аж білий, кремезний дід. Як стара ялиця під полони-
ною поросла мохом, так і цей дід поріс сивим, мохнатим во-
лоссям, крізь яке пробивається блиск-жар чорних очей. Ти-
ми очима може старець напевно прошити наскрізь людину й
бачити всі таємниці в ній. Привітав Лукин діда, як годить-
ся, а той попросив його сісти при ватрі. Перше спитав, чи
він голодний? Не чекаючи відповіди, дав Лукинові вуджене
стегно з сернюка.

Харчуй, леґіню, най тобі буде на здоров'я» – сказав.
Самітно живе тут, і до самоти звик уже, а все ж радіє, як

часом хтось зайде у його хатчину. Не часто, але таки захо-
дять до нього люди за усякими потребами. Мають його за
ворожбита, знахоря, а то й планетника. А його дєдю назива-
ли мольфаром.

«Я сам не знаю, хто я такий! Може в дечому відмінний від
других наших горен, може? Може й маю силу, якої не мають
другі, може? Але та сила не від «злого», як дехто думає. Ні,
вона від Господа – від Його духа, яким оживив ці наші гори
і все, що на них і в них. Усе ж тут, а не лише люди, оживлені
і надхнені Божим духом. Дух гір володіє тут усім! Не люди,
а він, отой Дух, володіє нашими Карпатами. Він усюди су-
щий і всевидющий. Без нього, без того Духа гір, були б Кар-
пати мертві! Життя дає їм Дух, ніхто другий! Усьому, кож-



 
 
 

ній комашині, метеликам і бджілкам, травичкам і квіточкам,
смерекам, ялицям, букам і яворам, дає життя і силу рости.
Знаю, цього не потребуєш мені казати леґіню, ти бачив зов-
сім зблизька Царя-володаря Карпатських лісів, але ти не чув
і не знаєш, що крім того Царя, є ще другий, могутніший від
тамтого, володар Карпат. Він – це Дух наших гір. Ніхто не
бачив його, але він таки існує і горами володіє, дає часто про
себе чути й знати. Сила в нього велика. Він підніс у гору
горду Говерлю і пишного Піп-Івана та й другі верхи гір. Він
друг і приятель володаря лісів та узлагіднює бурі, щоб не ни-
щили краси гір, лісів. Він не дає рікам та потокам заливати
луги, царинки й людські оселі. О, Дух наших гір сильний.
Він прямо могучий! Найважливіше, що потрапить робити,
це відривати людей від землі і підносити їх до небесних ви-
сот. Він може привертати зір сліпим, може й будити тих, що
попали в мертвецький сон. Я сказав уже, що Духа гір не по-
бачити, але він є усюди! Він все може! Він і керує усім. То-
му, хто не вірить у нього – каже жити надземним життям, а
вірующих в нього підносить поза хмари й дає їм піднебесне
життя. Послухай і «затям» собі добре, що було й що стало-
ся з моїм рідним дєдем, якого називано мольфаром. Він був
гордий, здуфальний, нікому й нічому не корився. Хотів бу-
ти сам собі паном. Знав лише земне життя і дбав лише про
своє тіло. Любив земське добро, дбав, щоб черес був завжди
повний грошей. Сміявся з Духа гір і з тих, що вірили в нього
та надії свої покладали на нього. Намагався відтягати людей



 
 
 

від віри в Духа. А який був його кінець?
Одної ночі зайшли в його хату злодії і забрали у нього всі

гроші, що він їх мав. Не минуло багато часу і згоріла його
хата. Хтось запалив її вночі, він ледви живий вибіг із горію-
чої хати.

Пішов блукати горами, і станув раз на верху скали, що
нависла над гуком Грамітного. Як би хтось, чи щось штовх-
нуло його в плечі; впав комінь головою між каменюки Гра-
мітного, а той потер і поторощив його кости. Пропав і слід
по «мольфарові», ворогові Духа. Люди говорили, що це ма-
буть якась погана сила «вергла» його зі скали в Грамітний, а
мені видиться, що це Дух укоротив йому життя. Затям собі,
леґіне: де Дух, там життя, а де його нема – там смерть. Дух
наших Карпат любить дуже гори і все що в них і над ними.
Він сильний і дає силу тим, хто живе не тілом, а духом. Тіло
без духа мертве, дух же живе й без тіла. Будь вірним сином
гір, а це значить сином Духа їх! Знай: не має Дух очей, а все
бачить, не має вух, а все чує, не має рота, ні язика, а може
видавати зі свого горла всякі голоси. Ті голоси чути в шумах
лісів і журчаннях потоків. Вони раз лагідні, а раз грізні. Го-
лос Духа для добрих милий, лагідний, співучий; для лихих
же грізний, гримучий і ревучий. Дух наших гір вічний, тому
й Карпати наші вічні. Хто тим Духом живе, той, хоч і вмре,
житиме дальше в поколіннях. Оце я хотів сказати тобі – і
сказав».

Уподобав собі дідо Лукина й задержав його в себе на кіль-



 
 
 

ка днів. Одного вечора казав дідо Лукинові сісти при ватрі, а
сам пішов у свою темну комірчину. Довго не виходив із неї.
Чув Лукин його притишений голос, як би там до когось, а
може сам до себе, щось говорив. Вийшов із комірки зміне-
ний, як би не той став, що перед тим був… Узяв Лукина за
праву руку й казав дивитися йому в очі. Так якийсь час. По-
тім дав Лукинові напитися вивару з якогось зілля. А ввесь
час держав Лукинову руку в своїй руці і шептав щось, але
що, того Лукин ніяк не розумів. Увесь час глядів у Лукина,
наче бажав би прошити його наскрізь своїми очима. Потім
заговорив:

«Не багато сказав ти мені про себе, більше то я сам знаю.
Слухай, що скажу тобі: не бачив ти й не знаєш своєї старині,
ні дєді, ні нені. А вони живуть. Дєдю знайдеш, а неню, як
схочеш. Та не скоро це станеться. А покищо, йди і блукай
нашими горами, не жалуй часу й ніг. Ти син гір і мусиш їх
пізнати. Чимбільше їх пізнаєш, тимбільше полюбиш їх. По-
любиш усім серцем цей наш приворожений, чарами опови-
тий гірський світ. Не одно бачив ти вже й пережив, а поба-
чиш і почуєш ще більше. Світ наших гір просторий та пов-
ний незглибленних таємниць. Варто їх пізнати й зглибити.

 
* * *

 
Переспав Лукин ще одну ніч у діда над Грамітним, а ра-

ненько попрощав його й роздякувався з ним, пішов понад



 
 
 

Грамітним у сторону темного ліса, а потім плаєм, д'горі й
д'горі, а там побачив перед собою широкий світ зелених по-
лонин. Краса, якої нема ніде в світі! Оце полонина Явориста,
а нижче неї праліс, а там дальше Дуконя. Пристанув Лукин
на верху тої Дуконі. Почув далекий голос вівчарської співа-
ночки. Зловив ухами лише її кінцеві слова:

«…У тій полонині,
Розгубив там вівчар вівці
Й шукає до нині».

Ударив голос тої співаночки об стіну темного лісу. Пішов
Лукин за тим голосом. Під лісом побачив якогось дідугана
з сопілкою в руці. Сивий-сивезний, старий-старезний, а на
ньому лише шмаття з одежі. Підійшов Лукин д'ньому і при-
вітався:

«Дужі, здорові були, діду!»
От розбалакалися оба з дідуганом. Не скоро ввійшов ді-

до в розмову з Лукином. Видно, давно вже бачив чоловіка
– здичавів між лісами на полонинах. Старий відлюдок. Слу-
хав, що говорив до нього Лукин, а може навіть й не все ро-
зумів. Щойно потім заговорив. А говорив спровола, як би
підшукував слів, щоби висказати те, що хотів сказати. Ось,
що почув Лукин від дідугана:

«Сиротою виріс він поміж людьми – багато добра не за-
знав. Аж став леґінем. Вівчарив щоліта в багатих ґаздів на
полонинах, а найчастіше на цій полонині, Дуконі. Він полю-



 
 
 

бив цю полонину дуже – здавалося йому, що кращої від неї
не було в усіх горах. Зелені, заквітчані, обведені темними лі-
сами простори, є куди ходити з овечками. Вдень така красо-
та, що не налюбуватися нею, не натішитися! Але, як прийде
ніч-чарівниця, піднесе тебе ген у гору й посадить на місяць
тай скаже зірки ловити руками й на землю їх метати. Заго-
ворять ріки й потоки, перекликаються і співають ліси, вихо-
дять на полонини Лісні та виводять хороводи, а в озерах ку-
паються Мавки. В таку ніч не спалося молодому вівчареві,
він тонув у чарах краси гірської ночі; губився в них, намагав-
ся ловити їх і заховати на дні своєго серця. Діждавшися ро-
жевого ранку, вмивався холодною росою, збирав свої овечки
і, приспівуючи, ішов з ними полониною. Любив понад усе ті
полонинські, холодні, але соняшні ранки. Та не все були ті
ранки ясні і соняшні. Бувало, що на сідала темна «мрєч», гу-
ста «неґура» і ставало темно, тоді не було видно, а лише чути
блеяння овечок. Так було одного недільного ранку. Зайшов
вівчар із овечками під ліс. Нараз почув дівочий спів із лісу.
Милий, тоненький голосочок. Такого голосочку і співу ніко-
ли ще не чув. Може це голосок янголика, що вночі зі зіркою
впав на землю? «Бизівно», що так! Мусить побачити того
янголика й послухати його співу зблизька! Мусить! Залишив
овечки та йде в той ліс, звідки несеться янгольський спів.
Іде і чує щораз виразніше спів, лише не бачить того, хто спі-
ває. Але таки побачив! Ні, не янгол це, а дівчина янгольської
краси… Дівчина – краса! Стоїть під старою ялицею і співає.



 
 
 

Побачила вівчаря, солодко всміхається до нього, білою руч-
кою махає, до себе манить-прикликає. Як жеж не йти д'ній?
Як не побачити й не почути її зблизька? Іде, забув свої вівці,
забув полонину й увесь світ! Але наче якесь чудо, чи диво
сталось: він д'ній, а вона від нього. Думав: ось-ось буде біля
неї, візьме за білу ручку, заговорить до неї, а вона, сміючися,
все далі йде в глибину лісу. Все ж таки манить його д'собі, до
себе закликає. Так почала водити його по безконечному лісі.
Як довго вона водила його, не знав тоді, не знає і нині. Вона
ж, ота лісова красуня, відобрала в нього розум і пам'ять. Аж
одного ранку завела його на гримучий потік у лісі. Обмився
він ледяно-холодною водою і спам'ятався. Почав думати, як
вийти з ліса на полонину, – там же залишилися його овеч-
ки! Не легко й не скоро вийшов на Дуконю. Сходив її всю,
а овечок не знайшов. Пішов у сторону стаї. Там зустрів ґаз-
ду. Злющими очима глянув той на свого вівчаря. Заскрего-
тав зубами й почав бити, куди попало – по плечах і по голо-
ві. Бив, поки не втомився і не виладував свою лють. Тоді за-
кричав:

«Прийшов! А де ж вівці, де мій „писаний ботей"? Де?
де? – кажи!»

Що ж мав сказати на це нещасний вівчар? Хотів щось
заговорити та язик застряг у роті, не може ним повернути.
Мовчить. А ґазда далі:

«Йди, йди, шукай овець! Шукай доти, поки знайдеш і при-
женеш у кошєру! Шукай до вічного суду!»



 
 
 

Прогнав і прокляв вівчаря. Від того часу й до сьогодні хо-
дить, блукає він полонинами та загублених овець шукає. Шу-
кає та не може знайти. А ґазда казав шукати їх до «вічного
суду».

Жаль стало Лукинові «бідака» вівчаря. Насилу завів йо-
го до діда над Грамітним. Дід намучився немало, поки зняв
з вівчаря прокляття лютого ґазди. Але що з цього? Вівчар
розсипався в порох. Хто знає, як довго би блукав полонина-
ми, шукаючи овець? Поти тяжіло на ньому прокляття ґазди,
доти жив. Наколи ж зняв дідо з нього те прокляття «шука-
ти овець до вічного суду» – він розсипався в порох. Такі то
чуда-дива діялися колись у наших горах Карпатах. Сьогодні
сказали б люди: «Казка-небелиця», а колись, воно було дійс-
ністю, було заховане в переказах первовіку.

 
* * *

 
От наведемо ще одну таку «казку», що її пережив і оповів

потім другим Лукин. Захотілося йому раз зайти у потік До-
брин і здовж: нього вийти на полонину. Мабуть не було досі
ще нікого, хто б відважився зайти в той бурхливий, бистрий
і ревучий потік, Добрин. Він має такого ж самого побратима
як і він сам – потік Мокрин. Цей Мокрин такий, як Добрин
– бистрий, шалений, голосний і крикливий. Знав Лукин теж:
добре ще й інший рвучкий потік, Мосірний звався. Він вли-
вається в Пробійну. Однак Добрина ще не знав. Оце в перше



 
 
 

довелося йому побачити та почути його. Пробивається по-
між: скелі і каменюки, завалений грубезними деревами і ка-
мінням. Лютий, скажений, що крий Боже. Ну й сила в нього
велика! Побороти і поконати всі перешкоди й добитися до
Черемоша, на це потрібна велика сила й завзяття! Клекоче,
булькоче, піниться, гуде й реве. Раз перескакує каменюки,
раз оминає їх і, шаленим бігом до Черемоша «летить»! За-
взятий Добрин, але ж і Лукин неподатливий. Не злякається,
не подасться і не заверне. Мусить здовж нього вийти на по-
лонину! «І вийде!» – сказав собі Лукин. Ще троха зусиль і
дійде до джерел Добрина, а звідтам на полонину вийде!

Нараз щось там під скалою завважив. Дивиться ліпше і
пізнав там старого, кремезного лісовика, а біля нього запла-
кану дівчину. Підійшов Лукин до них ближче. Дівчина опо-
відає йому, що ось оцей лісовик затягнув її сюди і вже кілька
днів тримає її тут. Не може ні відпроситися в нього, ні втек-
ти, бо сокотить її вдень і вночі. Глянув Лукин грізними очи-
ма на лісовика, ухопив його на своє праве плече, а дівчину
на ліве й поніс їх обоє на полонину. Дівчина показала стаю,
в якій ватагував її дєдя. В стаї розповіла, як попала в руки
лісовика.

Була густа неґура і я пішла шукати коровок, що зайшли
були під ліс. Але із лісу віштрик оцес жєсний лісовик, ухопив
мене й затягнув у потік Добрин» – закінчила свою розповідь
дівчина зі сльозами в очах.

Лукин заговорив до лісовика зрозумілою для нього мо-



 
 
 

вою, дав йому кілька стусанів і прогнав у ліс. Як гарно дяку-
вали дедя і доня Лукинові, того тяжко висказати словами, та
не пустили його скоро зі стаї, і угощали.

Потім Лукин блукав дальше горами. Зайшов ще раз у
Чорногору, щоб налюбуватись красунею Карпат. Усе тут, у
цій нашій Чорногорії Сила, велич і чар краси! В усьому світі
нема такого мистця-маляря понад малярями, як сам Творе-
ць Карпат – Господь Бог. Всякі фарби в Нього! А вже най-
більш улюблені, це золота й рожева фарби. Золотою – позо-
лочує літом полонини, царинки й кичери гір, а рожевою ма-
лює літні і весняні ранки. Лише вигляне з-за високих верхів
ранішнє сонечко, а вже весь гірський світ рожевіє. Рожева
й вода в озері під Говерлею. Радіє Лукин рожевою Чорно-
горою і спішить, в сторону зарожевілого озера. Ось він уже
близько нього і вмивається його холодною водою. Глянув, а
на березі озера сидить дівчина. Сидить і чеше довгі білі ко-
си. Підходить Лукин до тої дівчини. Гарненька, але й сум-
ненька. Привітав її з добрим ранком, спитав, що робить над
озером та чи не холодно їй?

Спитав: «Єк спала? Єк і де?
«Де і єк спала», питаєш леґіню? «Я, не знаю. Вжей забула,

що таке сон. Не «тємлю» коли спала. Давненько було це».
«Чому ж воно так? – питає Лукин. – Що ти робиш тут у

Чорногорі, над озером?»
«Що роблю тут? – питаєш леґіню. – Любка свого Іванчи-

ка шукаю в озері. Шукаю і не можу знайти. Але вірю, що



 
 
 

знайду його! Мушу найти! Послухай же, як утратила я своє-
го любка. Полюбила його всім серцем, поза ним не бачила
світа. Полюбила його, а він мене. Думали повінчатися. Але
знайшлася суперниця люта, і завзялася забрати Іванчика для
себе. По ворожбитах і знахорках ходила. Була готова свою
душу злому віддати, щоби тільки Іванка до себе приманити.
Але всі її труди й намагання були даремні! Не знайшла сили,
щоби відірвати Іванка від мене. Одного разу вечером, перед
святом св. Івана, коли я з моїм Іванком по Чорногорі ходила
й зілля шукала та й зайшли ми над це озеро, та злюща супер-
ниця вискочила з-за скали й вергла Іванчика в озеро там, де
воно найглибше. «Не буде мій, не буде й твій!» – Закричала
й щезла. Я ж, не надумуючись, штрикла за Іванком в озеро.
З того часу аж по нині шукаю його в цім озері. Та я чула,
що це озеро не має дна, а тому й не легко знайти в ньому
Іванка. Але я не вірю цьому! Мушу знайти дно цього озера
й витягнути свого любчика Іванка. Мушу!»

Сказала це й шубовсть в глибоке озеро.
Лукин ще довго стояв над озером і роздумував: була це

дійсність, чи ще один привид-мара?
Лукинові довелося часто ще стрічати дива гір. Оце якось

сходив він одної днини з полонин над річку Пробійну. Йшов
плаєм. Була вже осінь. Але ще не та заплакана дрібним до-
щем і не посріблена холодним інеєм. Ні. Була це ще гірська
– золота осінь. Чудна, прекрасна й принадна, хоча й опови-
та серпанком суму. Суму за літом, що минуло й прощає вже



 
 
 

гори. Була погідна соняшна днина, хоч і осіння вже. Чор-
ногірський вітерець шелестів уже золотаво-жовтим листяч-
ком буків і метав його на плай і на посохлу травичку цари-
нок. Має Господь і для осени всякі фарби та кольори, якими
малює гори і красою їх вбирає. Та каже ще їм не мовчати,
а співати, хоч і не тими голосами, якими звеселяли ліси й
полонини літом. Довгими, протяжними, тужливо-сумовити-
ми пісеньками гомонять гори восени. Гірський світ поринає
в безконечну казку первовіку… На полонинах співає вітер.
Співає, сумує і плаче мряками, неґурами, туманами; плаче
за овечками й вівчарями та їх сопілками. Не скоро побачить
їх і почує – ой, не скоро! Так. Сумніють наші гори під осінь,
але немає сили, яка позбавила б їх своєрідних пахощів і чарів
краси. Та й не всі ще квіточки-чічки пов'яли й посохли вже.
Ні! Он там при плаю тонке, високе зіллячко ще не похили-
лося. Знає Лукин – це Рокита. Пристанув, злегенька погла-
див те зіллячко – Рокиту. Аж чує, вона говорить до нього –
людськими словами промовляє:

Була колись – коли, цього вже не тямлю – була в своєї нені
одиначка. Квіточкою в неї процвітала, пишною павонькою
по царинках походжала. Люди на неї зглядались, красунею
звали. Неня не знала вже, як доню свою одягати, якими стро-
ями її прикрашувати, які чічки в коси вплітати. А дєдя був
великий стрілець і ловець лісової звіринки. Завжди було в
нього повно шкур із куниць, видер і рисів. По них приїжджав
ген десь із Волощини купець і платив за них талярами, чи як



 
 
 

сам казав – банками. Приїжджав нераз той волох і зі своїм
сином. Не поганий був син його, чорний, як циган. Ну, й не
наш же, а волох. Гляділи на дівчину-красуню, шептали щось.
А що, того вона не розуміла. Розумів волоську мову лише
дедя. З ним найбільше говорили оба волохи, споглядаючи
часто на його доню. Аж потім сказала неня доні, що той ста-
рий волох хоче взяти її за свою невістку. Він дуже богатий;
доня, вийшовши заміж за його сина, стане великою панею.
Доня ж, почувши це, замахала руками, затупотіла ногами, та
й на весь ґрунь закричала:

«Ні, ні! Не піду заміж за волоха! Не покину наших гір!
Волох – чужий, Волощина – не наша Верховина! Вбийте ме-
не, замучте, а я не зроблю того, що ви хочете!»

Почала стариня грозити їй. Кажуть, зв'яжуть, посадять її
на коня, прив'яжуть до сідла і передадуть волохові. Що ж
мала діяти бідна дівчина? Мала віддати себе й свою красу
якомусь волохові, – чужому чоловікові?

«Ні, цього не буде!» – сказала. Захопила в дзюблину пов-
ну жменю дєдевих «банок» і пішла з ними до ворожки. Да-
ла їй банки та обіцяла ще дати, щоби тільки врятувала її пе-
ред Волощиною. Ворожка щось там «пробурмотіла» й казала
дівчині прийти на другий тиждень. Пішла дівчина знову до
ворожки, також не з порожною дзюблиною. Ворожка задер-
жала її в себе аж до ночі. Всяко приговорювала, різним зіл-
лям «біданку» напувала, а потім випровадила її на плай. На-
певно була вже північ. На плаю затримала її, щось пошептала



 
 
 

над нею, дихнула три рази на неї, подержала її якийсь часок
у руках, а тоді голосно проказала: «Від сегодни ти, Аннице,
не Анниця. Ти відтепер і повіки зіллечко, квіточка, Рокита».

Сказала й щезла, як би не кроком відійшла, а полетіла на
крилах.

«Так ото, леґіню, я з того часу Рокитою стала. Не дівчина
Анничка я, не красуня, а зіллячко. Нехай буде і так, – сказа-
ла дівчина-зіллячко, – але у Волощину не завезли мене. За
волоха не віддали. Росту й цвіту в своїй Верховині. Вітерець
розносить моє насіннячко по горах – усюди можеш знайти
гірське зілля Рокиту. А звідкіля вона взялася, того ніхто не
знає. Лише одному тобі я це розповіла».

Лукин погладив ще раз те дивне зіллячко, притулив до
лиця і пішов дальше плаєм над Пробійну. – Ще одне гірське
чудо-диво…

Куди б то Лукин не ходив, куди б не блукав, а все не схо-
див йому з гадки Арідник, що був прикутий до скали. Непо-
коїло його те, що він почув від нього та від Лісового царя.
Думає ще про того другого велетня, про якого згадував йо-
му померлий велетень. Той казав, що крім нього мав бути в
горах ще один велетень, його брат. Хотілось би знайти його.
Ось і зайшов Лукин у Шпиці, бо чув, що тут володіє «Чор-
ний дух» гір, поганий, грізний та небезпечний. Він сокотить
усіх таємниць, які здавен-давна заховані перед людьми у тих
Шпицях. Чи ж не тут десь поблизу живе той велетень, якого
Лукин бажав би побачити? Роззирається, заглядає в усі щі-



 
 
 

лини скал, у всі негри й дебри. Онтам висока, гостра скала. В
ній ніби отвір, але закритий грубезною плитою. Б'є барткою
в ту плиту. Так, вона, це «двері» до печери в скалі. Але, як
відвалити ту плиту-двері? Звідки набрати сил? Ану ж там,
у печері, сидить той велетень, якого хотілось би побачити?
Немало намучився і натрудився він, поки ту плиту зрушив,
а потім відсунув її так, що міг заглянути до неї. Дивиться
і, о горенько! В печері повно всякого гаддя і нехари, а між
ними – хто там? Та ж велетень! Думав Лукин, що той зараз
кинеться на нього. Але ні! Лише своїми здивованими очи-
ма глядить вперто на нього. Лукин заговорив до велетня мо-
вою, якої навчив у колибі його перший велетень. Велетень,
почувши мову велетнів, ще більше здивувався. Лукин роз-
повів йому про першого велетня, що вмер у колибі. Аж то-
ді, цей велетень розказав йому таке, чого Лукин не чув від
тамтого.

Ото ж, коли велетні самі себе вимордували, а Господь по-
сіяв на тому місці, де вони жили, гори. Далі ті гори залила
була велика вода, море. Вода дійшла була аж до Чорногори.
Потім, задержалася вода під Говерлею. Він же сам, заховав-
ся був на Говерлі. Потім почала вода спливати з гір. Сшіила
геть на доли. На місцях, де шуміла й хвилювала вода, зали-
шилася всяка водяна погань, яка кричала, шипіла й ревла.
Тоді то прийшов до велетня на Говерлю післанець Бога, св.
Юрій і наказав йому зійти з Говерлі. Позганяв ту всю водяну
нехар, загнав її у цю печеру й казав велетневі сокотити її тут.



 
 
 

Із того часу аж до нині, він є її сторожем.
Лукин розповів велетневі про Арідника, розповів усе, що

про нього знав і спитав, чи не міг бєи він убити ту диявольсь-
ку огиду. На це відповів велетень, що він не може цього зро-
бити. Поперше – все на світі діється за Божою волею і до
призначеного часу, а подруге – він же не може вийти на світ
із цієї печери! Арідник-сатана буде колись звільнений з лан-
цюгів; він запанує на якийсь час над світом і над усіми цими
горами. Тоді він випустить з цієї печери всю погань-огиду.
Вона розповзеться по горах і буде помагати Арідникови во-
лодіти ними. Так буде і так бути мусить! До якогось часу. Як
колись вода заливала ці гори, так полиють її людські сльози.
Арідник буде ревіти з радощів і буде пити не лише людські
сльози, але й кров. Це буде до якогось часу… Потім люди пе-
реродяться у велетнів і поконають диявола-Арідника та його
слуг. Очистять від них прадідну землю, проженуть їх у такі
темні пропасті, куди Боже сонце не доходить та не світить і
де не буде чути людських голосів.

«Знай, леґіне – сказав велетень – нічого нема на світі віч-
ного, а за всі провини і злочини, завжди приходить кара».

Лукин спитав ще велетня, як довго він мусить перебувати
в цій печері з гаддям, і що буде з ним, коли Арідник зірветь-
ся з ланцюгів? На це відповів велетень, що він під опікою
Божого лицаря св. Юрія, опікуна Карпат і буде так, як скаже
св. Юрій. Велетень дав знак Лукинові, щоби він відійшов.
Лукин відійшов, а велетень засунув плитою вхід до печери.



 
 
 

 
* * *

 
Довго не міг Лукин забути те, що бачив у печері і що по-

чув від велетня. Багато більше побачив би і почув, якщо б
довше походив по Шпицях і перешукав усі криївки, в яких
заховані таємниці гір… Шпиці. Хотів конче Лукин знати,
звідки пішла та назва, але від кого довідається про це? Куди
не гляне, – всюди високі, гострі скали, як би їх людська ру-
ка витесала, порубала й порозкидала, а потім причарувала.
Стрінув старого Лісовика, розговорився з ним. Від Лісови-
ка почув те, що почути хотів. Давно, давно це було. Сюди,
де тепер Шпиці, зайшов був чоловік із сімома синами. Йому
самому та його синам дуже сподобалося було тут. Тоді вони
сказали собі:

«Тут осядемо, нікуди дальше не підемо!» – Й осіли. Побу-
дували для себе палати. Не з дерева, а з каміння побудували
їх. Багато всякого майна-багатства придбали. Одного тільки
не знали: все це, що вони зайняли для себе, було власністю
«Чорного, злого духа». Він зразу не казав їм нічого, мовчав,
лише підсьміхався. Темними ночами збирав біля себе своїх
слуг і раду з ними радив – щось нараджувалися. Як побачив,
що ті зайшлі люди щораз більше тут розґаздовуються, а то
вже й приводять для себе жінок, почав хмурити своє чорне
чоло, почав попадати в велику лють.

«Розплодиться те чуже кодло, – думав – поросте в силу,



 
 
 

набере моці, а що буде тоді зі мною? Проженуть мене! Ні,
цьому не бути!»

Осінньої ночі, коли Говерля вбрала вже на свою голову
білу, сніжну шапку, а в лісах завили голодні звірі, скликав
Чорний дух усіх своїх підручних слуг. Скликав всю, чорну
силу щезників-нетрудників. Наколи вже вся та погань була
при ньому, тоді заревів він страшним голосом на всю Чорно-
гору. На той страшний голос задрижала Чорногора, звіялася
несамовита буря і потрясла верхами лісів та вигнала зі схов-
ків усі темні духи й сили. Вся ця погань на чолі з Чорним
духом кинулася на доми поселенців, почала їх валити й то-
рощити, гризти й лупати, щоб камінь на камені не залиши-
вся. Поселенці боролися, не здавалися. Але не могли встоя-
тися в боротьбі з темними силами. Погинули й пропали під
каменюками, що її окропили своєю кров'ю. Кажуть, що один
із тих поселенців залишився таки живим. Заховався був десь
глибоко в скельних нетрях і жде донині нагоди, щоби діста-
ти в руки того Чорного духа. Але, чи це правда, того ніхто
не знає. По тій страшній, нищівній ночі осінній, залишилося
тут ось це, що бачиш: гострі, шпичасті стовпи й стіни з до-
мів. Звідсіля і назва Шпиці. Камінна пустеля, цвинтарище.
Немає тут літа з зеленню, немає життя. Зимою ж тут – мерт-
ва тиша, що вкривається білою плахтою. Навіть звірі не за-
ходять сюди, бояться духів, що проходжуються Шпицями й
шепотом пригадують собі дива минулих віків. Ніхто не по-
рушує тут їхнього мертвого спокою. Паном тут Чорний дух



 
 
 

і його слуги. Тільки раз у році оживають Шпиці людьми та
їхніми голосами. Оце з крови погибших виростає тут чудес-
не зілля і чарівні квіти зацвітають. Якщо зірвати їх у святоі-
ванську ніч, то вони лікують всі хвороби. Тому в ту ніч при-
ходить сюди багато людей. Вони приходять навіть із далеких
околиць. Заходять тоді сюди й чарівниці та знахори, також
по зілля і корінці. Приходять у Шпиці й такі, які шукають
цвіту папороті. Вона ж, як кажуть, цвіте лише вночі перед
св. Іваном. Так, але досі ніхто ще того цвіту не знайшов. Ка-
жуть, що його знайде той, хто з погибших тут у живих за-
лишився. Він прожене тоді зі Шпиць Чорного духа й Шпи-
ці знову стануть такими, якими були колись: зазеленіють і
квіточками закосичуться. Прийдуть вівчарі з овечками, за-
співають і в сопілки заграють, озвуться похоронним голосом
трембіти для тих, що колись тут погинули в боротьбі з чор-
ними і злими силами».

«Чи ж діжду я того часу?» – Спитав себе Лукин. Потім, з
надумою, подався геть з камінних Шпиць…

 
* * *

 
Хотілося Лукинові побути раз на Шпицях у ніч перед св.

Іваном. Пішов туди. Була ясна, безхмарна ніч. Чорногору
огорнула казка гірської ночі. Все, що вднину спало десь у
гірських нетрях, вийшло наверх, заговорило нелюдськими
голосами і, здається, опанувало гори. На Шпицях зароїло-



 
 
 

ся від людей. Були там люди з одної і другої сторони Чор-
ногори. Були старі й молоді. Були знахорі й ворожбити. Бу-
ли чарівниці і чередільники. Всі вони шукали тут чарівного
зілля і корінців. Заглядали в усі щілини скал, хотіли знай-
ти цвіт папороті. Вона є лише тут і зацвітає в цю ніч. Щас-
ливий був би той, хто б знайшов цвіт папороті. Біда лише,
що його нелегко знайти. Погані духи закривають його перед
людськими очима. Лукин ходить по Шпицях, нічого не шу-
кає, а лише розглядається на всі сторони. Хоче все бачити й
чути. От побачив Лісних і Мавок. Вони живі квіти гір. А з-
за високої скали почув ніби спів. Але це не був спів. Ні! Це
був крик, сміх і регіт. Підійшов ближче до скали й побачив
те, чого напевно б не схотів бачити. Он там, у затінку, заве-
ли свої хороводи відьми зі щезниками. Хотів зразу відійти
від скали, щоб не дивитися на ту «нехар». Але зробив кіль-
ка кроків в сторону, а тут вже на його плечах сидить одна з
відьом. Регочеться і кричить:

«Ось, знайшла тебе мій голубчику! Тепер не вислизнеш
уже з моїх рук! Не втечеш від мене!»

Лукин зразу пізнав по голосі відьму з-над Черемошу. Що
ж йому тепер робити? Як скинути з плечей відьму?! Нема
Чугайстра, щоб звільнив його від неї. Пропаде. Руки відьми,
як залізні кліщі. Біжить з відьмою на плечах у сторону лі-
са й кричить. Думає, може почують його Лісовики й помо-
жуть скинути з плечей відьму. Але нараз вискакує з-за скали
друга відьма. Молода й незвичайно гарна. Побачила Лукина



 
 
 

й захотіла відбити його для себе. Відьма на плечах Лукина
закликає на допомогу щезників. Суматоха, крик і бійка. Не
знати, хто за ким, а хто проти кого. Люди й духи змішалися з
собою. Не знати хто кого переможе. Справжній відьомський
шабаш на Шпицях. Лукин кидає собою сюди й туди, та не
має бідняга сили ні змоги вирватися з суматохи. Все тут у
русі і в криках, пропала нічна тиша. Побудилися і орли на
шпилях скал, кричать, літаючи понад ними, ревуть і виють
звірі в лісах… Ось уже й буря звіялася. Ожили, зі сну проки-
нулися, дрімучі ліси. Зашуміли, закричали нічні птахи. За-
стогнала Говерля, відозвався Піп-Іван. Оце святоіванівська
ніч на Шпилях. Повна чуд і див… Нараз, що це? Якийсь го-
лос, мов грім ударив у скали Шпиць. Усе затряслося і затих-
ло, заніміло. Це певне закричав Чорний дух – володар Шпи-
ць. Була «бизівно» північ. Запанувала мертва тиша. Чути ли-
ше тихі шепоти. Шепочуть духи тих, що колись тут погибли.
Все інше зникло. Що діялось потім із Лукином, того він сам
не знав. Свято-іванівська ніч на Шпицях запаморочила йому
пам'ять.

 
* * *

 
Рано прокинувся Лукин в глибині ліса над джерелом по-

тічка. Збудило його сонце. Збудило, але не скоро привело
його до пам'яти. Він довго не міг опам'ятатися. Не знав доб-
ре, чи все те, що пережив уночі на Шпицях, було дійсністю,



 
 
 

чи лише дивний, поганий сон із усякими привидами? Так.
Погані привиди були, але та молоденька відьма не була по-
гана. Ні! Лукин хотів би її ще раз побачити. Але як опини-
вся він отут над джерелом потічка? Ось, що цікавило його:
сам зайшов, чи хтось запровадив його сюди? Чує притише-
ний сміх. Розглядається довкола і побачив під ялицею двох
Лісовиків. Це вони сміються. Мабуть із нього. Один відзи-
вається до нього лісовою мовою:

«Що, Лукине, бачив Шпиці у святоіванську ніч? Бачив
зблизька, га? Певно не захочеться тобі більше побачити таку
ніч».

А другий Лісовик радить йому:
«Іди, іди Лукине, куди понесуть тебе ноги, а все сокотися

відьом і Лісним також не довіряй! Та не дуже намагайся зба-
гнути таємниці гір і лісів. Нехай вони і надальше залишаться
таємницями».

 
* * *

 
Піднявся Лукин на ноги, отряс з себе нічні привиди й,

не оглядаючись навіть позад себе, пішов Чорногорами. Хо-
ча Лукин був справжнім і завзятим сином Бескидських гір
і лісів – вони вигодували й виростили його – все ж таки,
відколи пізнав людей і людську мову, тягнуло його щось до
них. Любив людей і розмову з ними. Чи зимою, чи літом,
любив посидіти з людьми при ватрі, посидіти й послухати їх



 
 
 

повістувань. Дуже любив тих полонинських людей: ватагів,
бовгарів і вівчарів. Радо заходив у стаї і слухав співаночок і
гри вівчарів на флоєрах. Любив і тужливий голос трембіти,
що вколисувала полонини до сну. Слухав дузке радо опові-
дань про ведмедів і про пригоди з ними.

Одного разу, перейшовши ті зелені, чічками закосичені,
Чівчинські полонини, Лукин зайшов на Лустун. Вечоріло.
Ніч брала гори в свої темно-ніжні руки. Коровки й овечки
уже подоєні, лежать в кошерах. Довкола кошер бігають котю-
ги й погавкують. Заходить Лукин у стаю і чемно вітає ватага.
В стаї все вже «покутано». Ватаг сидить при ватрі й покурює
люльку. Але чогось сумний, якась жура морщить його чоло й
хмурить брови. Просить Лукина сідати й бути гостем у стаї.
Кладе «опередь» нього на кружку кулешу й до неї бриндзю.

«Харчуй, леґіню, най буде на здоровлє» – каже він та до-
кладає дров до ватри, щоб було видніше в стаї.

Лукин похарчував, подякував ватагові та й питає, що но-
вого і доброго чути на Лустуні. Чи все гаразд? Чи криє Бог
від лиха та нещастя?

Покивав ватаг головою, потер чоло рукою, вийняв із рота
люльку й сплюнув.

«Нового небагато, а доброго ще менше» – сказав. Ватаг
почав повістувати про те нове, – недобре. «Оце, внадився на
полонину, Бог би його скарав і побив, якийсь страшний вед-
медисько й не перестає робити шкоди. Величезний і силь-
ний, що не дай Боже. Та й кулі на нього нема. Заклятий, чи



 
 
 

заворожений. Ходили на нього найліпші стрільці, та не вдія-
ли йому нічого. Кулі відбиваються від нього, як від камін-
ня, чи від заліза. Були тут уже ворожбити й знахорі – не по-
радили нічого. А той наймудріший знахор з-над Перкалиби
сказав, що це не звичайний собі ведмідь, ні! Був колись во-
вкулаком, потім упиром, а на свою старість став ведмедем.
Дальше сказав той знахор також, що такого ведмедя може
вбити щойно дванадцята куля. Однак, всі попередні одина-
дцять куль, мусять також зайти в його тіло, а це неможливе,
бо кулі не заходять в нього. Почувши це Лукин, набрав ве-
ликої охоти «подужітиси» з тим ведмедем. Ватагові сказав,
що поконає ведмедиська без пушки й куль – довбнею уб'є
його. Не дуже то в таке хотів вірити ватаг.

Отже Лукин почав «нустрити» за ведмедем-шкідником і
постановив, що як зійдеться з ним – уб'є його! Нарешті таки
стрінувся з тим ведмедиськом на плаю, що веде з Лустуна на
Чорну Ріку. Станули оба напроти себе. Чолом до чола. «По-
дужіютси» і покажеться, в кого більша сила. Підняв Лукин
високо свою довбню та з усієї сили тарах нею «вуйка» по го-
лові. Здавалось йому, що таким ударом можна б скалу роз-
бити, а воно ні! Ба, ведмідь вириває Лукинові довбню з рук і
«мече» в корчі. Тепер Лукин майже безсилий і безборонний.
Думає, – пропаду. А «вуйко» бере його в свої передні лапи й
мече ним туди, куди закинув довбню. От і все! Забурмотів і
пішов вдолину плаєм. Видно, привик ведмедисько боротися
з сильнішими від Лукина, кількалітніми биками, з рогатими



 
 
 

оленями, чи з тічнею вовків. Хоча він не пошкодив Лукина
в «дужінню», але Лукин втратив відтепер віру в свою силу
й надію в свою довбню. Але він не перенесе такої ганьби!
Ведмідь не сміє сміятися з нього! Його вчили бути сильним
і перемагати других та нікому не піддаватися. Ведмедя му-
сить таки перемогти!

Хай буде Божа воля, а Лукин таки ще раз зміряється з вуй-
ком і не дасть йому спокою. Почав думати над тим, як можна
б умертвити ведмедя. Вигострив довгий сталевий ніж, вислі-
див стежку, котрою виходить «вуйко» з ліса на полонину.
Знає вже, що «вуйко» ходить перед вечором цією стежкою
на лови. При стежці, у гущавині, розклав Лукин ватру з су-
хих дров (щоб не було великого диму) так, щоби вітер не ніс
диму в ту сторону, звідки має надійти «вуйко». Горить ве-
лика, бездимна ватра, палахкотять сухі й грубі колоди дере-
ва. Стоїть Лукин при ватрі, в лівій руці стиснув гострий ніж,
а праву руку має напоготові, щоб вхопити горіючу колоду й
«вергти» її на «вуйка». Лукин увесь перемінився в слух і на-
слухує. Не зразу, а трохи пізніше почув ломіт і тріскіт сухих
гиляк під ногами ведмедя. Іде «вуйко» й сопе. Хоча його ще
не бачить Лукин добре, але вже чує. Ось вже його бачить, ще
трішки й буде близько Лукинової ватри. Тепер рішатиметь-
ся, хто з них, вуйко чи Лукин, лишиться мертвим на стеж-
ці. «Вуйко» вже близенько, повільно ступає, щось собі під
носом муркоче, видно нічого злого не причуває. От тепер
пора Лукинові діяти! Мече скоро на «вуйка» одну горіючу



 
 
 

головню, потім другу, а за нею і третю. Зрозумів «вуйко»,
яка небезпека грозить йому. Загориться на ньому напоєна
смерековою смолою шерсть і, – смерть. Ось уже горить на
ньому шерсть. Він мече собою на землю і кидається. А Лу-
кин стрибком на нього з ножем. З розмахом коле ним «вуй-
ка» та все під лопатку, в серце. Несамовито реве «вуйко».
Забув, що горить і намагається дістати Лукина в свої лапи.
Але Лукин звивається, як в'юн, то прискакує до «вуйка» з
ножем, то відскакує. Шерсть на ведмедеві горить, а кров з
його серця заливає обох – Лукина й вуйка. Але він ще жи-
вий. Не гине, ні від вогню, ні від ножа. Почав страх огортати
Лукина. Невже не, не поконати йому ведмедиська? А нараз,
чудо-диво – з горіючого і спливаючого кров'ю ведмедя, вис-
какує вовкулака, а за ним упир. Бачить Лукин – один біжить
направо в ліс, а другий наліво. На плаю осталась лише куп-
ка попелу зі спаленої шерсти ведмедя і – більше нічого. Пі-
шов Лукин шукати якогось потічка, щоб змити з себе кров
ведмедя. Знайшов, обмився, а тоді пішов у стаю сповістити
про радість, що не стало вже вуйка-шкідника. Не буде вже
вбивати волів і коровок. Розповів ватагові і вівчарам усе так,
як воно було. Вони слухали: одні вірили Лукинові, а другі
покивували головами, – не вірили своїм вухам.

По цім, розніс вітер по горах ще одну чудно-дивну віст-
ку, не дуже то схожу на правду і дійсність, а все ж таки не
була то казка-небелиця. В горах же не так, як десь там на
долах. Тут нелегко відділити й відрізнити правду від казки.



 
 
 

Потім прийшов час, коли всі, хто чув ту дивну пригоду Лу-
кина з ведмедем на Лустині, вірили твердо, що воно таки так
дійсно було. Ба, були й такі, які бачили вовкулака й упира,
що вискочили з горіючого ведмедя. Але Лукин теж не мало
здивувався, коли на другий день не побачив ані порошини з
попелу там, де пропав вуйко, де згоріла його шерсть і сплила
з нього кров.

 
* * *

 
Любив Лукин гори літом, любив і зимою. Всі чотири кар-

патські пори року носив у своєму серці. Однієї зими перебу-
вав він у зимарці багатого ґазди Маротчєка-Бичука на Луко-
вицях, над Буркутом. Правда, він лише в тій зимарці спав, а
днями ходив і бродив снігами по полонині та заходив в ліси.
Не легке було таке блукання зимою по полонинах, бо треба
мати велику силу. Можна скоро запасти глибоко в сніг і не
видобутися з нього. Може буря звалити з ніг; можна попа-
сти в зуби голодних вовків; можна дістатися в запаморочен-
ня блуду й пропасти в якійсь дебрі-нетрі. Та Лукин усього
того не лякався. Оце зібрався він раз відвідати діда над Гра-
мітним. Дорога була далека й важка, повна небезпек. Але
Лукин любив дуже того діда. Не забував ніколи його та його
оповідань про Духа гір. Все щось тягнуло його над Грамітне
й над Пробійну. От, добився він снігами й до діда над Гра-
мітним. Той, побачивши Лукина, дуже зрадів ним. Не хотів



 
 
 

скоро пустити його від себе, хоч знав, що Лукина задержа-
ти довше на одному місці, це те саме, що затримати на Го-
верлі зимовий вітер. Одного вечора, коли мороз тиснув із
усієї сили, а в хатині палала велика ватра, почав дідо розпо-
відати Лукинові про Божого сина, Ісуса. Рождество Христо-
ве саме зближалося. Ось, ось Святий Вечір і Різдвяні свята.
З великою увагою і зацікавленням слухав Лукин розповіді
діда. Про Христа знав він від діда над Пробійною, але не
все. Щойно тепер почув усю правду про Божого Сина та про
його народження. Дідо сказав Лукинові, коли буде Святий
Вечір, – вечір народження Христа, а потім Різдвяні Свята.
Весь день перед Святим Вечором треба говіти, нічого ско-
ромного не брати в рот, бо це була б велика «грішка». Лукин
слухав, не пропускав ні одного дідового слова. А дідо, роз-
повівши все про Різдво Ісуса, навчив його ще кілька коляд,
яких потім оба співали. Майже тиждень передержав дідо в
себе Лукина. Одного ранку рзопращався таки Лукин з дідом
і пішов лісами та полонинами на Луковиці.

 
* * *

 
Настав день Святого Вечора. Довго сидів Лукин при ватрі

й передумував усе те, що почув про Христа та його народ-
ження від діда. Потім колядував, а згодом і заснув, а може
лише зодрімав. Нараз якесь велике світло… Стало ясно, як у
соняшну днину. Лукин бачить над зимаркою велику звізду.



 
 
 

Він ще ніколи не бачив такої звізди. Це нічо, що вона велика,
але яке в неї сильне і ярке світло! Освітила все! Як сівач за-
сіває зерном поле, так звізда засіяла весь полонинський світ
своїм ярким промінням. Нараз якась дивна сила підносить
Лукина з постелі, несе вгору й садовить його на ту звізду. От
побачив з неї Лукин Бичукову колешню. У її яслах на сіні
новонароджена дитина – хлопчик. Над дитиною схиляється
молода матір, а подаль спертий на «клєбуці»-палиці, сиво-
бородий старець. Якийсь голос нашіптує Лукинові до вуха:

«Отой хлопчик в яслах, це син Божий, Ісусик, а при ньому
Марія, Матінка Божа. Той старець, це її опікун, св. Йосиф.

Усе бачив так, як йому оповідав дідо. Лише не там десь
далеко, а тут, на полонині Луковицях, у колешні Бичука. З
усіх полонин ідуть громадками вівчарі і бовгарі. Майже всі
знайомі Лукина. Вони несуть дари: один – овечку, другий
– ягничку, інший – кізлятко. Це все для новонародженого
Ісуса. В одного за чересом сопілка, в другого – флоєра, а в
бовгарів – трембіти. Треба ж Ісусикові заграти, щоб весело
йому було в яслах. Зайшли всі повагом в колешню і поклін
віддали новонародженому Божому Синові. Потім стали пів-
колом і заколядували:

«Пречиста Діва сина зродила.
Сина зродила, в яслах сповила.
Ой, дай Боже».

Знає цю коляду Лукин – співав її з дідом з-над Грамітно-



 
 
 

го. Але ж дідо казав, що до народженого Ісуса прийшли були
й три царі поклонитися Йому й дари принести. Де ж вони?
Лукин не бачить їх. Але через хвилину побачив і їх. Так, але
ж не ті царі, про яких розповідав дідо. Ні! Лукин бачить їх
добре. Один, це ватаг із Похребтини; другий, – ватаг із Лу-
дови, а третій – з Чівчина. На них пишний святочний одяг,
а в руках дорогі подарунки: золото, срібло і дорогоцінні са-
моцвіти. Перед Ісусом клякають, до ніг Пречистої дарунки
складають. Чує Лукин над собою шум. Глядить вгору, аж це
янголи з неба летять та крилами шумлять. Грають і співа-
ють. Грою і піснями Ісуса прославляють та величають. А що
за чудова музика, що за спів! Такого він ще ніколи не чув.
Ангельська гра, ангельський спів! Понад колешнею літають,
кружляють, грають і співають. Божі післанці – звеличники
Божого Сина. Затямив Лукин добре слова з пісні ангелів:

«Слава во вишніх Богу і мир, во человіціх благоволеніе».
Бачить Лукин, як ангели знижуються і заходять зо співом

у колешню. Якось відривається і він від звізди та у колешню
йде. Там побачив не лише Святу Родину й ангелів, вівчарів,
бовгарів і трьох ватагів-царів, але побачив і двох воликів,
що дишуть парою на Ісуса, щоб зогріти його. Волики сірі,
пізнає їх – це волики Бичука. Співають ангели, колядують
вівчарі, колядує з ними й Лукин. Новонароджена Дитинка в
яслах ручки підносить і усміхається. Усміхається також до
Дитинки та до всіх у колешні й Матінка малого Ісусика. Усе
й всі, що є в колешні, огорнені блеском і сяйвом з небес. Очі



 
 
 

всіх горять радістю і втіхою, а обличчя сяють ласкою небес.
Не лише громада в колешні, але й полонини та ліси дов-

кола них співають, припадають до ніг Ісуса та до Його Святої
Матінки, – Діви Марії. Чудо над чудесами зайшло на гори
й до людей… Лукин у тому великому чуді згубився, наче у
воді розплився. Не знає, що діється з ним. Диво, чари, нови-
на. Разом із Божим Сином зійшло і небо на землю, на Луко-
виці. Рождество Христове тут, а не там десь далеко. Це ба-
чить Лукин власними очима, бачить добре. Він же сам тут у
колешні при Божій Родині; при ній бажав би весь вік свій пе-
режити… Заграли голосно трембіти. їх голос постелився по
полонинах, докотився до ліса і, назад вернувся. Голос отих
трембіт прочуняв Лукина зі сну, а чи лише із дрімання.

Протирає очі раз, другий, роззирається по зймарці. Він
сидить при ватрі, що вже пригасає, а у віконця зазирає Божа
днинка. Зірки вже погасли, та не видно і тої великої звізди,
що стояла над колешнею.

«Що ж це могло бути, що»? – питає себе Лукин. – «Сон-
ний, нічний привид? Ні, ні. Це була дійсність, це була прав-
да! Він її бачив, він пережив її, він бачив Святу Родину, ба-
чив малого Ісусика, колядував йому разом з вівчарями і ан-
гелами. Так, так.

Він ніби і надалі бачить ту Богом озолочену ніч на поло-
нині і в колешні. Такої ночі не забуде ніколи.

Зараз після Різдвяних Свят залишив полонинський світ і
пішов туди, де жили люди. Пішов в села і присілки та опо-



 
 
 

відав усім про Святий Вечір, про Святу Ніч на Луковицях.
Люди слухали й не було нікого, хто не повірив би, що воно
все так було, як повістував Лукин. До першого, що зайшов
Лукин, це був дідо над Грамітним. Він йому розповів точ-
но все, як воно було на Луковицях. Дідо уважно слухав йо-
го, та покивував лише сивою головою. Вислухавши Лукина,
сказав:

Це Святвечірнє чудо зробив Дух гір, напевно ніхто інший,
лише він. Йому ж то Господь, створивши гори, віддав їх у
володіння і наділив його великою силою, він може за допо-
могою Бога зробити все.

Так повістував дідо Лукинові ще раз про силу й могучість
Духа гір і про чуда, які він може творити в горах. Лукин
уважно слухав. Забули навіть оба про ватру, що стала пота-
хати. В хатині потемніло. Аж ось зійшов із полонин до Гра-
мітного осел, на ньому верхи Матір Божа з Ісусиком, а по-
переду них св. Йосиф. Зірка освічувала їм стежку, щоби не
зблудили.

Перший відозвався дідо:
«Бачиш Лукине? Пізнаєш отих подорожних? Це ж Свята

Родина втікає перед лютим Іродом. Так, Лукине, це Свята
Родина».

Зірка погасла і Свята Родина зникла в темноті ночі. Тої
ночі не спав ні дідо, ні Лукин. О, мав він потім, що повісту-
вати верховинцям! Так, так, немало чудес діялось колись у
наших зачарованих Карпатах.



 
 
 

 
* * *

 
Іде раз Лукин понад Черемошем, слухає шуму-гри його

бистрих хвиль і вдихає пахощі квітів на його лузі. Аж бачить
на лужку дерево, якого досі ще не бачив. Під тим деревом
лісовик грає у сопілку. Лукин знає цього лісовика. Питає він
його, що це за дерево, під яким сидить. Лісовик відповідає:

«Це дуб! Дерево з усіх дерев найміцніше, найтвердіше».
«А чому таких дубів не видно багато в наших горах»? –

питає Лукин.
«Бо тут земля для них непригожа».
«А звідки ж оцей дуб тут узявся?»
«Питай його, а він тобі все скаже. Він розуміє нашу мову

і говорить нею».
Станув Лукин під дубом, приложив до нього вухо й про-

сить, щоб цей розказав дещо про себе. Потряс дуб кучеря-
вою головою і заговорив:

«З далекого краю занесено мене сюди в гори Карпати. З
країни, де нема зовсім гір, ані великих лісів. Ростуть там ли-
ше такі дерева, як я сам. Грубезні, великі, міцні і довговічні.
Виростають з насіння – з жолуддя. Жолудем буві я там ко-
лись. Під осінь поспадали з дуба жолуддя на землю. Впала й
моя жолудь. Надійшов якийсь чоловік, підняв мене з землі
– не мене, а жолудь – і заховав при собі. А потім той чоловік
з другими людьми, пустилися в далеку мандрівку. Взяв цей



 
 
 

чолов'яга і мене з собою. Чому покинули люди ту гарну й
плодовиту соняшну країну, цього не знаю. Знаю лиш те, що
я бачив там, бувши жолудем на високому дубі. Куди не гля-
неш, степ широкий заквітчаний, замаєний, урожайний. Зи-
ми нема там, лиш весна й літо. Тай води за тими степами ба-
гато. Може то воно глибоке море, а може широкі ріки: Дунай,
чи Дніпро? Не знаю. Люди, що там жили, покинули ту краї-
ну й вибралися в далекий їм чужий світ. Мандрівний чоло-
вік зайшов аж сюди і мене заніс в ці гори з собою. На цьому
лужку викопав ямку й поклав у неї жолудь. Бач знав, що з неї
виросте дубок й буде йому пригадувати країну, яку покинув
– країну дубів. І я виріс, хоч земля тут для мене тверда та
камениста. Виріс і росту дальше. А ті люди, з далекої країни
дубів, приходять часто сюди, сідають довкола мене й згаду-
ють землю над морем з глибокими, але тихими ріками, не
крикливими, як оцей Черемош. Мені було тут зразу важко й
сумно – я думав, що тут на чужині самі чужі чужинці. Але
чув часто, що всі ці люди, яких тут називають верховинця-
ми, говорять такою самою мовою, як і там далеко, в країні
дубів. Ба, тутешні смереки й буки почали приязно говорити
зі мною – братом своїм звуть. Стало мені легше й відрадні-
ше. Зашумів я своїм гиллям:

«Гей, та я ж не на чужині, та не поміж чужими, а між свої-
ми, між рідними і близькими, а та далека країна і ці гори
Карпати, це одна земля. Це власність одного й того самого
народу! Як там, так і тут, люди одної крови, віри й мови. То-



 
 
 

ді перестав я сумувати. Я не на чужині, а в рідній стороні,
між рідними деревами. Оце розповів я тобі молодий чолові-
че, щоб ти знав, хто я, та щоб знав, як і звідкіля взявся тут
дуб у лузі над Черемошем!»

«Дякувать, дякувать, тобі, дубе, за твою розповідь» – ска-
зав Лукин, а згодом додав ще: «Рости, рости, рідний дубе в
цих рідних сторонах – у Карпатських горах. Рости у височінь
і грубість. Скидай зі себе багато жолудів, щоб було в нас ба-
гато міцних та твердих дубів, а менше плаксивих верб і сла-
бих вільх». Ось така то була перша зустріч Лукина з дубом
у лузі над Черемошем.

 
* * *

 
Ходячи горами, Лукин мав багато зустрічей. Стрінув оце

раз молоду жінку з розпущеними довгими косами й велики-
ми, як жар палаючими, очима. Йшла скорим кроком, як би
за кимсь бігла, хотіла когось знайти, тай плакала, голосила;

«Іванку мій, Іваночку, скажи, де ти, відозвися до мене,
промов хоч словечко до мене. Злі люди кажуть, що я тебе
отруїла, що тебе потім у деревище положила та в глибоку
яму поклала, землею присипала. А це все неправда, я цьому
не вірю. Ні, ні, мій Іванко не вмер, лише чомусь відійшов
від мене, саму мене залишив. Іванку, Іванку, відозвися, по-
кажися, до мене вернися, до серця пригорни, як колись, як
колись… А може вже яку другу любку маєш? Скажи, скажи!



 
 
 

Я очі їй видру, серце з грудей вирву. Іванку, Іваночку!»
Хотів Лукин підійти до тої молодиці, заговорити до неї, а

вона лиш руками, як птаха крильцями замахала й утікаючи
від нього, закричала:

«Вон, вон від мене, ти не мій Іванко, ти чужий леґінь». – І
побігла геть. Вийшов з ліса Лісовик і розповів Лукинові про
ту молодицю таке:

«Жила вона зі своїм Іванком, як голубка з голубом – ко-
халися, любилися… Та знайшлася сусідка – негідниця. Во-
на влюбилась в Іванка. Наколи ж Іванко не хотів на неї і ди-
витися, не то стати її «любасом», вона почала під'юджувати
проти нього його жінку. Коли ж це нічого не помагало, вона
почала примилюватися до неї. Дала їй отруйливого зілля і
сказала, що це зілля «любисток».

«Дай – казала – свому Іванкові напитися вивару з цього
зілля, а він буде любити тебе ще більше, як тепер любить».

Повірила молодичка негідниці, зробила так, як вона їй ка-
зала. Іван же, напившись того зілля, помер. Його ж жінка,
тепер уже вдовичка, попавши в страшну розпач, зійшла з ро-
зуму. Не вірить, що свого Іванка отруїла, що Іванко не живе.
Ходить горами, блукає, Іванка шукає…

 
* * *

 
Завів Лісовик Лукина під невеличку печеру над потоком

і наказав йому відсунути плиту, якою закрита була печера.



 
 
 

Зробив це Лукин і побачив: у печері мертва молодичка, але
як жива виглядає, ніби спить… Тоді Лісовик оповів ще таке:

«У великій любові жили двоє молодих людей. їхнє згід-
ливе життя не подобалось лихим людям і почали говорити,
будьто жінка молодого ґазди має «любасів», а його одурює,
вдає ніби, що лише його одного любить. Говорили так довго,
поки чоловік повірив злим язикам. Попав у лють, а лють поз-
бавила його розуму. Як же це так? Він любить свою жіночку
всім серцем, він довіряв їй, а вона зраджувала його. Напів-
божевільний запровадив силою свою Парасину в цю печеру
й сказав, що вона мусить у ній відпокутувати свою зраду. А
він піде до ворожбитів розвідати, що йому дальше робити.
Закрив печеру плитою і пішов. Ходив по знахорах і ворож-
битах, аж зайшов до найбільшого знахора у Голошині. Роз-
повів йому всю правду, а знахар вислухавши його, подумав
і пішов у свою комірчину. Там воркотів щось, ніби говорив
із кимсь, а вернувши до хати, сказав, що те все, що говори-
ли нещасникові про його жінку, були злобні видумки. Його
жінка не зрадниця. Ці слова знахора полум'ям ватри впали
на голову нещасника. Прожогом кинувся бігти до невинної
жінки в печері. Прибіг, відсунув скоро плиту і застав в печері
вже неживу свою Парасину. Вмерла передчасно не з голоду,
а з великої розпачі й жалю. її чоловік збожеволів вже тепер
дорешти. Закрив печеру плитою, вийняв із гачів очкур і по-
вісився он-там на дереві. Ох, те кохання верховинців! Скіль-
ки лих й нещасть накоїло воно людям! Вибухає, як ватра,



 
 
 

горить у серцях і спалює їх. Верховинська любов, горенське
кохання! Ми, Лісовики, хоч у лісах живемо, знаємо добре,
куди й до чого веде верховинців їх пристрасне кохання!»

 
* * *

 
Лукин закрив печеру плитою, попрощав Лісовика й пішов

дальше блукати горами. Зачував Лукин, що там десь у Чор-
ногорах має бути олень зі золотими рогами. Повістують так
про це люди. Так говорили й Лісовики й Лісні. Але йому не
довелося бачити того оленя, хоча не мало находився в горах
по цей- і тойбіч Чорногори. Якось раз заблукав він поза Го-
верлю і зійшов на потік. Схилився напитися з нього води і
чує щось поблизу йде. Оглянувся позад себе і бачить оленя
із золотими рогами. Певне хоче теж угасити спрагу в потоці.
Лукина ж він не бачить. Перший промовив до нього Лукин,
заговорив лісовою мовою. Олень не втікає, а зближається до
Лукина. Бере Лукин його за золоті роги, гладить його шию
і говорить дальше до нього. Олень мабуть розуміє його, по-
махує головою і дає себе гладити. Відходить від Лукина, п'є
воду з потока та йде повагом у ліс. Від тоді нераз стрічався
Лукин із тим золоторогим оленем, говорив до нього й гладив
його голову. Видно, олень полюбив був Лукина, вважав його
за Лісовика, бо він говорив лісовою мовою. Лукин зрозумів
аж тепер, чому то верховинці, згадуючи давні часи в горах,
називали ті часи золотими. Було в Карпатах багато залото-



 
 
 

рогих оленів. Пізніше залишився лише один, як згадка там-
тих, що вигинули. Були давно, як оповідали старики, в Дзем-
броні і жубри-дзембри з золотими рогами. Сьогодні казали
б люди, що це видумки та вигадки, казки давних віків, а во-
но таки справді так було. А що колись було, того верховинці
не забували. Не забували бувальщини-старовіччини, берег-
ли її і передавали нащадкам. Сьогодні ніхто не повірив би,
що ще до недавна ходив Карпатами той, хто перший зайшов
у них. Він сам, а чи лише його дух, ходив тепер і наказував
горенам, щоб сокотили давнину, зберігали старовіччину та
жили життям своїх предків. Інакше загинуть, пропадуть, не
залишать і сліду по собі. Сам Лукин бачив його та говорив
з ним. А те, що почув від нього, переповідав усім горєнам,
сидячи нераз вечорами з ними при ватрі. Мабуть сам Гос-
подь покерував життям Лукина так, що був він і верховин-
цем і лісовиком. Знав і розумів лісову мову, а що цією мо-
вою чув, – переповідав своїм верховинцям мовою людською,
а верховинці в свою чергу розносили почуте по горах.

Оце раз оповідав Лукин про одну водяну лелію, що Росла
на березі Черемошу. Від неї почув Лукин таке:

«Я була в своїх батьків одиначкою. Батьки дуже любили
мене, а тому, що я була біленька, то називали мене білою
лелійкою. Та сталося нещастя. Дєдю у лісі вбив ведмідь. За-
лишилися ми обі – неня і я. От одної ночі напали на нашу
хату лихі, чужі люди. Вони пірвали неню і понесли в сторо-
ну Черемоша. Я, плачучи, бігла за ними. Вони з ненею шу-



 
 
 

бовсть у Черемош, а я собі також кинулась в нього. Вони
сильні, перебрили бистру річку, а я втопилась зараз таки при
її березі. Потім з мене виросла така біла лелія, яку сам ба-
чиш. Скажи, скажи всім людям, щоб не зривали мого цвіту
й не ламали мене. Плакала за дедем, плакала за ненькою, та
й мусіла б потім проливати ще сльози за Черемошем і за лі-
сами, що тут окружують мене. Я їх люблю так, як любила
колись своїх батьків».

Лукин погладив злегенька як дитину лелію і пішов дальше
оглядати свої гори. Пішов оглядати свій заворожений світ.

 
* * *

 
Любив Лукин свої гори, любов'ю до них жив. Красу й ве-

лич гір у серці своїм носив, ними вщерть була сповнена його
душа. Він же син гір – гори виростили його. Не менше гір
любив Лукин і Бога, Творця гір і їх краси, хоч і небагато ще
знав про Нього. Знав одначе, що ніхто інший, а лише Бої со-
творив Карпати й обдарував ними верховинців, то ж як не
мав би любити Його? І так, оті дві великі любови, до гір і їх
Творця, давали йому снагу й силу блукати верхами та лісами,
заходити в глибокі нетрі й темні дебри, бачити й розгадува-
ти таємниці Бескидів. При цьому болів дуже душею, наколи
чув, а то й бачив, скільки в його горах усякої нечисті, погані
й нехари: Арідники, щезники, мольфарі, відьми, чарівниці,
упирі, вовкулаки й водяники. Усе те хотів би Лукин знищи-



 
 
 

ти, якщо б мав на це силу, але як і де її взяти?
Чудові, прекрасні наші Карпати, але ще кращі були б, як-

що не було б у них отої погані, а було лише те, що гарне –
що миле Богові, а верховинцям корисне й дороге!

Над цим думав Лукин днями й ночами, але тяжко було
придумати щось, чим можна б очистити гори від погані, яка
всадовилася в Карпатах. В додаток до цього почув Лукин раз
від столітнього діда ще й таке:

«Коли то прапредки верховинців покинули степи-доли, де
жили, десь там ген над глибокими морями та широкими рі-
ками й пустилися в далеку мандрівку шукати нового краю –
осідку для себе, за ними йшли назирцем і подаль їхні люті
вороги-песиголовці з якими мусіли вони, живучи в степах,
зводити безнастанні й криваві бої. Однак, лише невеликий
гурт тих песиголовців йшов за нашими мандрівниками. Пе-
сиголовці боялися напасти на наших, бо ж наші були в пере-
важаючій кількости. Ось так зайшли аж у Карпати. Зайшли
в такі дебри й нетри, що годі було вийти з них. Там живуть
вони і до нині. Пробували нераз наші предки вислідити їх і
прогнати геть з гір, але це не вдалося їм. Потім забули наші
про тих песиголовців. Ці песиголовці дуже погані і крово-
жадні сотворіння. Голови в них котюжі-песячі, звідси й наз-
ва їх, а постава трохи людська, а трохи звіряча.

Вислухав це Лукин, призадумався. Ось ще одна по-
гань-нехар загніздилася у наших горах, про яку досі не чув і
не знав. Почав Лукин придумувати, якто би дістатися до тих



 
 
 

песеголовців та знищити їх. Та знищити б можна, але спер-
шу треба б йому знайти їхню криївку. Довго думав Лукин
над цією справою, але нічого путнього не міг придумати.

Пішов на Буковину, в село Плоску, до найславнішого зна-
хора у Верховині. Знайшовши його, став випитувати, чи знає
він дещо про песиголовців, які загніздилися в Карпатах, та
якщо знає, хай йому скаже про їх криївку. Знахор почувши
це, подумав троха, покивав головою, підкрутив свій сивий
вус, закурив люльку та повторивши кілька разів слово песи-
головці, сказав Лукинові прийти до нього на другий тиждень
в суботу.

Ледве діждався Лукин тої суботи – його дуже мучила
нетерплячка та непевність. У суботу з-раненька був уже в
знахора, а цей сказав йому підождати вечора. Діждався Лу-
кин пізного вечера. Знахор зараз завів його в лісок, що був
недалеко за хатою і запалив там ватру. Обходячи її три рази
довкола, знахор говорив щось незрозуміле, вимахуючи при
цім руками. Нараз бачить Лукин дивні, жєсні, страхітливі
сотворіння – песі голови, тіла оброслі шерстю, вишкірені го-
стрі зуби, а в руках луки й стріли. Лукинові стало лячно ди-
витися на них. Як скоро появилися ці сотворіння, так скоро
й позникали.

«Бачив? – каже знахор до Лукина. – Це були песиголовці!
Ти їх хочеш покарати і знищити. На це треба тобі не лише
відваги, але й сили та підготовки до бою з ними. Бій з ни-
ми буде нелегкий, а смертельний і кривавий. Це я тебе попе-



 
 
 

реджаю так, а ти роби собі як думаєш і як знаєш. Скажу тобі
ще одне: Песиголовці знають лише одну зброю – луки і го-
стрі стріли. Та це ще нічого, але вони кусають і рвуть своїми
кігтями, що їм попаде. Якщо підійдеш до них, то вони роз-
шарпають тебе зубами й кігтями. Убий ведмедя, здери з ньо-
го шкуру і вбери на себе. Це тому, що по-перше, песиголовці
бояться ведмедя, а по-друге, як вони почнуть тебе кусати,
то крізь ведмежу шкіру не досягнуть твого тіла. Вони жив-
ляться сировиною, ватри не знають, однак зимою не мерз-
нуть, бо оброслі довгою і густою шерстю. В літі живляться
різними ягодами і грибами, зимою ж – не-ведмежим м'ясом,
бо ведмедів бояться, а вовчого м'яса теж не їдять, бо вовки
і котюги їхні побратими. От це все, що я міг тобі сказати
про песиголовців. Накінець сказку тобі ще найважніше – де
є криївки-сховки, чи то гнізда-лігва песиголовців. Ти напев-
но знаєш про той потік, що поки допливе до більшої річки,
продирається крізь скелі і каменюки, дуже шумить, гудить і
реве? Знаєш?

«Знаю, – відповів Лукин. – Цей потік називається Граміт-
ний!

«Так іди ж понад нього, аж дійдеш до самого джерела. Там
знайдеш песиголовців. Так бувай здоров леґіню! Бачу, що ти
маєш силу і відвагу. Йди на них, але ще раз кажу тобі, бій з
песиголовцями не буде легкий. Хіба Той, що над нами, наш
Господь Бог, допоможе тобі поконати їх. Отже з Богом мій
леґіню!»



 
 
 

Лукин, розпращався щиро із знахором, пішов понад Пу-
тилівку, а там дальше вийшов на верхи. Далі стежками та
плаями зійшов над Грамітний і понад нього подався до вка-
заного джерела. Дорога не була легка, бо чим далі і вище
спинався Лукин понад потоком, тим тяжче було йти. Він не
йшов, а радше продирався крізь лісову гущу й перескакував
з скали на скалу, де ще мабуть і не ступила людська нога. Не
раз і не два падав Лукин на мох і хворост, перештрикуючи
гнилі колоди, а колоди чи каменюки були у своїй вологості
дуже ковзькими. Кілька разів падав і у воду потока, якого
тримався, як свого дороговказу. Часом мусів спинатися на
скалу, що лежала впоперек потока. Треба було мати не лише
силу, але й упертість та завзятість, щоб поборювати всі пе-
решкоди і спинатися щораз вище.

Десь у половині дороги до джерела Грамітного, Лукин за-
тримався. Мусів же забити ведмедя і надягнути на себе його
шкуру. Зробити це, не було тяжко, бо ведмедів було тут бага-
то. Невдовзі знайшов таки одного ведмедя в дебрах, вбив йо-
го, здер шкуру, а що сира шкура була затяжка то повісив її на
кущі проти сонця щоб просушилась. Згодом, як шкура вже
просохла і стала легшою, надягнув її на себе. Але йти далі,
ставало дедалі тяжкувато, бо бурхливий потік наче-то сер-
дився і лютував. Перед Лукином поставало наче з-під землі
багато перешкод із скал-каменюків, з віковічних дерев-ко-
лод, що лягли впоперек русла потока. По них потік розбивав
свої води, що аж пінилися і ставали білими, творячи вири



 
 
 

й крутежі. Цей шумливо-дикий потік, здавалося, немов хо-
тів затримати Лукина – перестерегти його перед дальшою і
небезпечною мадрівкою. Та наш Лукин так завзявся на пе-
сиголовців, що жадна сила не могла стримати його від його
пляну. Що раз задумав, те й мусить виконати.

Ось одного вечора прибув таки Лукин до джерела Граміт-
ного – тут же було все таке дике та непрохідне, що годі було
пролізти: гори, ліси та скелі, а вгорі ледво видно клаптик си-
нього неба. Раптом почув він якісь голоси, подібні до гавкіт-
ні котюг та виття вовків… Так – думає собі Лукин, – тут на-
певно десь поблизу є криївка-лігво тих препоганих песиго-
ловців. Підсунувшись нишком кількадесять метрів в сторо-
ну голосів, побачив їх. Песиголовці на перший вид, були такі
жахливі й грізні, що Лукинові пішло морозом поза шкірою; а
він ще й хоче звести з цією поганню смертельний бій… «Од-
нак мушу таки звести цей бій – думає Лукин – Хай діється
воля Божа. Але не зараз. Підожду до затрішнього дня та й
сам трохи відпочину по тяжкій мандрівці. Ранком же вдарю
на них, як будуть ще твердо спати передранішнім сном».

Як задумав, так і зробив. Почало щойно світати, а Лу-
кин вже, одягнувшись у ведмежу шкуру і з довбнею в ціп-
кій правій руці та з ножем у лівій – кинувся одчайдушно на
тих престрашних песиголовців. Чути було лише безнастан-
не гавкотіння і виття в цій смертельній метушні і суматосі.
Лукин раз-по-раз гатить довбнею по песиголовцях та смер-
тельно коле їх ножем. Песиголовці ж у свою чергу гавкають



 
 
 

з переляку, кусають Лукина та рвуть ведмежу шкуру на ньо-
му. А він їх безнастанно довбнею, довбнею та ножем! Він
мусить їх побідити, мусить! Лукин про це знає, що раз-на-
все мусить їх побороти – оцю песиголовську гидоту! Довгий
був цей смертельний та кривавий бій. Було десь близько по-
лудня, як усі мартві песиголовці лягли покотом.

Недалеко песиголовців повалився і Лукин на землю,
смертельно змучений та окровавлений. Заснув неборака
твердим сном. Прокинувся аж вечором. Назбирав нашвид-
ко сухого дерева і хворосту, накидав на гидких песиголов-
ців, що лежали покотом мертвими, запалив цей сушняк, щоб
раз-на-все згоріли ці падлюки, – щоб у попіл перемінились.
Потім убив сарнюка, облупив його, припік над ватрою та ще
майже напів сирого з'їв. Був же голодний як вовк! Переночу-
вав коло ватри, а скоро насвіт ставало, прокинувся, помився
в потоці і стрімкими горами та темними лісами подався геть
він цього гидкого місця. Ішов та й радів цілою душею, що
звільнив свої улюблені гори від песиголовської погані. Він
же ж верховинець, який добре вмів боротися і перемагати
– верховинець, якого тягне вглиб карпатських пралісів, тяг-
нуть його духи нетрів та дебрів. Верховинці, люди свободи,
діти волі, пов'язані зі свободою гір, полонин і лісів. Всі нена-
видять рабство і неволю. Зжиті з Верховиною, цупко трима-
ються її, а вона держить їх аж до смерти у своїх тенетах.



 
 
 

 
* * *

 
Лукин, ідучи почерез нетри пралісу, дібрався аж на край

полонини Дуконі. Він хоче знайти там знайомих верховин-
ців. Ось уже перед ним і гордо-пишна, трависта Дуконя. На-
раз заступає йому дорогу пречудесна з'ява – жінка неземсь-
кої красоти – красуня, якої досі ніде не бачив і не стрічав. Бі-
лява, струнка та висока. Очі – небесна блакить, сяють, немов
самоцвіт. Довге, розпущене по плечах волосся, а на голові
віночок із синіх та жовтих чічок. Одяг на ній – зелений, а
на лебединій шийці – червоні коралики, в правій рученці –
китиця з свіжих полонинських квітів. Лукин на цей вид, на-
че остовпів. Вона привітала його усміхом сходячого сонця і
промовила наче перлами посипала:

«Що, здивувався, зачудувався леґіне, вздрівши мене? Або
може злякався? Ні, ні. Не дивуйся і не лякайся мене! Знай:
я Господом сотворена й верховинцям подарована. Я найцін-
ніша з гірських квіток – квітка. Я, я свобода, чи інакше –
воля, скарб верховинців. Я царівна Карпат, а всі верховинці
залюблені в мене, закохані в мою красу й силу, – я ж сильні-
ша смерти. Залюблені в мене стають в моїй обороні й своє
життя віддають за мене. Віддають життя ті, що Богом люб-
лені й людьми цінені та шановані. Сила в мене велика, ніко-
му й нічому рівнятися зі мною. Я маю багато щирих і вірних
друзів по всіх Бескидах та й поза ними. Немало в мене та-



 
 
 

кож і лютих ворогів, які посягають по мою голову і по голо-
ви моїх друзів та надалі будуть також посягати. Однак поки
існує світ я буду жити і не вони мене, а я їх поборю та поко-
наю. Тоді покладуть на мою голову не вінок з квітів, а золоту
корону. Знаю тебе леґіне, знаю, що ти любиш мене. Давай
же мені твою руку».

Взяла Лукина за руку та й повела ген стежками й плаями,
знаними тільки їй самій. Довго-довго водила його Бескида-
ми.

Лукин, прощаючись з нею, запевнив її, що буде вірний їй
аж до смерти. Буде повчати всіх верховинців любити й ша-
нувати волю, як найбільший і найцінніший скарб.

Вістка, що Лукин знищив песиголовців, рознеслася
вітром по всіх Карпатах. Сам же Лукин блукав дальше Бес-
кидами та говорив сам зі собою про чар і красу своїх гір.

 
* * *

 
У своїх мандрівках Бескидами мав Лукин, як уже було

сказано, деякі зустрічі, але найулюбленіші були зустрічі з
старими верховинцями. Він дуже радо вислуховував їхнє по-
вістування про старовіччину. Старі верховинці вміли гарно
розповідати про те, що було і про те, що прийде. їхні розпо-
віді бували дивні й цікаві, нераз ваніть несамовиті, що не все
відповідали правді.

Оце зайшов якось раз Лукин до знахаря в Голошині та й



 
 
 

почув від нього чудову казку про Чорногору:
«Був колись власником полонини під Говерлею богач-ду-

ка з Жаб'я, Федьо Шведюк. Він кожного року сам літував
на тій полонині, мав богато бовгарів і вівчарів, а маржини й
овець так багато, що й не знав їм рахунку.

Проминали так роки, а з ними і старівся Шведюк. Не зчув-
ся він, як смерть загостила до нього й сказала:

«Чєс уже Шведюку залишити полонину і всі статки та до-
статки тай іти з цего світа на другий».

Бачив Шведюк ту смерть зблизька, чув її слова та її холод-
ний подих. Покликав до себе своїх двох бовгарів і наказав
їм поховати його тут же таки на його полониш та й вийти на
Говерлю з трембітами і затрембітати на всі чотири сторони
світу – дати знати всій Верховині, що не стало вже годного й
славного ґазди жєбівського, Федя Шведюка. Закрив навіки
свої очі Шведюк, а в них забрав із собою погляд своєї зеле-
ної полонини й горду-пишну Говерлю над нею.

Щоб вволити волю свого ґазди-покійника, пішли бов-
гарі-трембітарі з трембітами на шпиль Говерлі. Ніч була вже,
як вони станули на її верху. Вгорі над нею світив місяць, хоч
і не був ще вповні. Бовгарі оперлися сильно ногами об ґрунт
Говерлі, піднесли вгору трембіти і сумні звуки пронеслися
по Бескиді – сповістили, що вже розпрощався зі світом і по-
лониною ватаг Шведюк, вже не буде більше літувати та ва-
тагувати. Місяць, почувши сумну вістку трембіти, приста-
нув над Говерлею та й засмутився. Потім злегенька спусти-



 
 
 

вся нижче щоби ще ліпше почути тужливу гру трембіт та так
низько спустився, що бовгарі могли досягнути його своїми
руками. Вони перестали грати і, не надумуючись, вчепились
один за один ріжок, а другий за другий ріжок місяця, а він,
стрепенувшись злегенька, почав підноситись з ними вгору, в
небесні простори. Ніс їх, поки ніс, а там далі передав одній
зірці, а ця другій, а друга – третій і так далі доти, доки над
ранком опинилися трембітарі перед троном Господа Бога.
Зложили Творцеві світу і Верховини низький поклін, впали
на коліна і задули в свої трембіти, а один з них промовив:

«Господи Боже, наша гра, це вислів нашої вдяки Тобі за
ту нашу гарну Верховину, що Ти її нам подарував».

По цих словах, заграли ще раз обидва на трембітах та так
сильно, що по цілім небі пролунали звуки трембіт з відгомо-
ном. Зараз позбігалися всі ангели Божі з небес і з великим за-
цікавленням слухали гри верховинських трембіт. Слухали й
чудувалися, бо такої гри ще зроду не чули. Один верховине-
ць відложив свою трембіту, вийняв з-за череса сопілку й за-
грав такої веселої, що й мертвий встав би з гробу. Не витри-
мали ангели та й пішли в танець і затанцювали гуцулки-трі-
сунки так, що аж святі заплескали в долоні. Верховинець за-
грав вдруге, але цим разом аркана, а за ним ще й круглєка.
Він грає, а другий приспівує. Св. Юрій, опікун Верховини,
пішов у присіди. Велика то була радість і втіха на небесах.

Обидва наші верховинці перебули там деякий час, а потім
попросили Господа Бога, щоб дозволив їм повернутися зно-



 
 
 

ву в свою улюблену, зелену Верховину. За дозволом Господа
взяла їх знова одна зірка, передала другій, а ця третій, а ця
знову місяцеві, що заніс їх назад на Говерлю. Стали обидва
на шпилі і дякуючи місяцеві та зіркам за їх услугу, заграли
на трембітах. Про свій же побут в небесах не оповідали ніко-
му. Однак один з них, приятель знахоря в Голошині, зустрів-
шись з ним у святоіванівську ніч у Чорногорі, розповів йому
це, а знахор – Лукинові. І так постала ще одна чарівна казка
Верховини – казка завороженого карпатського світу.

 
* * *

 
Наслухався Лукин не мало про св. Юрія, небесного лица-

ря, опікуна й захисника Верховини та верховинців. Чув, що
були такі, які бачили того святого, але їх не було богато. Ба-
жав і Лукин з цілого серця побачити св. Юрія. Але, чи поба-
чить? Чи доступить тої ласки?

Один старий ватаг на полонині Ґаджині, що простягла-
ся під Чорногорою, сказав раз Лукинові, що св. Юрій появ-
ляється з початком місяця травня на Говерлі тоді, коли то
верховинці святкують його свято й виганяють маржинку на
полонини – в день «полонинського ходу». З великою нетер-
пиливістю вичікував Лукин тієї днини. Нарешті таки діж-
дався її… Разом зі сходом сонця був уже на Говерлі. Станув
на її шпилі і жде…

З глибин гір піднялось сонце – встало з нічного сну й за-



 
 
 

рум'янило білу хмарку над Говерлею. Вп'ялив Лукин свої очі
в ту хмарку. Пливе та хмарка по небі і затримується над Го-
верлею. Побачив Лукин у ній узброєного лицаря на білому
коні. Лицар і його кінь блищать в золоті. Лицар в одній ру-
ці тримає спис, а в другій – золотий ріг. Знизилась хмарка
над Говерлю, а з неї зійшов кінь на землю і з коня зіскочив
лицар…

«Боже! Та це ж св. Юрій – подумав Лукин – той ли-
цар-воїн, якого з-давна я прагнув побачити!»

Св. Юрій станув на верху Говерлі, приложив золотий ріг
до рота і заграв у нього. По всіх Карпатах понісся голос рога.
Знає добре Лукин, що означає ця гра в ріг. Нею сповіщає
св. Юрій Верховину та її мешканців, що минула вже довга
і люта зима, а їй на зміну прийшла радісна й зелена весна.
Журчать потоки, співають пташки, зозуля кує, цвітуть на лу-
гах квіточки, всміхається до людей золоте сонечко, полони-
ни вкриваються зеленими травами і овечок та вівчарів з со-
пілками очікують.

Весна, весна всюди! «Полонинський хід».
О, який же щасливий Лукин, що Господь дозволив йому

побачити зблизька найбільшого «свєтого Верховини». Ось
що розповідав Лукин про свою зустріч із св. Юрієм на Го-
верлі:

«Наколи св. Юрій зіскочив з коня, я впав перед ним на
коліна й зложив руки наче до молитви, а святий взяв мене
за плече й підвів на ноги. Я хотів взяти коня за повід і при-



 
 
 

тримати його, але він дав знак рукою, щоби залишити коня.
Наколи він закінчив гру в ріг, звернувся до мене і спитав:

«Знаєш леґіню, хто я?»
«Знаю. Ти є св. Юрій» – відповів я.
«Правду сказав єси. Так, я св. Юрій, опікун вашої Верхо-

вини. Хотів ти побачити мене? Хотів?»
«О, ще й як хотів! Дуже, дуже хотів побачити тебе!»
«Ну й побачив. Так воно буває: треба дуже сильно хотіти,

а тоді те хотіння перейде в дійсність. Так то і з тобою леґі-
ню,  – бажав і побачив того, кому Господь, який сотворив
Верховину, віддав її в опіку. Побачив того, хто понад усе лю-
бить Бога й оцю Верховину з її верховинцями. Любить і ба-
жає, щоб всі верховинці любили Творця гір і свою Верхови-
ну та щоби вони обороняли її від лютих ворогів так, як я її
обороняв від лютого й ненажерливого змія-смока.

Знай це і перекажи іншим, що лише щира й гаряча любов
до Бога та любов до рідної, Богом даної вам землі дасть силу
й відвагу та готовість станути в її обороні. Лише любов до
свого і своїх буде породжувати велику ненависть до ворога і
до всего, що вороже. Все те, що ти почув від мене, затям собі
й ніколи цього не забудь. А з цим і бувай здоров леґіне!»

Сказав це, скочив на коня, піднявся вгору і зник в хмарі,
що нависла над шпилем Говерлі та немов чекала на нього.
Був ось тут, здається, і раптом не стало його! Вже нема коло
мене небесного лицаря – св. Юрія, Я ж сам і посьогодні не
мозку сказати і не знаю, був я справді на Говерлі, бачив св.



 
 
 

Юрія і говорив з ним, чи ні? Однак воно було так, як я оце
оповідаю, а може була це лише казка занесена і нашептана
вітром з Говерлі. Не знаю дотепер і не можу певно сказати.
Може це й був привид. Бо Чорногора враз із Говерлею, це ча-
стина великого, бескидського світу, що все оповитий таєм-
ничістю і завороженістю. Все тут заворожене – Верховина і
самі верховинці. Заворожений був і я, Лукин – син Карпат».

Як би там воно не було того весняного ранку на верху Го-
мерлі, але Лукин не забуде цього до самої смерти…

Потім зайшов він до стаї на найближчій полонині та чем-
но привітався з ватагом, бовгарями і вівчарями. У стаї бу-
ло сьогодні багато запопадливої роботи, бо ґазда-ватаг щой-
но викочувався зі всякими запасами на полонину, але ватра
вже горіла перед стаею. Щойно вечером міг Лукин розгово-
ритись з ватагом та його слугами, а про свою зустріч зі св.
Юрієм не згадував. Хотів ватаг, щоби Лукин залишився в
нього хоч на кілька днів, але він сказав, що весна, яку приніс
у гори св. Юрій, тягне його на верхи та на дальші полонини і
він мусить іти. Було б гріхом сидіти на однім місці, коли со-
няшна, чічками закосичена весна загостила в гори Бескиду.
Попрощав ватага й пішов зеленими верхами та полонинами,
пішов темними лісами, понад бистрими потоками.

Ходив, блукав, аж нарешті опинився на полонині Шко-
рушнім. Раптом – що за привид? Та невже ж це знов св. Юрій
на своєму коні? Повагом ступає кінь, своїми копитами лед-
ве торкається землі. Видно не спішиться його їздцеві, а йо-



 
 
 

му також ні. Святий Юрій розглядається на всі сторони та
посміхається, але Лукина не бачить. Лукин же тихцем слі-
дом за святим йде. Куди св. Юрій – туди й Лукин. Перед
св. Юрієм зацвітають вмить чічки і стеляться немов пухни-
стий ліжник під копита срібногривого коня, а за ним чарів-
на музика й співи. Все грає і співає – св. Юрія і його весну
вітає. Назустріч святому виходять всі звірі, а між ними йде
повагом «вуйко» – ведмідь. Он станув під лісом на дві задні
лапи та й киває своєю косматою головою, ніби кланяється і
муркоче щось, весною радіє. Там далі вітають святого Лісні,
Мавки і Лісовики – співають та танцюють. Танцює собі й Чу-
гайстер. Вийшов із своєї палати також Цар Лісів і кланяється
св. Юрієві. Виходять назустріч святому також верховинці зі
своїх курниць і колиб та навколішки стають перед ним.

Усе, що тільки живе, зустрічає святого співами й танця-
ми, радіє його весною. Але чи справді все? Ні! Погане й лю-
те гаддя та всяка інша нехар заховалася в нетрах і дебрах
– не до них же св. Юрій приїхав з весною. До пізнього ве-
чора ходив Лукин горами за св. Юрієм. Так скінчилася Бо-
жа днинка. Зарозкевилися гори заходячим сонцем, що схо-
валось десь за Чорногорами, а на небі появилася біла хмар-
ка і спустилася на землю. Кінь піднявся з св. Юрієм вгору і
сховався в тій хмарці.



 
 
 

 
* * *

 
Лукин приляг під старою ялицею та задумав переспати

нічку під нею. Але заснути не було легко. Весь час стояло
перед його очима те, що він пережив і бачив вдень. Десь аж
перед ранком таки заснув, а чи лише задрімав. А як сонечко
мало сходити і було ще досить зимнувато в цю весняну ніч,
почув Лукин, що його щось гріє – зробилося тепло. Розплю-
щив очі і, ох, лишенько! побачив коло себе» вуйка». Цей собі
простягнувся вигідно на всю довжину, притулився до Луки-
на та й хропе. Лукин задеревів і не знає на милість Бога, що
має робити. Лежати тихо далі, а чи вставати? Прокинувся
зі сну й ведмідь, спокійними очима вдивляється в Лукина і
муркоче щось немов кіт на печі. Чи ж бува часом це не той
сам «вуйко», що глядів з-під ліса на св. Юрія? Бизівно, той
сам! Встає наш «вуйко» та повагом йде в ліс, а Лукина зали-
шає в спокою. Поки Лукин рішився спати ще, а чи вставати
вже, дивиться, вертає знову з ліса ведмідь, але не з порож-
німи руками. Він несе два великі кусні м'яса. їсть сам один
кусень, а другий дає Лукинові, киває головою, та муркоче
щось, наче б припрошував його їсти. Ну, а Лукин, що буде
те й буде! – їсть. Встав Лукин, обтіпався з моху та йде в по-
лонину, а за ним не відстає і «його вуйко». Видно сподобав
собі Лукина. Не диво ж, оба сини Карпат і уродженці гір та
лісів – пізнали один одного. Десь аж на третій полонині роз-



 
 
 

прощалися обидва та й пішли кожний в свою путь. «Вуйко»
в ліс, а Лукин покинув полонину і зійшов над потік та по-
дався вглиб лісу.

Над потоком стрінув Лукин старого Лісовика. Цей взяв
Лукина за руку і повів під скалу. Лукин побачив там яко-
гось чоловіка. От не знати тільки чи він спить, а чи мертвий?
Лісовик» се запевнив Лукина, що цей чоловік не мертвий,
а лише спить, твердим як камінь, сном. Звідкіль він і чого
зайшов аж сюди, не знає. От зайшов сюди, ліг і заснув. Та
так твердо спав, що навіть не чув гри на розі св. Юрія, не
встав і не вийшов назустріч весні. За кару буде тут спати аж
до другої весни…

«А що буде з ним, як прийде зима? Не замерзне? – спитав
Лукин.

«О, ні! Не замерзне! – відказав Лісовик. – Буде спати під
снігом, як під ліжником».

Випровадив Лісовик Лукина на верхи. Там побачив Лу-
кин стару, повалену на землю, ялицю, а під нею лежав мерт-
вий чоловік.

«Це була в горах найстарша ялиця, – сказав Лісовик. – Під
неї сходилися колись всі верховинці в святоіванівську ніч.
Аж оце недавно зайшов сюди цей чолов'яга і зачав рубати
топором ялицю. Зарубав її до половини, а тоді бризнула з
ялиці кров в його очі і осліпила його. Він упав і зразу звія-
лася буря, повалила на землю підрубану ялицю та привали-
ла собою рубача. От, знай – твердий є закон карпатських гір.



 
 
 

Життя дає життя, а смерть сіє смерть!»
Пішов собі Лісовик в свій ліс, а Лукин на верхи кичери та

на полонини. Пішов туди, куди манила його чародійна весна.
З верхів і полонин заманила його і над Черемош, на зелений,
заквітчаний луг, де цвіла біленьким цвітом калина, а його
запах рознісся по цілім лузі.

О, Боже святий! Батьку нашої природи! – на лузі, неда-
леко калини, побачив Лукин ще одне гірське чудо-диво, ще
одну казку Карпат. Дивиться і не надивиться. Чудується та
й своїм очам і вухам не вірить. Ось там стоять дві сестрич-
ки-красуні. Але ж і красуні які, ще досі таких не стрічав ні-
де і не бачив. В обох рум'яні та біленькі мов молоко личка.
В одної на голові віночок з зеленого барвінку, розпущені бі-
ляві та довгі коси, а в руці китичка весняних квітів. Сорочка
біленька, вишита, аж до ніг сягає, а постільці на ногах срібні,
очі ж – голубі самоцвіти! Друга чорнявка з чорними очима,
як з блистячими перлами, а головка закосичена білим, кали-
новим цвітом. На ногах золоті постільці. З очей обох красунь
так і сяє блиском, радістю та веселістю. Вони побралися за
руки і тримаються по-сестриному.

Лукин наче остовпів та й питає себе:
«Хто ж це може бути? Хто це, оці дві сестрички з неземсь-

кою красою?»
Аж знова ненадійно з'явився коло нього Лісовик. Стоїть

і сміється до нього:
«Не знаєш Лукине, хто це такі, ці дві красуні? Га? Не



 
 
 

знаєш? То я тобі скажу. Ота білявочка, це наша верховинська
Співаночка, а чорнявочка – Гуляночка. Дві нерозлучні сест-
рички, немов близнюки. Стій та дивися, що буде дальше».

Дивиться Лукин, а з ліса виходять три Лісовики. Один із
скрипочкою, другий з цимбалами, а третій з флоєрою. За-
грали музиканти, заспівала білявочка, а чорнявочка пішла
в танець. Повиходили з ліса Лісовики, Лісні і Мавки, заспі-
вали та заграли всі гори з своїми лісами і потоками. Пішло
в танець все, що разом з весною ожило. Ціла Верховина спі-
ває, грає та танцює! Заспівала Чорногора з Говерлею, завто-
рував їм Піп-Іван, заграв П'єтрос у флоєру. Затанцював Піп-
Іван з Говерлею коломийки, а також всі верхи з кичерами.
Співали та танцювали так, що аж гуло по Верховині. Співа-
ють весняними шумами ліси-праліси, грають гірські бистрі
потоки. Якже ж не піти в танець також і полонинам? Пішов
в танець Чівчин з Лудовою, Шкорушний з Явористою, Кед-
ровитий зі Скупою.

Заспівав із Співаночкою і Лукин та пішов у танець з Гуля-
ночкою. Співає і танцює аж дух запирає. Ось там виліз із гу-
щавини «жєсний» Чугайстер – той вічний карпатський танц-
юрист. Співає на все горло і танцює так, що аж земля під ним
дрожить. Рад-не-рад, мусів Лукин з ним також потанцювати
та ледве вирвався з його рук. Тоді кинувся Чугайстер до Ліс-
них і Мавок, але вони повтікали від нього в ліси. Забралися
в ліси й Лісовики, а з ними й музиканти. На лузі лишилися
лише дві красуні – Співаночка й Гуляночка – та й Лукин з



 
 
 

ними. Хотів також піти геть, але не міг і кроку ступити, так
був заворожений обома красунями. А вони все сміються до
нього та підморгують своїми веселими оченятами.

Пізніше почув Лукин таке від тих красунь: Занесли їх сю-
ди у Карпати ті перші верховинці, що то перед віками зай-
шли були в гори, здобули їх і заселили. З далеких країн манд-
рували сюди, густо-часто трупами стелили свій шлях, трупа-
ми ворожими і своїми. Важка й небезпечна була їх мандрів-
ка. Не одне, що зі собою забрали, загубили по дорозі. Не од-
не загарбали в них вороги. Але Співаночку та Гуляночку та-
ки аж сюди в гори занесли. За пазухами їх у стужу гріли, на
дні серця ховали їх від лютих ворогів та як тільки могли бо-
ронили їх, щоби ненарушеними занести сюди в Карпати. Тут
же їх сокотили немов цінний скарб і з покоління в поколін-
ня передавали. Сестрички Співаночка і Гуляночка, щирі та
вірні своїм верховинцям, ввесь час тримаються їх, як добрі
діти батьків.

«Я – каже Співаночка, – не залишаю верховинців ніколи.
Співаю їм від колиски до гробової дошки. В хвилини весе-
лости – веселюся з ними, в смутку ж – потішаю їх і розганяю
тугу. Не опускаю їх в горю, слабим сил додаю, впавших під-
ношу, хворих оздоровляю, заплаканим сльози втираю, воїнів
до бою з ворогом загріваю. Ніжна я та тендітна, але велику
силу маю».

«А я, – каже Гуляночка, – я ввесь час з верховинцями пе-
ребуваю: на весіллях, на храмах, на толоках, по селах і на по-



 
 
 

лонинах та при кожній нагоді з молодими і з старими. Вмію
старих відмолоджувати і в танець їх брати. Не менша в мене
сила, як у моєї сестрички, Співаночки».

«Треба тобі, леґіню, ще й те знати – додала Гуляночка, –
що обі ми все молоді та безсмертні, не старіємося і не вми-
раємо. Таку ласку маємо від самого Бога. Без нас обох не
могли б жити верховинці».

Співаночка додала ще від себе:
«Ти ж бачив леґіню, як то часто Аннички та Марічки го-

рами ходять і співають:

Співаночки-Гуляночки, де я вас подію?
В полонинці на царинці, там я вас посію!

І так сіють, щоби їх леґіні збирали і за кресані клали». Не
минула хвилинка, як вони обі зникли з очей Лукина. Знову
ж не знав Лукин, чи це була з'ява, привид, а чи дійсність?
Постояв ще троха на лужку та й пішов на верхи. Пішов, як ті
Аннички та Марічки, сіяти полонинами і царинками співа-
ночки та гуляночки. Та просив і благав Господа Бога, щоби
вони росли і не в'янули та не всихали навіть під час зимових
морозів і сніговій. З весною в руках, зі співаночками-гуля-
ночками в серцю – блукав Лукин горами так довго, аж діж-
дався літа з соняшною, золотою короною на голові. В цей час
часто чув Лукин спів косарів:

«Ми в луг підем всі з косами…»



 
 
 

 
* * *

 
Якось раз ненадійно стрінув Лукин ще одне чудо – ніколи

невидану жінку. Ні стару, ні молоду – не гарну та й не погану.
Вся в сіренькій одежині, з довгими розпущеними косами, зі
срібними кораликами на шиї; з лагідним і милим усміхом
на приблідлих устах. Йде вона назустріч Лукинові, ступає
малими, в золотих постільцях, ніжками, ледве землі ними
дотикає. Підходить до Лукина і вітає його усміхом:

«Здоров був, леґіне! – каже з-тиха. – Не знаєш ти мене,
не стрічав мене у своїх мандрівках. Не чув ти також і мого
голосу – він тихий і нечутний. Моє ім'я Тишина – «порек-
ла» не маю. Я Тишина «невидимка». Карпатська заворожена
Тишина. Самі Карпати зродили мене і в Карпатах ввесь час
живу. Вони мене потребують. Тяжке карпатське життя, було
би без мене ще тяжче.

Я звичайно проживаю в глибинах карпатських пралісів
там, де не доходять жадні голоси й не перешкоджають моєму
спокоєві. Часом виходжу із моєго сховку на світ і це роблю
тоді, коли мене світ потребує. Сам же знаєш, що життя в Кар-
патах, це вічна й безнастанна боротьба. Отож в таких випад-
ках мушу і я зводити боротьбу з усім тим, що мені противне
й вороже. Раз я його, а другий раз. воно мене перемагає. Та-
кий уже тут закон гір: переможений уступає місце перемож-



 
 
 

цеві. Те все діється до якогось часу. Бо ж усе тут чергується.
Ні на весні, ні влітку, немає для мене спокою ні місця

тут в горах. Весною все тут грає та співає; гримлять потоки,
шумлять ліси, співають верховинці, блеють овечки та пори-
кує маржина. Влітку ж полонини лунають різними голосами,
б'ють громи, гудуть-ревуть збуреними водами ріки й потоки,
по селах та царинах дзвенять коси. В такі часи мушу переси-
джувати в глибині ліса. Не виходжу з нього і так вичікую осе-
ни. Опустіють полонини, а тоді як справжня Тишина, панею
проходжуюся по них. Згодом знов настає час чорногірських
вітрів осінніх. Вони немилосердно проганяють мене з поло-
нинських верхів. Мушу тоді знов іти в ліси. Не дуже то ра-
до, поступаюся я тим вітрогонам. Верховинці кажуть про цей
час: «це передзимова тиша».

Щойно перед самим приходом зими, я виходжу знову на
гори. «Тиша аж у вухах дзвонить». Усе тихне тоді, наче до
землі прилягає і надслуховує. Починає падати сніг. Тихими,
білими сніжними платками вкриваються гори, полонини, лі-
си й села. Ні звуку, ні шелесту. Тоді я паную і ніщо не за-
колочує моєї тиші. Так тягнеться якийсь час, аж поки зно-
ву заговорить Чорногора. Заговорить бурею, вихром зареве,
застогне і засвище. Грізна та дика ота зимова буря в горах –
безжалісна й безпощадна. Перед нею мушу я втікати в дебри
й нетри. Як ущухне та вихора, тоді я знова виходжу з укрит-
ку й заливаю гори зимовою тишею. Ані вітерець не дихне,
все глухне, мовкне, каменіє, завмирає. Я, Тишина, беру гори



 
 
 

в свої руки, а мені на допомогу приходить сивоусий дід Мо-
роз. Тихнуть тоді і всі гірські села. Люблять мене, цю зимову
Тишину, всі гори, ліси й верховинці, а я їх – також люблю.
Хоч сама я тиха Тишина, але люблю гірські бурі, сніговії, по-
вені-плови, вихори й громи, люблю боротьбу з ними. Знаю
добре: сумне і невеселе життя було б в наших горах, коли б
у них була панею лише я. Тоді мертвеччина залила б наші
гори і людей. Потрібні тут на переміну також і бурі.

Буває, що я дуже часто заходжу на цвинтарі та відвідую
покійників. Знаю, вони дуже люблять мене. Заходжу також
і до живих. Заходжу тоді до них, коли їхні душі буряться, а
в їх грудях бушує неспокій. Заходжу та втихомирюю їх. Бо
й не даром люди кажуть таку приповідку: «Святий спокою –
гаразд з тобою», а спокою не було б, якщо не було б мене –
Тишини. Лише я одна, Тишина, поєдную їх з Богом, лише у
тиші зносяться їх душі до Господа. Лише у тиші можуть во-
ни заносити свої щирі молитви до Всевишнього. Нестерпне і
докучливе було б без мене буйне життя, бурхливе та неспо-
кійне.

Ось так говорила гірська Тишина з Лукином. Потім пове-
ла його за руку в незнані і таємні місця гір. Побачив там Лу-
кин пишну палату, що була збудована з срібних цеголок та
обведена золотою огорожею. Вікна палати були з діяманту,
а покрівля – зоряна.

«Я тут найчастіше перебуваю. Це моя палата – палата Ти-
шини» – сказала вона. Потім запровадила Лукина в іншу па-



 
 
 

лату в підземеллі, де було багато просторих кімнат та й ска-
зала;

«Часом перебуваю і тут, але лише по півночі. Перед пів-
ніччю перебувають тут закляті князівни й лицарі; тут мерт-
в'яки, самогубці, потопельники, вовкулаки й упирі. Приграє
їм невидима музика, а вони якось чудернацько крутяться,
ніби танцюють та монотонно співають. По півночі я тут є
гостею, Тишина. Тільки раз на рік я паную тут цілу ніч.
Це діється на Святоріздвяну ніч, коли ввесь світ прославляє
Святу Тиху ніч.

Отже пізнав ти сси мене добре, леґіню, а тепер прощавай!
А як часом розбурхається твоє серце й душа вихром завиє,
тоді приклич мене. Прийду до тебе, покладу свою руку на
твою розгарячену голову, заспокою серце та втихомирю твою
Душу».

«А тепер бувай здоров!» – помахала до нього на прощан-
ня рукою, а Лукин зняв з голови кресаню і низенько їй по-
клонився.

«Прощай Тишино, – сказав з-тиха. Обернувся і пішов в
другий бік із спокоєм в серці.

 
* * *

 
Лукин, блукаючи горами, не одно бачив і чув. Він загля-

дав у кожну щілину, в закутину; з усім розмовляв, до всего
прислухувався і мав багато пригод. Бачив Царя Лісів, меш-



 
 
 

кав в його палаті, знав Лісних і Лісовиків, сходився з Мав-
ками, знав Велетня та не були йому незнаними добрі та злі
духи. Зустрів також і Карпатську Тишину.

Не стрічав однак ще верховинської Старовіччини. її вва-
жає все верховинське плем'я найбільшим скарбом. Богато
чув про неї і знав, що вона заходить до верховинських хат,
та все ходить горами.

Одного разу, коли запанувала в горах Тишина, Лукин по-
пав у задуму. От і підійшла до Лукина Старовіччина, покла-
ла на нього свою костисту і жилаву руку та збудила його із
задуми. Зразу не знав він, що це Старовіччина. Побачив ли-
ше стару-старезну, але кріпку-кремезну жінку. Була вона в
шкіряній одежі, в постолах на ногах, мала довгі й наче мохом
порослі коси. Стара собі, але очі молоді і палкі, а усміх ве-
селий, наче в дитини. В одній руці тримала книгу, а почерез
плече перевісила велику торбу.

Лукин, налякавшись троха, хотів струнути її руку з плеча
і піднятись на ноги, але вона взяла руку сама з його плеча
і погладила нею голову Лукина та дала заспокоюючий знак
нею. Тоді почала говорити лагідним і милим тоном:

«Успокійся леґіню. Це я, про яку ти нераз мріяв, – хотів
стрінутись зо мною і багато чув про мене. Я карпатська Ста-
ровіччина, прародичка верховинців і прамати горєн. Давно
було це, коли прапрадіди, йдучи сюда з далеких країн на здо-
буття Карпат, взяли зі собою найцінніше – глибоку віру в
Бога і в мене – і занесли тут під Чорногору. Віру в Бога несли



 
 
 

в серцях і душах, а свою Старовіччину давню і минулу, нес-
ли в пам'яті і споминах. Тяжкі були мандрівки і завоювання
Карпат: повно небезпек, перешкод, холоду, голоду і загрози
смерти. Дещо погубили вони по дорозі, дещо заграбили во-
роги, але віри і надії в Бога не міг їм ніхто забрати, бо вони
заховали це на дні сердець. Мене, Старовіччину, також со-
котили мов зіницю в оці, а під час небезпек, чи смерти, пе-
редавали мене другим і так донесли мене аж сюди в Карпати.

Може спитаєш мене, чому вони назвали мене Старовіч-
чиною? Та ж просто тому, що в мені заховані всі звичаї і
обичаї цього гірського народу, що замешкали настало в Кар-
патах. Отже, дім будують на підвалинах, коверці ткають на
основі, таксамо і я є для верховинців підвалина і основа для
побудування їхнього життя. Про це знають добре нащадки
завойовників Карпат і живуть мною від колиски до гробової
дошки. їхнє життя виповнене Старовіччиною. Я з ними в ра-
дості і горю, на уродинах і похоронах, з живими в церквах і
з мартвими на цвинтарах, на забавах і весіллях. Я є у їхніх
звичаях, обрядах і віруваннях, у співаночках-гуляночках, у
повістках-казках, переказах, у згадках-споминах про глибо-
кі моря і широкі ріки; я в колядах, щедрівках, гаївках; я по
селах і лісах, по верхах і полонинах. Обходжу з верховинця-
ми всі свята: Різдво, Великдень, Святу Неділю, а в Святоі-
ванівську ніч йду в Чорногору з гуцулами, йду з ними на по-
лонини весною, а осінню сходжу з ними і маржинкою в села.

Я, Старовіччина, в буйності й красі життя-буття верхо-



 
 
 

винців, у силі їх тіла й духа, в відвазі й очайдушності, в по-
горді до смерти, в їхній любові до свого, а ненависті до во-
рожого, в готовості віддати життя своє за волю і свободу, в
готовості захисту своїх гір від ворога. Я в думках і вчинках.
Як сокотять верховинці ту ватру, що її занесли в гори пред-
ки і передають одні другим, так повинні правнуки сокотити
Старовіччину, занесену в Карпати, щоб вона не пропала і не
загинула. З нею ж може загинути й верховинське плем'я та
слід по ньому пропасти. Тому я, як стара ялиця, дбаю щоб
не пропало моє насіннячко, а щоб скільчилося і росло, щоб
наша старовинна традиція передавалась з роду в рід і закорі-
нилася в серцях верховинців та щоб звідси не вирвала мене
жадна негода, ані лютий ворог.

Так, леґінчику, почув ти і побачив та впізнав мене – кар-
патську Старовіччину. Почуте закарбуй собі в серцю і па-
м'яті та ніколи не забудь твоєї Старовіччини. Сам шануй ме-
не і скажи другим, щоб шанували. З оцим бувай здоров Лу-
кине!» – Сказала і подалася тихими кроками «на верхи гір,
що сягають зір».

Лукин ще довго мав перед очима Старовіччину, а в вухах
звенів її голос. З високої полонини нісся сумовитий голос
співаночки:

«Та, як я си нагадаю тоту старовину,
Серце ми си розпукає, що мало не згину».



 
 
 

 
* * *

 
Чув якось то Лукин, що у Чорногорах під Говерлею має

бути заворожений і зачарований відвічний праліс, де ще ніх-
то не бував. Там було дуже «варівко» – можна до пралісу
зайти, але вийти – ні! Навіть і звірі не заходять до зачарова-
ного праліса. Лише «вуйко» заходить туди, як зачуває свою
смерть, щоб в неприступних дебрах зложити свої старі ко-
сти. Зареве на все горло в передсмертнім крику, а ліс пере-
дасть вістку, що не стало вже того, хто завдавав смерть ін-
шим.

Думав Лукин днями й ночами, як то би дістатися туди, в
праліс Чорногори. Перейшов цілу Чорногору вздовж і впо-
перек, а зачарованого пралісу нема. Мабуть якась дивна си-
ла не впускала його в праліс. От і минає осінь та зима збли-
жається, а Лукин ходить Чорногорою і не знаходить пралісу.
Отак захопила його зима під Говерлею. Люта і морозна зима,
а Лукин з довбнею в одній руці, а в другій – гострий топір,
ходить-блукає, зачарованого пралісу шукає. За черес запхав
він ножаку, пістоль і кресало з губкою та й ходить, а де ніч-
ка його зловить там і заночує. Розкладе ватру, похарчує та й
засне, але – чуйко спить.

Може б був і надаремно блукав Лукин, якщо б був не стрі-
нув знайомого Лісовика. Цей відразу лісовою мовою каже
Лукинові:



 
 
 

«Гей, знаю Лукине, чого оце ти блукаєш горами. Забагну-
лось тобі зайти в заворожений праліс. Ходи зі мною, я тобі
покажу. Але сам, ні, не піду туди, бо нам Лісовикам заборо-
нено там лізти. Ти ж хочеш піти там, то йди, але чи вийдеш
з нього, не знаю».

Був морозний, соняшний ранок. Крутими стежками в
темних дебрах та глибокими нетрями, продиралися Лукин
і Лісовик все дальше вглиб лісів. От і не дуже довго йшли,
як Лукин побачив, мов високою стіною стали вікові ялиці й
смереки. Чорний та темний праліс, аж страх глянути на ньо-
го.

«От і зачарований праліс, Лукине – сказав лісовик. – Ти
ж його шукав. Бувай здоров! Роби, що сам знаєш. Я тебе не
раджу ні сяк, ні так».

Махнув на прощання рукою і поспішно пішов понад по-
тік.

А Лукин впертий, сказав собі:
«Що буде, те й буде! Зайду!»
Зразу, як тільки зайшов, потонув в чарах пралісу. Нене-

рушима карпатська первовіччина – лісова пуща, стала перед
ним в повній ненарушеності дівицтва. Вікові дерева, грубез-
ні й височезні, а на них замерзлі іскристо-срібні криштали-
ки виблискують до сонця. Над зелено-сніжно-білим пралі-
сом видно клаптик темносинього неба. Стоїть праліс тихо та
ваговито, заслуханий в наче якийсь сон-казку. Засніженими
деревами наче накликає і притягає та манить до себе, далі



 
 
 

й далі вглиб. Святочна тут та таємнича тиша і глуха мовчан-
ка. Вікові дерева наче простягають свої кріслаті галуззя-ру-
ки по Лукина і хочуть омотати його Де-не-де продираються
танюсінькі, як волосинка, промінчики сонця.

Довго, наче заворожений, стояв Лукин і подивляв чар
пралісу. Потім, помалу подався в його глиб. Аж раптом, наче
з-під землі виріс, і заступив йому дорогу, старезний віковий
дід. Весь оброслий довгим та грубим мохом, але кремезний,
як оті ялиці.

«Стій! – крикнув він грізно, – ані кроку дальше! Скажи
мені, хто ти і хто завів тебе сюди? Чого тут шукаєш?»

Розповів йому Лукин все по-щирому. Дід, вислухавши йо-
го, спитав:

«Знав ти, що в цей заворожений праліс, не вільно заходи-
ти? Га?!»

«Та знав». – Відповів Лукин.
«Ага, знав і не боявся заходити? Знав, що хто сюди зайде,

то вже ніколи не вийде звідси! Бачу ти смільчак і відважний
собі леґінь. Я люблю таких. Ходи за мною, покажу тобі цей
заворожений праліс».

Взяв Лукина за руку і повів вглиб пралісу, а по дорозі роз-
повів йому таке:

«Коли зайшли сюди в Карпати люди і почали винищувати
красу гір – ліси, тоді післав мене сюди Цар Лісів і наказав
сокотити цього пралісу. І так відтоді до тепер, я є сторожем
пралісу».



 
 
 

Цілий день водив він Лукина і показував йому чари й ди-
ва. Настала ніч і настали знова нові нічні чари. Побілений
снігом ліс освітив місяць срібним сяйвом, зірки чарували іс-
крами і підморгували до Лукина. Все замінилося в нічну,
зимову казку. Галуззя дерев заблистіли різними діямантами.
Вершини дерев злегенька ворушаться і шипотять щось з-ти-
ха.

А дід каже:
«Не думай легше, що тут все тихе і спокійне. Ні. Надхо-

дить і сюди грізна буря, але праліс не лякається її. Він її
любить, бо він змагається з нею. Боротьба, це зкиття. Він
протиставить бурі свою силу, а потім радіє перемогою над
нею. Прожене бурю геть, а прикличе собі сонце, яке привітає
праліс усміхом, теплотою і своїм сяйвом. Привітає, як пе-
реможця над бурею, а буря піде потоками і там виллє свою
злість».

Запровадив дід Лукина до своєї печери, що була вистеле-
на мохом. Він заборонив в пралісі розкладати ватру. Пере-
ночував Лукин, а ранком випровадив його дід із пралісу та
сказав Лукинові, щоби він нікому не признавався, що був тут
в зачарованім пралісі. Лукин, радіючи, що побачив таке ди-
во і вийшов ціло, приобіцяв сторожеві зачарованого пралісу
затримати все побачене в таємниці.

Боже літечко, соняшна днинка, на небі ні хмаринки, по-
лонини й царинки пахощами дихали – лише жити й Бога за
його ласки та красу гір хвалити й славити. Легко блукалося



 
 
 

Лукинові горами, радістю билося його серце, веселилася ду-
ша і цвіла полонинськими чічками. Очима ловив красу гір,
ногами ледви дотикав землі, руками бажав обняти ввесь кар-
патський світ.

Перед вечером знизився з високої полонини над невели-
ке, але глибоке озеро. Там захопила його ніч. Задумав пере-
ночувати близько того озера під грубезним буком. Розложив
ватру. Вона грітиме й хоронитиме його перед хижим звірем.
А звірів тут немало. Треба добре сокотитися від них.

Присмажив собі кусень м'яса, напився води з близького
джерельця й уклався спати. Натрудив ноги цілоденним хо-
дом, тож і не диво, що скоро заснув твердим сном. У сні ме-
рехтилося йому ще раз усе те, що бачив у днину. Він же вд-
нину горами жив, уночі ними снив. Такий уже був Лукин-
ко, – вірний син Карпат. Та літня ніч коротенька, нема бага-
то часу на спочинок і сон… До того сталося тут щось таке,
чого Лукин не сподівався.

Оце рано-ранесенько, коли сонечко думало щойно вста-
вати зі сну й ще не протерло своїх золотих очей, збудив Лу-
кина якийсь дивний, нелюдський крик. Прокинувся Лукин,
встав на ноги й ухопив до рук свою довбню. Крик не втихає.
Протирає Лукин заспані очі раз і другий, бачить: два щезни-
ки й відьма тягнуть якогось леґіня до озера. Кричить леґінь,
кричать щезники, репетує і відьма. Щезники тягнуть леґі-
ня за руки, а відьма тручає його й попихає з-заду. Леґінь не
дається, пручається, та в тих троїх більше сили, як у нього



 
 
 

одного. Лукин же зразу пізнав ту гірську погань-нехар. Він
пізнав би її навіть вночі, а тут уже ранок, виднося. Бачить
добре, погань тягне незнайомого леґіня до озера. Ось затяг-
нули його вже над сам беріг озера. А що там? Що?! З озера
виринає голова водяника. Він простягає руки по леґіня. От-
от, досягне його й затягне в озеро. Щезники, відьма і водя-
ник працюють на одну руку – спільно працюють. Не довго
роздумує Лукин. Із довбнею в руках, кількома кроками-ско-
ками вже між товпою. Довбнею по щезниках – гоп, відьму
відтручає геть, а леґіня вмить вириває з рук водяника. Слава
Богові! – леґінь врятований.

Так, але щезники й відьма кидаються на Лукина. Щезни-
ки намагаються повалити його на землю, а відьма дряпає і
кусає. Не легкий бій мусів звести Лукин із поганню. А тут
ще водяник хотів виштрикнути на беріг, та поспішити на до-
помогу нехарі. Але дістав добре Лукиновою довбнею по го-
лові й пірнув на дно озера. А тих троє нехарів набив Лукин
добнею так, що ледве» сиві вирвались та заховались у гуща-
винах лісу.

Леґіня привів Лукин під бука й посадив при вигаслій, че-
рез ніч, ватрі. Роздмухав її, доклав до неї дров і прижарив
над вогнем кусень м'яса з оленя, що його вчора вбив. Та
леґінь поки почав їсти, пішов до джерела і напився з нього
води. Щойно потім взявся до їжі м'яса. Обидва не говори-
ли – леґінь не міг очуняти зі страху, а Лукин був утомлений
боротьбою з нехар'ю. Сиділи мовчки при ватрі. Самі не зна-



 
 
 

ли, як довго так сиділи. Сонечко освітило за той час усі вер-
хи гір, позолотило й воду озера. Аж тут надійшли з верхів,
мабуть з найближчої полонини, два молоді верховинці, які
вертали в своє село.

«Як спали, леґіники?» – привітали вони сидячих при ва-
трі.

«Миром, як ви?» – спитав Лукин. «Миром спали, та не з
миром устали».

Лукин попросив верховинців присісти біля ватри й розпо-
вів, що діялось раннім-ранком отут над озером. Із великим
зачудуванням слухали леґіні повістування Лукина й ввесь
час споглядали на врятованого леґіня. Споглядали, але не
питали, чому та нехар хотіла втопити його в озері. Це такий
верховинський звичай: не питати, поки сам не скаже. А не
скаже, то й на тім останеться. Але Лукин, повістуючи про
те, що діялось тут вдосвітку, побачив виринаючу з озера го-
лову водяника. Побачили її також оба верховинці, побачив
і леґінь та й затрусився зі страху. Оба верховинці розпові-
дали, що той водяник не одного вже затягнув на дно цього
озера. Він, це побратим щезників і приятель відьом, – вели-
кий шкідник. Слухав це Лукин і щораз більша лють росла в
нього «Верховинці знають про це і терплять цю нехар? – за-
питав Лукин. – «Забули, що з нехарю і поганню треба боро-
тися і нищити її? Де поділася верховинська сила й відвага?»
– Тупнув з пересердя ногою і заскреготав зубами. Мусить
знешкідливити цю погань, отого водяника. Мусить! Так, але



 
 
 

чи подужає його сам без допомоги інших? Знає свою силу,
але можливо, що у водяника більше сили? Звертається до
обидвох верховинців і намовляє їх піти з ним на водяника.
Питає, чи не бояться води та чи вміють плавати? Наколи ж
почув, що так, закричав:

«Не роздумуйте багато, браття! Скидайте з себе одежу,
роззувайтеся і за мною в озеро на водяника!»

Ось він перший зверг із себе все й вже готовий на смер-
тельний бій з водяником. За його прикладом пішли оба вер-
ховинці. Самотри пірнули в глибоке озеро. Найшли водяни-
ка й почали з ним боротьбу. Лукин зловив водяника за во-
лосся, а верховинцям казав держати його за ноги й руки. То-
тім витягли його на беріг. З тяжким трудом удалося їм за-
тягнути водяника в прибережну глибоку печеру. В ту пече-
ру запхали водяника й привалили великими каменюками. О,
звідтіль не вилізе він вже ніколи. Не буде більше затягати
людей на дно озера! Вилізли всі три на берег, подякували
Господеві за допомогу і пішли під бука до ватри. Не легкий
був бій з водяником! Після нього з'їв Лукин ціле стегно із
сарнюка і Бог зна скільки випив води із джерела. Верховинці
теж не «дармували» – витягли із дзьоблень бриндзю, масло
і корж – харчували і леґіневі дали. Угощали себе взаємно, а
потім оба верховинці розпрощалися і пішли в своє село.



 
 
 

 
* * *

 
Щойно тепер розговорився леґінь, що був вирваний і вря-

тований з рук нехарі і погані. Ось що оповів він Лукинові
про свого неня і маму. Його неньо не оженився сам, а його
оженили, – оженили його неньо та «добрі» люди. Намови-
ли оженитися з богатою дівчиною. Тай нещаслива була йо-
го головонька. Не годиться погано говорити про рідну маму,
але правду треба таки сказати. Не був неньо ґаздою, а був у
мами слугою, наймитом, чи просто сказати помелом у хаті.
Усім ґаздівством керувала мама – все мусіло бути так, як во-
на хотіла – неньо не смів противитися їй. Дуже тяжке й гір-
ке життя мав неньо. Він був добрий і лагідний, а мама люта.
Мала тверду руку, а язик гострий як коса. Неньо боявся її –
боялися і сусіди та уникали її. Такою була мама, такою вона
осталася і донині.

Не видержав неньо тяжкого життя з мамою – почав
хворіти, а на все ґаздівство махнув рукою. Хворів довший
час, а потім помер. Перед смертю покликав сина д'собі й на-
казав йому не женитися і не мати такого життя, як він мав.
Перед умираючим неньом заприсяг син жити самітньо, не
в'язати собі світу з якоюсь там «челідиною»… Поховала ма-
ма неня, а тоді до сина:

«Женися! Мені потрібна в ґаздівстві невістка!»
З тою женячкою не давала синові спокою. Вишукувала



 
 
 

поміж дівчатами не так для сина жінку, як радше для себе
невістку – таку, щоб могла запрягти її в ярмо й орати нею.
Та дівчата знали її добре й жадна з них не хотіла мати її за
тещу – лякалися її як вогню. Отак у сусідньому селі знюха-
лася мама з якоюсь відьмою-чарівницею, у якої була донька
на відданю. Почали сходитися разом й нараджуватися. Відь-
мі подобався леґінь напевне ще більше, як її дочці. Стали
вговорювати і намовляти леґіня, щоб женився. Але намови,
ні навіть чари – не помагали, леґінь був твердий, як камінь.
Дав неневі слово не женитися і слова додержить, хоч би Бог
знав, що сталося! Та чим більш леґінь впирався, тим більше
обі жінки натискали на нього – не давали спокою. А вже най-
більше завзялася на нього відьма, ще більше ніж мама. По-
чала грозити йому. Наколи ж ні погрози, ні чари, не помага-
ли, постановила помститися зате на ньому. Цього літа леґінь
вівчарив на П'єтросі. Заснув у застайці. З неї витягнули його
сплячого відьма і два щезники. Довго не знав, що діється з
ним. Щойно вдолі, над потоком, очуняв і пробував вирвати-
ся з рук погані. Та на це не було в нього сил. Погань затягнула
його над озеро, щоб передати водяникові. Так хотіла відьма
помститися на ньому за це, що не хотів брати її доньку собі
за жінку. Й була би допняла свого, як би не вирвав Лукин
леґіня з нечистих, поганих рук.

«Декувать тобі, дєкувать за рятунок життя»!  – казав
леґінь.

Вислухавши повістування леґіня, Лукин спитав його, що



 
 
 

він думає дальше робити? Леґінь відповів, що не думає вер-
татись ні на П'єтрос, ні до мами. Піде, куди поведуть очі і
понесуть ноги. Сказав і пішов.

От пішов і Лукин з ним долі потоком. І добре зробив.
Недалеко від озера зайшли, аж там із-за скали напали на них
відьма і щезники. Вони, ждали, щоб схопити леґіня ще раз
у свої руки. І було б це їм удалося, як би не Лукин із своєю
довбнею. Бив їх довбнею, куди попало, а леґіневі казав бити
погань камінням. Погань мусіла втікати…

Лукин завів леґіня у Луги, де мав багато знайомих. Там
умістив леґіня в одного богатого ґазди. З того часу проми-
нуло багато років. Але ж як то кажуть: «Гора з горою не схо-
диться, а чоловік з чоловіком таки зійдуться».

Так було з Лукином і леґінем. Зустрілися раз в Лугах. Ко-
лишній леґінь постарівся, але женитися таки не думав. Він
казав: «Дав умираючому неневі слово не женитися і не «по-
ломлю» слова! А то ненева душечка не мала б спокою і на
тому світі, а може й покарала б сина. Чи ж не та душечка
казала тобі, Лукине, задержатися близько озера і вирятувати
мене від смерти? Бизівно, що так!

«Усєко та неоднако» бувало в наших горах…
Довго буде пам'ятати Лукин пригоду над озером, але не

забуде ніколи й тої другої пригоди, яка трапилась йому того
самого літа під Копилашем. Ото попрощав знайомих ґаздів
у Лугах, розпращався із врятованим він нехари і водяника
леґінем та пішов у сторону Копилаша. Думав вийти на Ко-



 
 
 

пилаш, а з нього помандрувати полонинами на Чівчин і Лу-
стун та відвідати там ватагів, вівчарів і бовгарів. Так задумав
Лукин, а воно зовсім інакше сталось.

 
* * *

 
Вийшов із Лугів, коли було вже сполудня. Йшов поволі,

не мав чого спішитися. Іде понад потік, що крок, то інший
вид, один другого кращий, а вода потока срібно-зеленява,
не пливе, а скаче по каміннях, шумить, говорить, грає, спі-
ває та веселить серце Лукина. Назва цього потока, Руський.
Пливе широкою долиною, – такого простору не має жаден
інший потік у горах. Він дуже часто зміняє своє русло, а де
має своє джерело, того мабуть ніхто не знає. Десь далеко й
високо під верхом Копилаша, в глибині пралісу. Лукин ду-
мав знайти колись те джерело. Ось Лукин уже під Копила-
шем, мусить залишити потік і спинатися крутим, стрімким
плаєм, що веде крізь правічний, темний ліс. Цей плай один із
найстарших, давний, предковічний. Його проробили перші
здобичники карпатських гір. Він об'єднав колись, об'єднує і
тепер поцей- і потойбічну Верховину й верховинців.

Іде Лукин плаєм усе вище й вище. Десь там верхи гір осві-
чує ще сонце, а на плай сідає вже темінь. Ні, Лукин не піде
дальше, заночує тут серед темного ліса – на верх Копилаша
піде завтра. Чи ж може він знайти де кращий і спокійніший
нічліг, як у цьому пралісі? Усипляти будуть його шуми де-



 
 
 

рев і далека гра потоку, а казку – шептатиме праліс. Перше
розложить ватру – ватра ж вночі, як сонце вднину. Ось уже
і палахкотить ватра – веселіше стає Лукинові, не буде саміт-
ньо. Сів при ватрі, вийняв із дзьоблини харчі, що дали йому
луганські ґазди. Похарчував. Назбирав моху і сухого листя, –
на ньому буде спати. Якийсь час сидів при ватрі й вдивляв-
ся в полум'я. Потім прикляк і помолився, як умів, – так, як
його навчили. Знав, перед спочинком треба подякувати Гос-
подеві за те, що дозволив днину пережити й просити, щоб
дав щасливо нічку переспати.

Приляг, певен був, що скоро засне. А воно ні. Не дає за-
снути сова, чи пугач. Кричить, не перестає кричати: раз злі-
ва, раз зправа понад Лукином. Пригадав собі Лукин, що ніч-
ний крик пугача, чи сови, віщує щось недобре, погане. Може
так, а може ні. Але заснути таки довго не міг. Було напев-
но далеко поза північ, як удалося Лукинові заснути. Спав і
не чув поганого голосу нічних птахів, зате мав якийсь дуже
дивний, несамовитий сон: ото продерлося крізь дерева сон-
це й заглянуло йому в очі. А він лежить, не встає – хотів би
встати, та не може. Але що це? Він не сам, над ним із усіх
сторін волохи, чи цигани – вони всі не дуже різняться від
себе. Чує говорять, «джеремукають», а що, цього Лукин не
розумів. Підносять Лукина з лежанки, ставлять на ноги. Од-
на з циганок – так, це цигани, не волохи – бере його за руку
й веде за собою. А він іде, дає себе вести, але куди – цього не
знає. Циганів багато: чоловіки й жінки, старі й молоді. Лу-



 
 
 

кин дальше спить і снить… Але йде з циганами, веде його
циганка, не випускає його руки зі своєї. Все щось до нього
говорить, а другі цигани сміються. Куди і як довго йшов так
Лукин із циганами, цього сам не знав. Куди ж запровадила
його циганочка, того теж не знав. Здавалось йому ввесь час,
що спить і снить дальше. Сон не опускає його, а циганка та-
кож не випускає його із своєї руки.

Аж чує його рука не в дівочій, дрібній руці, а в грубій…
Не циганочка, а циган веде його кудись. Веде і спішить. Дов-
го вів його той циган. Аж завів його до якоїсь хати й поса-
див на лавці. Але Лукин дальше спить, лиш крізь сой чує
людські голоси. Чимось його натирають, дають щось пити,
водять кудись та кажуть лягати. Так тривало довгий час. На-
раз прояснюється в голові Лукина – будиться з несамовито-
го сну… Бачить, коло нього старий і молодий цигани. Мо-
лодий, це певне той, що привів його сюди. Сміються оба ци-
гани до нього, старий плеще його по плечах – видно задо-
волений. Говорить щось, але циганською мовою, а молодий
відзивається до Лукина нашою мовою. Ось що почув він від
цього цигана:

Цигани найшли Лукина сплячого при плаєві під Копила-
шем. Обступили його і хотіли збудити. Але збудити не дала
одна молода циганочка. Вона, як лише побачила Лукина, так
зараз влюбилася в нього й хотіла мати його за чоловіка, а
що її мати, це найбільша ворожка й знахорка між циганами,
то на прохання дочки приворожила Лукина, відобрала йому



 
 
 

розум, волю і пам'ять. Донька ж робила з ним, що хотіла.
Другі цигани не противилися цьому, бо всі боялися старої
чарівниці та її двох синів. Боявся їх і цей, молодий циган,
якого циганочка була йому нареченою. Тепер же, коли поба-
чила Лукина, не хотіла вже й дивитися на свого нареченого,
а він, хоча його серце обливалось кров'ю, був безсилий і без-
радний. Терпів і мовчав.

Цигани вийшли на Копилаш, зайшли полонинами на Чів-
чин і зійшли з нього над потік у Вішову. Забрали також зі
собою завороженого Лукина. Над Вішовою розложили свої
шатра. В одному примістили Лукина з циганочкою та поча-
ли ладитися до весілля. Стара циганка була певна, що Лу-
кин стане, хоч і привороженим, її зятем. А молодий циган,
наречений циганочки, почав думати, як би не допустити до
цього. Одної днини пішли обидві циганки, стара й молода,
у Вішову, щось там купити, виворожити або й вимантити, а
Лукина залишили в шатрі. Стара наказала одному із синів
сокотити його.

Та циган не всидить довго на одному місці, пішов кудись.
А тоді цей ухопив Лукина за руку, та в гори з ним. Завів його
до знаного на всі гори знахора, а цей відворожив Лукина.

Не буде циганочка його, ані Лукинова. Почувши все це від
молодого цигана, Лукин спитав його, куди йому тепер йти,
щоби знова не попасти в руки циганам. На це циган сказав,
що виведе його на плай, який веде з Вішови на Чівчин. За-
платив знахорові за відвороження Лукина й пішов з Луки-



 
 
 

ном. Вивів Лукина на плай і хотів розпрощатися з ним, аж
тут прибігла циганочка зі своїми братами. Кинулися оба ци-
ганчуки на цигана й Лукина. Лукин постановив обороняти
не лише себе, але й цигана.

Боротьба з циганчуками не була легка. Вони мали довгі,
сталеві ножі. Намагалися досягнути тими ножами цигана, а
Лукина дістати в свої руки. Та Лукин подумав, що буде, те
буде, але він не дасть себе ще раз у циганські руки! І не дався!
Але молодий циган був би загинув, якщо б Лукинові вчас-
но не вдалось було вибити ножів із рук циганчуків. Вибив
їх ломакою і верг у ліс, а циганові казав утікати горі плаєм.
Циганчуків бив Лукин ломакою куди попало.

Не зчувся, коли циганочка підсунулась гадюкою д'ньому
і обчепила його ноги своїми руками, як обручами. її не хо-
тів Лукин бити ломакою і тому не міг вирвати своїх ніг з її
рук. Аж тут ненадійно наспіла допомога – з одної сторони
плаю вибігли з ліса Лісовики, а з другої Лісні. Циганчуки,
користаючи з того, що Лукин мав спутані ноги, почали що-
раз більше наступати на нього, не зважаючи на це, що він
дальше відганяв їх від себе ломакою. Аж тут Лісовики кину-
лися на них і почали гнати їх у діл плаєм у сторону Вішови,
а Лісні відорвали циганочку від Лукина й потягли її в ліс…

Відітхнув троха Лукин і подався горі плаєм. Наздогнав
цигана й оба пішли на Чівчин. Але на Чівчині не задержу-
валися довго, зайшли лише на часок в стаю, похарчували і
пішли над Черемош.



 
 
 

Лукин завів цигана на Луковиці і передав Бичукові. Би-
чук забрав цигана в Голови. Там він став добрим ковалем.
Потім оженився із убогою сиротою. Жив і вмер у Головах.
Його сини перебрали від нього ковальство і так воно пере-
ходило з роду в рід. Були циганчуки добрими ковалями, але
й не гіршими музикантами. їх називали, від батька Карабка
– Карабчуками.

Але цигани з Вішови були завзяті. Рішили дістати Лукина
ще раз у свої чорні руки. Дістати і не випустити його. Почали
слідкувати за ним. Слідкували і вислідили. Був тоді Лукин
на Чівчині.

Одної темної ночі напали цигани на стаю, в якій спав Лу-
кин. Та Лукинові якось тої ночі не спалося. Хоч цигани по-
злодійськи, тихо як коти підсунулись під стаю, Лукин почув
їх. Наробив крику, збудив ватага, вівчарів і бовгарів, сам ухо-
пив у руки свого довбню й всі разом кинулися на циганів.
Кинулися на них і котюги. Настав завзятий бій. били, хто
кого чим і куда попав. Бійка і крик перервали нічну, поло-
нинську тишу. Побудилися по довколішних лісах звірі й пта-
хи. Довго тривала бійка. Вкінці вдалося Лукинові з поло-
нинськими людьми відпудити циганів ген за Чівчин, на плай
у Вішову. Але цигани вкрали таки три барани. Звісно ж ци-
гани, це злодії. Зате вдалося одному вівчареві здерти зі ста-
рого, калюхатого цигана черес із талярами. Ось, була це за-
плата за барани. Тої ночі вже ніхто не спав на Чівчині. Лукин
же, попрощав Чівчин, пішов верховинами, полонинами ген



 
 
 

аж у Чорногору. Пішов любуватися своїми горами, подивля-
ти їх велич та красу і всемогучість та доброту того, хто їх
сотворив і верховинцям у володіння віддав – Господа Бога…

О, гори, гори з чарами й дивами! Все тут діється ненадій-
но, нагло й несподівано. От ясне, голубе небо, котиться по
ньому золоте сонце. Аж нагло, Бог зна звідки, налітають хма-
ри – одна, за нею друга, зразу білі, а там уже чорніють. Темніє
небо й гори під ними, а тут уже блискавиці і грім за громом
б'ють. Не перестають бити. Із темних хмар полив дощ-зли-
ва, плова. Заграли, заревіли потоки й ріки, заливають при-
бережні луги, несуть вирвані з корінням дерева, котять ка-
менюки. Здається, всі темні сили завели танець грози й зни-
щення. А за якийсь час озивається Говерля, каже: «годі»!

Дає наказ вітрам, порозганяти хмари. І вже їх нема. Небо
прояснилося, зникли хмари. Гори освітило сонце, осушує
мокрі гори, проганяє в негри злі, темні сили.

Не знати, коли і як залишає гори літо, а за ним приходить
осінь. Карпатська, золота богата осінь з позолоченими бука-
ми, з замріяними тихими лісами. Маржина зійшла з поло-
нин, ходить по царинках, скубе зелену ще травицю, аж рап-
том одної ночі мороз. Іней вкриває дерева і царинки.

За цим чорні хмари з Чорногори. З них сипле снігом. Гу-
стий, лапатий – паде без перестанку. Багаті, снігом чорно-
гірські хмари. Оце вже всі гори забілілися снігами – кичери,
полонини й глибокі дебри лісові. Сніг і на зеленому чатин-
ні смерік і ялиць. Так зима хоче, щоб усе було засніжене, бі-



 
 
 

ле. Післала Говерля снігові хмари на гори, а тепер каже буй-
ним вітрам віяти. Вітри перемінюються в бурю. Буря пори-
ває сніг і несе перед себе. День-два й гори, це велика, біла
пустеля. Все, що досі жило й рухалося, завмерло, привалене
снігами. По сніговій пустелі проходжується тиша. Тиша, що
тривогою здіймає, жахом проймає.

А Лукин любить ту тишу. Він її не лякається. Любить ту
білу пустелю. Знає, по ній ходять духи предків і шепотом
розмовляють з собою. Любить Лукин карпатські зими з сні-
гами й морозами. Любить й не лякається їх. їх лякаються злі,
погані духи й залазять у найглибші нетри-дебри, у щілини
та не видають зі себе голосу, бояться нарушувати зимову ти-
шу гір. Біла тиша залягла гори, присіла полонини. Лише у
ясні, зоряні, морозні ночі можна побачити й почути оленів,
що витребують з-під снігу суху травичку. З ліса чути виття
вовків та смертельний голос сарни, що попалась їм у зуби.
Любить Лукин зимові дні і ночі. Любить голоси й шепоти,
що ворушать пустельну тишу заснізкених гір, морозом ску-
тих потоків і рік. Любить і шалені бурі з їх сніжною курявою,
що чигають смертю на сміливця і нерозважного мадрівника.
Відорветься брила снігу зі скали, покотиться вниз, порива-
ючи все подорозі, на що натрапить. Порве й сміливця та по-
гребе в пропасті навіки, – ніхто не знайде його костей.

Так – у горах панує всюди тільки сила. Сила, що не знає
пощади для слабих. Сила тут у чарах. Сила на кожному кро-
ці гірської природи. Сила на верхах, лісах і скалах, у річках



 
 
 

і потоках, у зимових бурях-сніговіях і у літніх повенях-пло-
вах.

Любив Лукин не лише ходити-бродити засніженими го-
рами й лісами. Любив також зимою сидіти в якійсь стаї, чи
зимарці при палаючій ватрі. Докладав до неї дров, а вона да-
вала йому світло й тепло. Скільки ж радости й задоволення!
Там гуде вітер, свище й грається зі снігом, тисне лютий мо-
роз, виють вовки, а тут – горить, палає ватра. Вона не лише
горить, а й говорить. Лісовою мовою говорить. Вона ж ди-
тина гір. Губка й кресало також діти гір. Дрова з гірського
ліса і той, що слухає мову ватри, всі вони діти гір. Як же їм
не розуміти себе взаїмно? Тоне нераз вів Лукин із ватрою
нічні розмови аж до самого ранку. Часом заходив до нього
на розмову Лісовик. Лісні відвідували його тільки тоді, як
спав. Співали йому до сну, як співали тоді, коли ще був ди-
тиною. Солодко спалося Лукинові при їх співах. Наколи ж
прокидався зі сну, Лісні зникали. Літом перебував Лукин на
полонинах з вівчарями. Любив полонинське життя. Перей-
шло літо на полонинах, проминула й осінь. Взяла гори в свої
окови зима. Вона захопила Лукина в одній зимарці на Луко-
вицях. Пізненько вночі, Лукин сидів при ватрі й слухав го-
лосів за зимаркою. А там мело снігом, тиснув мороз. У та-
ку ніч і сон бродить десь лісами, не заходить у зимарку, не
присипляє Лукина. Сон, – це півсмерть. Хто менше спить,
той довше живе.

Сидить Лукин біля ватри й слухає її повістувань про те,



 
 
 

що колись було, минуло і не вернеться. Сумне те повістуван-
ня, повне жалю і туги. Заслухався Лукин у повістування ва-
три й не чув, що хтось зайшов у зимарку й станув при две-
рях. Глянув Лукин у сторону дверей. Там стояв обдертий,
збіджений, засніжений, не старий ще верховинець. Несміло
переступає з ноги на ногу. Привітав Лукина тихим, від мо-
розу дрижачим голосом, але до нього й до ватри не підхо-
дить. Ледве якось намовив його Лукин, щоб сів на ковбку
коло ватри. Але не скоро заговорив, та й не дуже радо відпо-
вів Лукинові на питання: хто він і звідки? А те, що Лукин
почув від нього, морозним вітром повіяло, жалем і співчут-
тям пройняло Лукина.

Він із тої сторони Черемошу. Жив там і помагав своєму
дєдеві ґаздувати. Був уже леґінем. Пізнав одну дівчину й во-
на дуже подобалася йому. Минув якийсь час і вони обоє по-
любилися – щиро, гарячо. Взимі мали повінчатися – стари-
ня почала вже ладитися до весілля. Радіє, що буде мати жі-
ночку, як ластівочку. Але, але… Бачить, що його Євдокійка
остигла до нього, починає бокувати від нього… Не знав і не
розумів, яка може бути причина цьому? Почав слідкувати за
Євдокією, почав назирцем ходити за нею. І вислідив. До неї
заходив леґінь, син багатого ґазди з-за Черемошу. Сходяться
обоє в лужку над рікою…

«Уб'ю його, або її, або обох – подумав. – Барткою по голові
і по всьому!»

Але потім роздумався. Різні думки приходять у голову –



 
 
 

раз така, раз інша. Пробував говорити з Євдокією «на-ро-
зум» – не помагало. Говорив із леґінем, що відбив від нього
Євдокію, але той висміяв його. Що ж мав «біданка» роби-
ти? По довшій надумі пішов до знахора, який був і великим
мольфаром. Вислухав його той, тай дав йому таку пораду.

«Віддай свою душу моєму приятелеві, – щезникові, слузі
Арідника, – а той зробить так, що Євдокія буде твоєю жін-
кою».

«Нехай буде, як кажеш» – сказав нещасний.
Пішов із мольфарем у Чорногору і віддав свою душу щез-

никові. Вернув у своє село і сталось як приобіцяли мольфар і
щезник – Євдокія навернулася до нього – повінчалися обоє.
Живуть, любляться, люди завидують їм. Так, але нещаснико-
ві без душі, не легко живеться. Та, щоби лише це, а то поча-
ли люди в селі говорити, що він задля Євдокії віддав щезни-
кові свою душу. Почула це від людей Євдокія, але не дуже то
їм вірила. Аж одного вечора почала примилюватися до сво-
го чоловіка й приговорювати до нього солодкими словечка-
ми. Стала просити, щоби сказав, чи правда це, що люди го-
ворять: чи він віддав за неї свою душу щезникові? Так дов-
го підлещувалася і не давала спокою йому, аж він признався
до всього. А що тоді зробила Євдокія? Відштовхнула його
від себе й сказала рішучо, що не буде жити з бездушником!
Позбирала все своє і пішла до своїх батьків. Як відходила
сказала йому:

«Йди, відбери свою душу! Тоді поверну до тебе».



 
 
 

Сказала й пішла. А він? Пішов до мольфара просити, щоб
допоміг відобрати від щезника душу. Обіцяв дати йому за
це, що сам захоче. Але мольфар висміяв його і прогнав від
себе. Що не було йому робити? Пішов ген на Плоску до слав-
ного ворожбита. Розповів йому своє горе і просив рятунку.
Ворожбит сказав йому таке:

«Щезники не держать в себе відданих їм душ. Вони пус-
кають їх у світ, щоб робили людям шкоди. Так і твоя душа
блукає десь тут у горах. Хочеш мати її знову, мусиш її шу-
кати. Сказано в святих книгах:

«Хто шукає, той знаходить».
Послухав він ворожбита, ходить по горах і шукає своєї ду-

ші – вірить, що знайде її. Знайшов був ще до одного ворож-
бита, а той сказав йому, що мусить вперше знайти цвітучу
фіялку в зимі, або вніч перед святом св. Івана цвіт папоро-
ті. Тоді щойно знайде свою душу. Чув, що є люди, які не ма-
ють душ, а все ж таки живуть. Жив би й він бездушником,
але його Євдокія не хоче жити з бездушником, а він не може
жити без своєї Євдокії.

Побачив і почув Лукин ще одне диво, яке лише в горах
може трапитися. Довелось йому побачити й кінець цього
«дива». Заблукав він раз у село, де жив той шукач своєї Ду-
ші. Допитався до його хати і, що побачив там? Побачив мо-
лодого ґазду й зарум'янену, пишну ґаздиню, а перед хатою
хлопчика з білими кучерями. Розговорився з ґаздою і, при-
гадали собі зимарку на Луковицях. Ґазда сказав, що йому



 
 
 

таки вдалося знайти свою душу й вернутися з нею до жіноч-
ки Євдокії. Живуть у любові і злагоді, як двоє голубів. Го-
стив Лукина в себе кілька днів, а на прощання сказав йому:

«Так то, леґіне Лукине, впертістю, завзяттям і витри-
валістю можна все зробити, а твердою вірою у власні сили й
Божу допомогу, зірку на небі досягнути, в руки взяти й на
землю стягнути».

Пішов Лукин блукати дальше своїми горами й розповіда-
ти горєнам про ще одне диво-чудо, чи то казку Верховини.
А «горєни» слухали й лише головами покивували.

 
* * *

 
«Усєчіну» бачив уже Лукин. Він же виріс в горах і блу-

кав зеленими Карпатами, мандрував високими Бескидами.
Однак те, що побачив однієї осени на Ворохтєнських поло-
нинах, не доводилося ще бачити ніколи. Оце стрінув на тих
полонинах чужих людей, не верховинських. Побачивши їх,
здивувався і зачудувався. Ватаг у стаї сказав йому, що це
один великий пан із далеких «долів» зайшов сюди в гори зі
своїми гостями й слугами на полювання. Ватаг мусів пояс-
нити Лукинові, що це таке «пан» і що це «доли». Далеко за
горами, де нема гір, стелиться усюди рівнина, поле, мало там
і лісів. Тут «годує» верховинців ліс, а там подолян – земля.
Усе, що ватаг про «доли» й життя там знав, те оповів Луки-
нові.



 
 
 

Глядить Лукин на тих зайшлих людей і чудується. Усі на
конях, пани й слуги. Пани на сідлах із шкіри – «рєд» на ко-
нях блищить сріблом, стремена золоті. Найкращий кінь під
паном, що на самому переді. Він то прикликав Лукина до
себе й заговорив до нього людською мовою, якою говорять
і верховинці. Сказав Лукинові, що приїхав у гори на полю-
вання. Напевно Лукин знає, де найбільше ведмедів, на котру
полонину виходять вечором олені, звідки виходять вовки й
де можна надибати багато куниць і видер? Не дуже то охоче
давав Лукин панові відповіди. Не подобався йому цей пан
і другі пани. Не подобалось йому те, що слуги зсаджували
панів із коней і помагали їм сідати на них. А як засіли до ве-
чері, то пани кидали слугам недогризені кости, як це роблять
верховинці з котюгами. До слуг говорили пани мовою подіб-
ною до верховинської, а між собою розмовляли мовою, якої
Лукин ще ніколи не чув. Ватаг сказав йому, що це польська
мова, лєцька. Спали пани на пишних коверцях і ними при-
кривалися. Слуги ж спали, де і як попало. Рано побудили
слуги панів, снідання для них було вже готове. По снідан-
ню заграли ловецькі роги й пани вирушили на полювання.
Зброя в них така, якої Лукин ще не бачив. Полювали зран-
ку до вечора, вполювали не мало ведмедів, оленів, вовків і
дрібної звірини. Впольовану звірину зносили слуги на міс-
це, де пани розтаборувалися. Крім убитої звірини принесли
слуги й кількох поранених панів. Та Лукинові було більше
жаль вбитої звірини, ніж покалічених панів. Перед вечором



 
 
 

засіли пани до вечері. їдять жарене м'ясо, а при цьому п'ють
щось таке, чого Лукин не знає. Чим більше п'ють, тим голос-
ніше говорять – один другого хоче перекричати, а всі вихва-
ляють себе, як найкращих і найвідважніших стрільців. Дали
пани й Лукинові покоштувати того, що пили. Випив Лукин і
скривився, а потім голова йому закрутилася. Слуги сказали
йому, що ті напитки, це вино й медок. Ними пани дуже ча-
сто впиваються. Мусіли пояснити Лукинові, що це значить
«впитися» і бути «п'яним». Тиждень перебули пани в горах
– більше їли й пили, ніж полювали.

«Великий» пан почав намовляти Лукина йти з ним ген
туди «на доли». Буде жити в його палаті, буде там мати, чо-
го забажає. Лукин не давав панові своєї згоди – не мав охо-
ти залишати свої гори. Але й був цікавий побачити той чу-
жий йому «долішнянський» світ. То ж піддався намові пана
піти з ним. Але сказав панові, що він не звик кожному під-
чинятися, або бути в когось слугою. Він вільний карпатсь-
кий орел, – куди хоче, туди йде; що хоче, те робить – «сам
собі пан». А палату він уже бачив і жив у ній. Це була палата
царя карпатських лісів. Розповів панові про ту палату. Пан
слухав й сміявся. Казав, що немає в світі царя лісового і та-
кої палати. Це хіба казка-небелиця. Цим він розгнівив Лу-
кина. Лукин сказав, що пан може бути паном, але не є дуже
розумний, якщо думає, що в Карпатах живуть лише ведмеді,
вовки та інша дика звіринка. Ну та може ще думає пан, що
люди-верховинці теж недалеко відбігли від диких звірів. А



 
 
 

воно неправда! В Карпатах діються речі, які «панам» ніколи
не снилися. Це світ із дивами й таємницями, яких пани не
розуміють, а верховинці не дикі люди, бо вони черпають ро-
зум з книг гірської природи, як оживляючу воду з гірських
джерел.

Наказав пан дати Лукинови коня і казав йому їхати поруч
себе та розповідати про чуда й дива гір. Слухав повістувань
Лукина й підсміхався – мабуть, не дуже вірив у те, що почув.
Так було поки їхали горами. Наколи ж опинився поза гора-
ми, на «долах» та рівнинах, Лукин увесь час мовчав, та роз-
зирався на всі сторони. Куди не гляне, всюди те саме – поля і
поля. Зовсім не так, як у горах, там із кожного верха, чи ки-
чері можна щось інше побачити. Доїхали до якоїсь ріки. Во-
да в ній брудна, каламутна – ніби не пливе, а на місці стоїть.
Не грає хвилями так, як Черемош. Все, все тут не таке, як
у горах. Усе покрите смутком, як павутиною. Все тихе, мов-
чазне, і сіре, – поля і люди. Пан тут панує, а люди бідують –
не для себе, а для пана тяжко працюють.

Прийшла зима, стало ще сумніше, все покрив сніг. Одне,
що Лукина до себе притягало, це була церква. Він був ли-
ше раз чи два в церкві за Чорногорою, а тут міг ходити до
церкви щонеділі і щосвята. Хоч не все розумів, але любив
слухати спів і проповідь священика у церкві. Старий свяще-
ник з сивою бородою був добрячий і люди любили його. Він
запросив раз Лукина додому потім казав приходити до се-
бе вечорами. Із розмов з Лукином, священик пізнав, що він



 
 
 

малощо знає про Бога й Божі заповіди та закони. Почав нав-
чати його і дивувався, – Лукин був дуже понятливий та ста-
вив священикові розумні питання. Він розповідав священи-
кові про гори та про чуда-дива, що в них діялися. Розповів
і про Рождество Христове, яке бачив на Луковицях, а це ду-
же здивувало й зацікавило священика. Лукин навчився ду-
же багато від священика. Священик розповів Лукинові, що
всі землі близькі й далекі разом з Карпатами були «наші».
Володіли ними «наші» князі і королі. Були в нас і «наші»
великі пани, що їх називано боярами, як от і цей пан, що
взяв Лукина з гір у свою палату. Та наші князі вимерли, а
наші землі і увесь наш край загарбали поляки, ляхи. Наші ж
бояри почали полячитися, стали приставати до ляхів. А цей
наш пан, держиться ще нашої віри й мови, але вже його діти
перейшли на польську віру, пристали до ляхів, люблять все,
що польське. Свого цураються. Польща загарбала й Карпати,
але ляхи бояться в них осідати – знають, що верховинці люди
войовничі, чужинців, яких зайдами називають, ненавидять
і боронять свої гори перед ними. Все це боліло й смутило
Лукина.

Одне, що любив Лукин тут, на долах, це їзда саньми. Пан
їздив часто саньми в ясні ночі на полювання лисиць і зайців
та брав з собою Лукина. Друге, що принесло Лукинові ба-
гато радости й утіхи, це були Різдвяні Свята з колядами та
Йордан із щедрівками і водосвяттям. Лукин вивчив багато
коляд і ходив із колядниками колядувати, а потім щедрува-



 
 
 

ти. Після свят були весілля, на які запрошувано Лукина й
брано його в танець. О, танцювати Лукин любив! Все ж та-
ки тутешні танці не верховинські. «Добрі» люди хотіли тут
оженити Лукина. Підшукали для нього гарну дівчину, яка
подобалась Лукинові, а він їй. Але, щож? Лукин не хотів за-
лишатися тут на все, а дівчина боялась йти з ним у гори. Він
перезимував тут, але дальше тут жити не буде! Ні! І ще раз
ні! Правда все тут цікавило його, різне бачив і чув та багато
дечого навчився – передовсім від священика. Але «доли» –
це не гори, все тут інакше, як у Карпатах.

 
* * *

 
Повіяли весняні вітри, загоріло сонце, стало широко й

простірно, але Лукинові тісно, як пташці в клітці. Гей, там У
Карпатах зима сплила вже з верхів і полонин у далекий світ.
Зробила місце весні. Там увесь гірський світ грає, співає, –
закосичену, гожу весну вітає. З курних хат виходять верхо-
винці на стрічу весняному сонцю. Радіють люди й маржинка,
овечки блеють, коровки порикують, леґіні у флоєри грають,
дівчата пісеньок співають. Весняні чари на лісах і полонинах
– вони ж і в серцях верховинців. От прийшов день св. Юрія.
В Лукинових горах вже «полонинський хід». О, скільки там
у селах, у верховинських «посидках» радощів та втіхи! Та,
не лише там, але й на звільнених від снігів полонинах. При-
гадалася Лукинові співаночка:



 
 
 

«Яка ж тота полонинка на весні весела.
Як на неї йдуть овечки із кожного села».

Заспівав її Лукин, а в його очах потемніло, закрутилися
в них сльози з жалю і туги. Ох, які гарні полонини на весні!
Він пригадує собі, що весна зняла з них білий одяг і убрала
їх в зелений з білими, жовтими, синенькими, червоними й
рожевими квіточками. Весь полонинський світ ожив. Радіє,
до сонця сміється. Там уже десь старий Бичук вийшов на
свою полонину в Луковицях. Не сам, а зі слугами, бовгарами
й вівчарями. Коні під стаєю. Нав'ючені всякими статками,
приладдям і начинням. Слуги розтерхують коні і заносять
все в стаю: кітли, бербениці, путину, бутилев і інше – все,
без чого не можна ґаздувати на полонині. Своє полонинське
ґаздівство починає Бичук від живої ватри, що її розкладає на
середині стаї. На вертлюху над вартою завішує котел із мас-
лом, у ньому виварює сорочку-мазанку. Ватра має горіти до
осени, а в мазанці буде ходити все літо. Розкладаючи ватру,
говорить до неї, заклинає злі духи, щоб не мали приступу до
стаї і до маржини на полонині, а добрих духів просить, щоб
крили від лиха й нещастя, від боли й хижого звіра, щоб доб-
ро гостило в стаї, а на полонині було все миром. Іде Бичук на
свою полонину – мусить перейти її вздовж і впоперек та обій-
ти довкола. Вертає в стаю, а тут уже «мішєники» з рогатою
маржиною, коровками, волами, тай овечками. Привіти, роз-



 
 
 

говори, жарти й сміхи. Маржина мусить перейти через ватру
на струнці, а мішєники через сокиру на порозі до стаї. Це
такий «старовіцький» звичай. Тепер приходить доїння коро-
вок і овечок «наміру» тай реваші-шкаберки для ватага і для
мішєників. А тут уже й вечір. Горить ватра, довкола неї мі-
шєники, харчують, що хто має, попивають і «чєстують» одні
других та ведуть безконечні розмови. Там при кошерах вів-
чарі з пістолів стріляють, звірів відпуджують, трембіта грає
– тужить, зірки з неба моргають – не легко в таку ніч заснути
на полонині. Довго не може сон зморити верховинців. Усе
те бачить безсонними очима Лукин, все чує, його не думки
й серце там, – на зелених полонинах, із ватагами й вівчаря-
ми при ватрі, у весною завороженій ночі. Він не прижмурив
і ока цеї травневої ночі. Ледви діждався ранку. Розпрощав-
ся і «роздєкувався» з паном, подекував священикові за нау-
ку, попрощав добрих «долішнян», узяв у руки свою бартку
й орлом полетів у свої піднебесні гори Карпати. Пан давав
йому коня з сідлом, хотів обдарувати його «веєчіною», але
Лукин відпросився від усього, взяв лише пістолю. Не мину-
ло й тижня, як Лукин був уже в своїх горах над Прутом –
слухав його шуму, пив його воду. Знад Прута лісами й поло-
нинами вийшов на Чорногору. Звідтам над Черемош у Бур-
кут і вже був на Луковицях у стаї Бичука. Заспівали оба зі
старим Бичуком:

«Ой нема то краю, краю, над ту Верховину».



 
 
 

Мав Лукин, що повістувати Бичукові, вівчарям і бовга-
рам та другим верховинцям про ті далекі доли тай тамошнє
життя людей. Не міг довго всидіти на Луковицях. Усе літо
блукав горами, лісами, а як оглянув увесь гірський, заворо-
жений світ, десь але під осінь повернув на Луковиці.

 
* * *

 
Одного вечора, сидячи при ватрі, Лукин оповів Бичукові

про пригоди, що їх мав, блукаючи в літі горами та лісами.
Між іншим мав також зустріч із прапредком, який належав
до перших прихідців у Карпати, до завойовників наших гір.
Чув нераз Лукин, що має жити в горах той прапредок. Чув,
що дехто й бачив його, але лише здалеку й ніхто не говорив
із ним, однак всі говорять, що він таки живе й блукає гора-
ми. Тими горами, що колись він із другими завоював для на-
щадків, для внуків і праправнуків. Аж одної місячної ночі,
що казкою стояла над Чорногорю, коли Лукин шукав місця
на нічліг, побачив напроти себе старого-старезного чоловіка
в одязі з вовчої шкіри. Старий, весь оброслий, здавалося, не
волоссям, а мохом, як стара ялиця в Чорногорі. Іде собі про-
сто, не горбиться, а в руці груба «клебука». Високий, в пле-
чах широкий, борода по коліна, з навислих брів ледви видно
очі, орлиний ніс. Хід повільний, але певний – промінює від
нього ще силою і відвагою. Хотів Лукин виминути його, але



 
 
 

подумав: ануж це той прародич верховинців, про якого я чув
від стариків. Чи не варто приглянутись до нього зблизька, а
може ще й поговорити з ним? Підходить до старика, здіймає
з голови кресаню, кланяється низько, вітає старика Божим
Словом. На привіт відповідає старик привітом:

«Здоров був леґіне! Мене ти не знаєш, але я тебе знаю.
Ти син Карпат, гір і лісів. А я? Я з тих перших, що зайшли
колись у ці Карпати й завоювали їх. Завоювали не для себе,
а для нащадків, що мали засісти в Карпатах й держати їх у
своїх руках і серцях. Ходи зо мною, а я покажу тобі, де знай-
шли вічний спочинок ті, котрі завоювали Карпати. Ходи!»

Взяв Лукина за руку й завів у печеру під Говерлею. В пе-
чері було темно. Старик казав Лукинові викресати вогню і
зробити світло. Стало ясно. Лукин побачив у печері багато
людських кістяків, а при них тяжкі топори й списи, та всяка
інша «зброя», якої не можна побачити вже тепер у горах.

«Оце кістяки тих перших, що мали силу й відвагу зайти
в гірські нетри й дебри та завоювати Карпати з їх пралісами.
Завоювали їх отими топорами й списами, що їх бачиш, та й
вогнем, що його добували, потираючи двома куснями сухо-
го дерева. О, були це люди не лише великої сили тіла, але й
духа! Силу тіла принесли в Карпати з собою, а силу духа дав
їм могутній Дух гір. Принесли в гори ще й велику відвагу,
сміливість, безстрашність і жадобу боротьби. Це все одіди-
чили від своїх предків, які жили теж боротьбою з усякими
ворогами. Ті, перші, що їх кості тут бачиш, мусіли жити в



 
 
 

печерах, деінде не можна було знайти безпечного й захисно-
го місця перед хижими звірями та й перед лютими, злими,
поганими духами, які держали гори в своїх руках, їх паном і
володарем був «жєсний»-страшний Арідник. Він був лютим
ворогом людей і казав:

«Не дам їм опанувати гір! Гори були й будуть мої!»
Не було ради, треба було звести з Арідником смертель-

ний бій. Що Арідник нині прикутий в печері до скали, це
ти знаєш. Але, як це сталося і хто прикував його там, цього
нинішні верховинці і ти сам, не знаєте. Ми, ці перші прихід-
ці в Карпати, зробили це! Днями й ночами нустрили-слідку-
вали за тим сатаною. Не легко було знайти його й підойти
д'ньому зблизька. Та все зробить завзятість! Удалося нам та-
ки стрінути його й загнати між скали над потоком. А тоді
всі разом на нього з топорами, списами й довбнями. Били,
ой били його! Його та його слуг. Але на смерть убити його
таки не змогли. Не видержав усіх ударів, повалився на зем-
лю, а його слуги, побачивши це, розбіглися, хто-куди. Тоді
зв'язали ми того сатану Арідника, занесли в печеру й прику-
вали до скали. Він ревів і скаженів із немочі. А ми? Одні з
нас погинули, тих було найбільше, а другі, доживши глибо-
кої старости, повмирали. їхні кості бачиш у цій печері. Один
лишень я ще живу. Живу з наказу Духа гір. Стрінув я тебе,
а ти мене, то скажу тобі ось що: Всемогучий і всевидючий
Дух, що панує над горами і володіє ними, знав для чого за-
лишив мене досі живим. Хотів, щоб разом зі мною жила в



 
 
 

горах наша давнина, наша старовіччина жила, не вмирала і
не йшла в забуття. Щоб верховинці по всі часи знали й тя-
мили, що завоювати для них Карпати не було легко, та щоб
ще знали, що все, що важким трудом і кров'ю здобуте, це
дороге, це найдорожче! Його треба цінити, любити, берегти
й від ворогів боронити. Перекажи ось це всім горєнам, та їм
ще скажи: Карпати будуть нашими доти, поки не зайдуть у
них чужинці, вороги. Тому мусять верховинці сокотити го-
ри перед «зайдами», не пускати їх у Карпати! По наказу Ду-
ха гір ходжу горами, заходжу ночами до сплячих людей на-
ших і нашіптую до їх вух усе те, що чуєш від мене. Я піду
дальше кріпити верховинців духом боротьби, сили і завзят-
тя, та пригадувати їм правічну правду, яка завела колись нас
у Карпати. Правду таку: «жити, значить боротися, а смерті
сміятися в очі. Бувай здоров, а того, що чув від мене, не за-
бувай!».

Сказав це й зник. Зник, якби на крилах чорногірського
вітру відлетів, а мене залишив у сяйві місяця під Говерлею.
Свою розповідь про зустріч із прародичом закінчив Лукин
так: «Не знаю, було воно справді так, як розповів, чи може
був це нічний привид, а чи може ще одна казка чарами опо-
витої чорногірської ночі? Та сяк, чи так, я її не забуду».

 
* * *

 
Бичук вийняв із рота погаслу люльку й промовив тихим



 
 
 

голосом.
«Чув і я, Лукине, про того прародича нашого. Чув і вірю,

що він справді ще живе й ходить горами, а якщо не він сам,
то його дух не перестає ходити поміж нами, верховинцями.
Так, так, Лукине, поки живе його дух, а з ним і духи тих. що
завоювали для нас Карпати, поти живемо й ми! Живемо й
будемо жити!»

Другого вечора оповів Лукин Бичукові про ще одну
зустріч у Чорногорі.

Був ранок. Ранок, який буває лишень літом у Чорногорі.
Позолочений проміннями сходячого сонця, посріблений хо-
лодними росами. Іде Лукин. Нараз бачить гарну молодичку.
Вона поспішає туди, на другу сторону Чорногори.

«Гов, молодичко, куди так спішиш, пристань, відпічни!»
– говорить Лукин до неї.

«Не маю часу припочивати, мушу спішитися» – відпові-
дає вона.

«Чому ж так – питає Лукин – літній день довгий, зайдеш,
куди задумала зайти».

«Ага, зайду, кажеш. Може й зайшла б, якби знала, де кі-
нець моєму ходові, але цього не знаю».

«А все ж таки, сядь, припочинь», – намовляє її Лукин.
«Не можу сісти. Не можу. Мене женуть, а то й несуть, дві

великі вогняні сили. В моєму серці горять дві ватри. Біжу,
спішу, щоб угасити їх. Звичайну ватру можна вгасити водою,
а те, що горить у моєму серці можна вгасити лише одне дру-



 
 
 

гим. Ти не зрозумієш мене, подумаєш, що я «помішала«, що
розум у моїй голові помішався. Зрозумієш мене, коли тобі
всю правду скажу. В моєму серці одна ватра, це любов-ко-
хання, а друга, це жадоба помсти. Ватрою помсти мушу по-
гасити ватру кохання. Але й цього ти не розумієш. Послухай:
мала я чоловіка – любила його понад усе в світі – любила
більше, як свою душу. Пішов із побратимом «за гору», де-
що там продати й дещо купити. Обіцяв скоро вернутися, а
я виглядала його, як спалена трава виглядає дощу, як квіт-
ка роси. А він не вертався. Його побратим вернув без нього.
Мені не хотів сказати, що сталося з моїм Михайликом. Не
помагали мої просьби, ні сльози. Затявся, мовчав, як камінь.
Почала я ходити по ворожбитах і знахорах та просила, щоб
сказали, що сталося з моїм Михайликом. Живе, чи ні, а як-
що живе, так де, та й чому не вертає до мене. Всяко говори-
ли дурисвіти, аж таки найшовся на «волоськім боці» знахор,
який сказав правду. Мій Михайлик найшов собі любку «за
горов» у селі Богдані й живе там із нею. Не знаю, де той Бог-
дан, але я знайду його, а в ньому того, що зрадив мене й по-
топтав моє гаряче кохання. Знайду його, а тоді оцим – вий-
няла з-за попружки гострий, блискучий ніж – у його зрадли-
ве серце, а його любці видрапаю очі, щоб не притягала ними
до себе чужих чоловіків! Вогнем помсти загашу вогонь ко-
хання! Спішу, біжу!» – і побігла на той бік Чорногори.

Дальше оповідав Лукин:
«З того часу проминуло кілька тижнів. Блукаючи Чорно-



 
 
 

горами, я зайшов на потойбічну полонину – зайшов у стаю
ватага. З розмови з ним я довідався, що він із Богдана. Ось-
що почув я від того ватага: зайшов раз у Богдан молодий
чоловік, казали, з якогось далекого села над Черемошем. У
Богдані найшов собі любку, а свою жінку забув. Аж одної
днини його жінка відшукала зрадника в Богдані і його люб-
ку. Вийняла гострий ніж із-за попружки й вбила у серце чо-
ловіка по саму рукоять. Упав він, залитий кров'ю, на долів-
ку. Молодичка далі кидається на його любку – дряпає її лице
нігтями і калічить її очі. Подряпана, покалічена любка па-
де теж напів мертва на долівку. А молодичка? Вона розпе-
різує себе й вішається на сволоку хати на попружці. Любка,
як очуняла, вибігла з хати і втекла від двох трупів. Побігла
над Тису. В дзеркалі води бачила своє скалічене обличчя.
Закричала, заламала руки й кинулася в найглибше плесо во-
ди. Втопилася».

Вислухав це Бичук і сказав:
«Так, Лукине, це вже не солодка казка гір, що вколисує

до сну, ні, це гірка правда Верховини. Правда палкого вер-
ховинського кохання, горєнської любови та кровавої помсти
на тому, хто її зраджує».

 
* * *

 
Осінь. Бичук «покочувався» з маржиною в село, а Лукин

залишився на Луковицях. Сам у зимарці Бичука. Сам? Ні, з



 
 
 

ним його гори й усе те, що бачив, чув і пережив. А з ним і ті
казки гір, що нашіптуватимуть йому осінь і зима. Він не са-
мітний, лише полонина осамітніла й посумніла. Осіння ти-
ша залягає гори, навіть і вітер утих, вітер, вістун зими, яка
прийде після осени й умертвить все, до довгого зимового сну
вколише. Пізній, осінний вечір. Все ладиться до сну. Певне
й вітер пішов спати – в глибоких лісах знайшов собі нічліг.
Певно, що так. Зморив і його сон – мусить припочити й по-
спати. Але Лукин і не думає про сон. Вийшов надвір. Боже,
якою осінньою красою покрив Ти наші гори! Якими чудови-
ми казками приворожив їх!

Ось там якась тінь проходжується полониною. Та ні, не
тінь, а осінь у сірій одежі, тихими і нечутними ногами сту-
пає. Уднину золотила й посріблювала листя буків, кленів і
яворів, щоб пишалися різними кольорами й не плакали за
літом, а тепер зриває з них листочки й устелює ними землю.
Знає, для чого це робить. Прийде зима, на їх листя упав би
сніг і не легко було би держати сніг на листю. Щоінше сме-
реки та ялиці – вони люблять білі, сніжні «рантухи».

Йде осінь дальше, каже травиці і запізненим квіточкам
до землі прилягати, довгим сном засипати… Лісам наказує
сильними і твердими бути, не здаватися зимовим бурям, що
прийдуть, а при тому захищати перед ними молоді, ніжні де-
ревця. Звірині каже заздалегідь затишні місця шукати. Так,
ота сіренька осінь, вона тепер володарка всіх карпатських
гір. Усе, що тут, мусить їй підчинятись. Вона найбільш запо-



 
 
 

падлива й дбайлива та наибагатша ґаздиня в Карпатах. Тур-
бується усім, нікого й нічого не забуває, навіть і дрібним
комашкам радить заховатись у землю перед морозами, що
прийдуть разом з зимою, а квіточкам і зіллячку каже запус-
кати коріннячко глибоко в землю. Вона заглядає до людсь-
ких ґражд, питає чи все приготоване до зими для людей і
маржинки. Ґаздиньок питає, чи «напрятали» досить вовниці
й повісем, щоб довгими зимовими вечорами мали що прясти
й не дармували.

Ґаздовита й добротлива та наша Осінь, але й дивна. Все
зв'ялить, а частенько ще й інеєм припорошить. Часом почи-
нає плакати, дощеві сльози лляти за тим, що було і вже нема.
Хто ж може зрозуміти її? Мабуть ніхто з людей. Та, яка б та
гірка Осінь не була, Лукин все таки любить її, а передовсім
ті осінні карпатські казки.

Повернув у зимарку, доклав дров до ватри й почав снувати
нитку осінніх казок… Пригадав собі деякі з тих казок.

Раз літував на полонині Попаді вівчар-красунь. У нього
залюбилась Лісна. Не могла без нього жити. Куди вівчар, ту-
ди за ним й Лісна. Та даремний її труд і заходи – не могла
привабити його до себе. Вівчар мав свою любку в свойому
селі. її носив він у своєму серці, для Лісної не було в його
серці місця. Не хотів і дивитися на неї. Але Лісна потіша-
ла себе, що вівчар таки полюбить її. Минуло літо, прийш-
ла осінь. Одного ранку залишив вівчар полонину й пішов з
овечками в село. Вийшла на полонину Лісна, заломила руки



 
 
 

й гірко заплакала: ні овечок, ні вівчаря. Що їй робити? Йде
тим плаєм, яким, як думає, пішов вівчар із вівцями. Не йде,
а біжить! Думає, що наздожене вівчаря.

Осіння днина коротка, вже й скоро вечір настав. Сіла Ліс-
на під смерекою, сидить і втирає сльози. Не знає, що їй ро-
бити? Йти дальше, чи завертати. Аж тут Осінь підходить до
Лісної і втирає її сльози, потішає. Бере її за руку й веде в
печеру, де й сама думає тепер зимувати. Перезимувала Ліс-
ну і діждались весни. Зароїлись полонини чорними і білими
овечками.

Осінь каже Лісній іти на полонину Попадю, де пасе вівці
її красунь. Повчає її, що має робити. На краю Попаді є неве-
личке джерело з зачарованою водою. Нехай заманить до того
джерельця вівчаря й намовить його напитися з нього води, а
тоді він стане її любчиком. Зробила Лісна так, як порадила
її Осінь.

Вівчар забув свою любку в селі і покохав Лісну. Залишив
вівці на полонині і пішов з Лісною в глибину лісів. Із того
часу ніхто вже його не бачив, ні на полонині, ні в селі.

 
* * *

 
Ішла раз Осінь з-понад Черемошу лісом на Чівчин. Стрі-

нула молодого, може однорічного ведмедя. «Біданка» знав,
що вже пізна осінь і ось-ось прийде зима, та не знав де йому
ту зиму переспати. Жаль стало Осені ведмедика. Завела йо-



 
 
 

го в густий ліс, знайшла там для нього «ґавру» і сказала:
«Лізь у неї, в ній переспиш зиму і ніхто не нарушить твого

сну».
Осінь дуже жаліслива, має м'яке серце, а до того вона лю-

бить ведмедів, але вовків – не любить. Так, так, жаліслива
наша Карпатська Осінь. До всіх і до всього всміхається за-
хмареним сонцем, хоч сама дуже частенько плаче.

А як було з ним, з Лукином, того року, як він утратив
свою любку, Лісну й у розпачі блукав увесь час горами й лі-
сами? Блукав й при кінці осені, коли вже зима думала зійти
з Говерлі на гори, опинився був в Чорногорах і не знав, де
він і що діється з ним? Забув зовсім рахубу часу й пори ро-
ку, не «стємивси», що це вже пізна осінь, і ось-ось захопить
його зима з морозом і сніговіями. Тоді то підійшла до нього
несподівано й ненадійно інеєм прикрита Осінь. Підійшла й
сказала:

«Що з тобою, леґіню, не бачиш, що от ще два-три дні й
прийде зима? Не знаєш, що воно таке зима в Чорногорі? Це
біла смерть для всього живучого! Пропадеш, загинеш, за-
мерзнеш, вовки з'їдять твоє тіло, не залишать ні кісточок».

Взяла Лукина за руку й повела, як неня сина, верхами
Чорногори, а дальше попід Піп-Івана, через Погорілець над
Шибене завела в колибчину.

«Тут перебудеш зиму», – сказала й зникла.
Через кілька днів захопила гори в свої тверді руки люта,

безжалісна зима. А була довга, сніжна й морозна. Був би Лу-



 
 
 

кин пропав у Чорногорі, якщо б не добротлива Осінь…
Раз трапилося було таке, що прийшло до бійки Осені зі

Зимою. Ще зеленіли полонини, овечки скубали травичку,
а вівчарі ходили за ними, в сопілки грали і приспівували.
Осінь щойно думала про своє гірське ґаздування, а тут насу-
нули з Чорногори важкі, чорні хмари. Зима засипала з них
і покрила снігом усі гори, а до цього потиснула ще й моро-
зом. Не мало маржини й овець пропало тоді на полонинах.
Попала в страшну лють Осінь, почала боротьбу з Зимою. За-
мішались в ту боротьбу Цар лісів і Дух гір. Однак не вдіяли
нічого – Зима таки перемогла їх!

Не могла тоді Осінь навіть плакати. її дощеві сльози зараз
же заморожувала зима. Та буває часом, але дуже рідко, що
Осінь довший час «ґаздує» в горах. Тоді вдягає на себе зо-
лотисту одежу і всі гори блистять у той час золотом, а верхо-
винці кажуть, що в їх Карпати загостила «золота осінь». Але
буває Осінь і коротка. Ще не нажилася і не набулася, а тут
уже й зима прийшла! Вона найдовша пора року в Карпатах.
А чому воно так? Може тому, щоб зима мала час гартувати
тіло й духа верховинця та заморожувати його серце ненави-
стю до ворогів, щоби було завжди до них холодне й тверде,
щоб не було м'яке й плаксиве, як осінь. Щоб були верховин-
ці мужні, горді й певні себе, та щоб їх серця не обростали
богатством осені і не каменіли в ньому.

Весна й літо в горах бувають також довші, як осінь. Чо-
му? Мабуть тому, щоб верховинці зацвітали як луги, царин-



 
 
 

ки й полонини квіточками щирої, чистої любови до всього,
що своє, що рідне, щоб їх серця були сповнені любов'ю до
Батьківщини, – любов'ю гарячою, палкою, як літні проміння
карпатського сонця. Мабуть, що так, не інакше…

Пригадав собі Лукин ще одну казку про доброту і щи-
ре серце Осені. Оце стрінула раз Осінь хлопчину-сирітку.
Заплаканий був сирітськими сльозами, як Осінь дощевими.
Взяла Осінь сирітку за ручку й завела до бездітних ґаздів за
Черемошем. Ґазди зраділи, будуть мати синка. Але сирітка
не знав, як називається, не знав, чи хрещений він, чи ні. Ґаз-
ди охрестили його, дали йому «ймено» Іванко, а «порекло»
Осінчук. Наколи померли, то залишили Осінчукові велике
багатство. Осінчук побудував у свойому селі церкву. В ній
відбувається храм у перше осіннє свято, на другої Матки Бо-
жої. У тій церкві можна побачити образ: Осінь веде за ручку
хлопця-сирітку.

 
* * *

 
Пізненько було вже. Все спить. Напевно і Осінь уснула

десь у темному лісі. Чи не час би й Лукинові заснути? При-
ляг на твердій причі. В зимарці тепло, аж горячо. Ватра гріє
зимарку й Лукина в ній. Заснув. Мабуть приспали його тиша
й казки осінньої ночі. Спить, може лише дрімає і снить. Не
може, а таки справді: сниться йому літо. Він у Чорногорі, на
Шпицях, де орли свої гнізда мають. Над ним великий орел.



 
 
 

Говорить до нього лісовою мовою.
«Що, леґіне, напевно не пізнаєш мене? Та й не можеш ме-

не знати. А я той орел, що колись узяв тебе в свої кігті і хо-
тів занести сюди на Шпиці, але тебе відбили Лісні. Був ти
тоді малий і легкий. Сьогодні ти рослий, тяжкий. Але ж і я
не той, що колись був. Крила мої могутні, кігті міцні. От, не
думай багато, сідай на мене, полетимо понад гори й ліси».

Сідає Лукин на орла. Орел дужим помахом крил підно-
ситься вгору. За хвилину він уже над Говерлею. Говорить до
Лукина:

«Гляди вділ, гляди добре, тепер щойно побачиш чар краси
наших Карпат, що їх так любиш, як і ми, орли, любимо їх».

Через хвилину орел уже за хмарами, гір не видно, лише
небо, а на ньому золоте сонце. Орел летить дальше – раз ви-
ще, раз нижче. Ось він уже далеко за Чорногорою. Перелетів
почерез усі полонини, минув Черемош і летить дальше, все
дальше. Знизивши свій лет, каже Лукинові:

«Гляди, он-там, над тим потічком, лежав ти тоді, коли я
пірвав був тебе в свої кігті».

Повернувши лет у гори, казав Лукинови глянути на те міс-
це, на якому хотів припочити, а з ліса вибігли Лісні, прогна-
ли орла, а Лукина взяли в свої руки й занесли в ліс. Летить
орел і несе на собі Лукина. Бачить Лукин, він уже над Чор-
ногорою. Та орел не думає сідати. Говорить до Лукина:

«Літо ось-ось кінчиться, надійде осінь, а я знаю, де ти за-
думуєш перебути цю осінь і зиму. На Луковицях. Туди за-



 
 
 

несу тебе» – казав і заніс перед стаю-зимарку Бичука. Тоді
полетів назад у свої Шпиці.

 
* * *

 
Ранок – осінній ранок. У зимарці стало холодно, ватра по-

гасла. Прокидається Лукин зі сну і відчиняє свої очі. Що це?
Він не на причі, а на долівці. Біля нього старий чоловік і з
усміхом каже:

«Якийсь поганий сон мав ти леґіню. Той сон «зверг» тебе
з причі на землю. Буває, буває і таке».

Лукин пізнав того старика. Це був славний знахор-ворож-
бит із Плоскої. Оповів йому свій сон.

Ворожбит вислухав його й сказав:
«Не людям призначено попід облаки літати. Господь дав

їм ноги й руки – ногами по землі ходити, руками держатися
її. Вгору можуть і повинні підноситися серцем і думками, а
не тілом. А тобі, леґіню, час вже перестати блукати горами
та ще й «літати» понад ними. Дай мені твою праву руку».
Потримав її у своїй, помуркотів щось, а тоді сказав:

«Так, так. Уже незадовго занехаєш волокитсько-лісове
життя і осядеш на одному місці, як і другі верховинці. А що
буде дальше, поживеш, побачиш. Того не скаже тобі й Да-
Радуда з Плоскої». Сказав це й пішов, залишив Лукина в зи-
марці з його думками. Перезимував Лукин на Луковицях і
мав багато часу думати про всячину.



 
 
 

Від того часу, коли Лукин побачив у печері сатану, Арід-
ника, який був прив'язаний на ланцюгу та почув, що наколи
той зірветься з ланцюга і вийде на Божий світ та запанує не
лише над Верховиною, але й над іншими краями і наробить
багато шкоди і нещасть, – від того його думки, про страшно-
го диявола, не давали йому спокою ні вдень, ані вночі.

«Чи ж воно насправді мусить так бути? – питав себе часто
в думках Лукин. – Чи не можна б убити того чортяку, Арід-
ника і не допустити до того, щоб він запанував над людьми?»

Лукин почав безнастанно думати над цією проблемою.
Якщо всі інші люди бояться Арідника, то він, Лукин, не
боїться і вб'є його. Мусить вбити! Так постановив собі Лу-
кин, знаючи майже напевно, що при цій боротьбі може і сам
загинути. Але хоч звільнить своїх верховинців від постійної
диявольської загрози. Він знає добре, як дістатися до пече-
ри Арідника. Лише, щоби Господь Бог допоміг і дав йому
потрібної сили, вбити оту нехар. От зробив собі з твердого
букового дерева тяжку довбню, повертів в її головці дірки
і понапихав в них гострих кремінних камінчиків. Поогля-
дав задоволено довбню, поважив у руці, – добра, тяжка, є
з чим піти на Арідника! От, тільки треба підождати Свя-
то-іванівської ночі. Тоді-то заводять слуги Арідника з відь-
мами хороводи на Шпицях, а сам Арідник сидить у печері.

Нарешті діждався Лукин святоіванівської ночі. Взяв свою
довбню на плечі і пішов дебрами та вертепами до печери
Арідника. Не надумуючись, зайшов зразу до печери. Арід-



 
 
 

ник, почувши його, заскреготав зубами, заіржав, наче кінь,
загавкав, мов котюга та заревів, наче поранений звір так
сильно, що його голос пішов по всіх горах. Лукин же, не
зважаючи на цей рев і не лякаючись сатани, б'є його цільно
своєю довбнею по голові й хребті так, що аж стіни печери
здригаються. Але що з цього? Вже по кількох ударах довбня
розлетілася на куски, а Арідник ще далі живе і реве мов ска-
жений. На цей рев починають збігатися його прислужники,
щезники, відьми, відьмаки та мольфарі. Всі вони кидаються
на Лукина, кусають, б'ють, дряпають, намагаються повалити
його на землю. Тяжко було бідному Лукинові вимотатися із
цієї суматохи з поганню і нехарю та нарешті втекти. Довго
ще по тім бою не міг він загоїти своїх ран, що завдали йому
нечисті прислужники Арідника. Однак не так рани боліли
його, як невдача бою. Думка ж, про знищення Арідника, не
покидала його й надалі. Він все кружляв над печерою Арід-
ника і безнастанно думав, якби знищити сатану. Думав, аж
голова боліла. Та от над печерою Арідника, Лукин знайшов
джерело води, з якого випливав потік. Він плив так, що ви-
минав печеру. Він почав роздумувати над тим, якби скеру-
вати цей потік до печери та затопити в ній Арідника.

Ото ж пішов Лукин «загору», на Закарпатську Верхови-
ну, знайшов там «ковача», який на його прохання викував
із заліза потрібне приладдя. Лукин, врадуваний цими при-
ладами, скоро повернувся до джерела над печерою Арідни-
ка. Зразу, не гаючи часу, почав працювати «на обі руки», то



 
 
 

значить: в поті чола довбав каменисту землю, розбивав ка-
міння, – прокопував нове русло для потока. Тяжка і довгот-
ривала була ця праця Лукина. При цім він мусів ще сокоти-
тися слуг Арідника, щоб не побачили, бо все піде намарно.
Не дадуть чортові сини докінчити йому доброго діла, яке він
задумав зробити.

Довгенько трудився Лукин, аж нарешті таки допняв свого.
Допняв своєю витривалістю і завзятістю! От, уже поплила
вода новим руслом і почала зразу заливати печеру Арідника!
Зрадів Лукин, як маленька дитина. В цей час надбіг олень,
а Лукин схопив його за роги та з радощів, що його праця не
пішла надармо, почав з ним танцювати. От, зараз вода заллє
печеру, а в ній самого сатану – Арідника! Тому то і радіє він,
що не буде вже в горах небезпеки і так він врятує верховин-
ців від нещастя, яке мав би їм принести Арідник в майбут-
ньому. Так, але на жаль, не довго тривала ця радість Луки-
на. З печери пронісся несамовитий рев Арідника по горах.
От і вже прибігли всі його слуги, погань і нехар з коновками
і черпаками та стали виносити воду з печери. З лісів пови-
бігали щезники з усякими чортівськими приладдями і копа-
ють та завертають воду потока в своє старе русло. Пропала
праця Лукина! Він аж заплакав з жалю цього. Може так воно
і мусить бути! Лукин попадає в розпач і досаду. Станеться
так, як він наперед прочував… Арідник буде жити дальше,
щоби, як прийде час, зірватися з ланцюга, вийти з печери і
запанувати над землею, а з нею і над Верховиною. Видно, що



 
 
 

немає сили, яка б не допустила до цього. Прибитий невдачею
і жалем за будуче гір, іде геть, але куди, – сам про те не знає.
От, так опинився він на Говерлі. Сів та й задумався. Чому?
Чому не знищить Бог лютого ворога, сатану, Арідника? Бог
же всесильний, всемогучий і, – так, як йому говорили – мо-
же все зробити.

 
* * *

 
Коли от так Лукин роздумував над проблемою знищення

Арідника, почув із висот голос:
«Сильний ти, леґіню, руками і ногами. Це правда! Але

розумом твоя голова слаба… Своєю малою головою і тим,
що в ній там є, хотів би зрозуміти Бога і Його замисли. Це
ж неможливе! Цього ніхто не може зробити! Ти ж повинен
був чути в церквах оте: «Велій єси Господи і чудна суть діла
Твоя». Так, Господь є велий і дивні Його діла для людей, їм
незрозумілі і неггонятні.

Я, Дух твоїх гір, можу тобі лише крихітку Божої таємни-
ці відхилити. Слухай і затям собі це, що я тобі скажу: тіль-
ки єдиний Бог, а більше ніхто на світі не знає, що було і що
прийде. Бог же всезнаючий, всевидющий і всемогучий. Він
бачить, як і що люди діють. Вони щораз менше роблять до-
брих діл і віддалюються від Бога. Відрікаються Його, не ви-
конують Його заповідей і законів та липнуть до злого, як бд-
жоли до меду. Так уже діється тепер, а що дальше, тим буде



 
 
 

гірше. Це знає і передбачує Господь Бог. Він милосердний та
безмежно добрий і справедливий. Прийде час, коли Богові
урветься терпець, погляне на землю грізними очима і про-
мовить всевладним голосом:

«Ідіть геть грішники! Передаю вас сатані Арідникові!
Пробуйте якийсь час з ним жити, без мене. Хай він, а не Я,
опікується вами!»

Тоді то позволить Господь Арідникові вирватись з ланц-
югів і вийти з печери на світ. Тому не можна Арідника вби-
ти. – Бог тримає його для покарання злих і грішних людей.
Запанує сатана над людьми й буде робити з ними, що захо-
че, бо Господь відступить їх Арідникові доти, доки вони не
навернуться цілковито й неодмінно до Нього. Тоді дасть Бог
людям силу і розум повстати проти сатани, щоби раз на все
визволитися від нього і його слуг. На землі запанує добро й
щастя – воно запанує і в Карпатах. Ласкавий Господь знову
візьме людей під свою опіку.

Як сокиру сталиться в вогні, щоби була гостра, так наста-
лять свою волю і м'язи люди у вогненних руках сатани й зни-
щать тоді всі диявольські сили, стануть вірними дітьми Бо-
га, а Бог, як добрий батько пригорне їх до свого ласкавого
серця.

Так, затям собі вірний сину гір: що як на небі, так і на
землі – ніщо не діється проти волі Бога! Бога треба любити
і славити, величати і коритися Йому, а не пробувати зрозу-
міти Його. На це людський розум замалий і заслабий».



 
 
 

Наче з глибокої задуми й сну прокинувся Лукин, не зна-
ючи, чи направду говорив до нього Дух гір, чи може лише
примерещилось йому. Все ж таки з цього часу перестав ду-
мати про Арідника і закинув думку вбити його.

«Що має статися, те й станеться! – думав Лукин. – Все за
волею Бога!»

Однак часто лізли йому думки в голову: коли то прийде
час панування Арідника? На його щастя, не діждався він та-
кого часу. Але, на жаль, діждалися цього часу його потемки.
Заридали вони тяжко та й заплакали гіренько. Животіють
ледви та потішають себе надією, що недовго буде панування
Арідника на цій землі. Настане час волі, щастя і кращої долі.
Запанує над світом знова Господь Бог.

 
* * *

 
Сам же Лукин, від часу спроби знищити Арідника, мав

тепер багато ворогів. Куди б не пішов, усюди за ним ходили
слуги Арідника. Мусів, отже, берегтися перед ними.

Якось одного разу перекинувся щезник у Блуд, приче-
пився Лукина і водив його по всіх неприступних вертепах,
нетрях і дебрах. На цей раз могло статися дуже погано з Лу-
кином, але якось обійшлось ще щасливо. Запровадив його
Блуд-щезник «загору», нижче однієї полонини. От і в цей
сам час сходив з полонини один ґазда, побачив направо від
плаю Лукина й пізнав його. Тоді він підбіг до Лукина, вхо-



 
 
 

пив за руку і плаєм завів його аж у своє село. Там перебув
Лукин кілька днів доти, поки цілковито прочуняв та прий-
шов до себе. Та на цьому, ще не все закінчилося.

Одного разу зловили його на плаю в П'єтросі два мольфарі
і кілька щезників… Вони то намагалися затягнути Лукина
у печеру Арідника і там зробити йому кінець. На цей раз,
як вже багато разів перед тим, допомогла йому його довбня.
Щастя, що мав її при собі. Гатив їх довбнею так, що аж мозки
порозтріскувалися по деревах. Решта ж нечисти повтікала.
Зближалась вже осінь і він по цім бою покинув Чорногірські
полонини та пішов через Буркут на Луковиці. Тут перебув
осінь і зиму, а як діждався весняного сонечка і його тепла,
пішов знов у Бескиди.

Бачив Лукин, як то нераз з небесних висот падуть зірки
на землю. Задумав він, якби отак зловити одну зірку для се-
бе. От, була б утіха! Положив би в дзьобеньку та й носив би
цілий час при собі. Ото ж буде ходити ночами по лісах, – бо
вони все на ліси падуть, – і може якось вдасться таки злови-
ти одну зірку.

От і ходив та блукав по лісах ночами, яле не легко було
зловити падаючу зірку. Аж таки одної ночі впала поблизу
одна зірка і Лукин думав, що, ось-ось, зловить її. Вже й про-
стягнув руку по неї, а вона впала і десь щезла – заховалася.
Була та й нема.

Нараз чує, хтось цілком близько сміється голосно, прямо
регочеться. Оглянувся позад себе, а там старий, сивоволо-



 
 
 

сий та бородатий дідуган. Вп'ялив в Лукина свої пронизливі
очі, регочеться та покивує головою. Далі говорить грімким
та голосним голосом, немов із бочки:

«Ну, що, леґіне? Захотілось тобі зловити зірку, га? Моло-
дий ти та й молодий в тебе розум. Господь сотворив небеса
і зірки на них для людського ока, а не для людських рук! На
те, щоб вночі людям світили і їх веселили. Оті, що вже па-
дуть, скінчили свою службу і йдуть в землю так, як і люди,
вмирають – така то вже воля Всевишнього. Зірки на небі, як
і щастя – не легко їх зловити. Вони, немов пташка, була й
нема. Пурхнула, полетіла в світ. Не збагнути людським роз-
умом ні небесних просторів, засіяних зірками – не збагнути
й щастя, – що воно таке і в чому воно криється.

Ось, що я тобі скажу, леґіне: Зірки не зловиш і не візьмеш
її в свої руки. А щастя? Мало є таких людей, яким удалось
зловити щастя, а ще менше таких, які розуміють, що воно
таке. Ось послухай молодику, що тобі скаже старий, лісовий
дід:

Якщо б і вдалося тобі зловити якусь зірку, – хоч це немож-
ливо ніколи, – то це не принесло б тобі жадної користи ні вті-
хи. Зірки гарні лише здалека, для очей. Господь сотворив їх
для прикраси всесвіту та для милування людського ока. Годі
досягнути зірки руками, так як і щастя є невловиме. Лише
той є щасливим, хто любить вільне життя. Повне щастя є у
вільному і свобідному житті отже – не дати себе на припону
прив'язати, як котюгу. Треба вміти свою свободу обороняти



 
 
 

за всяких умов. Ось і в цім полягає щастя! Але чи всі люди
знають про це? Чи всі хочуть чути про цю свободу? Багато
бачив я на своєму довгому віку.

Ото, один чоловік хотів теж, як ти, зловити зірку. Ходив,
блукав і шукав зірки. Так і по сьогодні він ходить та шукає
зірки і – зійшов з розуму. Другий знова шукав щастя – ду-
мав, що щастя є в багатстві. Знайшов багатство, і що з того –
зістав його невільником! За оте багатство віддав свою волю.
Неволя ж нікому не дасть щастя! Оце все. добре пам'ятай,
леґінику!

От, знав я ще одного верховинця, що довго ходив горами
і шукав щастя. Ну, і знайшов в одній печері багато золота і
срібла. Зрадів дуже. Ото стану богачем. Маю щастя – думав
собі. Довго носив він цей скарб зі собою, але не був безпеч-
ний за нього. Носив його і не міг спокійно спати. Ану ж на-
падуть на нього злодії і заберуть його скарб та ще й його са-
мого можуть вбити при цім. Із цих щоденних турбот змарнів,
почорнів, постарівся і згорбатів під цим тягарем скарбу. Ото
і заснув раз під скелею, де загніздилися орли. Спить та й у
сні чує, як один орел до другого каже:

«Який то дуже нерозумний отой чоловік, що спить під
скелею! Він того напевно не знає, що ми, чорногірські орли,
знаємо: щастя, це не скарби, а вільність, простори, свобідний
лет і буяння!»

Прокинувся отой чолов'яга зі сну, перекинув торбу з скар-
бами через плечі і подався до печери, де знайшов був скар-



 
 
 

би. Поставив там скарби так, як вони були перед тим і пішов
собі геть. Зразу стало йому легше на душі й серцю, немов би
хтось рукою зняв весь тягар. Випростався і помол однів та й
від серця заспівав:

«От тепер я заспівати й погуляти хочу,
Тепер свою головоньку нічим не клопочу».

«Тепер я вільний, як чорногірський орел – подумав собі.
– Тепер я щасливий».

І справді – як орел – пішов вільний та радісний горами та
лісами. Здається літав, а не ходив. Так само і з тобою, леґіню.
Нехай тобі раз на все відхочеться зірку в руки злапати. Не
шукай там щастя, де не можна його знайти. Ясні зірки є в
небесах і в людських серцях та в чистій, непорочній душі
людини. В пориві серця чистого, як у верховинських орлах, є
людське щастя, леґіню. Шукай щастя і зірок в грудях чистих
– там знайдеш!»

Ледве доказав це слово старичок і раптом зник в гущавині
ліса.

Лукин же, немов причарований, стояв на тому самому
місці і роздумував над щойно почутими словами від старика.

 
* * *

 
Не знав Лукин, як і коли проминуло йому в ріжних при-



 
 
 

годах літо. Прийшла осінь. Погідна, золота, ранками інеєм
посріблена, верховинська осінь. Сам Господь власною рукою
святою розмалював Карпати ріжнобарвними фарбами, ви-
ткав коверець і пристелив ним усі Бескиди. Осіння красота
гірська, куди не поступити, куди не поглянути.

За руку бере та осінь Лукина й веде полонинами, кичера-
ми й сиглами, не дає в днину присісти, ніччю заснути.

Іде полонинами з Луковиць у сторону Дуконі, перейде
Козубейку і Явористу, а там зійде плаєм на Пробійну.

Майже всі полонини опустіли вже. Опустіли, притихли й
посумніли. Осінь зігнала з них маржинку й овечки в села.

Але, що це? Чує Лукин, поминувши Похребтину, сум-
не порикування коровок і плачливе блеяння овечок. Набли-
жається, ось і вже бачить їх. Попереду них ватаг, а позаду вів-
чарі. Підійшов до них. Питає ватага: «Куди Бог провадить,
ґаздо годний?» «Коли би Бог провадив, усе було би гаразд, –
а то якась нечиста сила водить нас уже третю днину й не дає
нам добитись на плай! Не знаємо, де ми, не знаємо куди йде-
мо» – відповів зажурений ватаг. «Аз котрої ви полонини й
куди вам дорога, на котрий плай і в котре село? – питає Лу-
кин. «Ми з полонини Дуконі, а дорога нам почерез Грамітне,
а там понад Черемош, і в село Білоберізку» – каже ватаг.

Здивувався Лукин. «Дорога почерез Грамітне, кажете, а
ви йдете в сторону Буркута. Ніщо інше, а таки справді вче-
пилась вас нечиста сила й водить, куди сама хоче» – на це
він. «Ой водить, водить і не перестає колесувати нами поло-



 
 
 

нинами». «Навертайте маржину, йдіть за мною – я заведу вас
у Грамітне, а звідтам уже проста дорога через Гниневу понад
Пробійну, а дальше, тримаючися Черемошу, зайдете в свою
Білоберезівку»…

Іде Лукин, а ватаг і вівчарі за ним з худібкою… Вечором
були в Грамітнім. Там заночували.

Ось, що розповів ватаг Лукинові, поки поснули: Він, ґаз-
да в Білоберізці, Сенько Коченюк. А в Бервінкові»сиве Іван
Лупійчук. Не люблять там його люди, кажуть він великий
знахор, мольфар, дехто каже, він упир. Той Лупійчук має
невелику полонину за Козубейкою, поблизько Дуконі. Захо-
див часто до Коченюка в стаю, як казав «люльку покурити та
поговорити». Але що за біда й мара? Майже завжди тої дни-
ни, коли Лупійчук навідується до Коченюка, мусить статися
якесь нещастя на полонині. То ведвідь уб'є вола, або корову,
то вовк порве барана, або вівцю. Забагато того «добра» бу-
ло Коченюкови! Коли одної днини загостив знову до нього
Лупійчук, він прогнав його зо стаї, та ще й «всєко» назвав
його, опоганив і опаскудив. У страшну лють попав був і хо-
тів у додатку набити, але той утік. Втікаючи скреготав зуба-
ми, намахував кулаками й грозив, просичав гадюкою крізь
зуби: «Пожди, пожди, Коченюку, за цю «омразу» меш тєми-
ти Лупіичука, ґазду з Бервінкови! О, меш тємити до самої
смерти!»

А під осінь, коли Коченюк задумав сходити з Дуконі в се-
ло, той проклятий мольфар напустив на нього ману, мару,



 
 
 

блуд, чи якусь іншу біду. Не міг ніяк зійти з полонини на
плай. Був би пропав ураз із вівчарями й маржиною – запала
б була й зима на полонинах…

Уснув Коченюк, а Лукин не міг скоро вснути, думав – роз-
думував над тим, що чув. Рано сказав, що піде з Коченю-
ком у Бервінкову, мусить зайти до того поганюка Лупіичука,
мольфара… Зайшли в Бервінкову, Коченюк показав Луки-
нові посидок Лупіичука, розпращався з Лукином і «роздєку-
вався», тай пішов у свою Білоберезівку.

Заходить Лукин до Лупіичука. Привитався з ним, розго-
ворився. А потім таки «просто з моста»:

«А покажи-ко, Лупійчуку, того, твого «чорненького», чи,
як кажуть, «вихованка». Кождий мольфар має «щезника»,
а ти ж мольфар»… Та Лупійчук лишень сміється, аж рего-
четься – не думає слухати наказу Лукина. Попадає Лукин у
злість, починає мольфарові грозити. А той і дальше сміється.
Цього сміху Лукинові було забагато. Вхопив Лупіичука впо-
перек, потряс ним, як молодою грушею і здавив у руках, що
тому дух заперло. «Видаш „вихованка" в мої руки, видаш?».
А Лупійчук нічого, тільки покліпує очима, що вилізли йому
на верх. Бере Лукин мольфара на руки як дитину й несе його
до Черемошу. «Утоплю, як лиху котюгу й не будеш шкоди-
ти людям і робити їм пакостей! За таких як ти нема гріха!»
Ось Лукин уже над Черемошем. «Або даси мені твого „вихо-
ванка", або віддам тебе Черемошеві, нехай потре на камін-
ню твої прокляті кости. Хвилина, і буде по тобі, а що тобі



 
 
 

з того, що твій вихованок залишиться?» Приговорює Лукин
до мольфара і несе його, де найглибше плесо ріки. Хвили-
на, і випустить із себе мольфар свою чорну душу. Побачив,
що Лукин не жартує, починає проситися в нього, «молеству-
вати» його, щоби дарував йому життя. «Давай „щезника" –
кричить Лукин – або ти, або твій вихованок!». «Дам, дам
тобі того вихованка, лиш не топи мене» – говорить мольфар
крізь плач.

Завертає Лукин із ним до хаті. Йде з ним у темну крмо-
ру. Оце «вихованок» уже в руках Лукина. Але пручається й
дряпає, починає кусати. Кричить Лукин на мольфара, щоби
зв'язав щезника міцними курмеями-мотузками. Зі зв'язаним
щезником вертає Лукин до Черемошу. Утопить шкідника!
Але прив'яже йому до ніг важкий камінь, а то може виплисти
на верх і врятуватися. Найшов уже каменюку, лиш прив'яза-
ти дияволові до ніг, але вдарив себе долонею по чолі. «А що
я задумав – утопити поганюка в цій чистій воді Черемошу? А
чи не збезчестив би я цю нашу ріку й не опоганив би моєї че-
сти? Ні, не зроблю цього!» – сказав твердо і рішучо. Сказав
і перейшов із щезником на другу сторону Черемоша. Пішов
понад Черемошем буковинською стороною. Ішов, аж підій-
шов під високу скалу. В тій скалі невеличка печера, можна
впхати в неї щезника, не вилізе з неї. Упхав туди щезника,
печеру привалив й заткав каменюками. Не будуть – ні він, ні
Лупійчук-мольфар – робити пакостей добрим людям. Лукин
задоволений, що ще одне добре діло зробив.



 
 
 

Зимував Лукин того року на Козубейці – жив, чим Бог
дав. До твердого життя привик. Яке воно було, таке було, але
вільне й свобідне було. Тай безбоязке – одного лише Господа
боявся і слухав його заповідей і «приказаній» – Йому одному
підкорявся від часу, коли пізнав Його і увірив у Нього.

Одної днини, а було це на Стрітення, коли то, як каза-
ли люди, зима зустрічається з літом, а «вуйко» думає, чи
не валити б йому вже «буду»-ґавру. Мороз злегшав був, Лу-
кин бродив усю днину засніженими лісами, втомився, то ж і
недивно, що скоро й твердо уснув на ведмежій шкірі, вкритій
вовчою. Спить… Не довго ще спав – пішов спати зараз таки
з вечора. Аж чує крізь сон – щось, чи хтось, відчиняє двері
й підходить до його лежанки… «Пуду» дало йому, страх –
ляк, обняв. Та це ж труп, кістяк. «Жєсний», глядіти на нього
не можна, але й очей відорвати від нього щось, якась сила,
не дає. В заглибинах голови, в очодолих, дві великі жаринки
– світло б'є від них.

А дальше? Оце починають кости того «жеснєка» покрива-
тись тілом – на очах Лукина обростають м'ясом. Ще, ще тро-
хи, й перед Лукином, чоловік – верховинець. Але хто він?
Приглядається Лукин ближче д'ньому… О, Господи, та це ж
Лупійчук, той мольфар із Бервінкови. «Що, пізнаєш Лупій-
чука, того, що хотів його втопити у Черемоші в Бервінкові?
Пізнаєш, пізнаєш, чому мав би не пізнати, вставай, ходи зо
мною туди, де заховав мого «віхованка» й передай його моє-
му синові. Той «віхованок», це наше родове добро, має пе-



 
 
 

реходити з дєді на сина. Я вмер, від тепер син мій власником
«віхованка». Вставай, бери що на себе й ходи! Скоро, скоро!
Часу в нас не багато, а дорога далека»…

Не по своїй волі підноситься Лукин із постелі, бере на се-
бе сердак і йде за Лупійчуком. Йде? Та де там іде? Ні, не йде,
а біжить, землі ногами не доторкає. Біжить Лупійчук, біжить
за ним Лукин. Нечиста сила каже бігти. А чому мольфар так
біжить і тягне Лукина за собою, того Лукин не знає. Знає
тільки, що забіжить з ним у Бервінкову, а там Лупійчук зро-
бить з ним, що захоче, буде мусіти випустити щезника з пе-
чері. Ось він уже з Лукином на Стебнім! Звідси вже зовсім
близько в Бервінкову. Пропаде Лукин.

А тут нараз – «кукуріку»! – раз, другий і третій. Лукин
наче щойно тепер прокинувся зо сну. «Де він – питає себе
– на Козубейці? Був це лише поганий сон?» Та ні, чує шум
Черемошу, він таки справді на Стебнім. Запіяв когут і моль-
фар щез, залишаючи Лукина самого. Що ж мав робити? До-
стукався до хати ґазди, Михайла Дронска, й розповів йому
свою «жєсну» пригоду. Пригоду, не сон і не сонне видіння.
Дронек порадив Лукинови піти на Плоску до того найбіль-
шого знахора і примівника, а то мольфар готов не дати йо-
му й дальше супокою. Лукин послухав доброї ради. Коли ж
зайшов в Устє-Путилів, побачив по другій стороні Черемо-
шу в Бервінкові похоронок. Люди доповіли йому, що це хо-
вають мольфара, Лупійчука, – вмер днем перед Стрітенням.
«Вмер, а по смерти прийшов до мене» – подумав Лукин…



 
 
 

Пішов на Плоску – знахар примівник. порадив, що Лупій-
чук уже більше не буде навідувати Лукина. О, бували давно
в Карпатах знахорі, примівники й ворожбити, що все вміли
зробити – добре і зле. А Лукин ніколи не забуде тої пригоди
з Лупійчуком. Вирятував з біди Лукина – когут…

 
* * *

 
Захопила раз Лукина дуже люта, сніжна і морозна зима в

колибчині там, де починається плай «Старий» з полонин у
Грамітне. Сніг і мороз, а до того ще й гострі, колючі вітри
полонинські, що валять з ніг і дух запирають. Буря з коленим
днем прибирає на силі. «Покумалися» сніги, мороз і буря і
показують Верховині свою дику красу й грізну силу. Нема
сили, яка могла б протиставитися їм. Найгірше шаліє буря
вночі. Крізь стіни колиби добивається, гасить ватру, до ко-
либи добуваються голодні вовки, виють, страхом проймають.
Не дають виглянути з колиби. Сніжниця осліпить, буря по-
валить на землю, мороз заморозить.

Та рано мусить Лукин вийти з колиби. Гляне, а там біле
море, навіть і ліси, їх гілля і верхи покриті снігом. Буря при-
тихла трохи, виглянуло з-за гір сонечко – не гріє, воно теж
заморожене й завіяне снігами. Лукинові треба піти в ліс, ви-
тягнути з сильок звіринку, занести в колибу й роздути ватру,
огріти колибу й заготовити їжу…

Сам не знає, як перебув у колибі Святе Різдво – в засні-



 
 
 

женій, морозом закутій колибі. А по Різдві зима оскаженіла,
загула, завила, розгулялася. Над полонинами заревіла чор-
ногірська, шалена буря…

Це «матбути», зірвався з залізних ланцюгів сам лютий
Арідник і пішов з нечистими, поганими силами в «данець».
Регочеться, б'є ногами-копитами в замерзлу землю, руками
валить, торощить старі ялиці і смереки. На верхи гір післав
своїх «щезників», відьмам дав у руки віники й наказав ме-
сти сніг із Чорногори на полонини і ліси, мольфарів післав
на села, вовкулаків і упирів вигнав із сховків на світ. Крізь
голоси бурі чути рев Арідника, регіт щезників, сміх і писк
відьом і відьмаків, тай перекликування мольфарів із упира-
ми й вовкулаками.

Бачить Лукин, не витримає в колибі. Загине. Пропаде. Бу-
ря порве колибчину разом із ним і занесе в нетри-дебри, що й
слід по ньому загине. Нехай буде, що буде, нехай діється Бо-
жа Воля – життя чи смерть, а він попробує добитися до лю-
дей, зійде плаєм у Грамітне. Довгий, крутий і стрімкий той
плай Старий. З усіх плаїв на полонини найстарший – звідси
його назва – Старий. Прорубали його крізь праліс ті з пер-
ших завойовників Карпат. Велику силу і завзяття мусіли ма-
ти ті наші давні верховинці.

Ранком, коли трохи прояснилось було, зачинив Лукин ко-
либу й подався на плай. Мусів добувати із себе всіх сил, що-
би бристи снігами. Западав нераз у сніг по шию, перелазив
грубезні бервена дерев – «виверти», що їх буря повалила



 
 
 

впоперек плаю. Буря не оминула й плаю. Щойно перед вече-
ром станув над замерзлим потоком Грамітним. Буря шаліє і
тут, мете снігом, світу не видати. Як дістатися до людської
ґражди? А тих ґражд було тоді мало над Грамітним. Та до-
брий і ласкавий Господь не дав Лукинови загинути – завів
у ґражду ґазди. Лабуди, на убочі за потоком. Слава Богу, не
загине…

Застукав барткою у двері. Ґазда відчинив їх і завів напів-
живого Лукина в теплу хату. Лукин засніжений і обмерзлий,
не може видобути з себе й слова. Ґаздиня зняла з нього верх-
ній одяг, хотіла і роззути його, але постоли примерзли до ніг,
треба було пхати ноги з постолами у воду. Посадили Лукина
на лавицю біля стола з харчами, але він відмахувався руками
від їжі, випив лише горнятко теплого молока, упав колодою
на лавицю і зараз запав у глибокий сон. Спав довго мертве-
цьким сном, пробудився другої днини десь щойно вполудне.
Похарчував і розговорився зі старим Лабудою. Вподобався
дуже Лабуді за цікаві повістування про свої гірські пригоди
в лісах і на полонинах Карпат. Не хотів відпустити Лукина
від себе.

Дочекалися «Відорщів» – Йорданьких Свят. Щедрий
вечір… Прийшли до Лабуди внуки, щоби защедрувати діди-
кові й бабці. Щедрують – Лукин слухає. Одну з тих щедрі-
вок затямив добре. Кожня її стрічка кінчалася: «Ладо, Ладо,
Ладо, все на світі радо… Щедрий вечір на землі!» Кортіло
Лукина дізнатися, що це оте, «Ладо», але якось не смів по-



 
 
 

спитати про це Лабуду.
Минав Лукинові скоро час – проминула зима, весна,

прийшло літо, а Лукинові не сходило з пам'яти й думки оте
– «Ладо»…
Прийде незадовго день Св. Івана – Купала. Лукин мусить

зустріти Свято-Іванський вечір у Чорногорі. Побачить там
ще раз ті чуда-дива, що діються в Чорногорі вніч перед Св.
Іваном…

Іде Лукин Чорногорами – сонечко ще на небі, але вже ла-
диться до спочинку. Втомилося, довгу дорогу перейшло по
небесах. На відхідне хилиться, припадає до землі, цілує про-
міннячком полонинські трави й квіточки, передвечірнє про-
щання шле верхам лісів і Говерлі та Піп-Іванові. А Лукин
іде, барткою вимахує, очима ловить соняшне проміння. Як
би міг, поклав би його собі в пазуху, щоб гріло тіло й весели-
ло серце. Сонце – це ж Боже око. Ним оглядає Господь усю
Верховину й верховинців.

Нараз побачив Лукин старшого вже верховинця. Іде й зби-
рає полонинські квітки. Багато вже призбирав їх. Чує – той
верховинець, зірвавши квітку, говорить: «Для Ладо, для Ла-
до». А може це лише причувається Лукинові? Та, ні – чує
добре – «Ладо, Ладо». Приспішив кроків, підійшов до вер-
ховинця. Привітав його, розбалакався з ним, а потім спитав,
що це те «Ладо», про яке чув від нього? Мабуть квіточки
збирає для нього? Відповіді на це не почув. Балакали про це
й те, зайшли на Шпиці. Верховинець випитував Лукина, хто



 
 
 

він і звідки, а коли вивідав усе від Лукина, взяв його за руку
і запровадив у печеру в скалі. Темно було в ній. Верховинець
засвітив воскову свічку й освітив печеру.

В світлі тої свічки побачив Лукин витесану, вирізьблену з
яворового дерева женщину. Вона стояла, наче б жива. Вер-
ховинець поклав свічку перед нею і притрусив її квітками,
що їх приніс. Трикратно вклонився статуї, три рази вимовив
слово «Ладо». Чекав, аж вигорить свічка, а тоді вивів Лукина
з печері на двір. Лукин почав просити його, щоб оповів йо-
му про ту жінку з дерева й сказав та пояснив про саме слово
«Ладо», що його кілька разів вимовляв. Довго мовчав чоло-
вік – думав, надумувався, вкінці заговорив: «Нікому не опо-
відав я цього, що почуєш від мене – тобі одному скажу це:
«Цю жінку з дерева вирізьбив колись мій пра-пра-дід і заніс
її в цю печеру. Був він напевно перший з тих, хто зайшли в
Чорногору перед віками. Звався він Кімей – його нащадки,
як і я, Кімейчуки.

Наш Кімей не знав правдивого Бога – багато й других на-
ших людей не знали його. «Богом» для них було сонце –
мали багато добрих, лагідних, але й не мало злих, грізних
«божків». До добрих належала Ладо. Та «богиня» врятувала
раз життя Кімееві. Попав був у руки песиголовцям – смерть
заглядала йому вже в очі. Закричав у смертельних судоро-
гах. «Ладо, Ладо, рятуй, вирви з рук песиголовців!» І «Ладо»
врятувала його. Зайшов у Карпати, але й тут не забув «Ла-
ди» – до смерти вдячний був їй. Вирізьбив її таку, як бачив



 
 
 

у смертельній тривозі й заніс у печеру на Шпицях.
Перед смертю наказав найстаршому синові не забувати

теж «Лади», і щороку перед Купалом відвідувати її і в да-
рунку заносити їй квіти. Наказ цей Кімея переходив із роду
в рід, дійшов і до мене, перейде до сина й унука. Хоч ніхто
з нащадків Кімея не вірив і не вірить у якусь там погансь-
ку «богиню», але наказ і воля пра-пра-предка святі для роду
Кімейчуків. Кімей же вірив у неї і був певен, що вона вря-
тувала його від смерти».

Лукин подякував верховинцеві за те, що почув від нього –
верховинець попращав його й пішов геть – Лукин залишився
на всю ніч у Шпицях.

 
* * *

 
Мав Лукин тієї святоіванської ночі ще одну зустріч. Оце

стрінув знову старого верховинця – ходив полониною та зби-
рав зілля і викопував коріння. Зійшлися оба, привіталися.
Старик узяв Лукина за руку, привів до каменя і казав сіда-
ти на нього. Присів і сам. Заговорив, спитав: «А чи ти не
той, що то лісовим леґінем тебе називають?» «Може і той –
відповів Лукин – у гірських цих лісах виріс я, лісами і го-
рами ходжу-блукаю, без них не жив би, люблю їх усім сер-
цем моїм»… «А мене звуть знахором, а то й ворожбитом»
– сказав старик. «А воно, вилиться мені, що лише Господь
дав мені ласку помагати людям у біді й нещастю, лікувати



 
 
 

їх і їх маржинку. Не чарами, а зіллям й корінням, що їх зби-
раю. Але й це треба тобі, леґіне, знати, не лише людське тіло,
але й душа потребує ліків. О, ще й як потребує! Скажу тобі,
леґіне, таке, чого певне не чув ще й не знаєш. Знай: здоро-
ва душа, то й тіло здорове. А люди на світі відріжняються
один від одного не лише тілом і серцем. Найважніше і най-
цінніше в людини, це честь-гонор – і це треба завжди мати
на тямці. Не майно, не багатство, а честь найдорожча. Май-
но можна втратити й знов набути, а втратиш честь, ніколи
вже її не найдеш. Жити можна без майна, а без чести ні! Без
неї ти мертвий. Бо тільки честь-гонор оживлює тіло й душу,
розум і серце, дає повагу, вартість і пошану перед людьми
і перед Богом. Як без душі, так і без чести нема життя. Як
душу, так і честь треба хоронити і обороняти. Має людина
свою душу й честь, – має їх і нарід, мають і наші верховин-
ці. Але на них чигають і настоюють злі й погані духи й уся-
кі вороги. Як вічна й не вмируща душа людська, так повин-
ні люди дбати, щоб і їх честь не пропадала разом із смер-
тю. Мертвий, що чесно прожив свій вік, має більшу вартість,
ніж живущий безчесний – пам'ять про чесного живе й по йо-
го смерти – переходить з покоління в покоління. Спитаєш,
леґіне, що це та честь – хто чесний? Чесний, хто шанує Божі
й людські закони, хто уникає нечесних і не дружить з ними,
любить добро і правду, а ненавидить зло і брехню, хто не за-
буває своїх предків і носить пам'ять про них у своєму серці.
Гонор-честь, це гордість і гідність, відвага, сміливість і муж-



 
 
 

ність та стійкість, непохитність, правдомовність і словність,
та й готовість стати в обороні правди й справедливости – за
них і життя віддати. Честь у собі носити та її боронити може
для декого й не легко – для слабих духом, але вона, це скарб
найцінніший… Затєм собі цисе, леґіне, й будь все чесним,
став честь високо, понад усе!»

Запевнив Лукин старого, що цього, що почув від нього,
ніколи не забуде – й розійшлися оба. Ще цього літа мав Лу-
кин кілька пригод…

Оце на полонині Радулі, вхопив був ведмідь барана – вів-
чар боронив його, але оборонити не мав сили. Ведмідь по-
рвав барана й розпудив вівці по сиглах. Вівчар прийшов У
стаю без овець. Ватаг кинувся на вівчаря з кулаками. На це
надійшов Лукин. Вислухав вівчаря і пішов з ним у сиглу.
Поміг позбирати вівці, найшов захований кусень м'яса з ба-
рана, засів там на ведмедя і убив його. Решту м'яса з барана
і ведмедя приніс у стаю і кинув бовгареві під ноги. Вівчареві
казав віддати ватагови те, що від нього дістав. «Мусить бути
й на полонині правда й справедливість» – сказав. Не хотів,
щоб ватаг гостив його – пішов на Стіг.

Там стрінув мадярського пана. Вбив оленя і казав слугам
забрати його зі Стога на Копилаш. Лукин попав у велику
лють. Кинувся на мадяра зі своєю довбнею, вирвав йому з
рук кріс, порозганяв слуг, а оленя забрав на сусідню поло-
нину й заніс у стаю. «Наші тут полонини і ліси, наша тут і
звірина, а мадярам «засі» до неї» – сказав.



 
 
 

На Прелучнім напали злодійські волохи на стаю, коли вже
все спало блаженним сном. Підкралися вночі, пов'язали вів-
чарів і бовгарів і позатикали їм роти, щоби не кричали. Ла-
годилися загорнути ботей овець і погнати їх на свої полони-
ни. Якраз тої ночі ночував там у стаї Лукин. Не спав твердим
сном, почув рух у загорожі, вхопив свою довбню і побіг до
загороди. Побачив там непрошених «гостей» і без надуми з
довбнею на них, поки не прогнав їх.

 
* * *

 
Ясна, місячна ніч була, в таку ніч не годиться спати, сказав

собі Лукин. Полониною Скуповою іде, куди не гляне, всюди
чари карпатської ночі. Перейшов полонину, зійшов на плай.
Там, за плаєм, ґражда багатого ґазди, Красія. Бачить Лукин
хтось там біля ґражди «кутається». Напевно не ґазда – той
спить твердим сном.

Ніхто другий лише зайди-злодії добуваються до комори.
Приспішуе кроку. Але злодії теж спішаться. Он, уже видно їх
на плаю. Підійшов Лукин до ґражди. Бачить комора розбита.
На плай і за злодіями. Догонив їх на Кремениці. Довбнею по
них б'є, а б'є, куди тільки засягне. Відбив у них «берівку»
з талярами. Несе її Красієві. А той спить, аж хропе, ледви
розбудив його. Віддає йому бербеницю з грішми, оповідає,
як злодії добулися до його комори й забрали з неї гроші. Та
він здогонив їх і гроші від них відібрав…



 
 
 

Не знав Красій, як за це дякувати Лукинові.
Перейшов Лукин ліс, Кривий і зійшов на Білу Річку. Сон-

це підійшло було вже високо на небі. Над річкою побачив
дівчинку. Станула на слизький камінь, посовгнулась і впала у
бистру воду. Напевно була би втопилася. Але Лукин «штрик-
нув» у воду й витягнув з річки дівчинку та заніс в хату дєді,
над річкою. Багато-багато таких пригод мав Лукин того літа.
Думав, що чесно провів його, за що певно похвалив би його
старий знахар, той на Шпицях…

Загостила в гори знову довгождана-вижидана весна. Не
знає Лукин, котра вже в його житті, згубив тим веснам раху-
бу.

Карпатська весна… Замаєна, заквітчана, закосичена, з ві-
ночком із провісночок на голові – з проміннями сонця в
очах, із співаночками на устах, із фіялочками у руках, у по-
стільцях із барвінку на ногах. Лагідним, солодким вітерцем
дише, пахощі по горах розносить, віру, надію й любов у сер-
ця верховинців вливає, турботи, журу каже забувати, душні
хати залишати, на верхи гір виходити, на полонини поспіша-
ти, у флоєри грати, співаночками-гуляночками весну зустрі-
чати…

Застала ця весна Лукина, на полонині, Староста!. Діждав-
ся там ночі перед святим Юрієм. Завтра верховинське, вели-
ке свято, св. Юрія, а з ним «полонинський хід».

Ясна зоряна ніч над Старостою. З неба сипляться на зем-
лю срібні і золоті перли, самоцвітами полонину засівають.



 
 
 

В таку ніч ніщо в горах не спить, – не думає про сон і Лу-
кин. Полониною іде, ловить ухами весняні шуми довколіш-
них лісів, задивлений в срібні і золоті зірки та в темно-голу-
бе небо над горами. Іде, наче пливе, ногами землі не досягає,
на крилах несе його весняна ніч, у озері краси купає, каз-
ку весняної ночі шепче. Стрінув стадо оленів. Скубе молоду
травичку; обійшов їх іздалека, щоби не наполохати. А там,
під лісом, стадко сарен пасеться. Сови й пугачі переклика-
ються, не сплять і цвіркуни й другі комашки. А потоки не то
шумлять, а гремлять, клекочуть, грають.

Зійшов Лукин із плонини над Черемош. Гучний, голос-
ний, ревучий той Черемош, усе приглушує. Та Лукин любить
ті його нічні голоси, – шуми, клекоти й реви. О, ще й як лю-
бить! Іде понад ріку…

Подоганяє старого діда. На плечах у ньго бесаги, в руці
«клєбука», пригорблений трохи. Привітав діда, як годиться.
Довідався від нього, що він щороку ранком на св. Юрія зби-
рає на лузі над Шибеним перші, весняні квіточки, а вдома
засушує – найнадійніший лік на болі і рани. Йде тепер над
озеро Шибене. Лукин сказав, що піде разом з ним. Ідуть по-
над потік Шибений. О, він дуже крикливий і клекотливий!
Заглушує їх розмову. Голосно грає своїм срібно-зеленавими
хвилями, танцює по каменюках і не тихне ні на хвилину.

Наближається карпатський, весняний, золотаво-рожевий
ранок. Ось зарожевілися промінням сходячого сонця верхи,
кичери й полонини. Раннім сонцем сходить на гори всміхне-



 
 
 

на весна, пестить їх і голубить, серцем цілує, заглядає в душі
і серця верховинців, охололих гріє, в жили нову кров вливає,
сталить м'язи, дає в руки стальові бартки… А ось заграв уже
св. Юрій у золотий ріг. Залунав голос того рогу на Говерлі,
перейшов на Піп-Івана й понісся усіма горами, лісами, поло-
нинами й царинками. Грає, верховинців кличе-закликає іти
з маржинкою і овечками на зелені полонини.

Доходить Лукин із стариком до озера. Здалеку побачив
над озером троє дівчат. Побачив і здивувався. Звідкіль вони
тут так раненько взялись? І хто вони? Миють свої личка хо-
лодною водою озера. Питає Лукин старика, чи не знає, хто
ті дівчата? Всміхнувся дідо… «Знаю, знаю, хто вони… Чо-
му не мав би знати? Про тих троє дівчат повістував мені ще
мій прадід. Вони, ті дівчата, це найвірніші діти нашої зем-
лі, це найбільші улюблениці нашого народу». «А мають во-
ни «ймена» – спитав Лукин. «Мають, мають! Імена дав сам
Господь, посилаючи їх на землю. Та перша, в чорній одежі,
це Віра, друга в рожевому одязі, Надія, а третя вся в білому
– Любов. Всі три вони, осолода людського життя, скарби по-
над скарби, багатство понад багатство світу.

Вони щороку ранком на св. Юрія приходять над озеро
Шибене мити свої личка в його прозорій воді. Личка – фія-
лочки, рожі, прекрасні, все молоді, усміхнені, життєрадісні.
Щороку в цей великий день, приходжу сюди й бачу їх.

Віра – це сила, твердість і неподатність, зброя на плечах,
топір у руці. Надія – мужність, молодість, сонце у хмарні дні.



 
 
 

Любов – прикраса й зміст життя. Віра ломить залізо, кру-
шить найтвердіші скали, веде крізь бурі життя. Надія, це хліб
і вода, без них немає життя. Вона ватра, що гріє у стужу, на-
віть у зимі рожею цвіте, соловейком співає, кайдани ламає, з
тюрми визволяє. Любов прикраса людського життя, святоч-
ний одяг в будень, квіточка в городі життя, промінь сонечка,
спів пташок. Без неї було би життя важке, сіре й безбарвне.
Вони – силою Богом їм даною – відмолоднюють старих, по-
тішають засмучених, дають лік хворим, потіху нещасливим,
силу слабим, полегшу вмираючим – вони можуть умерших
воскресити й з гробів підносити. Хто не любить, не цінить
й не шанує цих сестричок, той не любить і Бога, не любить
людей, не вміє і себе самого любити. Це гнила колода, що
валяється на землі, деревина без коріння і листя…

Оповідав мій прадід, що ці три сестрички, Віру, Надію і
Любов, забрали колись з собою наші предки, вибираючись у
далеку мандрівку у сторону гір Карпат. Ті сестрички дали їм
силу й витривалість у мандрівці, вони допомогли й Карпати
здобути, допомогли у руках затримати й ворогам не дати. З
того часу по нині, Віра, Надія і Любов, це найбільші скарби
верховинців – нема сили, яка вирвала би їх із їх душ і серць!

Кортіло дуже Лукина підійти ближче до тих сестричок,
але старик постримав його. Сказав: «Як не вільно наближа-
тися до Господа Бога, так і не дозволено підходити зблизька
до Його трьох улюблених донечок. Як Бога можна здалеку
лиш подивляти, славити й любити, так і тих сестричок. За-



 
 
 

хочуть, самі до тебе прийдуть і заглянуть у твою душу, коли
чиста і безгрішна».

Слухав би був Лукин дідика дальше, не наслухався б його.
Та дідок сказав, що йде шукати квіточок і зіллячка. Попра-
щав Лукина й пішов.

А сестрички, помивши свої личка в воді Шибеного, пома-
хали ручками в сторону Лукина й піславши йому усміх ран-
нього сонця, пішли в ліси, над Шибеним.

Лукин пішов у Чорногору, поніс у своєму серці Віру, На-
дію і Любов. З ними й тільки ними буде жити до самої смер-
ти, їх забере з собою до гробу.

Блукав Чорногорами, побував на Піп-Іванові, де на його
верху було ще багато снігу. Днинка була погідна, соняшна, –
весняна днинка Св. Юрія. Бачив усі свої гори в повноті і
величі краси – натішитися ними не міг. До пізнього вечора
ходив Чорногірськими полонинами, слухав весняних шумів
лісів і потоків, із плаїв, що вели на полонини, доходив до
нього рик маржини, іржання коней і блеяння овечок, весе-
лий голос сопілок і тужлива гра трембіт. Це ж «полонинсь-
кий хід», велике свято верховинське… Не счувся, як захо-
пила його ніч на плаю з Піп-Івана в сторону Говерлі… Холо-
дом дише Чорногора, приморозок паде на трави полонин…
Треба думати про нічліг. На щастя найшов стару колибчину
– в ній заночує. Та перш усего розложить ватру. Втомлений
цілоденною мадрівкою, скоро вснув при палаючій ватрі.

Довго чи коротко спав, не знає. Почув, що хтось зайшов у



 
 
 

колибу. При світлі ватри побачив – кого? Мольфара й двох
щезників – певно післанці Арідника. Мороз пішов Лукино-
ві поза шкіру. А ті, як скажені пси, вишкірилися на нього.
Знає, прочуває, що хочуть зробити з ним: схопити в погані
руки, ввергти на ватру й спекти, як барана. Ловлять Лукина
за руки і ноги, а він не має змоги вийняти з-за череса пісто-
лю і ніж – безборонний. їх трьох, він один. Борониться, як
може, не здається – кусає зубами. Чує – слабне, опускають
його сили. Одинокий рятунок – Бог. Просить, молить Госпо-
да, щоб післав йому на порятунок ті три сестрички, що ба-
чив їх над Шибеним – Віру, Надію і Любов. Він уже ледве
дише. Ще хвилина, дві і погані сили зроблять з ним те, що
задумали – спалять…

Аж тут, як крізь сон бачить: у колибу заходять три сест-
рички. Чує: Віра кладе свою руку на його плече, Надія на
серце, а Любов цілує його в чоло. Не знає, дійсність це, чи
передсмертне видіння? Але чудо! Не знає звідки береться у
нього сила? Виривається з поганих рук! Бере впоперек моль-
фара й мече ним у двері колиби. Щезників викидає з колиби,
мов два полінця дерева. Цілковито звільнюється від погані.
Він тепер вільний, а згодом і переможець! О, знає, хто дав
йому цю велику силу – Віра, Надія і Любов! Це більш, як
певне! Бог прислав їх йому на рятунок. Цієї смертної приго-
ди в Чорногорі не забуде ніколи… І трьох сестричок…



 
 
 

 
* * *

 
В мандрівках горами й полонинами пройшли Лукинові

літо і осінь – зима застукала його на Шкорупгнім над Зеле-
ним. Довга й люта була – звичайно, карпатська зима. Вкінці
таки мусіла залишити гори й зробити місце весні… По Бо-
жому «повелінню».

Весна. Весна! Ще одна в житті Лукина. Весняний гомін
несеться верхами й полонинами, весною шумлять карпатські
ліси-бори, грають потоки, гримлять ріки. Леґіні в сопілки й
теленки грають, дівчата веснянок співають, весну співаноч-
ками-гуляночками вітають. Ось-ось і святий Юрій на білому
коні над'їде, верховинців на полонини покличе…

Зачував Лукин, що в ніч над ранком перед св. Юрієм, Гос-
подь з небесних висот до верховинської землі промовляє. Та
голос Його лише щасливці, вибранці можуть почути. О, як
дуже бажає Лукин почути голос Бога! А може почує, може
Господь дозволить почути Його? Спробує…

В ніч перед св. Юрієм виходить Лукин на Говерлю. Говер-
ля сягає небесних висот. Станув на її верху й чекає. Почує
голос Божий, чи не почує? А над Говерлею вітерець холод-
ний повіває, срібні й золоті зірки миготять, Чорногору пе-
релками засівають, усе в солодкий сон запало, лишень вес-
на не думає спати – по горах, полонинах тихими кроками
проходжується, куди поступить, там за нею квіточки з землі



 
 
 

визирають, до зірок сміються. Весна Верховині казку ново-
го, радісного життя шепотом гір і лісів голосить… Блажен-
на, тиха, свята, весняна ніч над Верховиною перед днем св.
Юрія. Далеко вже поза північ. Лукин чекає. Тиша над Го-
верлею. Аж нераз, не знати звідки, біла-білесенька хмара на
зоряному небі… А з хмари чує Лукин голос… О, це Божий
голос… Лагідний, милий, солодкий голос… Лукин вже чує
зовсім виразно:

«Земле верховинська! Земле, що тебе я создав і моїм лю-
бим верховинцям у володіння передав! Багатством тебе я на-
ділив, красотою оповив! Ріками бистрими переорав, темни-
ми, буйними, зеленими лісами засадив! Земле, весною за-
цвіти, весняними шумами заграй, весняними водами загри-
ми, весь верховинський світ збуди й звесели! Щоб мої вер-
ховинці журби, смутку не знали, метеликами по горах літа-
ли, пташками щебетали, вірлами буяли! Доброю, ласкавою
для них будь – радощами, втіхою наповнюй їх грудь, мойого
наказу не забудь! Я сонцем тебе огрію, росою і дожджем по-
лию, щоб тільки ти їм плодів не скупила, й так як я їх люби-
ла, до серця пригортала, як мати дітей пестила, голубила…»

А тоді дуже приязно та ввічливо відповідала земля: «Вір-
ною Тобі, Боже, завжди я була й Твої святі накази виконува-
ла. Так було з первовіку, так буде й до віку!..»

Небесна ясність освітила Чорногору, затрубів св. Юрій
у свій золотий ріг, прокинувся зо сну весь верховинський
світ… Не зійшов Лукин із Говерлі ногами… На крилах вес-



 
 
 

няного вітру вірлом злетів, на Піп-Івана осів. Полонинами
на Погорілець пішов, над озеро Шибене звідтам зійшов.

А там? Там Лісні й Мавки, заквітчані первісночками, фія-
лочками й барвінком, за білі ручки побравшись, хороводами
й співаночками Юріїв день зустрічали. Лукина побачивши, в
танок узяли, усі разом танцювали – весну Божу вітали… Ліс-
ні й Мавки потім у лісах пропали. Лукинові пташки співали,
над Черемош супроводжали. Над бистротечним Черемошем
став, його хвиль, у голос запитав: «Була це дійсність там, на
Говерлі, чи лишень такий святоюрський сон він мав?»…

Перебрив Черемош, пішов блукати буковинськими гора-
ми. Блукав ними, а його серце раділо їх красою і багатством.
Але ж бути на Буковині і не зайти до Дарадуди, це не «єло-
си». Лукин любив дуже слухати повістувань старого буко-
винського знахоря-ворожбита. Він оповідав про «всєчину»,
а найбільше про те, що колись діялось у горах – про верхо-
винську «старовічину» повістував. Лукин слухав би був це
день і ніч.

Оповідав Дарадуда й про ріжні світи – казав, що не один,
а три світи, сотворив Господь! Надземний світ, земний і під-
земний. Надземний для себе, земний для людей, підземний
для духів. Усі ті світи повні таємниць, чудес і див, але не всі
люди можуть бачити, пізнавати й розгадувати їх. Найбільше
таємниць в небесному – надземному світі – не мало їх і в під-
земеллю. Людям дозволив Господь пізнати земний світ. Але
і на ньому не бракує таємниць, яких не зглибити людському



 
 
 

розумові. А в підземний світ дозволено лишень вибранцям,
духам, заглянути. Там заховано не мало таємниць з того, що
було й минуло.

Лукин спитав Дарадуду, чи знає він ті таємниці, та чи вміє
розгадувати їх? У відповідь на це Дарадуда лишень таємни-
чо всміхнувся під сивим вусом. Попращав Лукин Дарадуду
й пішов дальше оглядати й подивляти царство гірської кра-
си. Весна була в повному розквітті пишноти. Павою проход-
жувалася горами, квіточками їх закосичувала, ясним сонеч-
ком освічувала й огрівала, співаночками звеселяла. Куди не
ходив, де не бував, чого не бачив й не чув Лукин тієї Божої
весни!

Одної днини, пізним вечером, опинився в Чорногорі, в
підніжжя могутньої, в нічний сон западаючої Говерлі. При-
вітала його холодним вітерцем. Мусів розложити велику ват-
ру, Приляг при ній. Але чомусь не міг ніяк уснути, всякі дум-
ки лізли в його голову, відогнати їх від себе не міг. Чомусь
якраз цієї ночі передумував усе те, що чув від Дара-дуди на
Плоскій. Усе те не давало йому заснути. Здавалось, що онтам
стоїть Дарадуда, нахилився над ним й повістує, повістує, а
все про давні часи. Кілька разів докладав Лукин дров на ва-
тру. Вже була певно північ, як уснув. Ніч була темна, місяця
на небі не було, а зірки закрила густа мр'єч-неґура… Вкін-
ці вснув. Спить. Аж чує крізь сон, хтось підходить д'ньому.
Відкриває сонні очі – не бачить нікого. Та через хвилину бе-
ре його хтось за руку, підносить з чатиння, на якому лежав і



 
 
 

каже губним, гробовим голосом: «Ходи!»
–  Лукин уже на ногах, протирає кілька разів очі, але й

дальше не бачить нікого. Чує лише, що той «хтось» держить
його за руку й іде, та й його за собою тягне. Йде Лукин, хоч
не по своїй волі. А все не д'горі, а вділ, щораз нижче й нижче.
Здається в якусь пропасть веде його невидима рука. невиди-
мого духа. Не бачив нічого, не знав куди йде. Дихнуло на
нього холодом – здригнувся, обняв його страх. Почув знов
той гробовий голос:

«Я – Дарадуда! Та не той з Плоскої, ні! Я – прапредок йо-
го. Ти знаєш його, я знаю тебе. Знаю, ти щирий і вірний син
наших Бескидів. Лише таких люблю я. Слухай і затям те, що
почуєш від мене – слухай: За кілька хвилин побачиш щось
таке, що мало хто має щастя бачити його. Щоб тільки голо-
ва твоя не закрутилася від того, що тут побачиш. Та перед
тим мусиш почути від мене ось що: Знаєш уже, що був час,
коли в цих наших Карпатах не було людей – було це царство
звірів, країна лісів! Прапредки теперішніх верховинців заво-
ювали це царство, потом і кров'ю полили його. Не знали ко-
лись, давно, ті прапредки наші правдивого Бога, та все ж та-
ки безвірниками не були! Чув ти вже про це від того старого
діда, який показував тобі давню богиню, Ладо – бачив її і чув
про неї. Прапредки верховинців мали ще більше «богів»…
У часі, коли вибиралися в далеку мандрівку, щоб завоювати
Карпати, знали вже правдивого, єдиного Бога, але ж жаль їм
було й тих давніх «богів» – «богів» дідів і батьків. Склика-



 
 
 

ли нараду й врадили забрати їх із собою та заховати на вічні
часи в глибині Бескидів. Як урадили, так і зробили»…

Вдарило ярке, осліплююче світло в очі Лукина. Не зараз,
а через часок, побачив себе Лукин у величавій печері – яс-
кині, святині. Зразу не бачив нічого в ній. По хвилині щой-
но побачив усякі постаті, викуті з каміння, побачив багато
золота, срібла й самоцвітів. А там знову почув голос «духа»
– Дарадуди! «Гляди, леґіню: тут боги твоїх пра предків, хоч
і не всі. Он там найбільший їх «бог» – ім'я його Перун. Гріз-
ний, жорстокий «бог»… Він наводив на людей жах і тривогу
– його боялися і дрижали перед ним. Перун, це «бог» блис-
кавиць і громів, граду й повеней, був і «богом» війни. Ба-
чиш, у нього золоті вуса, а голова зі срібла. Він і тепер дає
людям про себе знати громами і блискавицями. Дальше самі
добрі «боги», хоч є між ними й «бог» вітрів і бурей. Він на-
носив людям часом немало шкоди. Це «бог» Стрибог. Най-
ліпший і найприязніший до людей був Дажбог. Він походив
від Сварога, що був його батьком. Дажбог був «богом» сон-
ця, врожаю, багатства й усякого добра. Гляди, на ньому самі
дорогі шати, блестять від золота, срібла й дорогоцінних ка-
менів. За Дажбогом Хоре, «бог» ватри. Дав людям кресало
й губку й навчив розкладати ватру, без якої не можна жити.
Верховинці довгі часи не забували його.

А там подальше Волос, опікун людської маржини й ове-
ць, «бог» дуже люблений і високо почитаний. А там у кутку
святині, уся в чорному – богиня Морена, або Мара. Це була



 
 
 

«богиня» пошестей, хворіб, смутку й смерти. її не любили
й боялися. За нею ще один «бог», – бог Див. Творив дива
й чуда, був і богом-віщуном увяких лих і нещасть. Дальше
– бог Ярило, бог молодости й кохання. За ним Перелесник.
Той спокутував людей, а найбільше молодь, до злого, приво-
див до гріха. Молодь любила найбільше отого там, молодця,
з павами за кресанею, заквітчаного, в святочному строю, ве-
селого й усміхненого божка, Купала. Це ж був божок моло-
дости, весни, радости й веселости. Молодь наша не забула
свого Купала й до нині – згадує його щороку, пісеньки співає
йому, заквітчує і возвеличує його». Забрали були прародичі
ще одного божка. Був це Світовид. Мав очі звернені на всі
сторони світу. Вдорозі в Карпати втопили його ненароком у
річці, Збручі.

Затих голос духа Дарадуди й зараз печеру-святиню закри-
ла темінь – погасло світло. Дух Дарадуди взяв Лукина за ру-
ку й повів за собою. Мовчав, не відзивався ні одним сло-
вом. Не знав Лукин, як довго йшов за ним. Нараз знову яр-
ке світло… Світло сонця… Лукин на просторій царині. Ца-
рина, наче долина над Шибеним, але простірніша й краща,
та й більше всякого квіття на ній. Красота, очей не відірва-
ти від неї… Обведена наче вінком віковими лісами кедрів,
модренів і тисів. Чує Лукин той самий гробовий голос:

«Так було тут, як ще людська нога не поступила сюди й
людське око не заглянуло в ці сторони. Гляди – там ті звірі,
яких Господь післав у гори, сотворивши їх. Отам звірі – зуб-



 
 
 

ри, верховинці казали «дзембри». А там могутні тури. Ці
звірі заховалися до нині лише на цій царині, деінде вигуби-
ли їх люди. Тут і до нині живе всяка звірина вільно і свобід-
но, як жила колись, тоді, як Господь сотворив ці Карпати та
покрив їх буйними лісами й наповнив звірями. Піднеси вго-
ру очі – там птиці, яких не бачив ніде й ніколи – це райські
птахи. Прислухайся до їх співів. Це співи на хвалу Богові».
Хвилина тиші… І знову той гробовий голос: «Здоров бувай!
Того що бачив і чув, не забувай! Верховину люби, бо любови
вона варта!»…

Проміння сонця з Говерлі заглянуло в очі Лукинові, збу-
дило з твердого сну й поставило його на ноги. Але не скоро
очуняв і прийшов до себе. Не знав, що йому думати? Був
цієї ночі в печері-святині, бачив богів прапредків, чув голос
давно померлого Дарадуди, був на райській царині? Був –
напевно був усюди, куди водив його дух Дарадуди!

Думав, роздумував сяк і так – до нічого не додумався. За
короткий на це розум у нього. До старого Дарадуди піде!
Сказав і пішов… Вислухав Дарадуда всю розповідь Лукина
й сказав: «Леґіню Лукине – не нам, людям, зрозуміти, згли-
бити й збагнути Божі таємниці! Не розгадати Божих загадок!
Нам тільки вірити – твердо вірити, що існують речі на землі,
в землі, а ще більше над землею, яких людське око не бачило,
людське вухо не чуло, а людському розумові не збагнути»…

З цим відійшов Лукин від Дарадуди. Пішов дальше блу-
кати своїми горами. Блукати й розгадувати нерозгадане…



 
 
 

 
* * *

 
Чув Лукин і від старих верховинців не лише від Дарадуди,

про карпатську погань і нехар, що зветься Мара. Має бути
це дуже, як чув, злослива жінка-дух. її треба сокотитися і
варуватися.

Колись давно-давно, коли в наших горах жили лише звірі,
а людей не було, та Мара панувала всевладно в Карпатах,
почувала себе тут богинею над усіми гірськими й лісовими
духами. Вони боялися і корилися їй.

Коли ж зайшли в гори перші люди, здобичники Карпат,
мусіли коритися тій Марі, вважати її богинею, молитися до
неї, приносити їй жертви – зі страху й боязни перед нею. Ро-
били це, щоб удобрити її та впросити не шкодити й не па-
костити їм. Десь там, за Чорногорами, в темних лісах, під
скалою, має бути камінний престіл, а на ньому – викута з
каміння – ота богиня Мара. Туди заходили предки ниніш-
ніх верховинців із жертвами для Мари. Та це мало-що по-
магало. Мара не любила людей за це, що посміли зайти в її
«царство». А вже тоді, як побудували в горах церкви й по-
чали вірити в одного Бога, та перестали молитися до Мари
й приносити їй жертви, вона попала в велику лють і запала-
ла ненавистю до людей. Почала сіяти між людьми незгоду,
ненависть, зависть і заздрість. Як, де й чим могла, тим шко-
дила верховинцям, стала їх лютим ворогом. Нераз і тепер



 
 
 

затягає верховинців у лісові дебри, звідки рідко коли вихо-
дять живими. Хоч верховинці, люди відважні, сміливі й го-
тові боротися з якою б не було поганню, то все таки не мо-
жуть встоятися в боротьбі з Марою. Вона ж «дух», а з духом
боротися нелегко.

Чув Лукин, що ту Мару називають і Маною, бо заманює в
свої сіті людей і не випускає із них.

А що не має постійного місця «посидку» – нині тут, а зав-
тра там – то кажуть: «Як гроші, так і Мана, сегодня є, зав-
тра нема». Повістували старики, що та Мана заманює людей
підступом і хитрістю в такі глибокі гірські і лісові вертепи,
з яких дуже важко видістатися на світ. Вислухав Лукин оті
повістування про Ману та й думав: «Може бути, що воно бу-
ло колись так, як говорять, колись, а не тепер.

Та раз оповів йому один старик, що сам він «пацив» із тою
Марою-Маною:

Мабуть знала вона, що він дуже ласий на гроші, що за гро-
ші готов віддати душу «нечістому». Ото заманила його в під-
земну печеру, де були великі скарби – срібні й золоті таляри.
На вид тих скарбів засвітилися йому очі, як голодному во-
вкові. Набрав срібла й золота, скільки міг двигнути. От ста-
не багачем! А воно не так, як думав. Пробує вийти з печери
– не вийде! Не найде виходу з неї. Довго-довго ходив по пе-
чері, охляв, ослаб – болять ноги, болить усе тіло, а виходу
з печери нема. Сів і заплакав… Бачить, не винесе скарбів із
печери. Як довго перебував у печері, не знає. Вкінці мусів



 
 
 

висипати таляри на те місце, звідки їх узяв. А тоді хтось, чи
щось, взяло його за руку й вивело з печери. Прояснився йо-
му світ. Вгорі понад собою побачив великих, чорних птахів.
Летіли й кричали: «Кра, кра, кра!» А йому здавалося, що
кричать: «Мана! Мара!» Та й чув ще за собою: «Прийшла
Мара-Мана, та й заманила в печеру дурного Лукина!» Було
йому на ім'я Лукин. Не може сказати, як видістався з лісових
вертепів. Та з того часу перестав думати про скарби, срібло
й золото та й сокотився перед Марою-Маною.

Розійшлись – Лукин з Лукином. Із усього, що чув леґінь
Лукин від старика Лукина, вбилася йому найбільше в тямку
та Мара, що має бути десь там за Чорногорою, та витесана з
каміння на камінному престолі. Мусить найти її! І найшов.
В глибині пралісу – під скалою! На грубій камінній плиті ка-
мінна потвора, витесана, вирізьблена. Величезна голова, а в
ній великі, світлячі, грізні очі. «Пуду» дає дивитися на неї.
Але Лукин не «страшків син». Підійшов до неї: пробує зва-
лити її з плити-престолу. Так, повалити ту погану, камінну
Мару, але як і чим? У нього в руках лише довбня. Натруди-
вся, намучився, але нічого не вдіяв. Подумав: може довбнею
розіб'є хоч її голову? Досягнув її, вдарив у неї… А тоді? За-
гуділо, зашуміло, заревіло щось, а його звергло на землю і
вирвало довбню із рук. Не знає як видістався на верх з гли-
бини лісової нетри. Боліли довго руки, боліло все тіло, а з
очей не сходила «жєсна» Мара.

Про це розповів Лукин тому великому знахорові на Плос-



 
 
 

кій. Від нього почув: «Це неправда, що Мара перебувала в
Карпатах ще тоді, коли в них не було людей. Ні – ту Мару
занесли в гори люди, ті, що перші зайшли в Карпати та за-
володіли ними. А ту Мару побачить і розіб'є на кусні щойно
Олекса Довбуш, ватажок карпатських опришків».1

Кажуть розумні люди: Не біда шукає чоловіка, а чоловік
її для себе шукає, і находить. Таке було з Лукином. Найшов
собі біду з Марою. Біду, та ще й немалу.

Почала напастувати його – не давала йому спокою ні вд-
нину, ні вночі. Вднину ходила за ним, уночі не давала спати.
Хоч зачинить очі, то всетаки бачить її перед собою: «жєсну»,
страхітливу, з «пулькатими» очима, з «кланцатими» зубами,
з ротом, готовим пожерти його. Ні на хвилину не сходить
йому з гадки, ні з мисли. Оце захопила його раз темна ніч
у Чорногорі. Заночує під старою ялицею. Треба розікласти
ватру. Ночі на Чорногорі дуже холодні, без ватри не можна
спати.

Призбирав і наносив багато сушняку-бервен і гиляк. Ви-
креше вогню, загорить і запалає ватра, горітиме до самого
ранку. Вийняв із череса кресало й губку. Креше, вогню не
викреше, не загориться губка. Що це, що це? Кресало незда-
ле, чи губка замокла? Не знає. Не вдіє нічго – мусить спати
без ватри. Але заснути годі – холод залазить у пазуху. А тут
ще й холодний вітер із Говерлі віє. Не заснув, лише задрімав

1 Згадує Мару і Іван Франко, а з ним згадуємо її і ми, співаючи: «Най пропаде
незгоди проклята Мара…»



 
 
 

десь аж над ранком, то заплющував очі, то знов їх відчиняв.
А вітер дальше віє, морозить кости. Шумить стара ялиця,
ніби чогось лютиться – не дає вітер і їй заснути. Та – що це?
По гиляках ялиці скачуть чорні коти з довгими хвостами –
скачуть і видають із себе ріжні голоси. Може це лише нічний
привид, може сонне маячіння? Але ж ні – ті коти вже на Лу-
кині, ловлять за голову, придавлюють груди. Лукин тратить
притомність, не знає, що діється з ним. Та ба, якась невиди-
ма, несамовита сила відриває його від землі, підносить угору
– й несе, несе кудись понад ліси й гори. Як довго це тривало,
не знав.

Очунявся і очутився, коли сонечко встало було вже. Але
де? Недалеко скали, де був престіл, а на ньому камінна Мара.

Оповідав пізніше:
«Болить усе тіло, болять кости, як би хтось побив мене.

Мої руки й ноги пов'язані грубим, сильним ликом, ворухну-
тися не можу. А наді мною? Мара! Мара, але не та, вирізь-
блена з каміння, – ні, не мертва, а жива, стоїть, нахилилась
над мною, глядить страшними, лютими очима, шкірить до
мене «кланцаті» зуби. От-от почне кусати ними… Не відзи-
вається, сміється нелюдським сміхом… Той сміх її проймає
жахом, морозить кров у жилах, запирає віддих У грудях…
Темніє в очах, шум у вухах, завмирає серце.

Знаю, тут моя смерть! Та не смерть, а та Мара, її вид,
проймає мене несвітським страхом. Зашуміло, загуділо в
лісі, задрижала земля підо мною! Хвилина, дві й западуся в



 
 
 

неї. А тут чую грубий, грізний голос:
«Смерть, смерть тому, хто посмів підняти руку на богиню

предків, Мару! Смерть йому!».
А я так дуже хотів би жити! Жити чарами краси карпатсь-

ких гір. «Жити, жити!» – закричав би на всі гори, як би міг.
Але не можу голосу добути з себе.

А там понад скалою, засяло вже сонце своїм рожево-зо-
лотим промінням. Разом із тим промінням вступив і в мене
промінчик надії на життя. Пригадав собі те, що чув від ста-
рих верховинців. У передсмертну годину треба звернутися
до Матері Божого Сина, до Діви Марії. Починаю молитися до
Неї, як умію – благаю її, щоб рятувала від Мари і від смерти з
її поганих рук. І – о, чудо, диво! Бачу жінку небесної краси –
в білій одежі, зі срібними звіздочками на ній, на голові в неї
корона з золотими зірочками. Підходить до мене. Махнула
рукою до Мари – і вже нема Мари, щезла.

Напевно була це Матінка Божа. Вона то помахом руки
прогнала геть Мару. Але й сама теж зникла.

А що діється зі мною?
Оце хтось невидимий зриває з мене лико, підносить і ста-

вить на ноги. Бере за руку й веде на плай. Дальше, то вже сам
вийшов на верх Чорногори. Вийшов, станув, глянув довкола.
Глянув очима, а ще більше серцем. Здавалося, що щойно те-
пер народився і побачив свій рідний, гірський світ. Той зеле-
ний, сонцем позолочений світ Карпат – верхи, сягаючі хмар,
праліси й полонини. Почув шуми-співи лісів і музику-гру



 
 
 

бистрих потоків. Підніс не лише руки, але й очі і серце вго-
ру, до небес. О, Верховино, ти моя, світку мій прекрасний,
дивами, чарами заворожений, квітистими коверцями засте-
лений!»

На верх Говерлі вийшов – побачив усі Бескиди. Побачив
їх, зраділа його душа, забилося серце любов'ю до них…

Оп'янів видом красоти гір, не знав, чи зійшов ногами з Го-
верлі, чи злетів на крилах чорногірського вітерцю. Не знав,
як опинився на полонині, ґаджині, в стаї знайомого ватага.
Той погостив його й уклав на причі, щоб виспався.

Пригоди з Марою не забуде Лукин ніколи. Не забуде й
Матінки Божої, що врятувала йому життя. Не зможе забути!
Щоднини молитися буде до Неї.

 
* * *

 
Наближалася ще одна карпатська осінь. Тихими, повіль-

ними кроками сходила з верхів і полонин на доли, заходи-
ла вже до людських осель. Поперед неї ішов вітер, мокрий,
холодний, докучливий, голосний, не давав Лукинові всну-
ти. Намагався вдертися до колиби, в якій найшов Лукин для
себе нічліг. Грав, співав, піснею тугу за літечком виливав,
смутком гори сповивав. Пожовкле листя з буків зривав, ла-
мав із них сухе гілляччя і у колибу метав, тугою душу Луки-
на огортав. Ледве якось вдалося Лукинові заснути. Та див-
ний, неспокійний був той його сон.



 
 
 

Бачить: несе вітер темну хмару, а на ній пливе дараба з
сивовусим керманичем. Та й Лукин на тій дарабі. Не сам, на
ній духи, душі давно померлих. Не бачив їх, але чує їх віддих
і стогін. Дараба не пливе, а летить, як ті дикі гуси й журавлі,
що над нею. Хмара – не хмара, а море. По ньому пливе, ле-
тить дараба, внизу, під нею, друге, зелене море смерекових
лісів. Понад ним дараба, як чорний, крилатий птах. Летить,
пливе в далекий, незнаний світ…

Починає Лукина огортати страх… Куди занесе його ця да-
раба? Може поза гори, ген туди, «на доли»? А він не міг би
там жити. А може осяде дараба на Говерлі? Тоді він зійде на
землю? Та, ні! Митом проминула Говерлю і пливе дальше.
Ось вона вже над Піп-Іваном. Принизилась трохи. Лукин, не
думаючи багато, штрикає з дараби на замлю. Дараба поплила
далі, вже не по темному, а по зарожевілому морі піднебес-
них хмар. Осінний ранок над Чорногорою. Лукин на верху
Піп-Івана. Протирає очі, роззирається, не легко йому прий-
ти до себе й спам'ятатися. У голові в нього шум. А тут перед
ним старезний дідо в довгій, чорній рясі, з сивою, до колін
сягаючою бородою. Що це може бути? – питає себе Лукин.
А старець підходить до нього й говорить:

«Що, леґіне, не знаєш мене, не знаєш – хто я такий? Я
– Піп-Іван, від мене пішла й назва цеї гори, на якій стоїш.
Певне чув, що повістують верховинці про мене. Кажуть, жив
колись тут старець – монах, піп Іван – жив і вмер, та й спо-
чиває тут у підземній печері. А воно не зовсім так, як пові-



 
 
 

стують. Я, піп Іван, живу й дальше. Лише раз на сто років
завмираю на часок, а потім знову оживаю. Така воля Госпо-
да нашого – так мусить бути. І так буде до часу, коли Бог
покличе мене до себе. А сам я не знаю «ні дня, ні часа». А
може – поки стоятиме ця гора Піп-Іван – поти жити буде в
її печері піл Іван? Може?!..

Зник старець – як би його й не було! А Лукин?
Лукин проснувся, відчинив очі, поглянув. Він на причі в

колибі, не на Піп-Іванові. Це був лише сон осінньої ночі, сон,
що приніс його вітер із Чорногори. Так, бизівно, що так.

Але з того часу не сходить йому з думки Чорногора й Піп-
Іван на ній. Мусить розвідатися про них. Піде на Плоску до
того великого знахора. Він знає все! Одного ранку пішов та-
ки до того знахора. Розповів йому свої сновидіння. Від зна-
хора довідався, хто це той Піп-Іван.

Був великим, можним паном і безстрашним воїном. По-
повнив великий, тяжкий гріх, блукав світами, шукав спокою,
але найшов його в Чорногорі, став там «попом»-пустельни-
ком. Від місця його осідку названо гору й полонину Піп-Іва-
ном. Має спочивати десь там у печері.

Лукин сказав знахорові, що хоче дуже найти ту печеру й
зайти в неї. Знахор порадив йому зайти вперед до джерел
Шибеного, й обмити себе дев'ять разів джерельною водою,
говіти три дні, призбирати в Чорногорі чар-зілля і вложити
його за пазуху, підійти до Піп-Івана й ждати, аж прилетить
чорна птаха й сяде на скелі Піп-Івана. В тій скалі буде печера,



 
 
 

а в ній Піп-Іван. Підійде до тої печері, застукає в неї три рази
й скаже: «Толціте, а отверзеться вам». Піднесеться плита,
якою зачинений вхід до печери й зможе ввійти в неї.

Зробив Лукин усе так, як порадив знахор. Одної днини
– зранку, коли сонечко освітило Чорногору, а вітер розігнав
знад неї неґуру, був Лукин коло печері з попом Іваном.

Постукав, плита відсунулася – Лукин у печері. Зразу не
бачив нічого, хоч дірою у повалі печери продиралося світло.
Щойно пізніше провиднілося йому в очах. Тоді побачив на
причі старця. «Сніський» той, що його бачив на верху Піп-
Івана.

Видить – в його руках якась велика, позолочена книга. Він
і його очі заглиблені в тій книзі. Щойно по хвилині відорвав
очі від неї, підняв голову, побачив Лукина й дав знак рукою,
щоб підійшов до нього. Наблизився Лукин до Божого старця
й припав перед ним на коліна. Старець поклав руку на голову
Лукина й заговорив тихим голосом:

«Знаєш, леґіне, хто я?»
«Знаю» – відповів Лукин.
«А я знаю тебе. Ти син наших зелених Карпат. Любиш

їх?»
«О, люблю, люблю їх понад своє життя».
«Так, так, любиш їх, але ще більше мусиш любити їх Твор-

ця-Господа нашого, що ці гори, створивши, подарував їх на-
шим людям, верховинцям.

Бачиш цю книгу? Це свята книга, це євангеліє. Приніс я



 
 
 

його з нашого славного міста, з города, Києва. Перехрестися
три рази, поцілуй цю книгу, поклади на неї руку й говори за
мною:

«Присягаю на це святе євангеліє мою найбільшу любов на-
шому Господеві! Присягаю і любов нашим карпатським го-
рам – усе життя любити їх і боронити перед ворогами і перед
усякою поганню!»

Зложив Лукин ту присягу. Божий старець перехрестив йо-
го й сказав: «Іди в мир і не забувай ніколи цеї присяги. Пе-
ред тобою довге, нелегке життя! Життя боротьби. Життя не
самих співаночок, але й плачу та сліз. Та в святому пись-
мі сказано, що лиш той збирає квіти, хто сльози сіє. А то й
кров'ю рідну землю поливає. Щойно потім зацвіте вона пиш-
ним квіттям. Квіттям свободи, волі, краси, правди, добра,
щастя й долі…

«Наша доля – Божа воля» – це знай і ніколи цього не за-
бувай». Дав Лукинові знак рукою, щоб відійшов.

З доземним поклоном старцеві залишив Лукин печеру під
Піп-Іваном. Поки життя не забуде ні сно- ні ясновидіння в
Чорногорі, ані попа Івана, ні його слів, ні присяги на святе
євангеліє.

Ріжні чуда й дива, в які сьогодні важко повірити, діялися в
наших Карпатах. Тоді, коли ще в них не було «меж», коли не
заходила в них чужа нога й не сягала по них ворожа рука…



 
 
 

 
* * *

 
Вийшов Лукин на свою улюблену Чорногору, оглянув її

своїм милим оком і помалу, полонинськими стежками, по-
дався в сторону попід Піп-Івана- Так зійшов над озеро Ши-
бене. «Отут і припочину» – думає. Боженьку святий, яка ж
тут краса! не знати куди дивитися! Всюди, де око гляне, чи
на ніжно-спокійні хвилі води, чи на луги зі зіллячками, чи
на темні віковічні ліси, що зі всіх сторін віночком обвили
озеро – всюди чар і краса! Видно, що сюди часто заглядає
Боже око.

Сів на березі озера, глядить довкола і п'яніє наземською
красою Верховини. Дивиться і – попав в глибоку задуму. Аж
от підходить до нього невеликий чоловік, що все на ньому і
в ньому є зеленим: одяг, обличчя, волосся, очі.

«Не лякайся мене, леґіне, – говорить – я не водяник, що
тягне людей у воду. Ні! Я пан і сторож цього озера, Шибе-
ного, що є найкраще в наших горах. За наказом вищої сили,
сторожу його вже від непам'ятних часів. Живе озеро, живу
і я. Так, моє озеро так само живе, як в ньому живуть риб-
ки: золоті, срібні та сірі пструги з червоними крапками. У
наших горах все живе, дише, говорить, все має свою мову;
все оживляє всемогущий і всевидющий Господь Бог та його
Дух святий. Я береясу не тільки це озеро, але передусім усі
таємниці, що заховані на його дні. Тих таємниць є тут бага-



 
 
 

то, лише ніхто не знає про них і не може збагнути їх. Така
воля Божа.

Озеро моє – говорить далі сторож озера – грає і співає.
Треба лише вміти слухати його і розуміти. Все тут живе і
дише. Тут нема нічого мертвого. Я, сторож, вмію це любити
озеро, як дєдя свою дитину. Стою все, чи вдень, чи вночі,
над озером і слухаю його мову та його довколішніх гір і лісів.
Незабутніми для мене місячні ночі над озером. Це найбіль-
ший чар і краса в світі. Місяць сріблить його плесо, зорі ку-
паються в його воді, а духи проходжаються по його прибе-
режних лугах. Нічний вітерець колише хвилі озера, грається
з ними, веде з озером тиху розмову, нашіптує йому казочки
гір і лісів.

Сам Господь глядить з небесних висот на озеро і радіє йо-
го красою. Десь там собі люди спокійно сплять, а тут ніх-
то й ніщо не спить, хіба лише дрімучі й солодкі сни снять,
сни верховинської ночі. Не знаю і я, що це значить спати. Як
же спати з зачиненими очима й не бачити того, чим Господь
причарував це озеро і все довкола нього? Приходять Мавки
й Лісні, заводять над озером хороводи, танцюють, співають,
заквітчують свої голови зіллям і квітками; штрикають в озе-
ро, купаються, плюскають мов рибки. Свята Божа ніч, лиш
гляди й вслухуйся в її шепоти.

Нераз приходять до мого озера олені, лані й серни пити
воду. Тоді я підходжу до них, а вони не втікають, лише на-
ставляють мені голови й шиї, щоб гладити їх і говорити з



 
 
 

ними.
Мій Шибений дуже любить темну зелень пралісів, що

окружають його. Любить і ясну зелень лугів, а ще більше чіч-
ки і зела на них. Любить зміняти свої краски: вдень він є яс-
нозелений, вечером – рожевий, у хмарну ніч – темний, у яс-
ну – срібний, ранком – золотавий; переважно завжди чистий,
прозорий і кришталевий. Дуже любить красу, а ненавидить
погань. Всю погань затоплює, тягне її на дно, а як прийде
плова, то повінь викидає її геть.

Не любить моє озеро зими. Саму зиму, з її білими снігами,
то любило б, але не любить і не може зносити її побратима
– мороза. Оцей же мороз бере його води в ледяні окови. За-
пирає віддих, не дає на світ глядіти й говорити. Цього всього
не може Шибений стерпіти! Він, як і всі верховинці, любить
свободу, простори і дозвілля. Самих верховинців, також лю-
бить – для них має добре і м'яке серце. От, послухай, що нам
раз тут притрапилось:

Десь за Руським Ділом вівчарив один леґінь. Ось і зайшов
він з своїми вівцями під волоську полонину. Зловили його
волохи і затримали в себе. Люди дали знати в селі його люб-
ці, що її Юрочка пропав, наче під землю запався. Заплакала
гіренько дівчина, та заламала з жалю свої руки. Зібралася та
й пішла шукати свого леґіня, свого любка.

Довго вона ходила лісами, блудила дебрами, та всюди за-
глядала помежи скалами. Шукала, але не знайшла! От і по-
пала вона в розпуку. З розпачем зайшла аж сюди над Шибе-



 
 
 

не.
«Нема мого Юрочка, не треба й мене, – сказала. – Втоплю-

ся!». Зайшла над саме озеро і задивилася в його зелену воду.
Три рази пробувала штрикнути в нього, а озеро не прийняло
її. Тоді вона нахилилася над ним і дихнула теплом свого сер-
ця, але озеро все відштовхує її від себе своїм холодом води.
Простягає свої руки над ним, а воно завертає їх назад. Замо-
чує ногу в воді озера, а воно викидає ногу на беріг. Сіла на
березі і заплакала та заголосила гіренько. Хвилі озера піді-
брали її голос розпачу і понесли до другого берега. Звідтам
почула дівчина голос:

«Марі!.. Марічко-о!..»
Боженьку святий! Та це ж голос її Юрочки. І бачить вона:

ось Юрочка кидається у воду озера і пливе. Озеро несе його
на своїх хвилях. Несе просто до Марічки… Ось і вже Юроч-
ка коло неї. Йому вдалося вирватися з рук волохів і втекти.
Побралися вони за руки і в мирі та любові подалися до Че-
ремоша.

Ось таке то моє озеро Шибене. Знає кого і коли топити,
а кого пощадити».

Так закінчив свою розповідь зелений чоловік, пан і сто-
рож озера Шибеного, а при кінці додав:

«Як колись на твою душу наляже тягар, а на серце тос-
ка-туга і смуток огорне тебе – тоді прийди сюди над Шибе-
не… Зараз стане тобі відрадніше і веселіше на серці та в ду-
ші. З оцим і бувай здоров, леґіню, та не забувай мене і озера



 
 
 

Шибеного».
Прокинувся із глибокої задуми Лукин, але – нікого не

видно. Лише злегенька вітерець колихае дрібними хвилями
озера, наче б щось нашіптував йому. Встав Лукин, глянув
ще раз любо на плесо озера і спровола пішов під гору. Пішов
і поніс зі собою ще одну солодку і любу казку заворожених
гір Карпат.

 
* * *

 
Лукин пішов в сторону Буркута. Оце стрінув він по дорозі

старичка з великим келефом у руці та з бесагами на плечах.
Сиве волосся в нього, довга борода, великі ясні очі, гострий
погіляд, вдягнутий в скіряний одяг, а на голові окута бля-
хою кресаня. Привітав Лукин старика, а цей відповів на при-
віт лагідним голосом та милим усміхом. Обидва сіли собі на
старім, поваленім бурею, дереві та й розговорилися. Почув-
ши від Лукина, хто він, куди йде, що шукає та чого блукає в
горах, старик розповів йому ось таке:

Його, старика, одні люди звуть ворожбитом, другі – знахо-
ром, а інші – диваком чи то чудаком. На самому ж ділі, воно
неправда. Він ходить по Верховині і збирає від верховинців
давнину чи старовину. Це ж його вже така доля або призна-
чення від Бога. Збирає все те, що діялось перед віками в на-
ших Карпатах, збирає – чим і як жили наші прародичі, що
забрали з собою в землю, а що ще залишили своїм внукам



 
 
 

на землі. Ходить-блукає по горах і, як він сам каже, збирає
неоцінені скарби карпатської старовини та дбає, щоб вони
не загинули, не пропали. Збирає очима й вухами від живих
і мертвих. До живих заходить вдень, а до мертвих – ніччю.
Все, що давниною надихане, вислухує, збирає і в бесаги кла-
де. Находить в пралісах відгомони давноминулого, чує це від
вікових ялиць і старих буків; находить старовину в темних
і глибоких печерах, у нетрях і яскинях та всі ті скарби наче
золото й самоцвіти складає в свої бесаги.

«Може скажеш, леґіню, як кажуть інші люди, показуючи
пальцем на мене, дивак і чудак. Але воно не так, ні! Я знаю
те, чого інші не знають. Лише тоді дерево росте і грубне, як
запустить глибоко своє коріння в землю. Так само є і з людсь-
ким родом: живе, росте й могутніє тоді, коли знає і цінить
своє минуле, а пам'яттю сягає в стару давнину. Як старий
молодіє згадками про свою юність, так і нарід може міцніти,
згадуючи горду минулість і кріпитися в ній. Треба пам'ятати,
що одне покоління не може назбирати богато скарбів. Всі ці
цінності нагромаджують і помножують цілі покоління. Одне
другому передає, і наказує дорожити ними і зберігати їх.

Я буду збирати ті наші скарби – старовіччину – до моєї
старости доти, поки будуть повні бесаги. Потім піду в темну
та глибоку печеру, ляжу там, покладу бесаги зі скарбами ко-
ло себе і закрию на віки мої очі. Скарби ж наші буду соко-
тити і по смерті.

Так, так, леґіню! Ти готов спитати, чого ті скарби з нашої



 
 
 

старовіччини лежатимуть зі мною в печері? Кому вони бу-
дуть потрібні та нащо здадуться? Ось, що я тобі скажу на це:

Не ворожбит я, а лише наділений Божою ласкою бачити
те, що прийде. Прийдуть такі часи, що нашу старовіччину
будуть поривати наші сусіди-вороги. Знайдуться і такі вер-
ховинці, що не будуть зберігати й сокотити її скарби. Потім
прийде в нашу Верховину страшне лихоліття. Як ненажер-
ливе чорне гайвороння спаде на нарід сатана – ворог Бога і
нашого народу. Цей ворог нищитиме наш народ і його ста-
ровіччину так, що каменя на камені не залишить. Чорною
хмарою покриє нашу Верховину і не дощ поллється з хмар, а
людські сльози поллються. Потім за Божою ласкою і допомо-
гою, скінчить диявол своє панування. Він сам – ворог – та-
кож скінчиться. Наша ж Верховина і верховинці будуть вже
нагі, як Говерля, обкрадені й пограбовані сатаною всім, що
було їм миле і дороге. Навіть згадки про минуле і старовіч-
чину обкраде ворог так, що залишить верховинців голих, як
бурею обчімхану ялицю на Чорногорі. Без минувшини, яка
дає надію на майбутнє, без коріння.

Тоді пішле Господь чоловіка і ласкаво вкаже на печеру, де
я спочив кістками і зі скарбами давнини Верховини. Візьме
він тоді бесаги як святість і помандрує по Верховині в кар-
патські Бескиди та посіє скарби нашої старовіччини. Вони
покільчаться, почнуть рости і цвісти. Як колись, будуть вони
буйно рости верховинцям на втіху і на користь. Вони будуть
збирати їх, за пазуху класти – будуть набирати сил до нового,



 
 
 

щасливого і вільного життя, а разом з старовіччиною відро-
дяться».

 
* * *

 
Розпрощався Лукин з стариком. Він пішов долів потоком,

а Лукин вгору, роздумуючи над почутим від старика. У Бур-
куті заночував він під старою кріслатою смерекою. Все за-
тихло, але смерека ні. Вона шептала-^нашіптувала своїм гіл-
лям Лукинові ось таке:

«Була і я колись молода, як і ти тепер, леґіню. Бігали довго
за мною леґіні, аж одному таки вдалося повести мене в церк-
ву до шлюбу. Але я його потім зрадила і знайшла собі люба-
са. Однієї неділі, замість піти до церкви, я з любасом пішла
сюди в Буркут. Тут стрінула мене Господня кара за зламання
шлюбної присяги в церкві. Я ж присягала на Євангелію бути
вірною чоловікові аж до смерти. Потім поповнила я великий
гріх і за цей гріх покарав мене Бог і замінив мене в смереку.
Стою на цім самім місці, де'м стояла з любасом. Відтоді аж
по сьогодні стою! Що сталося з моїм любасом – не знаю».

Шумить далі смерека, вколихує казками ночі Лукина до
сну.

Другої днини ранком, разом зі сходячим сонцем, був уже
Лукин на Луковицях.



 
 
 

 
* * *

 
Осінь уже зійшла була знову на гори, полонини опустіли

й посумніли. Лукин задумав піти з Луковиць на Ватунарку й
над Пробійну. Хотів відвідати там дві могилки. Снився йому
дідо, просив відвідати його, так треба вчинити його волю. Та
сталось інакше. На Луковицях всюди пусто й глухо. Але чує,
десь там під лісом блеють овечки. Там зимарка й колешні.
Йде туди. Перед зимаркою дівчина. Підходить до неї. Загво-
рив, але вона не відзивається. Гарненька з лиця, але чогось
сумна, в очах блистять сльози, одяг на ній бідненький. Не
скоро й не радо заговорила до Лукина. Була, як сполошена
пташка, а сумна, як осіння полонина. Найрадше втекла б від
Лукина, але він узяв її за руку й не пускав від себе. Чув, що її
рука дрижала – мабуть зі страху перед ним. Але успокоїлася
і спровола та стиха розповіла – хто вона, звідкіля і, чому за-
лишилася на полонині, хоча уже пізна осінь.

Зветься Одокія, походить із села Ріжна. Перебула тут із
маржиною ціле літо. А під осінь прислав дєдя слугу і той
забрав маржину, але не всю, в село – частину залишив тут,
щоб Одокія зимувала з нею до весни, поки старчить сіна.
Для неї привіз слуга харчі на коні, щоб не вмерла з голоду.
Так – голоду вона не боїться – але як їй перебути тут довгу
полонинську зиму? Повіють вітри, потиснуть морози, завм-
ре весь полонинський світ, завиють голодні вовки, а вона са-



 
 
 

ма-саміська. Не видержить, смерть заподіє собі… Так – але
що станеться тоді з маржиною? Вигине. Чому ж стариня –
дєдя і неня – таку кару завдали Одокії? Ото вони завзялися
видати її заміж за старого, нахабного вдівця. Вже більше ро-
ку мучили її, сварили, ба й били, добрим словом не відозва-
лися до неї:

«Іди заміж за Коршука Федя! Ґаздинев, богачков будеш!»
Одокія ж своє: «Вбийте, порубайте, а жінкою того нахаб-

ника, старигана, не буду!»
Бачила стариня, що не вдіє нічого. Придумали тоді кару:

нехай їх уперта доня перебуде зиму в зимарці на Луковицях
і тоді дасться видіти, чия впертість переможе. Одокія знає
одне: Не «переломить» її стариня! Так, це вона знає, лише
не знає, чи зможе перезимувати тут, на Луковицях?

Бажав би був Лукин потішити бідну дівчину добрим сло-
вом і надією, але як і де знайти слова надії і потіхи?

Наближається вечір. Лукин поміг Одокії напоїти й пого-
дувати маржину та й думав іти геть, але Одокія не пустила
його без вечері. Щойно по вечері попращав її і пішов. Але
не пішов у сторону Ватунарки, як задумав. Пішов у сусідню
стаю, що вже була порожна. Там розложив ватру й перено-
чував. Рано вполював сарнюка й заніс його в зимарку Одокії.
Там перебув до вечора. Так бувало щось зо два тижні. А од-
ної днини спитав Лукин Одокію, так, ніби жартом-смішком:
чи, як би хотів він узяти її собі за жінку, сказала б також, що
не піде за охабленника-нахабника?!



 
 
 

Одокія, почувши це, почервоніла, як рожа й утекла від
Лукина. Впертий Лукин повторяв цей свій запит кілька
разів, аж поки одного разу почув від Одокії одне, тихе і
несміле слово «може». Лукин зрозумів те слово «може», що
вона пішла б за нього і не назвала б нахабником. Так воно
й справді було. Лукин припав Одокії до вподоби. Тільки со-
ромилась це сказати. А смуток осінньою мрякою окутує її
голову і серце. Якщо Лукин піде геть, вона залишиться са-
ма. Повіють вітри з Чорногори, Говерля загуде бурею і заме-
те світ снігами, біла смерть покладе руку на всі гори, а вона
сама-саміська в цій глуші, ні до кого заговорити, ні від кого
людського слова почути. Ні, ні, не видержить тут – пропа-
де… Бачив це Лукин і сумував разом з Одокією. М'язи його
рук тужіли, морщилось чоло, затискалися кулаки, поривала
злість і лють на злу, безсердечну стариню. Одокії. Увесь день
блукав полонинами, думав, передумував. Вечором наказав
Одокії спрятати все вхаті і надворі – ладитися в дорогу. В
Рожен підуть з маржиною, а на Луковицях нехай звірі ґазду-
ють. Заплакала Одокія, почувши таке. Стариня буде бити її,
або й прожене геть. Ні, ні – вона цього не зробить, хоч би
мала тут пропасти!

«Нічого злого не зробить тобі стариня – сказав Лукин.
– Я ж буду з тобою, не дам нічого злого тобі зробити».

Якось удалось йому вговорити й усггокоїти дівчину. Пого-
дилася іти в село, якщо Лукин піде з нею. Другої днини пу-
стилися з маржиною в далеку дорогу. Добре що снігу було



 
 
 

ще небагато й плаї не були завіяні. Щойно другої днини під
вечір добилися в Рожен. Зайшли на подвір'я ґазди Івана Пет-
рюка, дєді Одокії.

Закричала на все подвір'я Петрючка, а Петрюк заскрего-
тав зубами й прискочив до доньки, хотів її бити.

«А гов!» – крикнув Лукин. Одною рукою вхопив Петрюка
за плечі, підняв у гору й посадив на колоді під колешнею.
Петрючка, побачивши це, заніміла. Лукин загнав коровки до
одної, а овечки до другої колешні і верг їм сіна. Одокію взяв
за руку й завів у хату. Петрючці казав готовити вечерю, а
Петрюка посадив на лавицю так, що не легко зміг з неї під-
нятися. По вечері зачинив Лукин Петрюків у коморі – во-
ни мають там переспати ніч, а то могли б Одокії щось злого
вчинити. Сам пішов спати під оборіг. На другий день сказав
Петрюкам, що хоче взяти їх Одокію собі за жінку й стати
їх зятем. Почувши це, Петрюки несамовито закричали, Пет-
рючка кинулася на Лукина, щоб видряпати йому очі, а Пет-
рюк ухопив сокиру в руки. Та Лукин одною рукою відкинув
від себе Петрючку, а другою вирвав із рук Петрюка сокиру
й верг у хороми. Вдарив рукою в буковий стіл так, що лише
тріски посипалися з нього. Одокійка, заховалася зі страху в
куток за постіллю і була повна подиву для Лукина, Петрюки
повтікали з хати на подвір'я – Лукин за ними. На подвір'ї
ріс великий бук. Лукин вирвав його з землі і верг під ноги
Петрюкові. Той побачив, що з таким леґінем не може бути
жартів і – дрижачим зі страху голосом – заговорив:



 
 
 

«Та я нічого, нічого. Подобалась тобі наша Одокія, так
бери собі її за жінку. Дамо їй і віно, але від нас іди геть, чим
дальше, тим ліпше».

Петрючка хотіла щось сказати та Петрюк дав їй знак ру-
кою, щоб мовчала. Не по волі, а по неволі почали Петрю-
ки ладитися до весілля. Пішли до священика. Але священик
хотів знати, хто Лукин, чий син і яке його порекло, а того
Лукин не знав. Знав лише те, що чув від лісних: він, Лукин
– малою дитиною ще порвав його орел і заніс у глибокі гори.
Ага – ще пригадує собі, що орел порвав його над потоком у
селі Ростоках. Священик порадив йому піти в Ростоки, може
там щось більше розвідається про себе.

Пішов Лукин в Ростоки. Там таки почув те, що йому по-
трібно було знати. Десь уже поза двадцять літ, як то леґіні
йшли на війну з Польщею, пішов і з Ростік Сверлан Мартин,
залишаючи молоду жінку Анницю з маленьким хлопчиком.
Того хлопчика порвав орел і з того часу нічого про нього
не було чути. Сверлан не вернув із війни, а Анниця Свер-
ланєкова вийшла вдруге заміж і живе там, де жила колись,
в Ростоках над потоком. Розвідавши це все, пішов Лукин до
своєї нені. Розповів їй усе про себе, але вона не зараз повіри-
ла йому. Казала йому зняти сорочку, її Лукинко мав під лі-
вою пахою чорний знак, як би маленьку сливочку. Скинув
Лукин сорочку, Анниця глянула під ліву паху й сплеснула
в долоні:

«Мій, мій, Лукинко, моя рідна дитина!»



 
 
 

Пішла з Лукином до священика й розказала всю прав-
ду. Тепер священик знав, що треба було йому знати: Лукин
Сверлан, син Мартина, ґазди в Ростоках. Отже міг звінчати
його з Одокією Петрюк і звінчав. Петрюки дали дочці – хоч
не з охотою – царинку з лісом і толокою та й деяке «луді-
не»-одежу, кілька ліжників, сукна й полотна. Це було її все
віно. Добрі люди допомогли Лукинові побудувати невелику
хату-курницю та й колешні, бо стариня дала Одокії дві ко-
рови й кілька овечок.

 
* * *

 
Отак Лукин, досі «лісовик», став «ґаздов». Не йшло йому

те ґаздівство легко, а тут ще й Одокія почала хворіти. Ко-
лись рум'яненька, як калина в лузі, тепер бліда, аж жовта.
Ходив Лукин по різних знахорах і ворожбитах, шукав ліків
для Одокії, але не міг знайти. Одокія перемучилась один рік
і «пішла гризти сиру землю». Люди говорили, що то Петрюч-
ка своїми чарами загнала її в гріб.

Так то Лукин повдовів, став знова «сиротою», як був ко-
лись. Сумне стало його життя. Аж пішла чутка горами: вер-
тають ті, що колись давно-давно пішли на війну з ляхами.
Вертає, як казали, лише кілька недобитків. Почув це Лукин,
та й подумав, що може вертає і його дєдя. Почав розвідува-
тись. Так! Вернув і Сверлан Мартин, то значить – дєдя Лу-
кина. Вернув без лівої руки. Але почувши, що його Анни-



 
 
 

ця найшла собі другого чоловіка, не хотів іти в Ростоки. Пі-
шов із своїм побратимом у Білоберезку. Туди пішов і Лу-
кин шукати свого дєдю. Знайшов. Тяжко переповісти слова-
ми ту радісну зустріч сина з дедем. Лукин розповів дєдеві
все, що знав про себе. А дедя почав повістувати синові, що
було з ним на війні під проводом Височана. Гетьман Богдан
Хмельницький не міг нахвалитися верховинців – казав, що
це найкращі його вояки. А Сверланові подобався був най-
більше Богун, найвідважніший і найрозумніший з усіх пол-
ковників Хмельницького. Оповідав Луковині ще й про дру-
гих полковників, про Морозенка й Нечая. Був Сверлан під
Збаражем, під Львовом і під Берестечком, де згинули тисячі
козацьких лицарів. Там лях й відрубав йому шаблею ліву ру-
ку, але й сам загинув від кулі Сверлана. В боях із ляхами
загинуло дуже багато верховинців. Дуже мало залишилось в
живих. Був Сверлан потім і в Києві, був і далеко на сході – за
Дніпром – пізнав усю Україну. Простора, прекрасна й багата
земля. Але нещаслива, забогато врогів має. Та хто знає, як би
воно було, як би не вмер великий гетьман України – Хмель-
ницький, а то разом із ним вмерла й доля України. Сверлан
бачив очима простого верховинця, що добра Україні не бу-
де, а ще в союзі з Московщиною. Чув, як там над Дніпром
співали:

«Наступила чорна хмара, настала ще й синя.
Була Польща, була Польща, та й стала Росія».



 
 
 

Так, так, настала Московщина, і добра Україні не буде.
Це Сверлан зрозумів тим їрозумом, що його набрався з кни-
ги Карпатських гір, із книги, яку дав «горєнам» сам Господь
Бог. Багато, багато розповів Сверлан Лукинові про Україну,
про її красу й богатство. Він дуже полюбив її. А все ж та-
ки не міг забути Карпат, гір і лісів, рік і потоків. Його душа
плакала й рвалась до них. Туга пригнала його сюди. Лукин
слухав би був днями й ночами розповідей дєді. Усе те було
нове для нього – нове й цікаве. Він же син гір, поза горами
не бачив іншого світу, бачив лише раз «доли». Просив дєдю,
щоб перейшов із Білоберезки в Рожен і жив разом із ним, але
Сверлан не хотів про це чути. Перебув велику війну з побра-
тимом, буде й дальше разом з ним жити й ґаздувати. Мусить
побратима оженити. Він пішов на війну молодим леґінем. їх
трьох, пішли разом на війну, а вернулося лише два. Третій
загинув під Берестечком. Він залишив наречену, з якою мав
одружитися. Та сталося інакше. Даремно ждала його Васи-
линка, ждала і не діждалася.

Коли отак одної святочної днини повістував Лукин дєдеві
ще про ті різні чуда-дива, що їх бачив і чув, Сверлан, вислу-
хавши те все, взяв Лукина з собою і повів стежкою над потік
за Білоберезкою. Понад той потік ішов він колись з двома
побратимами на ту велику війну. Над цим потоком прощала
Василинка свого леґіня й присягалася ждати його з війни.

Йшли оба Сверлани щораз дальше й глибше понад потік.



 
 
 

Аж на одному закруті того потока побачив Лукин щось та-
ке, чого досі ще не бачив. Дивився і очам своїм не вірив.
На березі потока під самою скалою – дівчина. Витесана, ви-
різьблена з каміння. Але, як жива. Висока, струнка, з розпу-
щеними косами, не молода вже, але її красу ще пізнати. В
правій руці закаменіла китиця чічок, у очах закаменілі сльо-
зи, а ліва рука на серці. Побачивши цю камінну дівчину Лу-
кин остовпів, а дедя стояв, не відзивався. Щойно по якійсь
хвилині заговорив.

«Отут, на цьому місці прощала колись Василина свого
леґіня. Тут і вижидала його, коли вітер розніс по горах віст-
ку, що вертають леґіні з війни. Щоднини виходила над цей
потік. Аж одної днини побачила тут мене з побратимом. Піз-
нала нас.

«А де мій Іванко?»
Що ж мав я сказати їй? Вийняв з-за пазухи кроваву ши-

ринку-хусточку, що, прощаючись з Іванком, йому подарува-
ла. Іванко загинув у бою з ляхами. Взяла Василинка закро-
вавлену ширинку – до серця притиснула. На ній же кров
Іванка – тільки всього по ньому. Не вимовила ні слова, тіль-
ки сльози полилися з її очей. Як стояла, так і закаменіла. З
великого болю, з безмежного жалю. Стоятиме по вічні часи.
Не як диво чи чудо, а як живе і тривке свідоцтво любовної
вірности доньки Верховини».

Вислухав це Лукин і подумав про свою неню-невірницю.
Жаль стало йому дсді. Побув Лукин якийсь час із дєдем у



 
 
 

Білоберезці і мусів іти в Рожен до свого осиротілого ґаздів-
ства. Дедя приобіцяв зажити разом із ним, коли оженить сво-
го побратима й зробить його «ґаздов». Оженить, то легко це
сказати нині, але не в ті часи. Дівчат чи жінок було тоді ма-
ло. Щойно в Кутах найшов Сверлан удовицю, що готова була
стати жінкою його побратима й піти в далекі, дикі гори. Але
в неї був дедя. Той не хотів і чути про це, щоб його донька
мала жити в лісах між дикими звірями. Ні, ні! Тоді то Свер-
лан, «викрав» її одної темної ночі. Посадив на коня і верха-
ми понад Сокільське завіз у Білоберезку, де священик звін-
чав її з його побратимом.

По якомусь часі подобрів дедя вдовиці, відвідав новожен-
ців у Білоберезці, ще й вивінував доньку і все було гаразд.
Тепер міг Сверлан перейти до Лукина в Рожен.

 
* * *

 
Але сталось зовсім не так, як думалось. Оце нестало ве-

ликого гетьмана Хмеля і ляхи почали знову знущатися над
нашими людьми. Про це чув Сверлан у Кутах, як висватував
жінку для побратима. Не міг про це слухати й сидіти в Бі-
лоберізці. Почав разом із побратимом збирати леґінів, щоб
піти в Кути й покарати ляшню, але Сверлан попав у руки
гайдуків, а ті посадили його покаліченого в темницю. Пові-
сять…

Та, ні! До того не допустить Лукин. Погано зробив Свер-



 
 
 

лан, що, йдучи в Кути, не взяв зі собою сина. Чому не зро-
бив цього, не знати. Лукин – почувши, що дедя в темниці –
узяв зі собою двох відважних леґінів і пішов визволяти де-
дю. Скоро, щоб не було запізно! Довідався, в котрій темниці
дедя. Там були два сторожі. На одного пішли два леґіні, зв'я-
зали й заткали рот, щоб не кричав, а другого приголомшив
у голову Лукин. Виважили двері до темниці й винесли з неї
Сверлала. Його треба було нести, бо сам не міг іти. Темними
завулками занесли його до Старих Кут. Там зайшли до хати
під горою, а ґазди нагодували й напоїли Сверлана та підкрі-
пили його на силі. А тоді верховинними стежками і лісами
в Білоберезку.

Ляхи почали насилати в гори гайдуків шукати однорукого
«опришка» й тих, котрі викрали його з темниці. До Сверлана
доходили слухи, що діють ляхи з нашими людьми – не лише
там «на долах», на Поділлю, але починають уже пхатися і в
глибину гір, над Прут і над Черемош. Лізе в гори чужа, во-
рожа нехар-огида. А Сверлан мав би мовчати й тихо сидіти?
Ні! Почав збирати леґінів у опришки. Збирав і зібрав.

Це були перші карпатські опришки. Та про них забуто
пізніше, їх приглушила голосна слава опришків Довбуша й
тих, що по ньому боронили гори перед «зайдеями». Ні во-
роги, ні свої, не називали Сверлана та його леґінів оприш-
ками. Називали їх «бескидниками». Бони ж бо були синами
й оборонцями Бескидів. Сверланові бескидники не були ні
розбишаками, ні грабіжниками – розбоєм і грабіжем гидува-



 
 
 

ли. Були вони войовниками – оборонцями своєї Верховини
перед грабіжниками, які хотіли загарбати гори та їх багат-
ства, а «горен» ожебрачити й поневолити. На ворогів ішли
сміливо й відверто, не вживали й не знали ні хитрощів, ні
підступу, як і не знали ні трусливости, ні страху. Знали од-
не: ворога треба бити й не даватися йому, а в боротьбі пере-
магає завжди сильний слабого, а відважний трусливого. Ро-
зуміється, що Сверлан узяв до своїх бескидників і Лукина.
Зібрав їх усіх там, де сьогодні є «Писаний Камінь». Розповів
їм те, що власними очима бачив, воюючи проти Польщі: як
ляхи знущаються над нашими людьми там, на «долах», поза
Дністром і ще дальше, як запрягли наш нарід у важке ярмо
неволі, а це саме зробили б і з верховинцями, як би діста-
ли Карпати в свої страшні руки. Вони тільки про це й дума-
ють. Але це не сміє статися, до цього не вільно допустити.
Он польські королі понасаджували вже своїх панків-ляшків
на нашому зеленому Підгір'ю та й на чорноземному Покут-
тю, а звідтам у гори недалеко. Майже всюди попід Карпати
всадовилися ляхи – Потоцкі, Дідушицкі, Карпінскі, Осолін-
скі, Тенчинскі, Яблоновскі, Косаковскі, Дрогойовскі, Блуд-
ніцкі, Скарбки, Струтинскі й інші. Всі вони живляться сока-
ми нашої землі і п'ють кров нашого народу. Та цього їм зама-
ло! Вони ласими очима на наші Карпати позирають. Знають
добре, що в карпатській землі всякі, невичерпні багатства. В
Карпатах і «живі скарби» – сотні тисяч лісової звірини з до-
рогими шубами, а ще більше тут «зелених скарбів», тих тем-



 
 
 

них, непроглядних лісів-пралісів із дорогоцінним деревом.
Не лише в нашій Коломиї «розґаздувалися» ляхи, вони

вже й зовсім близько гір усадовлюються. Ось у Печеніжин
прислав король якогось «каштеляна», кажуть, що й наше
Жаб'є віддав у його «опіку».

В Кутах «ґаздує» уже польський «староста», а те староство
сягає ген понад Черемош аж поза Гриневу. Кутське старо-
ство з усіма лісами й тим, що в них, подарував король «каш-
теляновій» Потоцкій. З Кутів іде найбільший наступ на Вер-
ховину. Чого не можуть ляхи самі зробити, те роблять за них
хитрі, підступні і жадні чужого добра, вірмени, яким Польща
позволила осісти в Кутах.

Оце все треба мати на «тямці» і не пускати «зайдеїв» у
наші гори. По нашому, по горєнському: не пускати вовків у
кошєру з вівцями! Гнати їх геть від кошєри! Впустити в ко-
шєру, нароблять шкоди й не легко буде вигнати їх з неї. На-
ша Верховина не знала чужого ярма і не перенесла б ганьби
й сорому ворожої неволі. Була вільна з первовіку й вільною
буде дальше! Але волю треба боронити! А щоб боронити її,
треба мати зброю. І вона була. Сверланові бескидники були
озброєні пушками-крісами, пістолями й сталевими бартка-
ми-топорами. Сам Лукин вважав за найбільш надійну зброю
свою важку довбню – з нею не розставався. Сила бескидни-
ків була у відвазі, завзятті, очайдушності та в гарячій любові
до своєї Верховини, за волю якої готові були віддати життя,
виповнене з молодости боротьбою. Нею сталили горєни м'я-



 
 
 

зи, гартували волю, вливали в кров завзяття, а в серце по-
горду смерти. Хто не лякався йти нераз голіруч на ведмедя
та зводити бортьбу з тічнею вовків, той ішов на бій з воро-
гом, як на весілля. Для такого бій з панськими гайдуками,
був лише «іграшкою».

Почав Сверлан уладжувати «походи» на польських панів
на Підгір'ю і Покуттю. Не давав "їм безкарно знущатися над
людьми й наказував не глядіти ласими очима в сторону Кар-
пат. Ненадійно, чорногорським орлом спадав на їх «пала-
ти-дворки». Скоро розніс карпатський вітер по Підкарпаттю
страх перед одноруким ватажком бескидників, Сверланом.

 
* * *

 
Заганявся Сверлан із своїми леґінями далеко поза гори й

сіяв жах на ляхів. Вони держали при собі оборону, гайдуків,
але ті самі дрижали перед бескидниками і старалися себе, а
не своїх панів, обороняти перед леґінями Сверлана. Сверлан
і його бескидники з'являлися зовсім ненадійно не лише но-
чами, але й вдень, робили своє «діло» й щезали, немов на
крилах вітру відлітали в свої гори.

Перший похід «зробив» Сверлин на ляцьке гніздо в Ку-
тах, щоб віддячитись «панам» за темницю. І віддячився доб-
ре! Довго, довго пам'ятали кутські ляхи «вдячність» Свер-
лана. Бурею спав одної ночі на їх голови й щиро «подяку-
вав» за все їх «добро». Затанцювали в Кутах Сверланові лег-



 
 
 

ші такого аркана, що аж земля під ляцькими домами тряс-
лась. «Танцювали» під вистріли з пушок і пістолів, під бряз-
кіт сталевих барток. До самого ранку «танцювали». Вийшло
з-за гір сонце, а вони зникли в горах. Мало на що дивитися
сонце в Кутах. Подивляло нічну «роботу» бескидників.

Знав Сверлан, що польський шляхтюра, якийсь Куропат-
ва, збудував у Пнів'ю, недалеко Надвірної, мурований за-
мок-твердиню, вихідне місце на підбій гір. Знав це Сверлан
і воно не давало йому спокійно спати. Думав, як би знищи-
ти те ляцьке муроване гніздо, загрозу для Верховини. Му-
сить його знищити! Пішов у Пнів'є зі своїми леґінями. Од-
ної темної ночі напав на той замок. Так, але шляхтюра мав
сильну оборону – до зубів озброєних гайдуків. Не легкий бій
треба було звести з ними. Загинуло кількох леґінів у нерів-
ному бою, а замку таки не вдалося здобути. Мур же – згорів
лише дах. Ця невдача дуже пригнобила була Сверлана і його
леґінів.

Але ген-ген пізніше рознеслась горами радісна вістка.
Оце Гриньо Кардані із Кут і Лесьо Березовський з Березова
зібрали відважних і хоробрих леґінів із Шдкарпаття, з Кутів,
Березова і Лючі, а найбільше з Печеніжина й з-над Прута,
напали з ними на замок у Пнів'ю, збурили й знищили його
так, що лише голі мури залишилися з нього. От раділи вер-
ховинці, почувши це!

Сверлан «відбив» собі пнівську невдачу відважними по-
ходами й несподіваними нападами на польських панів по се-



 
 
 

лах Підгір'я і Покуття та «відвідинами» ще раз Кутів, Косо-
ва, Печеніжина й Делятина. Ходив із своїми бескидниками й
на Закарпаття – карати мадярських панів – бував й на Буко-
вині, де дрижали перед ним волоські пани. Сверлан держав
своїх леґінів у залізній руці. Знав же добре, чим сильне бу-
ло військо гетьмана Богдана – послухом! Хто не гадчинявся
його наказам, того карав, помилування для нього не мав!

Бачив своїми очима, як гетьман казав прикувати до гар-
мати за непослух такого славного полковника, як Кривоніс.
Так і Сверлан карав леґінів за найменший непослух. І вони
виконували всі його накази – сліпо виконували! В одному
лише не зовсім і не завше підкорювалися йому – в біганні
за молодичками. На них були леґіні дуже ласі. А за це мусів
Сверлан нераз карати їх – казав бити лозиною, або ліщиною.
Двадцять п'ять на м'яке місце…

Коли ж, а було це в одному селі на Буковині, ґазда поскар-
жився, що один із леґінів Сверлана підлабузнюється до йо-
го молодої жінки, Сверлан наказав дати тому леґіневі «два-
дцять п'ять» і прогнав його геть від себе. Це була не лише
кара, але й пересторога для других леґінів.

Ходив Сверлан із своїми бескидниками горами і «царина-
ми» та був пострахом для всіх зайдів. Боялися ватажка Свер-
лана і його леґіні, але його накази виконували не так із са-
мого страху, як більше з пошани. Один лише Лукин не ля-
кався свого дєді – він тільки любив його і поважав його за
мудрість, характерність, за відвагу і хоробрість. Аж раз при-



 
 
 

ключилося таке:
Один леґінь залишив бескидників, утік і пристав до чор-

но- й палкоокої красуні-ляшки в Кутах. Сверлан післав в Ку-
ти двох леґінів із наказом вирвати зрадливого леґіня з рук
ляшки й привести до себе. Леґіні зробили це. Сверлан пу-
стив у нього кулю із власної пістолі та заборонив леґіням за-
копати трупа в землю.

«Нехай ляхи ховають його» – сказав. – А не поховають, так
нехай вовки пожеруть його. Нашого похорону не варт він!».

З того часу почав і Лукин лякатися деді.
 

* * *
 

Рознеслася по горах чутка, що Польща вислала своїх
робітників із різним приладдям на полонину Чівчин шука-
ти там срібла. Почув це Сверлан. Тупнув ногою в землю, за-
скреготав зубами, вдарив барткою в бука й крикнув:

«Не діждуть ляхи збогачуватися скарбами наших гір! Ні,
не діждуть!»

Вислав двох розумних і відважлих леґінів у Чівчин на роз-
відку. Вернули леґіні і сповістили, що ляшки на Чівчині оса-
довилися «надобре», побудували собі колиби-салаші, в яких
уночі сплять, виставляючи сторожу, а вдень риють землю і
розбивають каміння, шукаючи срібла. Мають багато всякої
зброї. Знають же ляхи: не підступай до гірського пса-котюги
спереду, бо вкусить, а до коня-шкапєти з-заду, бо копне так,



 
 
 

що кров облиє, впадеш і не встанеш. Тому зі зброєю прий-
шли на Чівчин, не з самим приладдям до видобування сріб-
ла й відсіювання його з піску. Не засмутився і не злякався
Сверлан, почувши, що ляхи на Чівчині мають багато зброї.

«Та зброя буде наша – придасться нам!» – сказав смію-
чись.

Тільки собі знаними стежками і плаями вийшов Сверлан
зі своїми бескидниками на Чівчин. У лісі дочекалися ночі.
Ждали, поки ляшки не поснуть. А тоді, як нічні духи підій-
шли до їх салашів. Хвилина й сторожа лежала на землі – не
мала часу й голосу видати з себе. Орлами налетіли леґіні на
салаті із сплячими ляхами й почали їх в'язати. Один тіль-
ки лях, товстезний і кремезний пробував не датися леґіням.
Але на його широкі плечі впала довбня Лукина і він зра-
зу повалився на землю. Пов'язали всіх ляшків, позбирали
леґіні їх зброю, а приладдя до видобування срібла знищили.
Лежать пов'язані ляхи й лише стогнуть. Будуть знати верхо-
винців і їх бескидників. О, будуть знати й другим про них
розповідати. «Попрацювали» леґіні, ну й зголодніли, здалось
би підкріпитися, похарчувати. А харчів у ляхів багато – хар-
чів і напитків.

Харчують леґіні і попивають, а ляшки лише поглядають і
слину ликають. Підкріпилися леґіні таки добре, а тоді каже
Сверлан підняти ляхів на ноги. З пов'язаними назад руками
каже їм іти на плай, а плаєм у долину на Черемош. Спрова-
дили леґіні ляшків над Черемош. Сверлан промовив до них:



 
 
 

«Ідіть тепер, ляшки, туди, звідкіль прийшли! Ідіть і не
озирайтесь! Ідіть і то бігом, щоб навіть вашого духу не було
чути в наших горах. Скажіть і другим ляхам, щоб не пхалися
в наші Карпати, а то постріляємо, як котюг!»

А один із леґінів додав, сміючись:
«Ідіть, щоб туди не дійшли, а звідтам не вернулись!»
Пішли ляшки як непишні, пішли напівголі, босі й голод-

ні. Будуть пам'ятати Карпати й верховинців… Сверлан ка-
зав розікласти велику ватру на лузі над Черемошем. Один із
леґінів заграв на сопілку. Грає леґінь, грає і Черемош своїми
бистрими хвилями, співають леґіні, співає і праліс. Заспіва-
ли леґіні і пішли в танець. О, танець це, танець був! Так тан-
цювати вміють лише карпатські бескидники. Потанцювали,
втирають рукавами піт, що очі заливає, а Сверлан говорить:

«Чи є де в світі краще життя, як на нашій Верховині, та
ще в бескидниках? Ні, нема ніде! Буйне, свобідне та веселе
наше життя. Подякуймо за нього нашому Господеві».

Якраз сходило тоді сонце. Леґіні припали на коліна облич-
чями до сонця й за Сверланом проговорили молитву. Мо-
литву, яку пізніше верховинці забули. Молитву, з якою зай-
шли в Карпати прапредки. Отака то була Сверланова оборо-
на Чівчина перед ляхами. Такий був напад бескидників на
ляцьких шукачів срібла в наших горах.

Та ляхи затаїли ту свою невдачу – соромилися признава-
тися до неї. Пустили брехню, що на Чівчині немає срібла, то
ж занехали шукати й добувати його там. Пригадується лис і



 
 
 

виноград. Збрехав лис, замість сказати правду, що виноград
був для нього зависоко, сказав, що квасний був.

Сверлан робив походи на «зайдеїв» і карав їх за знущання
над народом упродовж ще кількох років. Про його напади
на ворогів важко сьогодні багато сказати – майже все пішло
в забуття. Голосна слава Довбуша притишила славу ватажка
бескидників, Мартина Сверлана, темною неґурою прикрила
пам'ять про нього.

Ватажкування над бескидниками передав Сверлан одно-
му з леґінів, а сам – ні, не сам, а з Лукином – осів у лісо-
вій гущі, де нині є село Голови. Йому старому, та ще й із од-
ною рукою, неможливо було жити без Лукина. Серед пралі-
су, під полониною Скуповою, побудували оба хату-курницю
та й почали «ґаздувати». Не легке зразу було те їх ґаздуван-
ня – не легке! А все таки хоч тяжко й поволі, але розґазду-
валися. Лукин працював за кількох. Сверлан подивляв силу
і пильність свого сина. Вовків, що дуже часто заходили під
їх курницю, душив руками, на ведмедів ішов зі своєю довб-
нею. Та почав Сверлан радити своєму Лукинові шукати собі
жінки. Без ґаздині в хаті годі ґаздувати. Порада не зла, але
де найти ту жінку-ґаздиню?

Радить Сверлан Лукинові йти по жінку «загору». Найб-
лижче там село за Копилашем Луги, а в ньому багато знайо-
мих, допоможуть знайти жінку. Порадив Сверлан узяти ще й
гроші й накупити там усього, що в ґаздівстві потрібне. Поду-
мавши, сказав Лукинові не йти в Луги почерез Копилаш, бо



 
 
 

там можна стрінутися з волоськими опришками, а йти через
Піп-Івана.

«Плаї і стежки знаєш добре, не заблудиш – сказав. – Іди,
старим не журися, він дасть собі тут раду, не пропаде».

Попращав Лукин дєдю і пустився в далеку, тяжку й пов-
ну небезпек, дорогу. Має при собі зброю та й кулаки, як дві
довбні, лякатися йому нема чого: ні хижих звірів, ни лихих
людей. Одна лише небезпека, це мрєч-неґура, а в ній ворог
верховинців – блуд. І так воно було. Густа, темна, непрогляд-
на неґура захопила Лукина на Піп-Івані. Стало зовсім тем-
но, на крок нічого не видно, а до того ще гострий, холодний
вітер. Уся Чонрогора в мряці, а мряка така густа, що хоч со-
кирою рубай. А вітер валить із ніг, залазить за пазуху й мо-
розить. А сховку ніде не найти. Та нехай – щоб тільки блуд
не причепився. Ні! Лукин не дасть йому взяти себе в руки!
Продирається крізь неґуру з Піп-Івана вділ – продерся. Он
він узке над якимось потоком. Але дальше годі йти – праліс,
темна неґура, темні ліси, темно, хоч ще днина. Збирає Лу-
кин сухі дрова, розкладає ватру. При ній сидітиме, аж вітер
розжене мряку й стане ясно. Горить ватра, при ній сидить
Лукин. Утомлений довгою ходою, задрімав. Нараз чує, хтось
бере його за плечі й пробує підняти.

«Вставай, ходи!» – кличе.
Глянув Лукин на «приятеля» і зразу пізнав, хто він такий.

Блуд, блуд! Вириває свої плечі з рук блуду й з усеї сили ме-
че його, того лютого ворога верховинців, у ватру. Закричала,



 
 
 

запищала погань, та й вноги! Втекла геть! Так позбувся Лу-
кин блуду й не дав взяти йому себе в руки. Був певний, що
ніщо йому вже не грозить. А воно не так було, як думав.

Дальше йти не міг. Не пускала густа, темна неґура-мрєч.
То ж сидів дальше при ватрі – сидів і дрімав… І приснилося
йому, що він у Кутах із бескидниками – кипить бій з гайду-
ками. Перемогли їх – радість… Але, що це, його дєдю лов-
лять і саджають у темницю… Та, ні – не дєдя, а він сам, Лу-
кин, у темниці. А дальше? Це не він дєдю, а дєдя його, Лу-
кина, виводить з ляцької темниці. Лукин на волі. Оба з дє-
дем ідуть у далекі гори, перешили Чорногору, вже «загоров».
Лише дальше не можуть іти, не пускає неґура. Та це ніщо!
Важне, що він не в темниці, а на волі, в своїх горах, та й ще
зі своїм дєдем! Із радости всміхнувся і прокинувся зі сну.
Не він усміхається, а сонце сміється до нього. Засвітило йо-
му просто в очі – неґури вже нема. Але сон? Віщує він щось
добре, чи лихе? А може одне й друге. Та добре, що щезла
мряка й прояснилося, а Лукин міг лісами й вертепами пу-
ститися в дальшу дорогу. Але, не дійшовши до Лугів, мав
ще одну пригоду.

Ото в одному озерці купалися мавки. Побачили Лукина
й кинулися на нього, щоб затягти його в воду озерця. Та на
його щастя надійшов Чугайстер, якого мавки дуже бояться.
Мавки втекли, а Чугайстер побіг за ними. Так він урятував
Лукина від мавок, а то були б таки затягнули в озеро.

Пішов Лукин дальше, певен, що вже без пригод зайде в



 
 
 

Луги. А воно ні! На одному закруті плаю заступає йому доро-
гу… Хто ж би? Відьма! Загірська відьма. Лукин пізнає її,ба-
чив її на Шпицях. Відьма кидається на нього й намагається
затягнути його в ліс. А яка сила в неї! Лукин не може вирва-
тися з її поганих рук. Але побачив у лісі кількох лісовиків.
Почав просити їх мовою лісовиків – він не забув ще її – щоб
рятували його від відьомських рук. Ті, почувши свою мову,
кинулися зараз на відьму. Лісовики невеличкі, але грубенькі
й мають силу. Прогнали палками геть відьму, в ліси, дебри
й нетри. Подякував їм Лукин, а вони показали йому найдо-
гіднішу стежку в Луги.

В Лугах зайшов до знайомих ґаздів, там знали його з часів
блукання горами й з часів «бескидництва». Усі ґазди питали
його перше про дєдю, ватажка Сверлана: чи живе, дужий,
здоровий та що діє. Лукин відповів, що все добре.

Раділи дуже, що живе й не думає вмирати. Зайшов Лукин
до ґазди, до того, якому вирвав із рук мадяра жінку. Обоє
ґазди втішилися Лукином – не знали, де посадити його, як до
нього заговорити, чим угостити. Лукин розповів їм, за чим
принесло його в Луги. Так і так: прийшов сюди шукати для
себе жінку-ґаздиню. Домашня ґаздиня, почувши це, сплес-
нула в долоні.

«Оце, гей! Не так давно вбив ведмідь чоловіка нашої
сусідки, Ксені. Вдовичка, як зірничка!» – А до свого чоло-
віка: – «Не думай багато, збирайся та йди з Лукином до вдо-
вички в свати. Вже, вже, йдіть!» – сказала. Пішли – і Лу-



 
 
 

кин засватав вдовицю Ксеню. Договорилися відбути весілля
у Святу неділю – Зелені свята. Побув Лукин якийсь час у
Лугах і треба було вертатися за Скупову – там дедя сам, як
палець. Прийде в Луги перед Святою неділею, звінчається
з Ксенею і забере її до себе. Пішов почерез Чорногору на
Шкорушний, а з нього зійде над Черемош і понад Гнилець на
Скупову та й вже дома. Йде, підспівує і підспівує. Принесе
дєдеві радісну вістку – будуть мати в хаті ґаздиню, чорнооку
Ксеню з Лугів. Зійшов зі Шкорушного над Черемош. Тут за-
хопила його ніч. Мусить заночувати. Та це ніщо. Перебрив
ріку й на лужку розіклав ватру, при ній засне. Горить ватра,
а Лукин сидить коло неї.

Несподівано кидається йому на шию його давня відьма.
Та й не сама, а ще й з другою. Підносять його обі, ставляють
на ноги, беруть за руки й ведуть у ліс за лужком. Пробує
Лукин вирватися з їх рук, але куди там, відьми сильніші за
нього! Ведуть його й заводять до якоїсь старої колиби. А в
тій колибі повно всякого гадя, різної огиди й погані, а все
сичить і виє. А відьма й собі кричить:

«Отут, огидний зраднику, замкнемо тебе й гадюччя пожре
того, хто зрадив мене, твою любку! Думав, що навіки втік
від мене, що не віднайду тебе? А ось найшла й покараю за
зраду!»

Зачиняють відьми двері колиби й підпирають їх дрючка-
ми. Регочуть на весь ліс, відходять, певні, що гадюччя поже-
ре Лукина. Лукин же попав у страшну лють, а та лють дода-



 
 
 

ла йому сили. Розвалив колибу! Гадюччя розлізлося по лісі,
а він, що сили в ногах, пре понад Гнилець у сторону Скупо-
ви. Йшов, не зважав на ніч. Далеко було ще до ранку, а він
був уже в своїй курниці. Не лягав уже спати й не розказував
дєдеві про свої погані пригоди, лише сказав, що по Святій
неділі, як Господь дозволить, приведе з Лугів ґаздиню.

 
* * *

 
Закипіла праця на ґаздівстві Сверланів. До Святої неділі

не дуже далеко, а тут треба це й те зробити. Ще тиждень
було до Зелених Свят, як Лукин вибрався «загору». Щасли-
во й без пригод дістався в Луги. Відбулося вінчання і весіл-
ля. Луганські ґазди не жаліли подарунків для новоженців.
Мав Лукин з чим їхати д'хаті за Скуповою. Ксеня залишила
ґрунт і хату своїй сестрі, а дві корови, коня, кілька овечок
та усяке «лудіння»-одяг, забрала з собою. Один із багатих
ґаздів Луганських подарував Лукинові коня. Оба коні мали
що нести на собі. Два леґіні помогли новоженцям перекочу-
ватися за Чорногору – дорога ж далека й нелегка. Та добрий
Господь допоміг і дозволив дістатися за Скупову. Зрадів ста-
рий Сверлан, побачивши сина й невістку. О, дузке зрадів!

«Щойно тепер ми ґазди – говорив до Лукина. – Так, але
й праця велика перед нами. Треба випалювати й корчувати
ліс, щоб були царинки з травою і сіном для маржини».

Не був Лукин лінивий та й сила була в нього. Не знав, як



 
 
 

за працею минуло літо й осінь, а прийшла зима. Але й у зи-
мі було також немало праці в ґаздівстві і в лісі. Сверлан за-
кладав сильки на звірину, а Лукин полював на неї. А Ксеня?
Вона мала працю від досвітку до пізньої ночі. Шила, прала
й ткала – вся хатня робота була в її руках.

Не минуло й року, як Ксеня «злігла»-«вчінила» хлопчи-
ка. Охрестили його й назвали Трохимком. Як радів Сверлан
унуком, того й сказати годі. Лукин із подвоєною силою роз-
будовував своє ґаздівство, поширював царинки й городи, па-
лив й корчував ліс, зайняв увесь ґрунь, який пізніше названо
Сверланівським.

Лукин працював руками, а його дєдя головою – на все да-
вав раду й пораду. Не лише ґаздівство Сверланів росло, рос-
ла і їх родина. П'ять хлопців і троє дівчат привела на світ
Лукинова Ксеня. Діти підростали, а це була велика потіха
й радість для діда Сверлана. Його внуки росли: хлопці – як
бучки за хатою, дівчата – як смерічки за колешнею. «Чемні»
й слухняні були, а розуму набирались від діда й від батьків.
Що самі знали, того дітей навчали, а найбільшим джерелом
мудрощів була для дітей гірська природа з її чарами краси, з
дивами й чудами. В тій гірській природі бачили Бога, Творця
Бескидів і всього, що в них і над ними. Гори, це була для них
книга мудрощів і сили, принад і приман, радощів і заохоти
до праці. А праці було для всіх на повні руки, як літом, так
і зимою. Лукин зайняв під Скуповою невеличку полонинку
й побудував собі там стаю-зимарку. Розмножилася маржина,



 
 
 

треба було літом випасати її, а на зиму старати сіна для неї.
Сверлан старівся не духом, а лише роками. Хоча роки

один за другим сідали на його плечі, він не хилився під їх
тягарем. Ходив просто з піднесеною догори головою – «по
вояцьки» – казав та зразу додавав: «Поки чоловік живий ще,
повинен глядіти завжди вгору, підносити свої очі і думки до
небес, до сонця, до Господа Бога».

Вставав раненько, мився холодною водою, звертався об-
личчям до сонця, відмовляв голосно молитви й бився в гру-
ди. Втягав у себе пахощі гірського ранку, вдивлявся в рожеві
хмаринки на небі, ловив руками холодний, ранковий вітре-
ць, що приносив вістки з Говерлі, будив смереки й казав їм
шуміти, шумом Господа славити й величати. Поснідавши,
виходив на «підґання», саджав біля себе внуків і оповідав
їм казочки з давно-минулих часів у горах й поза ними. Та й
співав їм старечим, але ще сильним голосом верховинських і
бескидських співанок. О – співанок знав він багато та й лю-
бив співати їх. Бо і як зке не любити співанок і не співати
їх, коли тут усе, вся гірська природа співає. Співають смере-
ки і ялиці, їм допомагають буки, а їх намагаються заглушити
грімкими голосами й потоки – співає тут пісеньками і роз-
носить хвалу життю і славу Господеві душа Карпатських гір.

Зимовими вечорами Сверлан любив довго сидіти при ва-
трі. Ватру любив дуже. Ватра пригадувала йому воєнні і
опришківські часи. Казав, що ватра не лише прояснює тем-
ноту в хаті, чи в лісі. Ні – від ватри стає ясніше не тільки в



 
 
 

очах, але й у душі. Ватра світить і гріє, – гріє душу і серце,
проганяє тугу й смуток. Сидів Сверлан при ватрі й думав…
Так – думав… А ті думки свої виповідав словами. Сказав
би хтось, що він голосно думав, чи то «філософував». Думав
«голосно» про Бога й людське життя. Про життя і смерть.
Ось дещо з тих його «голосних» думок:

«Бог у його величі і силі, у доброті і щедроті, в любові до
людей і в справедливості… Кажуть, Бога не можна бачити,
а це неправда. Хто хоче, той може бачити Бога. У правді, у
добрі й красоті цього світу. Чоловік, а передовсім його душа,
це ж частина Бога. У правді, у добрі не можна бачити ціло-
сти, з якої походить? Так воно, так… Господа можна бачити
й чути, хто цього хоче, хто цього варта. Але, але… Не очима,
а серцем можна Бога бачити; не вухами, а душею можна його
почути. А це знаю не лише я, але й усі наші верховинці»…

«Бог і люди… Господь і людські гріхи… Гріхи, гріхи –
хто ж їх не має? Нагрішив і я не мало. О, нагрішив! От ска-
зав Господь: „Не вбивай". А я вбивав! Вбивав на війні і в
бескидниках. „Не вбивай і люби ворога" – наказує Господь,
а я вбивав і не любив ворогів. Чи буде Господь мене за це
карати? Не знаю. Не знаю, чи не любити ворога і вбивати
його, це справді гріх? Цього я не можу розуміти, на це мій
розум закороткий і заслабий. Як же це так? От боронитися
перед вовками, не давати їм пожерти себе, а вбивати їх – це
не гріх. А чи наші вороги, оті всякі зайди, які хотіли б нас
зжерти й запосісти наші предковічні землі, не гірші вовків,



 
 
 

чи яких інших лютих звірів? Так, чому ж обороняти себе
перед ними, ненавидіти їх і вбивати – це мав би бути гріх?
… Не знаю. Довідаюсь, як стану на суд перед Богом! Кажуть
люди – відважним належить світ. Так, відвага, це велика й
потрібна людям річ. Але з відвагою, як із бистрими кіньми
– до них потрібний добрий візник – до відваги потрібно ро-
зуму. Відважними до безтями були предки наших верховин-
ців, але, чи не керувалися вони розумом, щоб завоювати й
запосісти Карпати?»

«Не лише до відваги потрібний розум, без розуму не мож-
на бути щасливим. Треба ж знати, в чому щастя шукати і
де його належить носити. Не шукати в майні і не носити в
чересі. Шукати в чесному житті, носити в душі. Щасливий
той, хто – як квіточки – збирає тільки те, що добре й Богу
миле. Збирає не лише для себе, але й для других, для людей
нашої віри, крови й мови та й знає, кому що дати: своїм лю-
бов, ворогам ненависть. Щастя є також в цьому, щоб за тем-
ними хмарами бачити ясне сонце, в громах чути голос Бога,
очима бачити радість, руками відганяти смуток. Проганяти
зло, а робити добро. Любити красу, ненавидіти погань. Шу-
кати добра й щастя. Бо не всякий знає, де є богатство, що дає
щастя, що воно не в видимому й досягаючому, а в позасвіто-
вому. Як правда в казках, а не в дійсному, очима видимому,
руками досягаючому… Більше його в тому, що далеке, не
близьке, не лише на землі, але й понад нею».

«Кожний бажав би бути сильним, але чи знає він, звідки



 
 
 

брати ту силу? Не з самого тіла, ні, а з духа, з боротьби зі
злом, із поборювання перешкод і труднощів. Правду світу
треба знати: сильний гине лише раз – слабий не гине, а зо-
гниває поволі й потрохи. Сильний не хилиться і не горбиться
перед ніким і перед нічим; вірить сам у себе, не дружить зі
слабими, бо знає, що в дружбі з ними затратив би свою силу,
став би подібним до них. Сили, щастя, і добра шукати треба в
боротьбі і праці. Чоловік живе й має вартість поки бореться,
трудиться, працює, всеодне, руками, ногами чи головою».

Такі то думки й багато інших, їм подібних, висказував го-
лосно Мартин Сверлан, сидячи при ватрі. Очі мав зачинені,
наче спав і говорив крізь сон. Не бачив Лукина, ні внуків,
які пильно й уважно слухали його. А потім, як би зі сну про-
кидався:

«Так воно, так, – говорив – багато, багато дечого навчило
мене життя, та й старі, вікові люди, яких слухав я за моло-
дих літ так, як ви тепер слухаєте мене. Старі, невчені люди,
а скільки то розуму було в їх головах! Як у вуликах меду.
Сягай по нього й насолоджуйся ним».

Звертався до внуків і ще раз говорив їм про земські ба-
гатства. Він казав їм: «Внуки мої, затямте собі на все життя
те, що каже дідо: щастя і багатства не шукайте в скринях, ні
у волах і коровах. Ні! Шукайте його в добрих ділах і в бо-
ротьбі зі злом! Збагачуйте ваші душі і серця, а тоді будете
багаті й щасливі. Багатство й щастя, це все те добро, якого
призбираєте й заховаєте в серцях». Передихнувши, говорив



 
 
 

далі: «Кожний хотів би довго, якнайдовше жити. А з життям
то воно так: його вартість не в довготі, а в повноті! Нехай во-
но буде коротке, але важне те, щоби воно було повне! Повне
добра і краси! Що з великих бесах, як вони порожні і нічого
в них нема. Так само і з життям».

 
* * *

 
Слухали внуки, що говорив їм їх дідо. Може й не все розу-

міли. Один Трохим, той найстарший, напевно розумів діда.
Він і в діда зовсім удався. Не був ані трохи подібний до свого
дєді, Лукина. Лукин же був напівлісовик – виріс і виховався
в лісах поміж лісними й лісовиками. Не в одному й не одним
відрізнявся поміж гірськими людьми, верховинцями. Та, чи
дивне це було? Життя йому врятували лісні, виховали його
лісовики, бути сильним навчив його велетень. Гори й ліси го-
ворили йому казок, уся його молодість, це була чарівна каз-
ка. Казкою було його блукання по горах та всі пригоди, що
він їх мав і пережив. Усі Карпати-Бескиди були для нього в
казку зачаровані, чарами казки окутані, таємницями опови-
ті, верховинською старовіччиною насичене було його життя.
У високих горах, у глибоких лісах осів із дєдем, усі свої си-
ли віддав ґаздівстві, яке треба було з нічого створити й роз-
будувати власними руками та власним промислом. «3-заго-
ри» привів собі милу й роботящу жінку, діждався діточок,
тож здавалося йому, що «вимотався» з зачарованого клубка



 
 
 

безконечної казки гір і лісів. А воно ні! Гори й ліси тягну-
ли його до себе, не давали йому посидіти в хаті. Найчастіше
бувало це зимою. Всеодно, скрипучий мороз, чи сніжниця –
не було сили, ні Божої, ні людської, яка вдержала б його при
ґаздівстві.

 
* * *

 
Було це одної зимової днини – видно було, що заноситься

на бурю-сніговію. Та це не повздержало Лукина. Взяв пушку
на плече, пістолі за черес і пішов у той великий ліс під Ску-
повою, що то його назвали Кривим, пішов на полювання. Як
же не полювати на лісову звірину, коли її так багато? Та цим
разом був би «дополювався» до краю.

Далеко було ще до вечора, як захопила його в лісі страшна
буря, жахлива сніговія. Налетіла десь аж із Чорногори. Наг-
ло, несподівано вдарила на гори й ліси. До ночі далеко ще,
а тут уже зовсім темно, нічого не видно. Виє буря, мете сні-
гом, гуде, гримить, свище, шаліє. Мільйони сніжинок бере
на свої крила й несе, сама не знає куди. Сніговія бере в свої
сильні руки гори й ліси – не видно ні верхів, нема здається
й дебрів, де можна б заховатись. Буря залазить в усі щіли-
ни і заповнює їх снігом. Усім, що у її вир попаде, крутить,
вертить, нічого не оминає. З найбільшою силою вдаряє у ліс.
Валить на землю вікові дерева. От-от змете з гір усі ліси.

Лукин не піддається бурі, борикається зі сніговією, йде,



 
 
 

шукає затишного місця. Просувається поміж дерева на ру-
ках і ногах, ледви вже дише. Стогне Лукин, стогне ліс, стог-
нуть гори. А буря виє і реве стоголосами. За ним сніговія,
перед ним кочугури снігу. Біла смерть вишкірила до нього
свої зуби. Ще, ще трохи й сніг погребе його, привалить і за-
душить. Нараз паде Лукин у якусь яму, у пропасть. Він на її
дні. Там нема бурі. Тихо і затишно.

Так, але вилізти з ями, видістатися наверх, на це нема в
нього сили. На дні тої пропасти перебув усю ніч. Діждався
там і ранку. Чує, буря втихла, але ж із пропасти не вилізе –
даремні його зусилля.

 
* * *

 
В його хаті смуток і журба. Ніхто там цієї ночі не спав.

Слухали, наслухували, чи не вертає Лукин. Прийшов засні-
жений ранок. Ідуть сини в Кривий шукати дєдю. На щастя
взяли з собою розумну й вірну котюгу, без неї не найшли
б були дєдю в пропасті, завіяній снігом. Перейти Кривий і
літом не легко, а що ж зимою, після сніговії? Всі стежки й
переходи завіяні снігами, всі нетри-заглибини зарівняні, ду-
же легко можна загрузнути в снігу й не вилізти з нього. Бро-
дили молоді Сверланюки снігами, западали в них по шиї, од-
ні одних витягали й усе дальше й глибше заходили в Кривий.
Покрикували й погейкували, а ліс – мовчав. А котюжка бі-
гала поперед них, нюхала й погавкувала. Наближався вечір.



 
 
 

Зажурилися Сверланюки, прийдеться без дєді вертати д'хаті.
Вернуть, а дєдя пропаде, замерзне в лісі… Аж нараз чують,
котюга гавкає голосно, щораз голосніше, та й ніби радісно
грибе сніг ногами. Біжать хлопці до місця, де їх котюга. Ба-
чуть – яма, пропасть. Гукають, кричать:

«Дєдю, дєдю! Ви там у ямі? Живі?
Притишеним голосом відзивається Лукин:
«Я тут! Живий ще! Рубайте якогось гнучкого, молодого

бучка та пхайте його в цю яму. Я зловлюся за нього, а ви тоді
витягайте його зі мною, з пропасти».

Зробили сини, як казав дєдя і витягнули його наверх і за-
вели д'хаті, зогріли й нагодували. Сверлан був тихий, не від-
зивався до Лукина, Ксеня була теж гнівна на нього. А Лукин
«відпокутував» своє полювання в Кривім так, що простуди-
вся в пропасті і захворів. Перележав на постелі зо два тиж-
ні. Не скоро забуде зимову бурю і сніговію і «нічліг» у ямі-
пропасті. Не дуже то приємна була ця, ще одна, зимова каз-
ка, яку сам пережив. Не дуже часто ходив він цієї зими на
полювання в Кривий. Держався лісів, що були ближче його
«посидку».

Минула зима, прийшла гожа, заквітчана весна – ще одна
казка гірських чарів для Лукина. Вже закінчені весняні ро-
боти. Всі кости в Лукина болять від праці. Заснув твердим
сном, спить, а в сні бачить діда знад Пробійної – бачить його
та й чує, що до нього говорить:

«Чомусь то, Лукине, забув уже за мене, не відвідуєш моги-



 
 
 

лок: ні моєї, ні моєї Васютки? Заглянь, заглянь до нас, прошу
тебе, не жалуй часу й ніг, прийди над Пробійну. Тут гарно й
весело: чічки цвітуть, пташки співають, Пробійна хвилями
грає. Нам обом дуже сумно, ніхто з людей не відвідує наших
могилок. Відвідай, відвідай нас». Нахилився над Лукином,
поцілував його в чоло й відійшов.

Лукин розповів рано той сон своєму дєдеві. Сверлан ні-
чого на це не сказав. Одного вечора сказав Лукин, що хоче
таки вибратися над Пробійну. Просив дєдю, щоби й він ра-
ром із ним туди пішов. Сверлан сказав:

«Добре, піду з тобою, погляну ще раз на ті наші зелені,
весною закосичені гори».

Встали раненько, помолилися, поснідали й взявши з со-
бою зброю і харчі, зійшли на Білу Ріку, а потім перейшли
на Пробійну і д'горі нею до її джерела подалися. Боже, скіль-
ки там краси! По одній стороні гори з лісом, там співають
шташки, кують зозулі; по другій – зелені луги над Пробій-
ною поперетикані різними квітами. Ні, це не луги, а ковер-
ці, виткані руками Божої Матері. На лугах сарни й олені па-
суться, а над верхами кружляють орли. Все тут радіє весною
і купається в золотих проміннях сонця. А Пробійна, не шу-
мить, перескакуючи каміння, а таки гримить, грає, до сон-
ця сміється, перлиться срібно-зеленою водою. Приклякни,
підійми руки вгору, вп'яли очі в голубе небо й молися, спі-
вай Богові пісню хвали і вдяки за всі ті скарби краси, що Він
їх розсипав нашими горами. Наситив і напоїв та й пишними



 
 
 

шатами приодів.
Далеко ще було до вечора, як Сверлан і Лукин зайшли вже

були під скалу над джерелом Пробійної. Приклякли при мо-
гилках і помолилися за душі небіжчиків, які в цих могилках
спочивають. Лукин поправив хрестики на могилках і поса-
див на них квіточки.

Прийшла ніч. Ясна, погідна, безхмарна, весняна карпатсь-
ка ніч. Ніч чарів і див. Роєм вийшли на небо зіроньки, з-
за високих гір викотився місяць – чар ночі. Він якраз упов-
ні… Оба Сверлани розложили під скалою ватру, при ній за-
ночують. Сидять і говорять. Сверлан повістує про часи на
війні, пригадує пригоди в бескидниках, а Лукин розповідає
про свою першу зустріч із дідом тут під скалою і переповідає
те, що чув колись від старого. Станув місяць якраз тут над
скалою, над лужком і над обома могилками.

«Дєдю, дєдю – відозвався Лукин – глядіть, он із могилок
виходять леґінь і дівчина. Вийшли на світ, ідуть, взявшися
за руки й чічки зривають! Глядіть, глядіть!

А Сверлан йому на це:
«Та я гляджу, але ж не бачу нічого. Це мабуть тобі лише

привиділося. Напевно, це нічний привид!»
«Але ж, дєдю, я бачу тих двоє, як у днину. Добре й ви-

разно бачу! Оце вертають уже до своїх могилок, заходять до
них, могилки закриваються, на них хрестики й квіточки, як
перед тим. Дивно, дивно, що Ви, дєдю, того не бачили і не
бачите!»



 
 
 

Дійсно, мусіло це бути якесь диво, а може й чари. Що ба-
чив син, того не бачив дєдя. Чудо і диво. Чарівна казка гірсь-
кої весняної ночі над джерелами річки Пробійної.

Довго запевнював Лукин дєдю, що все те була дійсність,
але Сверлан не вірив йому. Аж геть потім, подумавши, ска-
зав: «А може воно й справді так було, хоч я того й не бачив.
Чи не мало на світі всяких див, яких людські очі не бачуть,
а вуха не чують, а ті дива таки бувають – одні їх бачать, а
другі ні».

 
* * *

 
Другої днини вечером вернулися оба Сверлани на свій

ґрунь, а вночі прийшов до сплячого Лукина дідо знад
Пробійної і дякував за відвідини. Це розповів Лукин дедеві,
а дедя нічого на те не сказав.

Минуло літо, прийшла осінь. Дощева й холодна була.
Сверланові почали докучати різні болі. Найбільший біль чув
у грудях. Колись ляцька куля «залізла» була йому в груди –
на щастя не нарушила серця, лише зачепила легені й у гру-
дях застряла. Щойно по кількох роках сама вилізла звідтам.
А тепер почало Сверлана поболювати в грудях, почав і каш-
ляти. Думав, що це вогка й холодна осінь спричинює це, а
прийде зима з сухим морозом і болі та кашель перестануть
докучати йому.

Впав перший сніг, потиснув мороз, а Сверлан кашляє ще



 
 
 

більше й ще голосніше. Іде Лукин на Буковину до одного
знахора. Той сказав, що Сверланові може допомогти лиш
один лік: треба постарати сала з ведмедя, топити його й да-
вати старому пити. Добре – подумав Лукин – але як і де роз-
добути тепер того ведмежого сала? Ведмеді позалазили вже в
свої ґаври й сплять. Зажурився Лукин і розповів свою журбу
дедеві. Чув це найстарший син Лукина, Трохимко, тепер уже
леґінь і стрілець, не гірший від діда й дєді, та й відозвався:

«Дєдю, не журіться, ведмежого сала дістанемо й дідик
виздоровіє. Кривий я знаю добре та й знаю, де там є ведмежі
ґаври, що то в них «вуйки» зиму пересипляють. Беріть мене
з собою і йдім у Кривий. Найдемо там ведмежу ґавру, «ві-
пудимо» з наї «вуйка», вб'ємо і виріжемо з нього сало для
дідика. Або ні! Я піду наперед сам, найду в Кривім ґавру
з вуйком, а тоді верну д'хаті. Ви, дєдику, візьмете пістолі і
свою довбню, а я пушку та й «гайда» на вуйка. «Бигме», що
вин буде наш, а його сало дідикове! Шо-бих так здоров був!»

Не довго думали й радилися. Послухали ради Трохимка.
Пішов раненько Трохим у Кривий, не довго шукав ґаври з
вуйком, знайшов і приніс радісну вістку д'хаті.

Другої днини пішли оба Сверланєки по сало для діда в
Кривий. Підойшли до ґаври, а в ній спить вуйко зимовим
сном. Треба його, як казав Трохимко «віпудити» з ґаври на-
верх. Порадилися ще вдома, що і як мають робити, щоб до-
бути сала з вуйка. Лукин стрілить із пістолі в ґавру, вуйко
«віштрикнет» із неї, а тоді Трохим пустить в його серце го-



 
 
 

стру кулю з пушки, а Лукин тоді з довбнею на вуйка. Побо-
юється трохи Лукин не за себе, а за свого Трохимка. Ану
ж ведмедисько «віштрикне» з ґаври й зразу «вержетси» на
Трохима та, заки дєдя прискочить з довбнею, поламає йому
кости? «Всєко может бути». Та надія на Господа! «Як Бог
дасть, так будет!»

От і стріляє з пістолі в ґавру. Хвилина-дві і вуйко вже на-
верху. Стає на задні лапи, протирає заспані очі, роззираєть-
ся. Трохимко стріляє з пушки, пускає кулю вуйкові просто
в серце. Не встиг ведмідь заревіти з болю, а тут Лукин його
довбнею раз та другий, по хребті, по хребті тар-рах! Затрі-
щали кости хребта вуйкового, він ще й ще раз заревів і пова-
лився на землю. Здоровенний ведмедисько, грубий, товстий,
добре запасся на зимовий сон, немало сала буде з нього. Вий-
няли Сверланюки з-за чересів довгі, гострі, сталеві ножі й
почали здіймати шкуру з вуйка – грубу та пухнату. Виріза-
ли з тіла вуйка все сало, наклали його повну шкіряну торбу.
Відтяли лапи й ще дещо з середини, буде смаковита вечеря.
Вернули д'хаті, принесли не лише сало, але й багато радости
й утіхи. А вечеря з ведмежих лап смакувала, як ніколи досі.
Почав Сверлан пити топлене, ведмеже сало, стало в грудях
легшати, а згодом і перестав кашляти. Добру раду дав буко-
винський знахор. А того сала з ведмедя було так багато, що
на ньому присмажувала Ксеня всяке м'ясиво – дуже смаку-
вало. Вдача з вуйком в ґаврі так розохотила обох Сверланю-
ків, що тої зими найшли ще кілька ґавр, вилудили з них вед-



 
 
 

медів і повбивали їх. В праці, в труді проминула Сверланам
довга, гірська зима і так прийшла зесна.

 
* * *

 
Лукин думав одружити свого найстаршого сина Трохим-

ка, щоб невістка виручувала в праці його Ксеню. Так заду-
мував зробити Лукин, а воно сталося зовсім інакше.

Оце одної днини підступив до Лукина Трохимко й гово-
рить:

«Дедику, пустіть мене в бескидники. Був у них дідик і Ви,
так чому ж не мав би і я боронити нашу Верховину перед
зайдами так, як ви обороняли її? Просю, просю, дедику, не
будьте противні цьому.

Захмурилося чоло Лукина, як почув це. Пішов на пораду
до свого деді, хотів почути його слово. А дєдя сказав:

«Не забороняй Трохимові йти нашими слідами. Наших
гір і людей у них, та й людей поза горами треба боронити
від зайдів-ворогів. Навіть й маленька пташина боронить своє
гніздо. А хто ж буде боронити наше гніздо Карпатське, нашу
Верховину, як не ми самі, як не «гор'ени»?

Не мав що сказати на це Лукин. Старий Сверлан прикли-
кав до себе внука й сказав:

«Іди, йди, Трохимку, куди задумав іти, йди в бескидники,
най тобі Бог допомагає і охороняє. Йди, та не посором Свер-
ланівського роду».



 
 
 

Попрощав Трохимко діда, дєдю, неню, братчиків і сест-
ричок та й пішов у бескидники. Пішов і не посоромив свого
роду. Протягом кількох років не чули Сверлани нічого зло-
го, ні поганого про Трохимка в бескидниках. Чули лише все
добре. Був відважний, сміливий і проворний у нападах на
ворогів Верховини й ворогів наших людей поза нею.

Лукин оженив замість Трохима, молодшого сина, Мар-
тинка. Стало Ксені легше ґаздувати, в усьому помагала їй
невістка. Старий Сверлан ще «дужий», наглядає, щоб у
ґаздівстві було все по-людському й по-Божому. Було все в
порядку та й у мирі, в добрі та гаразді. Та, як то кажуть, –
лихо не спить. Навістило воно й Сверланів.

Було це однієї зими. Лукин перебував у зимарці під Ску-
повою. Ніч. Усі Сверланєки сплять. Не спиться лише дідові
Сверланові. Він покурює люльку та згадує давні часи. Аж чує
якийсь «рух» надворі. Наслухує. Так, це ж там вовки добува-
ються до колешні з вівцями. Зривається на ноги, бере в руки
ніж і босоніж на двір. Усе це робить «з-запалу», без надуми.
Біжить у сторону колешні, де тічня вовків, кидається на них
із криком і ножем. Кричить і коле вовків ножем. На крик ді-
да й гавкітню вовків будяться всі в хаті, вибігають хто з чим
може надвір, з пістолями й топорами біжать під колешню.
А там два вже неживі вовки на снігу, але між ними й окро-
вавлений дідо. Нелегко було прогнати вовків, але якось таки
прогнали. Покаліченого, змороженого діда занесли в хату і
положили на постелі. А дідо не відзивається, лише стогне.



 
 
 

Мартинко пішов бігом під Скупову, дати знати дєдеві в зи-
марці, що сталося. Лукин зараз же пустився на свій ґрунь.
Цим разом не помагали старому Сверланові жадні ліки, а
ні ведмеже сало. По тижневі муки й болів старий умер. До
останнього віддиху був при повній свідомості і пам'яті. Ка-
зав унукам сідати біля постелі й оповідав їм про велику вій-
ну з ляхами та про свої воєнні пригоди й повчав їх, як мають
жити, людей шанувати, Бога не гнівати.

«Шануйте людей, вони вас будуть шанувати; любіть Бога,
Він буде вас любити; любіть гори, вони не будуть вам своєї
краси й багатства скупити. Гори наші треба любити так, як
добрі діти люблять неню свою. І боронити їх перед ворогами,
як перед лютими звірями».

Закінчуючи своє довге, але бурхливе життя, просив Лу-
кина, щоб поклав його в деревище в одягу, в якому він по-
вернувся з війни, та й щоби дав йому до гробу кріс з яким
прийшов назад у гори.

Виконав Лукин волю дєді. На похорон Сверлана прийшло
багато людей з різних закутин гір. Це ж помер вояк і ватажок
бескидників. Прийшли ховати Сверлана й ті його бескидни-
ки, що ще в живих залишилися. Прийшов і внук, Трохим,
бескидник. Коли ж клали деревище зі Сверланом у холодну
яму й співали йому «вічную пам'ять», тоді, я – оповідав Лу-
кин – бачив над гробом деді полковників, Богдана Хмель-
ницького. Бачив всіх тих, про яких розповідав нераз дедя,
а найближче гробу стояв Височан, за ним Перебийніс, вгорі



 
 
 

лопотів малиновий прапор із Архистратигом Михаїлом. Ба-
чив це лише Лукин, другі не бачили нічого.

 
* * *

 
А того самого року, пізною осінню, вибрався Лукин у ліс

під Скуповою на полювання. Ходячи лісами, натрудився і
присів під буком, щоби відпочити. Сидячи здрімався, а мо-
же так изаснув. У цім сні побачив свого Трохимка. На Ску-
пові його синок, по шовкових травах походжає, полонинські
чічки зриває, за кресаньку кладе, барткою вимахує… Моло-
дець, красунь, бескидник! Глядить на нього Лукин і не може
натішитись синком. Аж чує, зовсім виразно чує, як Трохим-
ко співає:

«Єк почуєш, мій дєдику, що я в Коломиї, Сідлай коня во-
роного, та й приїжджай д'мині»

Іде полониною і співає. А тут, як тічня вовків гайдуки ко-
ло Трохима, блєхарі; з усіх сторін наступають на нього, а він
барткою відганяється від них, як від мух. Та їх багато – а він
один. Он він уже в руках гайдуків.

Зірвався на ноги Лукин із дрімки, чи зі сну. Поганий сон,
не віщує нічого доброго. Вернув засмучений до хати, ні до
кого не відзивається, передумує те, що в сні бачив і чув… А
через два дні прийшла на ґрунь Сверланєків страшна віст-
ка: бескидники напали були на Надвірну. Там кількох із них
упало в бою із ляцькими слугами-гайдуками, а покалічено-



 
 
 

го Трохима зловили живого й зв'язаного повезли в Стани-
славів. Не думає Лукин багато, сідлає коня, бере гроші в че-
рес і їде в Станиславів. Далека це дорога! На Черемош по-
через Скупову, понад Черемош на Ільцю та горами, лісами
на Прут, а звідтам у Станиславів. їхав днями й ночами, мало
припочивав, майже й нічого не їв, хіба де з джерельця води
напився. їде й Бога просить, щоб не приїхав у Станиславів
запізно, щоб застав Трохима живого. Він його викупить в
ляхів – у чересі повно талярів. Щоб тільки не запізно, щоб
не запізно… Вкінці таки приїхав у Станиславів. Десь було
коло полудня, як допитався він до криміналу в Станиславо-
ві. А там почув… Запізно… Сам собі дивувався, що серце
не розірвалося на вістку, яку почув. Якраз тої днини зранку
повісили ляхи його Трохимка. Погиб синок опришківською
смертю – повис на шибениці. Не дозволили ляхи Лукинові
побачити й гробу сина. Мав щастя, що не знали хто він, а то
були б ще й його повісили. Лише удалося Лукинові «купи-
ти» у в'язничного сторожа Трохимів черес. Привіз його до-
дому й повісив на стіні під образом. Тільки і пам'яті було по
синові…

 
* * *

 
Але, що діялося тепер з Лукином, того не висказати сло-

вами. Зчорнів та зісох. Не годен був ні їсти, ні спати, ніяка
робота не бралася. Світ йому немилий, оминає людей, мов-



 
 
 

чить, не держиться хати, блукає лісами, залишив усе ґаздів-
ство на голову сина Мартина. А одної днини, не сказавши
нікому, що задумав та куди йде, зник, пропав. Щойно по яко-
мусь часі рознеслася по всіх горах чутка: Лукин Сверланєк
став ватажком бескидників і пішов з ними карати ляхів. Ох,
і як же карав їх! Ні трішки пощади, ні дрібки помилування
не мав для них! Блискавицею на них спадав і громами їх бив.

Пішов страх по ляхах і по других «зайдеях» у горах, на
Покуттю і на Підгір'ю. Дрижать на саму згадку про бескид-
ників і їхнього ватажка, Сверланєка Лукина. А народ пісні
про нього складає, його хоробрість прославляє та вдячність
за оборону виявляє. Не лише старі верховинці, але і їхні діти
співали пісеньки про Сверланєкових бескидників.

Так протягом кількох років сіяв Сверланєк пострах на
ляхів. А ляхи скреготали зубами з безсилля – не могли діста-
ти його в свої руки. Та одної осінньої днини привезли легші
на коні раненого Лукина на ґрунь під Скуповою і передали
його Ксені та дітям. «Бушував» Сверланєк по Сня-тинщині.
У Заболотові зробили ляхи засідку на бескидників, а про це
Лукин не знав. Польські гайдуки напали на бескидників з
усіх сторін. Тих гайдуків було дуже багато та добре озброєні
були. Настав бій! Кровавий бій, на смерть і життя. Але пере-
вага була по стороні гайдуків. Ляхи були певні, що зловлять
Сверланєка живим. Але вірні бескидники не дали свого ва-
тажка в руки ляхам. Пораненого посадили на коня і горами
та лісами, крутими плаями привезли під Скупову. Всі дума-



 
 
 

ли, що Лукин не поживе вже довго. А він таки живе. Лежить
на постелі, постогнує, але вмирати не думає. Живе згадками
й привидами минулого.

Вночі відвідують його лісні, пісеньок йому співають, при-
ходять лісовики, на сопілках грають; відвідує його дідо знад
Пробійної; приходить і той другий дідо знад Грамітного та
всі ведуть з ним безконечні розмови. Приходить і велетень
та каже йому кріпко держатися, смерти не здаватись.

Ба, але часом навідуються до нього відьми-чарівниці. До-
кучають йому, не дають спокою. Приходив до нього і дє-
дя Мартин на розмову, бачив часто в сні сина Трохимка зі
«стричком на шиї». Приходив часто старий Лісовик, брав
його за руку й водив по горах, усе дальше й усе вище, аж на
верх Говерлі. Щоб звідтам бачив Бога, Господа, що гори со-
творив і святими руками їх обняв, до свого серця пригортає,
своїм духом овіває. Голубить, бо їх любить.

Запровадив той лісовик Лукина в палату Царя Лісів, у
якому колись малим хлопцем проживав. Усе тут, як дав-
но було, лише цар дуже змінився. Насуплений, нахмурений.
Грізними очима глянув на Лукина, заговорив наче загримів:

«Невдячник ти! Мій ліс виховав тебе, вигодував і виро-
стив, а ти як за це віддячився? Така то людська вдячність!
Скільки надщербив і знищив моєго царства? Скільки спа-
лив, викорчував і вирубав моєго ліса? Така то людська вдяч-
ність! Де шумів мій ліс, там тепер твоє ґаздівство, царинки,
толоки й городи. Бон, вон з моїх очей, негіднику!»



 
 
 

Потемніло в очах Лукина, затрясся, затрусився, не знає,
як і коли вийшов з палати грізного Царя Лісів. Був це лише
сон, але Лукин, пробудившись, втирав холодний піт, що з
його чола горохом котився.

Другим разом, коли на дворі шаліла зимова буря, снилась
Лукинові весна. Весна, зелень, квіти… А він знову в палаті
Царя Лісового. Цар на своєму троні, весь у зелені, на голові
зелена корона з самоцвітами. У великій залі танцюють лісні,
весняних пісеньок співають, лісовики приграють їм на сопіл-
ках і флоєрах. Всюди повно радощів і втіхи… Весна! Весна!
Як же не радіти, не співати й не грати та не танцювати? Оце
одна з лісних взяла й Лукина в танець. Танцює Лукин, співає
і барткою вимахує. Усе радіє, а нейбільше Цар.

Прокидається Лукин зі сну – все зникає. Нема весни – там
довкола його хати гуде й свище зимова, снігова буря. Мороз
намагається втиснутися до хати. Думає собі Лукин: чи є щось
краще, як у зиму весну бачити? То нічого, що лише в сні!

 
* * *

 
А тут одної ночі приходить до Лукина його молодість –

він леґінь, син гір і лісів. Молодим оленем по горах скаче,
лісовою пташкою літає, чорногірським орлом буяє, разом із
лісами пісні-хвали Господеві співає, із потоками грає – каз-
ку гір переживає. Сам у казку перемінюється. Ось ще одна
казка: Анничка, чи може Марічка, як ясне сонечко, як ве-



 
 
 

ликодня писаночка полониною напроти нього йде. Сміється,
квіточку йому дає. Вона ж сама як полонинська чічка-фія-
лочка з синіми очима, з чорними бровами. А може це ще
одна чарівна казка полонинська? Лукин ловить ту казку, до
серця пригортає, у пазуху ховає. Він тепер увесь час у казці
перебуває, у зачарованому світі свій вік кінчить. Нераз кри-
чить крізь сон: «Бий ляхів! Стріляй, рубай!»

Зривається часом із постелі, хоче йти кудись, кличе своїх
бескидників, до нападу на зайдів їх закликає.

 
* * *

 
Ходила Лукинова Ксеня по різних знахорах і знахорках.

Приносила всякі ліки, але ніщо не помагало Лукинові – га-
рячка спалювала його, а нічні привиди замучували. Так у га-
рячці, в безпритомності, закінчив і своє життя Лукин Свер-
ланюк. Віддав Богові душу. Пішов до свого дєді на розмову,
на пораду й розраду. Справила Ксеня своєму ґазді велича-
вай похоронок. Про нього довго говорили верховинці. «Все-
ко» говорили, Були такі, що й присягалися, наче б то не са-
мі люди, а лісовики, виносили з хати деревище з Лукином,
а над його гробом співали жалібну пісню не люди, а Лісні
й Мавки. Вгорі літали два великі орли, а похоронного мар-
ша грав Черемош. «Вічную пам'ять» співав ліс. Умер Лукин
Сверланєк, але не взяв із собою до гробу ту казку, котрою
жив. Та казка залишилася і жила в горах довго-довго. Хто



 
 
 

знає, може вона ще й нині там живе?
Блукав Лукин від наймолодших літ зеленими, чаром опо-

витими горами до старости, а як вмер, тоді пішла блукати
горами його душа. Не розставалася з «зачарованим і заворо-
женим світом», не опускала його ні на хвилинку. Бо хто пе-
ребув у ньому за життя, той не покине його й після смерти.
Безсмертна душа верховинця, безсмертні й чари його Бески-
ду. Вічна казка карпатських гір жива. Живі й згадки та пе-
рекази «горєн». Наче скарб хоронена й зберігана тут «старо-
віччина». Так! – казка гір невмируща. Казка чарів і див жила
завжди в Карпатах. Може прийти час, що притихне вона, але
не спопеліє. Оживе й ватрою загориться.

Умер Лукин Сверланєк, залишив ґаздівство синові Мар-
тинові. Ксеня жила ще якийсь час та й померла. Поховали
її біля гробу свойого ґазди, Лукина. Рід Сверланєків жив
дальше на своєму ґруні під Скуповою, де пізніше постало
велике й багате село, Голови, що його звано гніздом оприш-
ків. Можливо, що Сверланєки живуть там і сьогодні та зга-
дують своїх славних предків. Та, чи лише рід Сверланів зга-
дує своїх предків і ті буйні, бурхливі давні часи? Часи зача-
рованого світу, волі і свободи, в якому жили й за який боро-
лися і життя своє віддавали? О, ні! їх, і давні часи згадують
усі Бескиди. А ті згадки замінилися вже в казки та живуть в
них і жити не перестануть. Живуть не лише в повістуваннях
стариків при ватрі і в карпатській старовіччині, яка не гине
й не пропадає та не йде в забуття. Ні! Ті зачаровані й при-



 
 
 

ворожені згадки-казки живуть і в шумах лісів, у грі потоків,
у блискавицях і громах над Чорногорою, у співанках Лісних
і Мавок, у пам'яті Лісовиків. їх наказує Говерля вітрам роз-
носити по верхах і кичерах Карпат.

Поки живуть мешканці Карпат, що їх стали пізніше гуцу-
лами звати, доти житимуть згадки карпатської давнини-ста-
ровіччини. Це ті скарби, якими вони жили та обороняли їх.
Скарби волі і боротьби за неї; за вільне, свобідне життя, за
його правду й красу.

Минають віки, в далекі світи несуть їх Прут і Черемош,
а карпатські ліси шумлять і дальше так, як давно шуміли. В
їх шумах пісня солодких мрій, щирої любови, твердої віри
й золотих надій для гірського племени, предки якого заво-
ювали Карпати по цей і по той бік Чорногори. Завоювали,
щоб жити в зачарованому світі й не пускати в нього чужин-
ців-зайдів, ворогів добра, правди й краси – ворогів Господа
Бога, Творця Карпат…

«А Черемош пливе бистро, впадає до Пруту,
Та про опришків співає пісню незабуту!»



 
 
 

 
Наша Верховина – Гуцульщина

 

 
І.
 
 

«Ой нема то краю, краю, над ту Верховину!..»
 

Нема справді краю гарнішого над оті гуцульські Карпа-
ти! Заквітчані, закосичені, зелені навіть зимою, дрімучі лі-
си, ревучі ріки, а верхи сягають небес. Справді, Гуцульщина
це найкраща частина нашої золотої України, а гуцули, вер-
ховинці, найбільш цікава вітка нашого народу. Щоб увесь
світ перейти, других Карпат з їх мешканцями, красою і бо-
гатством, не знайти! Дивно тільки, що це пізнали і стверди-
ли вже давно-давно не ми, власники Карпат, а чужинці, – як
казали гуцули – «зайди».

От хоч би взнати те, що Гуцульщина, це острів «екзоти-
ки», що другої даремно шукати в цілій Европі! Пінисті пото-
ки й ріки пересилують там по тисячах камінюках живе сріб-
ло своїх вод, а вічний шум водопадів і шипотів співає піс-
ню життя того краю. «Серед темноти лісів і срібла вод, зе-
лені полонин і синяви неба, гуцул у своєму барвному строю
доповняє мистецьку композицію карпатської природи. При-



 
 
 

рода і людина, живучи тут від віків у стислім симбіозі, ви-
творили гармонійну цілість, єдину у своєму роді. Гуцульщи-
на, це резерват не тільки незнищимої природи, але й давних
обичаїв і звичаїв, давної ноші і обрядів, давної людини».

Правда, багато в тих словах захоплення нашою Гуцуль-
щиною і гуцулами, але це захоплення поляків у «короткому
провідникові по Гуцульщині». І так воно було з давних часів!
Не ми, а поляки цікавилися нашою Гуцульщиною, поляки і
другі наші сусіди. А ми щойно від них училися цінити наше.
(За Шевченком «Нехай німець скаже»).

 
II.
 

Давненько це було… Перед віками… В часах, що сьогод-
ні «пилом вже припали», в забуття пішли, в море потонули.
Тоді то частина людей руського племени вирушила в далеку
мандрівку, шукаючи пригод і нового місця осідку. Йшли ті
люди, куди очі вели й ноги несли. Та голіруч не йшли – ні!
Несли з собою те, що найцінніше: рідну мову, рідні звичаї
і вірування, відвагу – сміливість, мужність і хоробрість, жа-
добу боротьби з супротивностями й свободолюбність, аж до
буйности й очайдушности, та гарячу любов до всього рідно-
го. Все те було заховане в їх душах і серцях – не могло цього
доглянути чуже око, не могла вирвати того ворожа рука.

Понад ріки мандрували – все дальше й дальше йшли й
поконували всякі перешкоди й перепони, бої зводили з су-



 
 
 

противними силами. Мандрували довго, аж укінці опинили-
ся перед темною стіною Карпатських гір і лісів…

Частина мандрівників, тих, що були ослаблені й втомлені,
розорилися по землях над долішним Черемошем і над Пру-
том ген аж до Дністра, а сильні тілом і духом пішли здобува-
ти Карпати. Були це наймужніші, найсміливіші, найвідваж-
ніші. Здобували Карпати й здобули їх. Але не йшло це скоро
й легко. Щоб «завоювати» ті високі гори та вдертися в темні,
недоступні праліси, на це потрібно було великої впертости,
завзяття й витривалості.

Але ж ці завойвники – здобичники Карпатських гір – були
це кість від кости, кров від крови воїнів, що по степах над-
чорноморських орлами літали, сирими вовками пробігали, з
князем Святославом човнами Чорним морем плили, Візан-
тію здобували, походами на половців, татар і турків ходили.
То ж завоювати Карпати, це було для них тільки продовжен-
ням традиції боротьби, що її з собою в Карпати принесли.
Тут вони верхи Карпат здобували, топорами границі витика-
ли, ліси й полонини у вічне посідання брали, на грубого звіря
ходили, в праліси врубувалися, на спінених бурхливих хви-
лях Черемошу дараби гонили, в опришки ходили, топорами
й «кованими бляшками» Карпатські цари» й свої «ґражди»
перед ворогами обороняли та й співали:

«Верховино – світку ти наш!». «Ой нема то краю, краю,
над ту Верховину!..».

Люба, дорога була їм та Верховина! Важко здобута, потом



 
 
 

зрошена, кров'ю полита. А звали себе гор'єнами, верховин-
цями, пізніше названо їх гуцулами.

Завоювавши Карпати й осівши в них на постійне, не забу-
вали ніколи своєї прабатьківщини, згадували її у колядах, у
щедрівках і переказах-повістуваннях – згадували «сади-ви-
ногради» й плавбу по морю й Дунаю. Повсякчасно пригаду-
вали дітям і внукам «старовіччину», що її принесли й «соко-
тили», як найбільшу святість у душах і серцях. Вони збері-
гали давнину не лише в побуті і звичках, але передусім у па-
м'яті, в думках, у душах і серцях, у спогадах і переказах, у
віруваннях і казках. Твердим, але буйним і веселим, чічками
заквітчаним, співаночками голосним життям жила наша Гу-
цульщина, флоєрами і трембітами грала, бартками – топір-
цями дзвеніла… А сьогодні?…

 
III.

 
Буває, що десь так часом – дуже рідко – появиться у на-

шій еміґраційній пресі згадка про нашу Гуцульщину. Часті-
ше про Гуцульщину та про гуцульське мистецтво, дуже рід-
ко про самих гуцулів, а вже про душу, про духовість гуцула,
то й згадки немає. Як колись, так і тепер не цікавить нас ду-
ша гуцула. Та душа, в якій гуцул носив і оберігав нашу ми-
нувшину, праісторію, чи, як він казав, нашу «старовіччину»
– зберігав її до недавних часів… Не цікавило й не цікавить
нас хочби те, що не лише в побуті і звичаях, але й у своєму



 
 
 

мистецтві сягає Гуцульщина в передісторичні часи, про що
свідчать предмети в давних могилах на степах України – по-
яси (череси) з золотими прикрасами, перстені, нашийники,
орнаментові кружева і інші срібні та золоті прикраси…

В одній з наших газет була подана згадка про Гуцульсь-
кий музей у Чікаґо – сказано було, що все гуцульське в му-
зею, це «еґзотика». Чи воно справді наша Гуцульщина, з її
ношею і виборами, це ніщо інше тільки еґзотика? Може –
для чужинців – для них же й наші танці, звичаї і обр'яд –
це «еґзотика». Для нас же наша Гуцульщина не еґзотика, а
наше минуле, наша «старовіччина» – гомін нашої праісторії
над Карпатами і в душах гуцулів.

Карпати – Гуцульщина, це легендарна місцевина, де мерт-
ві продовжували життя і відроджувалися в душах нащадків,
діди передавали досвід і правду життя внукам та наказували
їм сокотити старовіччину, цінити й шанувати її.

Гуцульщина не еґзотика, а великий, без стін і покрівлі му-
зей з усім, що занесло в нього хоробре плем'я русичів. У тому
музею на першому місці любов скарбів старовинни, любов
волі, краси і добра, свободолюбність, мужність, хоробрість і
геройство… Все, чим жили колись прапредки гуцулів і всьо-
го народу нашого. Не еґзотикою, а твердим життям і без-
упинною боротьбою жили наші гуцули – цим продовжува-
ли традицію народу. Від колиски до гробової дошки задер-
жували народні міти й легенди, та передавали їх потемкам.
Для нас Гуцульщина – неписаний літопис без еґзотики… На



 
 
 

жаль той «літопис» не цікавив нас дуже колись, а сьогодні
ще менше…

Не ми, а поляки збудували на Жаб'ю-Ільці величавий, гу-
цульський музей, ніхто з нас не завдав собі труду зібрати до-
рогоцінні, старовинні речі гуцульські – зробив це був жид,
власник готелю на Жаб'ю-Слупейці…

Завжди, коли горить хата, люди з нараженням життя ря-
тують з огню, що тільки вдасться врятувати. А чи не горять
нині наші Бескиди та чи не догоряють там наші гуцули, а
з ними й наше минуле, наша «старовіччина»? Архаїчність,
традиція, первобутність гуцульська? А чи ми стараємося хоч
дещо з того врятувати, поки ще не запізно?

Ми подивляємо гуцульські мистецькі вироби, захоплює-
мося ними, чванимося ними перед чужинцями, але чи поду-
мали ми над тим, що людина буденщини, людина з бурятам
зарослою душею, гарного, подивугідного не створить? Яка ж
багата мистецькими елементами була душа гуцула, та душа,
яка зуміла створити мистецтво неоціненої вартости?! Але та
душа гуцула не цікавить нас, ми не хотіли і не хочемо загля-
нути в неї і зглибити її – її багатство й таємниці, світосприй-
мання, емоції, порухи й реакції… На це не було в нас охо-
ти – не хотіли підійти до гуцула зблизька, приглянутися до
духовости його, пізнати її, оцінити й полюбити. Душа гуцу-
ла перебувала в природі, а природа в його душі. Для гуцула
Бог, природа й він, це була гармонійна, нерозривна цілість.
Оті ж прекрасні, чудові Карпати, сотворив Господь – у них



 
 
 

Він і перебуває – Він любить їх, а гуцули Його. Віра гуцулів
забарвлена пантеїзмом, унаслідженим по предках. Гуцул був
у любові до Бога й Карпатської природи щирий, як дитина в
любові до матери… Та не лише в любові до Бога й Карпат,
але й у ненависті до ворогів. Ворог Бога й Карпат був і його
ворогом. Відвертий і вибуховий був у любові до свого, але
і в ненависті до ворожого. Ватрою ненависти вибухав до во-
рогів Карпат, як вибухали його предки до диких орд в обо-
роні рідних степів. Боротьба, це була стихія, – жити, значило
боротися..

Не старалися ми зрозуміти душі гуцула, того Карпатсько-
го орла, не вміли й оцінити тих безцінних скарбів нашого
минулого, що їх гуцул у собі носив і, як святощів «сокотив».
Тоді, коли другі племена наші улягали чужим впливам і за-
трачували свою первобутність і самобутність, гуцул, живу-
чи в недоступних горах, у «ґраждах» – твердинях, затримав
до останніх часів весь первовічний стиль життя в побуті і
в мові. Тоді, коли на наших землях поза Карпатами народ
попав у ярмо кріпацько-панщизняної неволі, гуцули жили
вільно-свобідно. Всіма силами – не жаліючи й крови – обо-
роняли своє вільне життя, як це робили колись їхні прапред-
ки. В них не завмирав дух давних воїнів, жив і дух Мазепи
й закликав до боротьби.

«А за волю хоч умріте і вольностей бороніте»!
До боротьби закликав гуцулів дух хоробрих, геройських

предків, вела їх у бій невмируща традиція – найцінніший



 
 
 

скарб народу…
 

IV.
 

Були в нас письменники, що брали теми до оповідань і
повістей з Гуцульщини. Та поза перлинами-оповіданнями О.
Ю. Федьковича, були це лише опізоди з життя гуцулів – зви-
чайно етнографічні нариси з певною дозою «еґзотики…».

Одну з кращих повістей з гуцульського життя «Камінна
душа», написав талановитий письменник Гнат Хоткевич, але
в ній правда перемішана з фантазією, а до того ще й багато
«перцю», а то й порнографії – еротики…

Невеличку повість з Гуцульського життя М. Кацюбинсь-
кого «Тіні забутих предків», вважають літературознавці ше-
девром. Сама її назва поетична, надихана еґзотикою. Шкода
тільки, що М. Коцюбинський, звідуючи Гуцульщину, бачив
там тільки «тіні предків», а не бачив дійсних, реальних, жи-
вих «предків» у їх нащадках гуцулах… А вони ж там таки
були, й жили! Жили тим, що прапредки їм передали – чим
жити наказали! Та й чи були ті прапредки справді, як «тіні»
– «забуті»? Ким «забуті» – хіба нами! Гуцули предків своїх
ніколи не забували! Забули їх ті, що поза гуцульськими Кар-
патами жили. Забули й наші письменники та історики. Одні
не цікавилися ними, другі не мали змоги, а ще інші охоти,
пізнати ближче гуцулів, а в них їх предків.

Хіба так дехто – і лише часом і коротко – заглянув у Гу-



 
 
 

цульщину та поговорив із гуцулами, цікавлючись передовсім
етнографією Гуцульщини, побутом і віруваннями… Але ду-
ша гуцула була майже для всіх чужа, незглиблена…

Так склалось було, що був я свідком, а то й помічником,
у збиранні Коцюбинським «матеріялів» до його повісті на
Гуцульщині. Засипав гуцулів запитами, нотував навіть дріб-
нички, все було для нього чуже й дивне – «еґзотичне»… І все
дуже цікавило його… Питаннями надокучував гуцулам. Ба-
гатенько призбирав був того гуцульського матеріялу, а потім
на його основі виткав пишний, гуцульський килим – повість
– з чудовими описами карпатської природи і «гуцула» з її
звичаями і обрядами, та посріблив її «еґзотикою». Але душі
гуцула не подав – не зглибив її, не мав на це часу й спромо-
ги… Подав у повісті лише «тіні», не живих нащадків, гуцу-
лами незабутих предків… Не пізнав бо зблизька й не згли-
бив невмирущої душі гуцула, що з первовіку не змінялася.

Треба було спинатися на «верхи» й заходити до «ґражд»
– твердинь старих ґаздів, жреців вічного вогню нашої
праісторії, сторожів нашої минувшини – старовіччини. В їх
душі треба було заглянути… Наші ж письменники, а з ни-
ми частинно й Коцюбинський, цікавилися більше матеріаль-
ним, а не духовим життям гуцулів, етнографією, не їх духо-
вістю.

Єдино у верховинах, здалеку від «світу», у гуцульських
ґраждах, не для всіх доступних, найти можна було «годних»,
сивоволосих ґаздів, що самим своїм виглядом і поставою



 
 
 

пригадували давніх воїнів-лицарів і були живими потомка-
ми-нащадками, не лише «тінями» завойовників – здобивців
Карпат. Збірна душа в тих ґаздів, це була скарбниця нашої
праісторії, давнини, старовіччини. В них то, в тих ґаздах-ду-
ках, у своєрідних аристократах побуту й духа, перебувала
душа предків, гомоніла, не вмовкала, давниною говорила…
Вічно жила, не вмирала, безсмертна була, як безсмертний
наш увесь нарід, як вічножива нація наша…

 
V.
 

Про двох наших письменників, що брали теми до своїх
писань з Гуцульщини, належить ще додати: Михайло Коцю-
бинський був захоплений Гуцульщиною, а передусім чаром
її краси, оригінальністю життя і побуту гуцулів, звичаями і
обрядами, поетичністю і буйністю, пристрастями і горячи-
ми, вибуховими почуваннями. Все там було для нього нове,
оригінальне й захоплююче, і все те послужило йому канвою
до його повісти «Тіні забутих предків».

Автор повісти з гуцульського життя «Камінна душа», Гнат
Хоткевич, музик, бандурист, мистець-маляр, драматург і
т. д. найшов на Гуцульщині все те, що в собі носив: поезію,
музику, мистецтво й буйність уяви, то ж і не дивно, що всією
своєю душею приляг до Гуцульщини. Душа її була тотожна
з його душею. Тому то поодинокі персонажі його повісти й
уся повість ватрою буйности і пристрастей горять-палають.



 
 
 

Як для Коцюбинського, так і для Хоткевича, Гуцульщина і
гуцули були тільки предметом захоплення – були оригіналь-
ною, небаченою досі панорамою чудових краєвидів із живи-
ми людьми-гуцулами на їх тлі. Подібною «панорамою» бу-
ла Гуцульщина й для других наших письменників. Одним,
справжнім і не перевершеним співцем Гуцульщини був її
уродженець і вірний син, Осип, Юрій Федькович.

Його гуцульські писання зродила єдино велика любов до
Гуцульщини й гуцулів. Почував себе завжди гуцулом, мав і
гуцульську вдачу: буйність уяви, мрійливість, сентименталь-
ність.

Для нього Гуцульщина – рідна країна, найкраща в світі –
гуцули найкращі люди. Навіть і понад гуцульську ношу нема
кращої в світі. Написав же: «Не скину тя, мій сердаче, ніко-
ли, ніколи!». Чорногора – це «Цариця наша!», Довбуш, ота-
ман опришків – «наша слава, наш капітан». Любив понад усе
свою Гуцульщину, любили її таксамо гуцули, що їх подав у
своїх віршах і оповіданнях.

Теми до деяких своїх творів брали з Гуцульщини на-
ші письменники: Іван Семанюк (Марко Черемшина) – опо-
відання, новелі, О. Олесь – поезії, Євген Маланюк – пое-
ма, Улас Самчук – «Гори говорять», Козоріс – повість, І.
Невицька – драма, останньо Ґжицький – повість, Р. Єндик
– «Арідник сміється» і ін. З давніших М. Устиянович, їв.
Франко, О. Кобилянська, А. Крушельницький. Етнографіч-
ну працю про Гуцульщину в 5-ох томах видав Вол. Шухевич.



 
 
 

Згадати треба ще про зацікавлення Гуцульщиною чужин-
цями. Мабуть чужинці почали скоріше, ніж українці, ціка-
витися нашою Гуцульщиною і гуцулами. А про мале зацікав-
лення Гуцульщиною нашими вченими й письменниками мо-
же свідчити хочби факт, що в «Слов'янській Енциклопедії»,
виданій в Англії, гасло «Гуцули», опрацював у викривлено-
му дзеркалі чужинець, мимо цього, що в тій енциклопедії
співпрацювало немало українців. А в нашій «Енциклопедії
Українознавства», гасло «Гуцульщина» опрацював поляк.

Наші мовознавці на еміграції не думають навіть поцікави-
тися гуцульською говіркою, з її мовними архаїзмами, хоч та
говірка сьогодні вже на загибелі. Не зрушує їх і те, що кар-
патськими діялектами займається ще й нині Польська Ака-
демія Наук у Кракові… Дивно і прикро. Так було давніше,
так є і сьогодні. Наша Гуцульщина зацікавлювала більше чу-
жих етнографів, публіцистів і письменників, ніж наших. Про
це належить хоч коротко сказати. Дехто твердить, що про
гуцульщину і гуцулів були згадки вже в 15 столітті, але не в
нас, бо коли в наших літописах подано багато про різні русь-
кі племена, то про гуцульське плем'я нема в них найменшої
згадки.

 
VI.

 
Перші, хто поцікавився нашою Гуцульщиною, були ма-

буть румуни-волохи. Вони ж бо намагалися доказати, що гу-



 
 
 

цули, це зукраїнщені волохи, що просто смішне, бо гуцули
жили скоріше в Карпатах, ніж утворився з різних мішанин
румунський народ.

Якщо не твердити, то можна припускати, що перші писан-
ня про Гуцульщину появилися в німецькій мові – після при-
лучення Галичини до Австро-Угорщини. Капітальну, науко-
ву працю про гуцулів «Діє Гуцулєн» написав німець, Рай-
мунд Кайдль, професор черновецького університету.

Про Гуцульщину писав і згерманізований мадяр, Л. Са-
хер-Масох, урядовець у Львові, як теж високий австрійський
урядовець, Гакет… Прекрасну «гуцульську» повість-роман
написав 1835 p. знімчений жид, К. Е. Францоз із Чортків-
щини – «Кампф уме рехт» перекладену на українську мову
– «Боротьба за право». Цікаве те, що писав Францоз у вступі
до своєї повісти: «Гуцули є мішанцями слов'яно-рутенської
крови з монгольською кров'ю уців».

«Життя гуцулів у Карпатах було завжди вільне – гуцул не
визнавав над собою жодної чужої влади, був буйної, вибухо-
вої вдачі, вибухав, як гаряча струя крізь сніг». «Як сокіл не
може жити в клітці, так гуцул у підданстві». Сахер-Масох
твердив, що гуцули пригадують звичаями, ношею і мистец-
твом кавказькі племена. Вони, живучи в гірських нетрах, за-
ховали первісний характер слов'ян, окремішність і свободо-
любність».

Повість Францоза «Боротьба за право» перекладена була
на англійську мову, на ту мову було теж перекладено дещо й



 
 
 

зі Сахер-Масоха. 1847 р. переклав на німецьку мову драму
Й. Корженьовського «Верховинці», К. Віртзбах.

Переклади речей з гуцульською тематикою з німецької на
англійську мову дали між іншим товчок, чи поштовх, англій-
ці Муніе Мурік Довіє, поцікавитися ближче нашою Гуцуль-
щиною. Вона відвідала Гуцульщину, побула там довший час,
а пізніше 1891 р. видала книжку «А ґирл ін Карпатгянс» –
«Дівчина в Карпатах». Крім англійської мови знала Дові мо-
ву німецьку. Сходилася в Галичині з ополяченими німцями
й поляками та з нашими священиками, в більшости моско-
філами, то ж і не диво, що інформації, які діставала, були
фальшиві, не вірні й не правдиві. На щастя могла конфрон-
тувати їх з інформаціями з книжок Францоза й Мосоха. А
хоча мала приятелів поляків, то все ж таки написала: «Мова
„рутенців" краща і милозвучніша від польської», а «найкра-
ща ноша в світі, це ноша гуцульська». «Але не лише Гуцуль-
щина, але теж уся „рутенська" Галичина, це друга жидівсь-
ка Палестина» писала Дові, говорила, що гуцули заселювали
Карпати вже за римських часів, а саме слово леґінь має по-
ходження від латинського слова легіонер. Не так дуже дав-
но вийшла англійською мовою, написана англійцем, книж-
ка про Закарпатську Гуцульщину з гарними ілюстраціями.
В Америці перекладено на англійську мову Коцюбинського
«Тіні забутих предків».

Поляки почали цікавитися гуцульщиною скоріше німе
українці. Висе 1842 р. появилася друком драма поляка Й.



 
 
 

Корженьовського «Карпацци Ґуралє», перекладена пізніше
на українську мову п. н. «Верховинці». Вона була перекла-
дена теж на німецьку, московську і білоруську мови. Не було
в Польщі театру, який не виставляв би драму Корженьовсь-
кого по кільканадцять разів – у самому Кракові 26 разів.
Український театр виставив її вперше 1861 p. y Львові.

В польській мові появилась була в 19 ст. розвідка про Гу-
цульщину українського пароха в Жаб'ю, Витвицького.

Об'ємисту книжку з ілюстраціями «Гуцульщизна» напи-
сав проф. Оссендовскі. Дивно й незрозуміло, як могла лю-
дина з титулом професора, але затуманена польським шо-
вінізмом, написати стільки дурниць, брехні про Гуцульщину
і гуцулів!

З Гуцульщини брав теми до своїх оповідань поляк Юліюш
Гурчинські.

 
VII.

 
Та найбільше прославив Гуцульщину, а нею і себе, по-

ляк Станіслав Вінценз, книжкою «На високей полонінє», яка
вийшла кількома накладами в польській мові, та в перекла-
дах на різні європейські мови, ба навіть жидівською мовою.
Не дасться заперечити – оповідання Вінценза з Гуцульщини
написані талановито. Але Вінценз помішав там, як кажеть-
ся, «горох із капустою» – правду з видумками. «З гуцульсь-
кого мішка так і вилазить польське пійло»… А вже дотично



 
 
 

національної приналежности гуцулів, то Вінценз не знав, на
котру ногу ступити. Раз вони мішанці, як у Оссендовсько-
го, раз «русіни», то «малороси», а дуже рідко-коли україн-
ці. Велика хаотичність в означенні національности гуцулів
– вона «руска», «русінська», «ґуральсько-руско-русінська»,
«червоно-руска». В цьому хаосі не може визнатися жодний
чужинець. А мова гуцулів? Гуцульська, руска, рахманська.
Щоб тільки не українська. Що ж, недаром поляки називають
Вінценза «Пєвцов польскей Гуцульщизни» – співцем польсь-
кої Гуцульщини.

На польську мову перекладений був твір В. Шухевича
«Гуцульщина». У московській мові подав першу розвідку «О
гуцулах» Й. Корженьовскі, автор «Верховинців».

Про Гуцульщину подавали згадки в московській мові ви-
ходці з Карпат, члени Академії Наук у Петербурзі. Пере-
клад драми Корженьовського «Верховинці» на московську
мову вийшов 1846 p. A вже за московсько большевицьких
часів появилося багато творів українських письменників із
гуцульською тематикою в перекладах на московську мову.
Після окупації москалями Галичини й Закарпаття появила-
ся друком гуцульська повість московською мовою «Вєрхові-
но свєтку ти наш».

В ческій мові появилася була після першої світової війни
повість з Гуцульщини Кудея «Гуцульська Республіка» – пе-
рекладена на українську мову. Повість написано прихильно
до гуцулів і всього українського народу. Чеський письмен-



 
 
 

ник Ольбрахт написав повість «Микола Шугай», що теж пе-
рекладена на українську мову. В ній багато згадок і про За-
карпатську Гуцульщину.

В чеській мові зібрано було дещо етнографічних матерія-
лів із Гуцульщини. Знаний мадярський письменник Маври-
кій Йокай, написав повість з часів Кошутського повстання,
в якій дії відбуваються в наших Карпатських горах.

Із цього коротенького «огляду» виходить, що нашою Гу-
цульщиною цікавилися чужинці і українці – одні більше,
другі менше…

 
VIII.

 
Славилася наша Гуцульщина, не лише красою, але й бо-

гатством. Найбільше її богатство, а одночасно й краса, були
темні, непроглядні ліси – праліси, в більшості шпилькові, а
теж і листясті. Ліси, а в них повно всякої звірини, що давала
м'ясо й дорогі шуби та й ріки повні риб, як теж полонини з
сочистими травами для худоби.

За давних часів карпатські ліси зі звіриною були, як гово-
рили верховинці, – «Божі та й наші» – людські.

Верховинці жили з ловецтва, рибальства й випасу худоби
– зі скотарства. За давньої Польщі належали їй Карпати ли-
ше номінально, фактичними їх власниками були верховин-
ці, називані пізніше гуцулами. Ліси, близько людських осель,
палили й корчували, вирубували й спускали дерево Черемо-



 
 
 

шем і Прутом на Покуття і Підгір'я, де не було лісів. Дере-
во міняли верховинці за збіжжя, передовсім за кукурудзу.
Покутяни і Підгіряни будували з карпатського дерева хати
й господарські будівлі. Шкури-шуби з упольованої звірини
міняли верховинці за зброю і порох, як теж за інші ужиткові
речі, а часто продавали за гроші.

Щойно з прилученням галицької і буковинської Гуцуль-
щини до Австрії і загарбання Закарпатської України Мадяр-
щиною, настали для верховинців тугі, тяжкі часи. Австрія
удержавила майже всі карпатські ліси й звірину в них. У
Львові створено Головну Дирекцію Карпатських лісів, а їй
підчинено надлісництва й лісництва над Прутом в Ославах,
Делятині й Ворохті з 50.000 гектарами лісів; у Яблонові, Ше-
шорах, Косові і Кутах, над Черемошем у Гриневі і Явірнику
27.000 гектарів лісів.

Крім того були ще дві, недержавні т. зв. фундації: Скарб-
ка в Жаб'ю і Баворовського в Ясенові Горішному, приблизно
по 15.000 гектарів кожна. Постало «Акційне товариство для
експлуатації карпатських лісів». Акціонерами були пануючі
цісарі і королі. Оголювали Карпати з лісів, а дерево сплав-
лювали ріками в світ. Дерево з Крпат цінено дуже. В Карпа-
тах були давно модрені та дорогоцінні тиси і кедри. Ті перші
витято і продано. Тисові ліси понад двома ріками, Чорною
і Білою Тисами, витяли мадяри. Залишились по них тільки
назви рік, Тиси.

Під Чорногорою простягається полонина Кедроватий з



 
 
 

«сідцем» Довбуша. Колись шумів там великий ліс із самих
кедрів, від чого й пішла назва полонини – Кедроватий. Отой
ліс зайняв був «правом кадука» польський шляхтич, Пр-
шибиловський, «пан» на Криворівні. Гуцули називали його
«Прибилою», чи пак Приблудою. Отой то «Прибила» казав
витяти впень усі кедри й продав їх венеційським дожам, не
залишив ні одної кедрини. Не дарма казали гуцули, що «в
польських панів діраві кишені – годі їх наповнити грішми».
По східню сторону Чорногори пропали кедри, по західню –
тиси. З тисів заховався був тільки невеликий ліс – резерват
у Княждворі, поблизу Коломиї.

Нищила карпатські ліси Австро-Угорська держава, нищи-
ла їх безпощадно й Польща, а все ж таки не могли їх всіх
знищити. Таксамо не могли знищити усієї звірини в тих лі-
сах. Ще 1931 року було в лісах над Прутом пів тисячі оленів,
шість ведмедів, були вовки, куниці і видри, а на терені над-
лісництва Гринева і Явірника, крім оленів, було тридцять
ведмедів, п'ятьсот вовків, вісімнадцять рисів і кільканадцять
тисяч усякого птаства.

Немало звірини нуло й на терені обох фундацій – Скарбка
і Баворовського.

Аж налягла на Карпати найжахливіша з усіх орд, мос-
ковська, – дика і нищівна орда. Сараною впала на нашу Вер-
ховину й верховинців, а ліси, багатсво й красу гір, витяла
впень. Звірину вистріляла, людей ожебрачила й у рабське
колгоспне ярмо запрягла. Що створила добра, ласкава Божа



 
 
 

рука й чим щедро обдарувала верховинців, те знищила лю-
та рука московського сатани. Там знайшли були свій захист
і «випадову базу» продовж 10-ти років (під час і по другій
світовій війні) многочисенні відділи УПА.

Багата наша Гуцульщина й різними копалинами. Вона має
камінну й потасову солі, брунатне вугілля, залізні і манганові
руди, графіт, нафтяну ропу, земний газ, сіль, торф і всякі
мінеральні джерела. Є там і срібло.

Багаті Карпати й полонинами, на яких випасано стада ве-
ликого і дрібного скоту.

В 1925 року випасалося на гуцульських полонинах: 50.000
овець, 3 300 корів, 7 890 ялового скоту – волів і телиць, 2310
коней (за проф- Кубійовичем). Крім цього випасано й по се-
лах немало всякого скоту.

Це було в останніх часах перед другою світовою війною
велике багатство гуцулів. Не меншим багатством верховин-
ців були повні всякого добра кліті-комори. Покоління нагро-
маджували його – в деяких багатших ґаздів можна бу-то по-
бачити просто музеї з мистецькими виробами: керамікою,
різьбою з дерева і металю, з сукна килими, ліжники і полот-
на: вишивані сорочки, запаски, скатерті тощо.

Багаті ґазди переховували в скринях золото і срібло.
Усе було колись – було, й уже нема. Хіба щось десь в пе-

черах, як вірять гуцули, заховані скарби з опришківських
часів. їх ніхто не візьме, бо вони заворожені й закляті.



 
 
 

 
IX.

 
«Чуже хвалите, свого не знаєте – самі не знаєте, що має-

те» (за польським поетом). Нема в світі краси понад красу гу-
цульських Карпат. Тож і не дивно, що гуцули живучи в Бес-
кидах Зелених, у три ряди саджених, любили красу – люби-
ли все, що гарне а бридилися поганим. Уже сама гуцульсь-
ка, барвиста, прекрасна ноша, хатня установка та гуцульська
різьба в дереві і металях свідчили про любов гуцула до краси
та збуджували подив у своїх і чужих.

Любили красу й гуцульські леґіні-опришки – любили гар-
ний одяг, а вже найбільше гарну й дорогу, сріблом і золотом
окуту зброю. А що вже казати про їх ватажка Олексу Довбу-
ша – його зброя блистіла і с'яла щирим золотом, сріблом і
самоцвітами. А одяг на ньому? На голові кресаня з павиними
перами й «трісунками» в часі виправ на «зайдів» – ворогів,
бляхою окута, на шиї «мальована» хустка шовкова з золо-
тою «брошкою», лянна сорочка, зимою чорний, літом черво-
ний сердак із «кутасами» різних кольорів, під сердаком ко-
жушок без рукавів – «киптар», сафяном нашиваний, воліч-
кою прикрашений, під киптаром широкий, ремінний черес,
золотом і сріблом нашитий, за чересом дві дорогі, золотом
і сріблом лискучі пістолі, через одне плече пушка-кріс із зо-
лотим окуттям, через друге різьблена, зі слоневої кости по-
рошниця і «тобілка» – торба з ременю, теж із прикрасами,



 
 
 

потрібна в «походах», на ногах чорні, частіше червоні «га-
чі»-штани й легкі «постоли».

Так чи ж дивно, що гуцули свого Довбуша «гарним, пиш-
ним, єк царевич, соколом ясним, хижокрилим орлом» звали,
славили, величали, ним гордились, як лицарем, оборонцем
гуцульської свободи, що то ні на хвилину не випускав із рук
сталевої «бартки»-топора, окутого золотом, насадженого са-
моцвітами? За красу й силу, мужність і сміливість глибиною
серць своїх любили? Чи дивно, що слава про Довбуша та йо-
го геройські чини й подвиги далеко поза горами, ген по ши-
роких ланах Поділля, лунала й голосною була. Бували в Кар-
патах опришки перед Довбушем, бували й по його трагічній
смерті. Мусіли бути! Мусіли боронити краси, добра, волі і
багатства своїх гір перед зависними, лихими сусідами-воро-
гами, мусіли гнати від себе їх топорами-бартками, пістолями
й крісами. Згадати б хоч би славніших із них, як Дмитра По-
нипалєка, Туманєка-Сапріяна, Михайла Кляма, Василя Ба-
юрака, Ілька Мочерняка, а навіть і гуцулок, Параску Луцен-
кову й Кирхіду з Сєлетина, не поминаючи Гната Височана,
що зібрав був у часи воєн гетьмана Хмельницького кілька-
надцять тисяч войовників із Карпат, Покуття і Підгір'я. Та
про них загинула пам'ять. Притьмила й заглушила її, як рев
Черемошу й Прута, як шум гірських потоків, голосна й вічно
живуча слава Олекси Довбуша – в легендах, переказах, опо-
віданнях і піснях живе вона. Тут станув Довбуш на камені
і залишив слід своєї ноги в постолі, там звів бій з нечистою



 
 
 

силою, а там, розлютившись, звалив у Прут величезну каме-
нюку, тими стежками ходив із леґінями на ляхів, а тамтими
плаями виправлявся на Мадярщину, а ще іншими ходив на
Волощину, а там ген далеко на Угорщині «Золота Баня», яку
Довбуш здобув, забрав з неї великі скарби. Там стара хата з
зарубаним Довбушом одвірком, а там «круглєк», де Довбуш
танцював з леґінями, там переходив Довбуш у повінь Чере-
мош, а там кров Довбуша на дверях хати Стефана Дзвінки в
Космачі, у Синицях і Чорногорі «Комори» зі скарбами Дов-
буша. Найде їх той, хто полюбить Карпати й гуцульську во-
лю, як любив їх Довбуш. А ще там, на Кедроватім, камінний
стілець «сідець» Довбуша, на якому він сидіти любив. Сидів і
замріяними очима свої гори оглядав, голубив, до серця при-
гортав. Довбуш для гуцулів втілення сили й краси, буйно-
сти й свободи та давних, незабутих часів. Два великі скарби
носив Довбуш у серці: велику любов краси гір, а ще більшу
любов карпатських вольностей! їх передав він і всім верхо-
винцям. За це вони його прославляють і прославлятимуть по
віки!



 
 
 

 
Гуцульське опришківство

 
Заки написати коротенько про те опришківство, позволю

собі на малу дегресію. Бувши ще малим, чув я таке: була Су-
ра, а в неї чоловік Мошко. Мошко був малого росту і щуп-
ленький, що не було до вподоби Сурі. Казала: «Мойше, мах
діх ґройс» («Мошку зроби себе великим»). Та Мошко не
знав, як йому це робити? Тоді Сура радила йому «надувати-
ся». А чи не буває воно таке саме й з націями, от хоч би з
польською і українською? Мала була польська нація, але вмі-
ла «надувати» себе «од моржа до моржа», робила себе вели-
кою, «моцарствовою». Цієї штуки не знали й досі не знають
українці – зате вміють себе, треба цього, чи ні, применшува-
ти, а то й принижувати. Це показує наглядно історія Украї-
ни. Чи не написано в нас більше про Берестечко, ніж про
Конотоп? Чи не співається у нас ще й нині «Край містечка
Берестечка…?», а де пісня-дума про Конотоп? Про Тетерю
і Брюховецького написано більше, як про світової слави ли-
царя Сагайдачного, про Павлюка й Сірка, а як мало про ге-
роя Богуна. Чи найдемо в нашій історії те, що написав про
нього польський історик Кубаля? «Богун, був це найбільший
український патріот, послідовний самостійник і незламний
противник союзу України з Московією». Зовсім інакше у по-
ляків.

Забрала польська шляхта силою своїх панщизняних «хло-



 
 
 

пуф» і погнала їх із косами на московські гармати під Рац-
лавіцамі. Це історична правда. А що зробили з неї поляки?
«Героїв, косинєрів» зробили з хлопів. «Надули» і роздули
до неможливих границь Рацлавіце, піднесли до небес, ство-
рили «Панораму Рацлавіцку» ушляхетнили темного «хлоп-
ка» Бартоса, давши йому прізвище Ґловацкі, пісні про ньо-
го та його геройство склали. «З польськон шляхтон, поль-
скі люд…» – написав потім поет Виспянскі. Вміли поляки
«надувати» себе, а все це робили для піднесення і скріплен-
ня патріотичного духа. Цього нажаль не вміли українці. От
ще одне: гуляв по підтатрянських горах ватажок ґуральських
опришків Яносік. Не був поляком, був з походження словак,
як і більшість ґуралів. Але із Яносіка зроблено поляка – оспі-
вали його в піснях, віршах і оповіданнях. А як воно у нас хоч
би з Довбушем? Чи не написав В. Будзиновський, що Дов-
буш і його леґіні це були звичайні розбишаки-грабіжники?
Не прийшло йому й на думку, що укр. нарід нігде й ніколи
не прославляв розбійників так, як прославили гуцули Олек-
су Довбуша та його опришків у піснях, легендах і переказах.
О. Ю. Федькович так писав про О. Довбуша: «Наша слава,
наш капітан на Підгір'ю», хоча деякі звали його і опришків…
«звичайними розбишаками-грабіжниками…».

Першу друковану згадку про Довбуша подано в брошурці
видавництва Біловуса в Коломиї. Подана була його біографія
і смерть на підставі судових актів. Довбуша пострілив дійсно
в Космачі Ст. Дзвінка. Постріленого, але ще живого, Довбу-



 
 
 

ша везли на приказ «старости» Яблоновського до Коломиї;
в дорозі Довбуш умер, похований в Коломиї, де сьогодні ри-
нок. Та гуцули зовсім інакше оповідали про Довбуша та його
смерть. Довбуш згинув таки в Космачі, а перед смертю казав
своїм леґіням узяти себе «на топірці та занести в Чорногір-
ці» – там його поховати так, щоб ляхи про це не знали й над
його тілом не знущалися. Леґіні вволили волю свого отама-
на, занесли його в Чорногору й там його поховали, а де, того
ніхто не знав і досі не знає. Там, у Чорногорі, мають бути й
«Довбушеві комори» зі зброєю, зо сріблом і золотом.

А що спонукало Довбуша піти в опришки й стати потім їх
отаманом? Поляки твердять, будьто пан-дідич Печеніжи-на
(тоді було воно ще селом) віддав брата Олекси в рекрути, де
він поповнив самогубство, а Олекса, щоб помститися за це,
став опришком.

Та старі гуцули, а між ними 110-літня гуцулка в присілку
Космача, Завоєлі, оповідала зовсім інакше:

«Пан» збезчестив сестру Олекси – «опоганив», як казала
стара гуцулка – за це Олекса вбив пана, після чого пішов у
Чорногору, де вівчарив на полонинах, а щойно потім став
опришком-ватажком узброєних леґінів, на чолі яких мсти-
вся кроваво на ворогах Гуцульщини, за кривди й знущання
над гуцулами.

Опришки бували на Гуцульщині і в часах перед Довбу-
шем. В опришки гнав гуцулів нелюдський, жорстокий гніт
усяких, польських, пізніше австрийських урядовців і «ре-



 
 
 

крутщина», насильне ловлення верховинців до австрійсько-
го війська. Писав – поляк: «Козак пана не знав звіку, він
родився на степах». Так і гуцул, що родився в Карпатах –
не знав і не хотів знати «пана» над собою. Ненавидів усією
душею панів і всяких зайдів, що лізли в його гори, йшов
у опришки і гнав зайдів геть! Гнав крісом, пістолею і барт-
кою-топором…

За часів панування над Карпатами Польщі, мав польський
уряд проти гуцульських «бунтарів» окремі військові відділи,
що їх звано «гайдуками». Та гуцули не дуже то лякалися тих
гайдуків. Куля в серце, сталевий топір у голову. Так було до
1772 р. Гуцульські Карпати належали до Польщі лише но-
мінально, фактичними їх власниками були гуцули. Польща
не мала сили приборкати бутних гуцулів. Щойно Австрія у
спілці з польською шляхтою почала прибирати до рук непо-
кірну Гуцульщину. Наслала в Карпати своїх урядовців-ман-
даторів із необмеженою владою. Були це знімчені чехи, так
зв. «дойч-бемен». Були це просто кати, що безмилосердно
знущалися над гуцулами.

Про одного з них, Гердлічку, з осідком у Устєріках, за-
лишилися згадки й по сьогодні. Довбуш, умираючи, казав
своїм леґіням покинути опришківство, але ж щораз «тугіші
часи з катами-мандаторами й рекрутщина, не давали гуцу-
лам занехати опришківство. Продовжували те, чого не міг
уже продовжувати Олекса Довбуш. По всій Гуцульщині «гу-
ляли» дальше опришківські ватаги та боронили волю гір і



 
 
 

свободу гуцулів. Австрійський уряд зорганізував до помочі
гай-.дукам у боротьбі з опришками окремий військово-жан-
дармський відділ – у числі до двох тисяч. Гуцули називали
тих «шандарів» смоляками – від смоли-живиці, якою були
висмаровані, продираючись за опришками крізь гущавини
смерекових лісів. Називали їх «блехарями» від блях, якими
були обведені їх шапки перед опришківськими бартками-то-
порами. Але й цим «смолякам-бляхарям» не легко було при-
боркати свободолюбних гуцулів. Опришківські ватаги, хоч
уже малі, «гуляли» на Гуцульщині ще й у першій половині
XIX ст., співаючи: «Єсть у мене топір, топір, ще й кована
бляшка, научу я того німця, та ще й того ляшка».

Вільно, буйно й весело, мимо ворожого гніту, жили колись
наші гуцули. Та минулося. Сьогодні, придавлені московсь-
кими лаптями, згадують минуле й втирають гіркі сльози. А
ті, кого не вимордувала Москва й не вивезла в Сибір? Ті чи-
тають листи від рідних із Сибіру і поливають їх сльозами. В
тих же листах безмежна туга, жаль і біль…

Зійшло сонце із-за тайги
із темного гаю,
Тежко-важко проживати
у чужому краю.

Коби крильця пташеняти
мав я сиротина,
Полетів би, де зелена



 
 
 

наша полонина!

Почорніли, смутком укрилися гуцульські Карпати. Там
уже навіть пташки не співають. В одному листі з Гуцульщи-
ни написано:

«Ой не співат соловійчик, зазулька не кує,
Прийшов москаль в наші гори, тай людей мордує».

Михайло Лолацький



 
 
 

 
По той бік Чорногори

 
Присвячую цю книжку
Другові з молодих літ, Сем. Фодчукові в Торонто
і Добродієві Григорію Ярелчукові в Нью-Йорку

Автор

 
По той бік Чорногори

 
 
І
 

Простора наша Гуцульщина в довжінь, у ширінь і ви-
сочінь – 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 знали
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 рів-
ну не легко найти. Там заховано найбільше первобутности
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 вели-
чиною і красою села, а між ними найбільші, Ясіння, з близь-
ко десятьма тисячами мешканців і Рахів із сімома тисячами.
Старовинні це оселі – їх початки губляться в мряковині си-
вої давнини.

Тут і полонини просторі з буйними травами – між ними
2.022 м високий Пєтрос, 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 Сіґет). 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 темноті,
ба, священики тут були змадяризовані так, що й у церквах
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, забрала
держава, звірину в них забрали для себе мадярські вельможі,
а майже всі полонини з теплим підсонням і буйними сочи-
стими 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, вбогі;
при головних вулицях гарні жидівські будівлі, при них горо-
ди, сади й сіножати, гуцульські ж хати розкинені по верхах



 
 
 

і ґрунях. Прекрасна й багата тут природа, а люди сірі, бідні,
бліді недоживлені діти, зкаль бере глядіти на них – матері їх
передчасно 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, задер-
жались були ще багаті ґазди, нащадки колишніх дуків Вер-
ховини.

Спільними зусиллями павперизували й ожебрачували жи-
ди, мадяри й румуни гуцулів – ґаздів замінювали в своїх слуг
і наймитів.

Жаль огортав і злість поривала, глядячи на ожебрачених
гуцулів – автохтонів багатої землі, яку завоювали колись їх
предки й запосіли непроглядні пущі і нетри Бескиду на те,
щоб ними користувалися й багатіли ненаситні чужинці-зай-
ди.

А автохтони, ожебрачені колишні ґазди – дуки, жили, за-
буті 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 закарпатсь-
ких 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 любив
небезпечні пригоди, а перешкод і звірів не лякався; на манд-
рівці почував себе вільним птахом. Позатим був цей шлях і
торговельним шляхом – ним проходила замінна торгівля між
двома посестрами – галицькою і закарпатською – Гуцульщи-
нами. Ці плаї, це був відвічний шлях, який лучив зі собою
розділених кордонами гуцулів. Тут по обох боках цього шля-
ху й Копілаша, направо й ліво простяглися безмежні поло-
нини, а довкола них густий праліс, повний диких звірів.

Копілаш теж оточував темний ліс, що простягався по ви-
соких берегах потоків аж перед Руську Поляну. Гора й поло-
нина 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 дружили
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 поміж
лісову гущавину й скелі, і щойно минувши ліси Копілаша,
розливав свої води дещо ширше, а його високі береги, по-
криті великими листковими й чатинними лісами, розсували-
ся щораз більше, тож плив уже широкою, розкішною доли-
ною з лугами, буйним зіллям, квітами і травами аж до про-
сторої, плодовитої, сонцем залитої рівнини, на якій розло-
жилося колись село, сьогодні містечко, Руська Поляна.

Оповідали старі люди, що колись давно-давно – коли, цьо-
го сьогодні ніхто вже сказати не може, зайшли були сюди два
брати, Медведчуки. Дуже їм припала до вподоби зелена до-
лина під горами над бистрою річкою.

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

Літом випасали на полонинах стада маржини й овець, зи-
мою полювали на дику звірину. Множилося їх багатство, по-
множувався і їх рід. Почали осідати довкола них наші люди,
що їх манила до себе краса й плодовитість просторої, прелу-
ки-поляни.

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. Били
і гнали геть зайдів, кричучи: Не пхай сюди свого поганого
носа, зайдею! Тут наша, тут, руська поляна, власність людей
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
українська мова. Так воно там і сьогодні.

Не завадить подати ще дещо про ту, за Чорногорою, заку-
тану нашої Гуцульщини з великими селами, Богданом, Ра-
ховом і Ясінням. Як уже сказано було, була ця частина Кар-
пат 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 звірів 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 сю-

ди, не було таких лютих зим і морозів, як по цю сторону Чор-
ногірського хребта – мала звірина й пташня де жити й пло-
дитися.

Дики ходили тут стадами, голодні не були, – буки давали
подостатком жирної бучини.

Олені і серни випасалися на полонинах, дуже багато бу-
ло вовків, найбільше кишіло в лісах від диких котів, рисів
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 закутані ні-
що 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 дума-
ти, де би їм шукати такого життя, яке мали їх предки, що не
бачили й не знали зайдів-панів й не знали що це таке панщи-
на, 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 шукали й нахо-
дили в безмірних пущах лісових. Перші шляхи, що вели за
гору, це були плаї – один через Копілаш, другий через Воро-
ненку. Туди тікали люди від панщини й від військової служ-
би, а згодом позакладали там оселі, пізніше великі села, як
Руська Поляна, Богдан, Рахів, Ясіння і другі.

В тому часі, коли по цю сторону Чорногори була вже
панська 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.

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
уясе вільні від лісів і звірів простори, а на них людські багаті



 
 
 

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 прелука,
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 шкі-
ра для поселенців. Тут то, на тій прелуці, де сходяться два
потоки, Павлик і Відричка, осів один із перших поселенців
Богдана – Говрєк називався. Звідки зайшов сюди, ніхто не
знав, ніхто його про це не питав. Над Тисою осів Колачук, а
над її притокою Богданом, Зелізник. Перший, що осів у Лу-
гах, звався Бочкар. Там, де впадає в Тису потік Вовчий, осів
Корчун, а там, де вливається в Тису річка Квасний, осели-
вся Котлан, пізніше великий багатій, що заняв для себе ба-
гато полонин, між ними Піп-Іван, цей що за Богданом, Ґро-
па, Остелка, Лєчин, Головач і Пєтрос. Другі богданці запосі-
ли полонини, Лихі Трави, Берлєску, звідки бере початок би-
стрий потік Лешетів, а дальше велику полонину, Томнатик.

За тими полонинами простягалися дальші, як Маслокру-
това, Прелука, Довгий, і Гребісьоха.

А ще дальше Межипотоки, Стерешора, Мала і Велика
Ненеска, Вершіщавіл, 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 влас-
ністю Зелізника, а потім перейшли в руки Молдавчуків.

Усі ті полонини зайняли мешканці сіл над Тисами і їх при-
токами, але сталося це не зразу – на це потрібно було довго-
го часу.

Перші поселенці 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 сія-
ти, чи садити, про це не можна було й думати, не можна було
держати і домашнього скоту.

Треба було вперед палити й корчувати ліс – робити город-
ці 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 нищив її і толочив засів. Треба було ночами
сторожити засіяне й держати весь час велику ватру. Карто-
плі нищили дики.

Тяжке, не легке було життя ґаздів 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, ґруні
і полонини, та ще річки й потоки, яких там багато, а всі стра-
шенно 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 Богдана
до Рахова, хоч віддаль між ними була невелика. З Богдана 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 мадя-
ри взялися вивозити в світ карпатські ліси.

Найлегше ще було дістатися з Богдана в Луги, вище по-
тока Мущитуля. Луги повстали раніше ніж Богдан – сюди
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 Меґуру, з Меґури 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.
 

II.
 

Початки й час заселення гуцулами Зеленого Бескиду вза-
галі, а його частини по ту сторону Чорногори зокрема, то-
нуть в густій мряковині здогадів і фантазій.

Немає про це згадок у літописах, немає хронік, ні за-
писок… Були тільки усні перекази й легенди старих гу-
цулів, але й вони загибають уже під ударами історії і суспіль-
но-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, записки.

Ось що можна було там, за Чорногорою, почути й найти
на «марґінесах» 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 жит-
тя над обома Тисами та їх притоками – головне й важне, що
тут не було панщини й знущань зайдів, 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 части-
на Карпат над Тисою була заселена пізніше від земель над
Прутом і Черемошем.

Найбільший наплив поселенців був тут, коли по цю сторо-
ну Чорногори запроваджено крім лютої панщини, ще люті-
шу, дванадцятилітню службу військову – хто міг і хотів, уті-
кав і осідав тут, де подобалося йому.

Воліли вести тут напівдике й страхітливе життя, як жити
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 «зай-
дах» – гнобителях! Для них був одинокий рятунок утеча «за-
гору», як казали. Було й багато дезертирів із війська чужого.
Оце в одного тільки багатого ґазди в Богдані було на почат-
ку девятнадцятого століття кільканадцять леґінів на службі.
Були це самі дезертири – рослі як ялиці, сильні як дуби. Без
батьків і рідні, далекі від рідних гнізд, але таки в рідних го-
рах і лісах, де вірли понад верхами літають, ведмеді ревуть,



 
 
 

потоки грають, ялиці шумлять, пташки співають, полонини
зеленіють, вітри свобідно гуляють. Неволі і зайдів-панів тут
нема! Так воно було – так повістували старики! Слабші ті-
лом і духом залишилися на засиджених місцях, а сильні ті-
лом і сміливі духом шукали нових місць, де могли би свобід-
но 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 відбувати
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!

У лісових гущах-нетрах, у скельних дебрах-проваллях, на
високих полонинах жили, з ведмедями і вовками сусідували,
щоб тільки не з зайдами-панами, які намагалися запрягти їх
у ярмо неволі.

«Тут не клав лях, ні інший зайдей, меж! – казали – куди
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 «горени»,
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 випа-
салися корови, на полонинах воли й вівці. Тільки-що на по-
лонини заходили з далеких сторін волохи й не давали нашим
людям випасати на них маржину.

Волохи виганяли свою маржину на наші полонини весною
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.
Дуясе мало було полонин в Карпатах, на які не заходили би



 
 
 

волохи. Це тягнулося від часу, коли ще землі, заселені руму-
нами, були римською провінцією, Дакіею.

Найдавніший шлях-плай, яким гнали волохи худобу на
чорногірські полонини, вів понад ріку Вишову, попри місце-
вості Боршу, Мойсеї і Вишів до оселі Леордіне, де Вишова
бере в себе ріку Рускову, а тоді понад неї через Руську По-
ляну на полонини Копилаш, Ледускул і Стіг. Від Стогу про-
стягайся 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 Ви-
шо-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 ґазди в Богдані, Рахові і
Ясінню, в яких руках були вже всі вільні від волохів чорно-
гірські полонини.

А волохи всадовилися були вже на близьких до наших сіл,
Руськової і Лугів, полонинах і почували себе на них, як у се-
бе 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? – питають
один одного – гори й ліси і все що на них і в них наше, а по-



 
 
 

лонини малиб бути волоські? Ні, так дальше бути не може!»
І почалася між нашими й волохами боротьба за чорно-

гірські полонини…
Раз перемогали наші, раз волохи.
Вигнали наші одного літа вівці на полонину Бренєску.
Зібралися кількадесять здоровенних волохів, узяли в ру-

ки хто що мав і йдуть на полонину Бренєску, там 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-
ся від волохів. Виривають з огорожі вориння і ним «гатять»
по головах напасників. Багато вже їх із порозвалюваними го-
ловами й поломленими ребрами, червониться земля і трава
кровю.

Волохи додають собі відваги криком, наші бють їх мовчки
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 поза-
кривали, 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,
«уштрик» в «путеру», в бочку, в якій ґлєджилося молоко на



 
 
 

сир і в ній скрився перед волохами.
Як тільки волохи забралися з полонини, цей хлопець «ві-

штрик» з «путини», повідвязував вівчарів від ялиць і повід-
тикав їм роти, а тоді вони бігом у Луги й Богдан, дали людям
знати, що сталося на полонині. За короткий час не йшли, а
бігли ґазди й леґіні з Богдана і Лугів на полонини. Кожний
мав щось у руках: пістолю, пушку, топір, ніж…

А волохи?
їх захопила ніч із зрабованими вівцями поміж Корбулом і

Стогом. Обночувалися там на поляні скраю ліса. Розложили
велику ватру й жарять над нею мясо з чужих баранів і ягнят.
їдять, пють, сміються, радіють, що побили «гуців». їх там по-
жеруть вовки, а деяким ще живим видовбуть круки очі.

Волохи, звісно, трусливі, але й дуже жорстокі…
Радіють – не думають і спати. Он один грає у флосру –

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 «комен-
данта», Зелізника з Богдана…

Умовлений знак і летять кулі з пістолів і пушок на голови
волохів… А тут уже й топори падуть на їх голови.

Не залишився ні один волох у живих – лягли всі покотом
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 горени.
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-
губними впливами скріплювала любов до всего того, що пе-
редали предки й наказали держати його руками й ногами.

Дещо відмінні умовини життя тут формували й відмінні
типи людей. Було тут і більше ґаздів-багатіїв, а багатство да-
вало певність себе і почуття вищости, казало цінити себе й
свої ґаздівські чесноти та й берегти, сокотити їх. Треба ще
додати, що Закарпатська Гуцульщина мала в початках до-
брих священиків, які були сторожами людської і християнсь-
кої моралі і мали на людей великий вплив. Походили вони
в більшості з Галичини.

Сказавши коротко: Сильні тілом предки виростили силь-
них нащадків – сильний дух предків формував сильні душі
правнуків…

О не за одну полонину му сіли наші горени зводити бої з
вонлохами – це робили передовсім богданці. Тож і не дивно,



 
 
 

що в скорому часі всі полонини вище Богдана й Лугів були
вільні від волохів.

Лише одна полонина, Олом, залишилася була в руках во-
лоха. її відкупив у нього 1925 р. за 100 тисяч чеських корон
Іван Кудрич у Богдані. Цей волох жив у Білій Церкві.

А як це ставалося, що волохи бували навіть правними
власниками деяких полонин у Чорногорі?

Ото деякі волохи з Мадярщини брали участь у австрійсь-
ко-пруській війні, зрозуміло по стороні Австрії.

Після війни умудрилися ті волохи жадати від Австрії за-
плати за «хоробрість»… Тоді то дістали від Марії Тереси до-
кументи власності! на полонини в Бескиді. За випас худоби
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 Лу-
гагах, теж на кілька полонин. Але ті документи не всі діста-
лися їм, просто з Відня, ні, лишень дуже мало, а більшість їх
відкупили наші у волохів. Волохи не мали жодної корнети з
тих документів, бо наші не допускали їх на полонини, а «во-
ювати» з гуцулами волохи боялися, тож за безцін продавали
їм документи від Марії Тереси. Ті документи держали горє-
ни в «пошєнівку» – вони писані на пергаменті, на них великі
печатки з цісарської канцелярії у Відні.



 
 
 

 
III.

 
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
спричинили 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 ріжни-
ці в говірці, в назовництві предметів і явищ, у складі і вимові
деяких слів, у заміні одних звуків і літер другими, в будові
речень і стилізації, але це не було найменшою перешкодою
у взаємному розумінні – було в них глибоко вкорінене по-
чуття 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 ґуґлі, штани-гачі-холошні з сукна
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 найдавніше й найцікавіше, так це ріжниці в деяких
звичаях і обрядах, у сприйманні світу 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 зане-
сені в гори, але по цю сторону Чорногори була більша стате-
ва вільнодумність, що подекуди доходила аж до рознуздан-
ности, а цього на закарпатській Гуцульщині не було, як і не
було тих порнографічних співанок, які були тут, не було там
і ославлених любасок і любасів, не було венеричних хворіб.

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

Люди наші там були здорові тілом і духом.
Старі дбали пильно, щоб молодь не вживала сороміцьких

слів, і щоб завжди й усюди поводилася прилично й пристой-
но. Навіть дорослі діти підчинялися волі батьків, були слух-
няні й відносилися до «старині» з великою пошаною.

Назагал були закарпатські гуцули великими традиціо-
налістами. 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 по-
казатися 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 ґаздівська честь-гонір були тут
на першому місці. А хто втратив отой гонір, тому вже й ба-
гатство нічого не помагало. Його переставали за ґазду вва-
жати тай, як казали, не «клали вже в колєду», осторонь ньо-
го держалися.

Отою людською честю і ґаздівським гонором, а не са-
мим багатством, перевищували тамтешні гуцули своїх усіх
сусідів – румунів, мадярів і жидів.

Де і в чому дошукуватися причини й джерела ріжниці між
гуцулами з одної і другої сторони Чорногори?

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, відруб-
ним і замкненим життям, чужих вітрів із так званою «куль-
турою» не допускали до себе. Були певні, що їх культура ви-
ща від тамтої і цим гордилися.

Цю частину наших гір запосіли люди твердих характерів
і залізної волі, а тамтешнє життя важке, не легке, гартува-



 
 
 

ло їх характери, робило непохитними й неподатливими, та
формувало 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 життя глибоке, повне
внутрішнього змісту, окутане незглибимими таємницями й
нерозгаданими загадками й овіяне незбагненний чарами. В
ґраждах, 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 ґаздували, В
праці, труді і змаганнях із прекрасною, але й грізною приро-
дою, минав їм час…

Чергувалися пори року, проходили роки за роками, мно-
жилася маржина, росли статки, збільшалися достатки, на-
повнялися багатством кліті-комори.

Не порожні були комори й кошари, тай повне життя бу-
ло. Повне згадками минулого, доповнюване сучасністю з
повістуваннями, прикрашуване казочками, мережане співа-
ночками й грою у флоеру 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 покри-



 
 
 

валом глибоким сном спали – й літом, коли верхи закоси-
чувалися барвними чічками, а полонини зеленими травами
вкривались, – на верхах і полонинах із маржиною і овечками
проходив їм час.

Поза цими двома гуцульськими «світами» був ще й
третій… Це був праліс, темні бори й лісова пуща, куди – й
то зрідка – 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, виколи-
саний мріями, пісоньками виголублений, чічками замаєний,
казками сповитий.

Світ – високо цінений і глибоко коханий, бо надлюдським
трудом здобутий, кровавою боротьбою завойований…

Відтяте від світу життя і побут і їх природні умовини, як і
своєрідні звичаї і обряди формували своєрідні типи людей і
різьбили відмінні душі і серця – формували людей з гостри-
ми чертами облич, з орлиними носами й бистрими, вогни-
стими очима, рухливими й звинними, – вливали в їх жили
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 яли-
ці п'ятьсотлітні, до неба сягаючі дерева, придатні для будо-
ви кораблів і для виробу ріжних меблів, фортепіянів і дру-
гих музичних інструментів – дерева, пошукувані Англією і
Італією, Данією і Голяндією…

Про це не знали наші горєни…
Але знали їх сусіди, ті над середущою Тисою, що з азійсь-

ких степів зайшли, а звались мадяри.
Ті то мадяри, осівши там, де сьогодні місто Сигіт, поча-

ли 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 вздовяс понад
ріку. Жили в ньому ґазди-дуки, бідних не було…

Своїм власним, свобідним життям 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 ґазди Залізни-
ка. Хата ця, як було вирізьблено на сволоку, побудована була
«Року Божого 1730 того». Потім побудували бог-данці серед
села деревяну церкву, а пізніше, 1861 р. муровану.

Першим священиком у Богдані був Андрюхович із Гали-
чини. По ньому був – здається – Заклинський, що то мав
дружину надзвичайної краси, а коли вона в молодому віці



 
 
 

померла, він склав про неї пісню, яку довгі роки по всіх свя-
щеничих домах співано:

Там де Чорногора пишно угрів край витає… Там де Чор-
на 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 Богдані 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 дорослих, ховав старих. Усі богданці
відносилися до нього, як добрі 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 просили

Романця, щоб уступав у його слід і був таким священиком,
як був Браня.

Згадували, як то о. Браня наказав богданцям не мішати-
ся до того, що робили мадяри 1848 p., держатися осторонь
їх «ліворуції», і як охоронював людей перед москалями, що
йішїи через гори Карпати на допомогу Австрії.

Але перед мадярами, що лізли в гори, не міг ані він,
ані його попередник захоронити горєн. Пролізли силоміць у
Карпати й принесли не лише богданцям, але й усім горєнам
найбільше лихо, яке принести могли – неволю. Оте страшне
мадярське слово «немсобот» – не вільно. Про це, що вільно,
й не згадували, а тільки все і всюди «немсобот» – не вільно.



 
 
 

Громом спало це страшне слово на горен. Тих, що при-
несли сюди це грізне слово, мадярів і німців, називали горє-
ни згірдливо «жєболупами». Ненавиділи їх і погорджували
ними, але були супроти тих жєболупів безсильні. За ними
стояв уряд, військо й жандарми…

Перше, що зробили ті зайди-жеболупи – позабирали си-
лою від горен найкращі царинки-прелуки, повиганяли горєн
із догідних ґрунтів, 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 ґаздів із ґражд 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 бу-
дували в Єгипті піраміди…

Та на цьому не кінець – треба було ще будувати майже на
всіх гірських потоках гаті-«клявзи», задержувати воду, а по-
тім підносити запори-шлюзи, робити штучну повінь і сплав-
лювати дерево.

Бутинарями й керманичами дараб ставали ожебрачені
зайдами-панами, гуцули. Нести в гори неволю допомагали



 
 
 

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

гуцулами, що їм захотілося, а гуцулам було все «немсобот.
Приголомшені й обездолені стали горєни… Як казав ста-

рий Молдавчук: сиділи при ватрах, курили зелений, міцний
«дуган», 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 маржи-
ну, – замало, що запрягли вільних людей в панщизняне ярмо
неволі, – ні, вони повідбирали гуцулам ще й багато полонин.

От як оповідав старий Молдавчук:
Закликали його діда до Сиготу, наказали принести доку-

менти, видані Марією Тересою на полонини. Рогнєску – 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 випасати на
них маржину було дідові Молдавчукові «немсобот».

А що принесли горам жиди?
Про це, як казав Молдавчук, жесно й лечно 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 мали
все, що гуцулам потрібне було, мужчинам і жінкам, ґаздам
і ґаздиням, ба і їх дітям.

А при тім так примильно й облесно говорили, що в кожній
ґражді 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 унасліджену
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 сам її

підпалив – це бувало часто. Хтось там викинув на дорогу
жидівський мідяний горнець. Переходив туди ґазда, Іван Ло-
зоріщук, підняв горнець і взяв його з собою до хати.

Минув рік, чи може й два, зайшов Мендель до того ґазди
– ґазда мав на продаж воли.

Торгує жид ті воли й роззирається по хаті. Побачив гор-
нець – наробив крику.

«Ти не ґазда, ти злодій, ти вкрав у мене цей горшок, а
в ньому було повно дукатів – багато, багато червоних було



 
 
 

там!»
Заскаржив ґазду до суду.
Розуміється жид виграв справу… Забрав у ґазди весь

маєток – усе рухоме й нерухоме. Ґазда став наймитом у За-
лізника. А жид сміявся і гладив чорну бороду. —

Умер багатий, бездітний ґазда, Колачук. Ще добре не за-
стиг, а тут Шміль Розенталь голосить, що померлий ще пе-
ред кількома роками відказав йому, Шмілеві, по своїй смер-
ті, у-весь маєток – він має «дістамент» на папері, з трьома
хрестиками 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 ґазда, 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: «Іванку,
ґаздику пишний, заплатиш пізніше за все разом, я сьи не бою
за тебе, ти не втечеш зі села, як кажуть «панське і жидівське
не пропаде» – не пропаде й моє в тебе…»

А за якийсь час взиває суд Івана, щоб явився в Сиготі… В
Сиготі ж коротка справа: питає суддя, чи Іван довжний щось
Хаємові – Іван відповідає: Ає, ає, та шосми там довжний ему,
аекже. «Ну то зроби тут на папери свойов руков три хрести-



 
 
 

ки» – каже суддя. Іван «малює» дрижачою рукою ті три хре-
стики й вертає у Луги…

А за місяць-два заїхала до нього комісія з жандармами…
Виганяють Івана з батьківської хати, забирає Хаїм все майно.

Шукай, Іване, служби в якого ґазди, або й у жида, а ні,
то втопися в Тисі. Шахрайством і ошуством забрали жиди в
гуцулів полонини, – гуцул не міг нічого ні продати, ні купити
без жида.

А панська влада мадярська на все позволяла жидам…
«Рука руку мила»… Гуцул же на був у влади варт принай-
менше стільки, що панський пес. Жиди могли безкарно ви-
користовувати його простодушність, наївність, довірчивість
і безпорадність – і використовували! Безмилосердно й нелю-
дяно, безоглядно й безпощадно…

Ніхто не мав тут милосердя і людяности для гуцула…



 
 
 

 
Ґазда

 
На «ймено» було йому Іван, на «порекло» Молдавчук. Ба-

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

Бачу його «годного», гордого ґазду, хоч ділять мене з ним
і його «посидком»-ґаздівством у Богдані великі простори,
чужі краї, гори високі й ріки глибокі – хоч давно вже його
нема між живими. Для мене він усе ще живий – живі для
мене його ґаздівські чесноти, його чистий, несплямлений
ґаздівський «гонір», оте його «це вільно» – «цего не вільно»,
це «єлоси», а це «не єлоси», «це Богові миле», а це «неми-
ле», «це неполюдськи», а найголовніше це «непоґаздівськи».

Все його життя мусіло бути й було «ґаздівське»: в хаті, на
подвір'ї, на царинці й на полонині, між людьми й на самоті.

Слово «ґазда», куди не йшов, усе з собою носив, його за
кресаню клав, ним закосичував її, з ним на верхи Чорного-
ри виходив, у церкву заходив, те слово «опередь» престола
клав. Він – ґазда – лишень з ґаздами за один стіл сідав, із
ґаздами лишень «набувався» і веселився, лишень із ґазди-
нями в «данец» ішов. Приставав лишень з тими, які високо
слово «ґазда» цінили і шанували, на «поруганьство» його не
давали, ні словами, ні вчинками його не ганьбили.

Нераз говорив мені:
«Наше верховинське слово «ґазда» слово велике – по го-



 
 
 

рах ходяче, полонинами за маржинкою блукаюче, небес до-
сягаюче. Слово «ґазда» несуть у світ наші ріки й потоки, в
ньому «сторії» гуцульського племени й поколінь Верхови-
ни. Те величне й почесне слово треба було здобути, на ньо-
го треба було собі заслужити твердою, але чесною працею й
геройською боротьбою». «Один в полі не воїн» – так і сам-
один не може здобути, чи то осягнути, того почесного слова
«ґазда» – його здобували покоління.

Говорив дальше:
«Зайшов був у наш Богдан якийсь приблуда з торбою гро-

шей, забагатів скоро, думав, що вже ґаздою став, але ніхто
його тут за ґазду не мав – приблуда все лишень приблудою
був, ґаздівського коріння не запустив у верховинську землю
– на це потрібні віки.»

«Вийду на верх, гляну довкіль, бачу моє ґаздівство… По
ньому походжуються духи моїх предків – ґазди… А я, ґаз-
да, між ними. Я, як той могутній бук, що найлютіша буря не
вирве його із землі. Я, як і він, запустив коріння глибоко в
предківську землю рідну й держуся її. Прадідним корінням
держуся рідної землиці. Любов до неї виссав із матірним мо-
локом. Куди не поступлю, чую голос прародичів: «Не забу-
вай, що ти ґазда!» Чую цей голос душею й серцем.

«Ґазда! – Хто він? – Це син Верховини! – Синівською лю-
бовю пригортає до серця рідну Верховину, любить Господа,
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. Ґазда шанує себе й цінить, не позволяє нарушити
своєї ґаздівської гідности й чести. Ногами й руками, душею
й серцем держиться землі предків. її бере з собою і до гробу.»

Ґаздою жив Молдавчук, ґаздою і помер, ґаздівські похо-
ронок і «комашню» мав. Ґаздівські чесноти й звичаї дітям
своїм передав і сокотити їх наказав…



 
 
 

 
Про Івана Молдавчука

 
«Пішли вівці на манівці – та най там, та най

там… Пішли літа марно 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… Зали-
шили 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 «щось» – це його повістування про гуцульську ста-
ровіччину – це її гомін, що й досі не вмовкає…

 
* * *

 
Давненько це було – ще перед першою світовою війною,

ще перед тією бурею, що досягла й нашу Гуцульщину, вда-
рила в Карпати й сколихнула навіть Говерлею.

Тоді то, мандруючи Чорногірськими полонинами, зайшов
я до стаї на невеличкій полонині Виртопи, під Стогом.

Ця полонина належала ґазді Іванові Молдавчукові зі села



 
 
 

Богдана, на Закарпатті. Там пізнав я його. Прийняв мене го-
стинно й приязно, погодував і переночував. Було це вже під
осінь, вечорі були довгі – був час посидіти в стаї при ватрі й
послухати повістувань старого гуцула.

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

А сам Молдавчук – він мов живий стоїть перед моїми очи-
ма: не дуже високий, середнього росту, але широкоплечий
і жилястий – гірка доля того, хто попав би в його руки, –
обличчя в нього подовгасте, румяне, засмалене полонинсь-
ким вітром і димом із ватри прикурене, орлиний ніс, розумні
чорні очі під насупленими бровами, на ньому чорна, в мас-
лі 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, ставав
говіркий, дуже радо починав повістувати, все про давнину,
про минулі, як казав, добрі часи на Гуцульщшгі і в усіх горах.

Ще одне дуже цікаве: Був цей Молдавчук письменний, що
було в ті часи рідкістю в горах, – казав, що часом виручував
у церкві дяка…

Ось дещо з його повістування при ватрі в стаї:
Вперед, заки почав повістувати, спитав, чи знаю я закар-

патську 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 напев-
но не знали другі гуцули. Оце знав він, що колись волоська
частина Буковини належала римлянам, казав, що в перека-
зах старих людей заховалася пам'ять, що та римська кольонія
сягала аж по Карпати, що в нинішній місцевості Солотвині
над Тисою, заселеній тепер волохами, добувано за римських
часів сіль, набивано в бочки й дарабами сплавлювано Тисою
на південь. Казав, що правдоподібно долина горішньої Ти-
си, від Рахова понад Чорну, а від Устерік понад Білу – Тиси,
через Богдан до Лугів, була заселена вже в 14-му столітті.
Найбільше, і здається найперше тут село, це Ясіння, що нині
числом мешканців перевищує і Жаб'є… По другій стороні
Карпат, напроти Ясіння, є село Яблониця, чи не старше ще
як Ясіння. Колись і тут були непрохідні ліси, сьогодні Ябло-
ниця не має вже зовсім лісів. Від непам'ятних часів були тіс-
ні звязки поміж мешканцями Яблониці і Ясіння, а з Ясіння
до сіл над Прутом.

Знад Черемоша заходили гуцули «загору» плаєм Руський
Діл, через Копилаш, потоком у Полену, звідтам до Рахова й
других сіл над Тисою. В глибину гір, понад обі Тиси, просу-
нулися наші люди мабуть під тиском і напором мадярів. Не
легко було в ті часи продиратися в надтисівські гори, та й
життя в них було дуже важке, повне небезпек і невигод!



 
 
 

Не лише той світ над горішніми Тисами, Білою і Чорною,
був недоступний, але навіть і там, де сьогодні великі села,
Ясіння, Рахів і Богдан, була давно темна лісова пуща, світ
ведмедів, вовків, рисів і другої звірини, та й гори там понад
Тиси стрімкі й скалисті, крізь які, як от там, де Жолоб, Тар-
ничний і Межигір'я, Тиса ледви продирається поміж скелі.
Там великі «тіснини», а береги такі стрімкі, що ніхто ще не
був там над Тисою. Тиса змушена робити тут закрути, – кру-
титься і вертиться, криком перестерігає людей і звірят, щоб
не важилися наближатися до неї. Тут у Тисі рай для пстругів
– ніхто їх тут ще не ловив. – Дика річка й дикий світ над нею.

Коли наші люди опанували закарпатську пущу лісову, то-
го не можна точно сказати, але, запосівши її, мусіли ще здо-
бути для свого скоту й полонини Туркул, Ґутин, Томнатик,
Пєтрос, Сесул, Менчул і другі, більші і менші.

Одне певне: Заселювання карпатських гір проходило по-
волі, здобуття гір коштувало немало людських жертв – при
житті залишились лише найсильніші, найвідважніші, най-
витриваліші. Але між тими «завойовниками» Карпат було
тоді таки немало сильних і відважних – не лякалися нічого
– ні лютих звірів, ні морозних зим із бурями й заметілями, а
тверде життя гартувало їх, робило запеклими 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 назвами,
як Ришково, Тячево, Біла Церква, Солотвина й інmi, засе-
лені нині мадярами, або румунами – говорив Молдавчук.

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

Дещо відомостей про гірські оселі маємо з тих часів, коли
сюди зайшли священики, щоб голосити горенам Христову
віру й навертати їх до неї. Але це наступило геть-геть пізніше
– довгі часи не знали тут наші люди правдивої 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 різні добрі духи й мали свої «светки», пов'язані з
порами року, мали й свої звичаї і обряди, хоч і вени зразу
кочуюче життя й жили тим, що давали їм ліси. Щоденною
їх їжою було передовсім мясо зі звірини – варене чи жарене,
але часто й сире. Говорили: от ведмідь їсть лише сире мясо, а
яку має силу, нам-же теж потрібна сила, без неї пропали би.



 
 
 

 
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-
горок» 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. Пи-
сав літери бучком на снігу, називав їх і казав унукові затям-
лювати 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 ко-
лись від свого діда.

Тут, де нині Богдан, були, як уже раз казав, нестямні
непролазні ліси, дебри й нетри, а в них повно різної звіри-
ни, між якою були й дикі кози, яких сьогодні нема вже. Було
тут тепліше, як під Чорногорою, не довіювали сюди холодні
вітри, тому то й уся звірина зимою держалася в цих теплих
сторонах.

Та не лише звірина любила перебувати тут, але й опришки
зимували в цих лісах. А опришків було давно немало. Зимою
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, за-
гуркотіли 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 забагаті-
ли 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 смерти».

«Бог дав».
Пізніше, на старі літа, осів той опришок на цьому місці

назвав його «Бог дав», з того пішла назва пізнішого села, що
тут повстало – Богдан…

Був ще й другий переказ про Богдан і його назву:
Вертали опришки з одного походу, несли награбовані

скарби, 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.

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 Пєтрос, 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 прелуці
– прогалині, довкола якої побудовано пізніше село Богдан.

Забрали від них коні зі скарбами, деяких повбивали, а ре-
шта 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, Богдан…

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 – рахува-
ли й ділилися ними – звідси пішла назва пізнішого тут се-
ла 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 зай-
мав – росли від сотворення світу, лише в часі великої пло-
ви-повені 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 є ще тисові невеличкі ліски. Є в Богдані і одне місце,
яке називають Тисовою Стаєю на пам'ятку, що тут була ко-
лись стая, побудована з самого тисового дерева. Ще й сьо-
годні кожний богданець, рахівчанин, ясінчук носять на ве-
ликі свята, на Різдво й Великдень, за кресанями гілячки з
тисового дерева – тисинки. На весіллях дають теж гостям
гиллячки з тисів. Цей звичай задержався тут із давен-давна.

 
II
 

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 своє рідне село, так зараз
розпогоджувалося його обличчя, зникали зморшки, запалю-
вались очі. Радість і гордість сяли з них.

Його ж предки були основниками Богдана, найславнішого



 
 
 

міні 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 одного
місця на друге, а вже найбільше намучилися над «будовою»
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 «нехари», поти не було й опришків. Вони то бо-
ронили гори й наших людей перед тією нехарю. А що й гра-
билн їх майно, то цим вони лише відбирали в них те, що ви-
тиснули з нашої землі і людей, тай відстрашували й держали
їх здалека від гір.

Про Богдан говорив Молдавчук, що це не лише «коро-
на» гуцульських сіл над Тисами, але й мешканці його такі,
з якими не могли рівнятися мешканці других гуцульських
сіл… Чоловіки рослі, високі, вродливі, дівчата й молодиці
були найвродливіші на всю Гуцульпгину.

Не так давно після війни перебував у Молдавчука довший
час Василь Пачовський, казав, що пізнав усю Гуцульщину,
але таких пристійних і вродливих, а при цьому й добрих 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. Німе-
цький 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
гуцулом», а він казав, що цей Великдень між гуцулами це
найрадісніший день у його житті – він не забуде його до са-
мої смерти.

Багато німецьких старшин і вояків повлюблювались у бог-
данських 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 війсь-
ку в Дебричині, бував в Будапешті. Казав нераз: У великих
містах 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.» -



 
 
 

 
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 жити й робити все, що їм уподоба-



 
 
 

лося і що користь приносило, чи втіху справляло – старали-
ся лишень про те, щоб у згоді жити з духами: добрих приєд-
нувати, лихих не дразнити. Та й не могли сприйняти десять
Божих «приказаній», а з того – «не чужолож», «не пожадай
жени ближнього», сміялися. Сміялися і зо священика, що
«шос таке дурне плетет».

Намовити, щоб брали шлюб у церкві, щоб не жили невін-
чані, було дуже тяжко. Вони мали свої «шлюби», мали й та-
ких, що їх вінчали… Ото бувало заведе «молодет», князя
і княгиню, з боярами й світилками та весільними гостями
старий знахор-ворожбит під старого бука, обведе їх три рази
довкола нього, щось там «поджеремукат» над ними, гості за-
співають – і вже молоді подружені. Розложать величезну ва-
тру, нажарять і насмажать над нею м'ясива з ріжної звірини,
позасідають довкола неї і харчують, що аж поза вухами трі-
щить. 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 весіл-
ля… Тож зрозуміло, що священикові не легко було змінити
те, до чого люди були звикли. Мав священик немало клопо-
ту з тодішним жіноцтвом – челіддю. З причини 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. Чіпля-
лися 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 чор-
ноока вдовичка, її чоловіка вбив медвідь. У неї влюбилися
два леґіні – молодичка одна, леґінів два… Що ж буде? Один
одному розчерепить голову. Порадили люди, щоб та моло-
дичка сама сказала, за котрого з них вийде заміж. Зійшлися
люди на тому місці, де нині царинка «Трояк». Прийшла вдо-
вичка, прийшли й оба леґіні. Кажуть молодичці вибирати.

Вона, підсміхаючись лукаво, підходить до одного леґіня 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 леґінями – просто, як кітка з двома ми-
шами. Тоді прискочив до неї один із леґінів і вбив її барткою
– другий леґінь до нього… Бились, аж оба попадали трупами
коло трупа вдовички. Там їх і поховали, а те місце назвали
«Трояком» – трійка похована там.

Була така дівочка, що казала леґіневі привести живого
медведя, тоді стане його жінкою. Пішов леґінь у ліс по мед-
ведя і тільки його бачили – пропав. Дівчина мала другого
леґіня-любчика, а цього хотіла позбутися – і позбулася. Були
в горах і давно зрадливі Дзвінки – немало їх було. А через
них лилася кров, гинули леґіні.

Таке діялося в давних часах – діялося і пізніше. Не було
між гор'енами звад, сварні і ворожнечі ні за землю, ні за по-
лонини, ні за ліси й звірину в них – що хотів, те й запосів,



 
 
 

що вполював, те й його. Думали тоді люди: Не має небо, що
над нами, меж, то і земля не може їх мати – світить сонечко
всім і всіх однаково гріє, тож і лісова звірина нехай усіх го-
дує і одіває.

Але з жінками було інакше… Кожний хотів цю, чи тільки
ту для себе мати. Ба, нераз бувало, що й дві вподобалися
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 леґіні з Лугів шукали для себе жінок у Богдані, а
це не було понутру богданським леґіням.

Оце якось приїхав леґінь із Лугів зі своїми боярами й
дружбами та весільними гостями по княгиню у Богдані. Збі-
глися богданські леґіні з топорами й дрючками прогнати лу-
ганців і не дати богданської дівчини леґіневі з Лугів.

Зчинилася страшна бійка на подвірю перед хатою кня-
гині. Богданці були так роз'ярені, що були би напевно вби-
ли «кнєзя». Але княгині вдалося сховати його в кліті. Там
умовилися, що їм робити. Леґінь перебрався на стару бабу й
вибіг із кліти на двір – вибігла і дівчина. Леґінь-баба скочив
на коня, дівчину взяв перед себе й обоє утекли з Богдана в
Луги. 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

леґіні і ґазди з Лугів – усі узброєні, хто чим міг. Вони ско-
ро довідались про наступ богданців на Луги й вийшли «во-
рогам» назустріч. Розпочалася бійка, якої тут ніколи ще не
було…

Намагалися богданці прорватись у Луги, а луганці станули
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.

 
II.
 

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 по-
чали ходити до церкви й слухати Служби Божої. Тільки не
міг священик навчити їх, як мають заховуватися у церкві –
вони говорили голосно й сміялися. Бувало часто й таке: вбі-
гає хлопець і на всю церкву: «Ходи хутенько, лєлю, Бочуля
телиться». Або дівчина: «Ненє, йди до хати, там ріпа в горш-
ку си розварила!» Як дику звірину, так і людей не міг свяще-
ник 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.

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-
тий 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 ньому



 
 
 

снісько живий… От-от зійде з престола.
Зайшла в церкву якась стара баба, глянула на престіл,

крикнула з перестраху й упала на землю. Напівживу винесли
її з церкви й вилили на неї два ведра води, поки її очуняли.
Чоловік тої баби постановив помститися на бородачеві, ото-
му зайдею, що так перелякав його жінку.

В понедільник зраненька зібрав своїх синів і пішов з ними
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. Гля-
нув на св. Миколая і такий страх зібрав його, що почав уті-
кати. Очі впялив у образ і посувається назад себе до дверей.
Так дійшов до порога, а там пошпортався і впав, при чому
таки добре вдарив головою в одвірок і почав нелюдським го-
лосом кричати – був певний, що це той бородач верг ним до
порога церкви. Почув крик синка лєльо й кинувся зі синами
на образ св. Миколая. Порубали образ на куски. Щастя, що
священика не було тоді – були би й на нього кинулися з то-
порами…

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 Ясіння

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 вида-
вати християнський плід, тому мав легку смерть – умирав з
усміхом на старому, непосильними трудами поораному об-
личчі.

Так було з християнством у Ясінню.
 

III.
 

В другі наші села прийшли теж священики, але було їх ма-
ло. Пізніше зайшли над Білу Тису монахи, побудували мо-
настир і почали ходити по горах і голосити людям Христову
віру. Вони не лише проповідували Боже слово, але й лікува-
ли людей і їх маржинку, тож і горнулися горсни 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 пе-
ред 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 люди.
Не легко й не скоро стали гор'яни християнами, а ставши
ними, задержували й дальше багато з давних вірувань, забо-
бонів і сусвірей. Та чи дивно, що воно так було? Наші гори й
люди в них, це був давно окремий, не подібний до теперіш-
нього, світ! Світ чарів і нерозгаданих таємниць – діялись в
цьому світі дивні й несамовиті речі. У ясні літні ночі вихо-
дили з темних лісів, з нетрів, зі скель і сиглів, із рік і пото-
ків різні духи, лісовики й водяники, лісні і мавки, сходилися
на наради мольфарі, чорнокнижники й планетники, окремі
наради мали ворожбити й знахорі, відьми виводили танці зі
щезниками, чугайстер бігав за мавками, вовкулака вив, душі
мертвих плакали… Лісовий цар виходив на Говерлю і огля-
дав 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 знахор-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 Мафтей
пішов зі стаї не попращавши діда – був дуже злий і розлю-
чений. Другої днини вечером глядить дідо, а його стая пов-
на 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 пересидів
при ватрі.

 
IV
 

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 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 наше Закарпаття
дісталося в руки чехам. Але не все, частина сіл і місточок із



 
 
 

українським населенням забрала Румунія якраз за полони-
ною 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, Івана,
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 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 тепе-
рішнього.

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.



 
 
 

 
Оліш-пан

 
Ось що заховалося ще в пам'яті мешканців Богдана:
Жив колись в Сиготі дуже великий, могучий і багатий во-

лодар-пан, що його люди звали «Оліш-паном». Володів усією
Мараморощиною. Вибрався раз цей Оліш-пан на полювання
в далекі гори. Полюючи понад Тисою, зайшов недалеко того
місця, де колись жив опришок і назвав те місце «Бог-дав».

Тут побачив над Тисою дівчину такої краси, якої ще ніко-
ли не стрічав. Милася водою Тиси й чесала довгі коси. Заво-
рожений її красою стояв Оліш-пан за буком і не міг відорва-
ти своїх очей від дівчини, красуні.

Тої днини не вполював нічого і ніч провів безсонно. А
раненько 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 про-
пав 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.

Котланка сказала, що зброя її тестя і чоловіка – не сказала,
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, надуть.
Надлетів половик – високо, високо летить.
Стрілив пан – схибив…
Вистрілила Ксеня – закрутився половик і впав у Тису…
Довго сидів Оліш-пан у Котланок, розпитував про їх жит-

тя, а все не спускав своїх очей з Ксені. Чим довше вдивляв-
ся в ту Ксеню, тим більше влюблювався в неї… Попроїдав
Котланки й поїхав у свій Сигіт. Сам не знав, що діється з
ним, він не той, що був… Ходить задуманий, мовчазний, ди-
вуються люди, чудується його жінка, – що сталося з ним, пи-
таються себе.

Не видержав довго – їде знову в ліси над Тисою, де хатина
Котланок. Говорить з Ксенею, говорить з її ненею, починає



 
 
 

питати, чи не схотіла би Ксеня стати за покойову в його пані.
Стара Котланка, почувши це, розсміялася:
«Моя донька, вільна птаха гір, мала б піти у панську кліт-

ку?! Ні, ні, пане, цього ніколи не буде»!
Ксеня не відзивалася, дивилася на пана й кивала головою.

Вийшла чогось там із хати, а Оліш-пан за нею. Став говорити
з нею, почав добирати ріжних слів, щоб намовити її їхати
з ним у Сигіт і жити в його палаці – обіцяв їй золоті 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 снитися
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?»
Не силиться їй у хаті, з пушкою на плечі лісами ходить,

місця собі не найде…
А що робить Оліш-пан у Сиготі?
Ото одного ранку каже своїй пані іти геть від нього… Мо-

же забрати собі все, що захоче, до того дасть їй ще скриню
грошей, тільки нехай залишає його і його палац.

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



 
 
 

Оліш-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-дан»…
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 ска-

зав 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 життя…

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 волося 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. Пла-
кали 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 противне
було Божому законові. Про це думала нераз Ксеня і хмурила
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 па-
лац – у його обороні станула й Ксеня, стрілець над стрільця-
ми.

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 ґаври старез-
ний ведмідь. Націлився на нього Оліш-пан, потягнув за ку-
рок раз і другий – «фузія» 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 лапах.
Поламав йому ребра, роздер плечі.

Зробили гайдуки ноші, положили на них свого пана й при-
везли в Сигіт. Оповідали в Сиготі, що це батько прогнаної
доньки найшов якогось знахора, заплатив йому добре, а той
«замовив» – заворожив пушку так, що вона не вистрілила.
Так помстився тесть на своєму 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 ліки,



 
 
 

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

великі маєтки, дві скрині золота й срібла, ліси й полонини за
Богданом: Петрос, Верші-Квасний, Ґропу й інші. Відказав
їм і палац у Сиготі.

Але Ксеня не хотіла в ньому жити, забрала, що могла за-
брати, взяла свого Іванка й поїхала на своє старе місце – в
«Бог-дав»…

Тут побудувала великі хати й господарські будинки й ґаз-
дувала зі слугами, яких забрала зі собою з Сиготу.

А її Іванко ріс… Виріс на леґіня і одружився з дівчиною
у Рахові. Оцей то Іванко, по матері Котлан, був тут третим
поселенцем. Перший був його дДдо, опришок, другий його
батько, а третій він, Іван Котлан, нешлюбний син Оліш-пана
й Ксені Котлан.

Пізніше почали тут осідати ґазди з других сіл, найбільше
з Рахова. З Рахова походив і предок Молдавчука. Він оже-
нився був у Білиню, а звідтам переселився у «Бог-дав; звід-
си то звано Молдавчуків Білинськими. «Бог-дав» перезвано
пізніше на Богдан.

Перші ґазди в Богдані були: Котлан Іван, Зелізник Ми-
хайло, Говрєк Петро, Демчєн Андрій, Бочкар Іван, Молдав-
чук Іван, Кудрич Михайло, Шорбан Семен, Баранюк Дмит-
ро, Колачук Іван, Котлан Олекса.

Всі вони були дуже багаті, але найбагатшими між ними
були Котлан Іван і Молдавчук Іван. Син того Івана оженився



 
 
 

з донькою Зелізника, багатого ґазди в Богдані – став прий-
маком, 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 Васи-
ля 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,
Зелізників 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 були й набутки колись – по тижневі набува-
лися й не розходилися – рід із родом сходилися, розійтися
не могли. Так у приязні жили Котлани й Молдавчуки…



 
 
 

 
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 пе-
редає Тиса свою воду морю.

Казав Молдавчук: висохла б вода Тиси – вона перестала б
бути рікою – загине, висохне старовіччина народу, він пере-
стане жити, перестане бути народом.

Нераз сягав Молдавчук своєю пам'яттю у найдавніші часи
й вигребував із них таке, що про нього не думали, що дав-
но вже попелом із вигаслих ватер і намулом, нанесеним Ти-
сою, припало. А Молдавчук, як старий досвідчений ворож-
бит-знахор, лише подув, а давне скидало зі себе попіл і на-
мул, оживало й виходило наверх…

От оповів він одного разу про часи десь аж з сімнадцятого
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, ґазди в Богдані, леґінь 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 за-



 
 
 

вела його аж сюди, в Богдан. Убив якогось ляшка в Ябло-но-
ві і мусів утікати, щоб не попасти в руки гайдукам. Але з
порожними руками не прийшов сюди – його дєдя 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.

Тодішні часи були дуже неспокійні, бурхливі, непевні й
тривожні. Але наші люди, хоч порозмітувані по далеких го-
рах, усе чули й усе знали, як би їм усякі вістки приносили
вітри, чи духи.

Безкраї простори, лісові пущі і скали, глибокі нетри й де-
бри – ні плаїв, ні стежок, ані проходів – а люди якось пере-
давали 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 подібні до те-
перішніх. Дуже непосидющі були тоді наші горєни, запаль-
чиві й скорі до ріжних вибриків, але при цьому дуже-дуже
любили свої гори й ліси, а в їх обороні перед ворогами-з'ай-
дами, готові були кожної 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 непам'яти, а



 
 
 

тоді наша давнина й давні люди оживають, прокидаються з
мертвецького сну й говорять до нас.

 
* * *

 
Ото повіяли вітри з далекого Покуття і Підгір'я й принес-

ли над Тису радісну вістку: Отам десь аж у Кутах закликає
Гриць Кардаш людей повстати на зайдів-панів і прогнати їх
із нашої землі. А до його заклику долучується Лесьо Бере-
зовський з Березова.

Зачуває це Николай з Березова, тепер ґазда в Богдані, –
хто цей Лесьо, що кличе людей на зайдів? Отой Лесьо Бере-
зовський – знає Николай добре – рідний його брат!

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

Пішов з великим гуртом охочих, співаючих леґінів.
Кілька тисяч завзятих, сміливих, очайдушних горян, під-

гірян і покутян зібралися під проводом Кардаша та Леся з
Березова й вірлами спали на зайдДв. Очистили від них Кути
й Косів, пішли на Печеніжин і почерез Делятин на Надвірну.
А там здобули панський мурований замок у Пнів'ю, прогна-
ли з нього панів і забрали великі скарби. З околиць Надвір-
ної подались на Богородчани, Калуш, Рожнітів, Долину, Бо-



 
 
 

лехів і в Перегінсько. Очистили всі околиці від зайдів.
З великою славою вернув Николай з леґінями над Тису,

але вони, заохочені успіхами, не всиділи довго на своїх міс-
цях й загналися були аж у Сигіт. Немало страху нагнали там-
тешнім 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 па-
нування над людьми руського племені!

«Вся Україна, всі люди нашої крови й душі! А ми, горєни?
Таж ми люди того самого духа й крови! Так чого ж мали б
ми тут як ведмеді в ґаврах сидіти? Не, 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 леґіні 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 ненависть! Вони
єднають усіх і ведуть на поле бою розправлятися 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 Хмельни-
цького. Глянув гетьман на Височана і його бравих леґінів і



 
 
 

з радощів засвітились йому очі… Передав Височана і його
леґінів полковникові Кривоносові чи Перебийносові – того
то Молдавчук не знає «достеменно»… Знає лишень, що був
цей полковник дуже завзятий і відвалений.

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, казав
– «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, здобути
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! Станув

перед своїми леґінями й промовив:
«Мой, хло, а дивикоси наперед себе й трохи д'горі! Видиш

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 єк, 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 єго і плюньмо
в него! Покажім, шо ми, ми, а ци ми може вже не ми! Ци,



 
 
 

єк я кажу?»
«Ануко за мнов!» Крикнув з усеї сили й повів леґінів на

той «високий» замок.
Штрикнули леґіні, здобули кітлик-замок і плюнули в ньо-

го, 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. Ґаз-
дували в ньому Височан і його леґіні до самого ранку – пили
панські меди й вина, співали й танцювали.

Зійшло сонце, дав гетьман приказ Кривоносові, Кривоніс
Височанові, а той леґіням і пішли дальше воювати Польщу.
Сам Хмельницький дякував Височанові і його леґіням за
відвагу й хоробрість.

Скінчилася війна з Польщею, вернули леґіні в гори, але
не всі, богато з них згинуло.

А треба ще додати, що в часі війни з Польщею, за Кар-
патами, наші тут не сиділи тихо й бездільно – вони почали
проганяти зайдДв, що підсунулися були вже аж під самі Кар-
пати – одних повбивали, а другі повтікали й довший час не
видно їх було…

Оце те, що старий Молдавчук відгріб з попелу і розповів,
що затямив із карпатської старовіччини.

На закінчення свого повістування із сивої давнини сказав
Молдавчук: «Инші були чеси й инші люди. Єк лише почули
наші горени навіть іздалеку брязкіт зброї, чи гук вистрілів,
зараз туди, як на весілля спинили. Знали: ворога треба бити!



 
 
 

Не будеш його, він буде тебе, бити! Не даш йому 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 Підгірю і в Карпатах – не було
зайдів. Там – по тамту сторону Чорногори, а й по цю її сто-
рону – держалися зайди – волохи, мадяри й жиди – здалеку
від Карпат – як довго була в горен охота й сила боронити їх…



 
 
 

 
Довбуш у синицях

 
Нераз згадував Молдавчук про ті тісні звязки, що існува-

ли в давнину між горєнами по одну й другу сторону Чорно-
гори… Літом сходились на сусідуючих зі собою полонинах,
відвідували одні одних, набувалися, забавлялися на весіллях
і храмах, женилися одні на Закарпатті, другі брали для се-
бе жінок знад Прута й Черемоша. Плаї й стежки з одної сто-
рони Чорногори на другу не заростали ніколи травою. Уся
тодішня Гуцульщина становила одну велику родину, повя-
зану 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 Ти-
су; в опришках Довбуша були леґіні з Галичини, Буковини й
Закарпаття – разом відбували нераз і далекі походи на зай-
дів-панів і забирали в них скарби.

Багато повістував Молдавчук про опришківські часи і про
опришків. Говорив, як уже раз згадував, про одного з бог-
данських Котланів, що був опришком у Довбуша. Той то
Котлан оповів перед смертю своєму синові Іванові про Дов-
бушеві скарби й де вони заховані, але застеріг його, аби цього
нікому не сказав. Захоче колись більше про ті скарби дізна-
тись, то нехай найде десь аж у Кирлибабі старого Танасія Си-
глуна, колишнього опришка у Довбуша. Сказав, що їх лише
двох із Довбушевих опришків залишилося: він, Котлан, і той



 
 
 

Сиглун. Умер старий Котлан, а його син Іван вбив собі в го-
лову те, що чув від умираючого деді і сказав, що мусить най-
ти того, тепер вже старшого віком, опришка Танасія Сиглу-
на в Кирлибабі, та довідатися від нього більше про оприш-
ківські скарби. Пустився в ту дорогу, коли ще всі спали й
кури не піяли ще. «Мусить найти Танасія Сиглуна» – сказав
собі й пішов.

Як і куди йшов до того останнього опришка, можна би ба-
гато про це повістувати. Дорога далека, плаї круті й стежки
стрімкі, а до того ще й страх перед звірями. От присів був
над одним потоком у лісі, аби відпочити й дечим посилити-
ся, голодний був. Сидить і заїдає вудженицю – вуджене бара-
не мясо з буришінником. Похарчувавши, напився води з по-
тока й знову сів і почав дрімати. Аж чує тріскіт і ломіт, гля-
дить, а там величезний ведмідь-вуйко вазккими повільними
кроками суне до потока. Думав Іван, що йому робити… вті-
кати, 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 шу-
бовсть у воду. Пірнув у неї. Передніми лапами набрав із дна
потока пстругів і суне їх в пащеку – хрупоче. Видно, смакує
йому риба, бо муркоче щось собі під носом.-… задоволений!

Не знав досі Іван, що ведмідь такий добрий рибак. А треба
знати, що давно було в гірських потоках сила-силенна пстру-
гів, а найбільше бувало їх по заглибинах води, по ковбурах.
Ведмідь, впадаючи своїм тяжким тілом у такий ковбур, при-



 
 
 

голомшував пстругів у воді, а тоді брав їх у передні лапи й
пожирав.

Попоїв ведмідь рибки й пішов геть. А Іван розіклав ват-
ру й пересидів при ній до світанку – сон не брався чомусь
його…

Щойно третьої днини – під вечір – зайшов молодий Кот-
лан у Кирлибабу. Опинився над потоком у темному лісі, по-
чув 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 Танасія Сиглу-
на. Чоловік усміхнувся і сказав, що Танасій Сиглун, це його
неньо. Він пішов у ліс убити якусь серну, або оленя. Попро-
сив 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 землю, вернув із ліса
старий Сиглун із убитою серною на плечах. Котлан привітав
старого й розповів, хто він, звідки й чого зайшов сюди. Ста-
рий добре тямив Котлана, неня Івана, але цього вечора не
говорив багато. А другої днини, поснідавши, набив Сиглун
тютюну в люльку й закурив, а тоді став повістувати: – «Того,
що розповім тобі, нікому ще не розповідав. 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 оприш-
ківські скарби, але одне мусиш знати й пам'ятати: ніхто й
жадна сила їх не може взяти звідтіль, де заховані! Слухай,
як то воно було колись із тими скарбами: Ходили ми з Дов-
бушем по ближчих і дальших селах і містах Галичини, Бу-
ковини 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 частину з
цього ховали, а більшість пускали на вітер, хоч добре бачили
й знали, що це було непонутру Довбушові. Одного разу від-
були ми з Довбушем далекий похід – були ген аж поза Сиго-
том і принесли звідтам дуже багату здобич – великі скарби.
Була вже пізна осінь, як ми вернули в наші Карпати, але того
року якось зима припізнилася, не було снігу, лишень ранка-
ми 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. Перейшли ми Чорно-
гору коло Піп-Івана, зайшли на Шибене, звідтам на Чорну
Ріку й понад нею у Жаб'є, а потім у Криворівню. Перебули
там кілька днів. Одного вечора сказав Довбуш, що виберем-
ся зраненька на верх Синиць. Другої днини, разом зі сходом
сонця, перейшли ріку й подалися крутими стежками на Си-
ниці. Синиці – це верх гори, з якої простягається далекий
вид на всі сторони – видно звідтам села Криворівню, Ясенів
і Устєріки, видно Красноїлю і Голови, а за ними полонину
Скупову. На верху Синиць величезні каменюки – одна на од-



 
 
 

ній – 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 зака-
марками, що зайшовши в них і заглибившись, можна легко
заблудити і не вийти з них. Можна й упасти в печеру, яких
там немало, й не видістатись з неї на світ. Задержалися ми
на тих Синицях, зготовили харчі, сидимо, хтось там у флое-
ру грає, леґіні співають. А Дорбушеві не сидиться з нами –
ходить по Синицях, роззирається на всі сторони, заглядає у
печери. Вернув потім до нас, глянув на сонце й казав готови-
ти вечерю. Ще сонце не було зайшло, а в нас була вже готова
вечеря – спечений над ватрою сернюк і вуджене баране мясо.
А нараз, де не взялася хмара, блискавиці, громи й зливний
дощ. Ми за великою камінною плитою, як за хатою під крів-
лею – 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 відій-
шли й побачили козу в заглибині між каміннями, а над нею –
ведмідь. Ні Довбуш, ні я не маємо нічого в руках… Скочив
я бігом по топір. Вертаю, бачу, що тоїіір вже непотрібний…
Ведмідь вже неживий на землі, а коза на плечах Довбупіа.
Довбуш убив ведмедя своїм кулаком, а козу витяг зпоміж
каміння і взяв на плечі. Наносили ми чатинини, постелили
довкола ватри й полягали спати. Бачив я, що Довбуш довго



 
 
 

не засипляв – курив люльку й певно думав щось. Повставали
рано, спекли мясо з кози й харчуємо… Довбуша нема. Вер-
нув – снідав, чи не снідав, каже шістьом леґіням 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 глибока,
певно на пять-шість сяжнів. Зразу була вузька, дальше ста-
вала щораз ширша. Потім, так видавалося, кінчиться уже.
Коли ж нам прояснилося в очах, побачили на середині пече-
ри глибоку, темну яму, в якій міг легко зміститися чоловік.
Довбуш вверг у ту яму камінь, з неї почувся булькіт води.
Довбуш обв'язав себе довгою, міцною линвою і казав спусти-
ти себе на тій линві в глиб ями. Потім дав знак, щоб леґіні
спускалися за ним на дно ями. Спустилися, освітили її смо-
лоскипами й побачили велику, широку печеру, в якій було
величезне озеро. Обійшли ми ту печеру довкола, аж в одній
її стіні найшли отвір, який ішов угору. Ним можна було лег-
ко пролазити.

Поліз ним перший Довбуш, а за ним ми. Підсунулись ним
кілька сяжнів угору й побачили Божий світ…

От чудо та диво!
Зібрав Довбуш нас усіх леґінів і дав приказ поширити то-

порами 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, позносили
ми до тих комор усі скарби, які ховали досі на Білій Кобилі,
Маґурі 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 Карпатах…
За ці скарби накуплять зброї, а нею проженуть з гір усіх зай-
дів-ворогів. Тут на верху Синиць збудують чудо-палац, вид-
ний на всі Карпати. В тому палаці житиме володар Карпатсь-
ких гір. – Так сказав наш Довбуш…

Хто знає, якби воно було, якщоб був нагло й несподівано
не зійшов із цього світу ватажок гір, Олекса Довбуш…»

Сказав це Сиглун, похилив сиву голову й важко-тяжко за-
думався, а потім, наче зо сну прокинувся, глянув проникли-
вими очима на молодого Котлана й сказав:

«Так, так, леґіню, спочиває наш Довбуш у Чорногорі, а
його скарби в Синицях. Ніхто їх звідтам не візьме, аж прийде
на це слушний час і виб'є визначена година, аж появиться в
наших горах другий Довбуш і докінчить те, що розпочав був
перший… Знали це Довбушеві леґіні, знаю я і тобі кажу це,
леґіню, сину мого побратима, Котлана з Богдана…



 
 
 

Оце почув ти від мене те, чого ніхто другий не чув – за-
держ це в собі і не важся витягати свою руку по ті оприш-
ківські скарби, бо як їх нарушиш – душу погубиш! Вони за-
кляті Довбушем»!

Переночував Котлан у хаті Сиглуна, а раненько, поснідав-
ши, 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-
мішало 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 полонина-
ми на ту сторону Чорногори. Через Скупову, а потім Голови
й Красноїлю, зайшов на Синиці. Весь час товаришила йому
думка побачити скарби. Надія узріти їх гнала його горами,
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 гли-
бину печер на линві. Мав при собі важкий топір, грубу вос-
кову свічку, а в плящині свячену воду.

Вперед дістався до печери з озерцем.
Тут привязав линву до вистаючого, гострого каменя і нею

спустився до другої печери.



 
 
 

Там остовпів і онімів, і мало не заплакав: перед ним камін-
но-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, освічує
печеру. Аж там у куті, припертий до стіни, грубий залізний
кіл… Пробує підважити ним камінні двері… Зрушив їх. То-
ді впирається в них плечима – раз і другий і третій. Двері
подаються. Ще раз підважує їх колом, ще раз натискає пле-
чами…

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 барди
свяченою водою. Якось удається йому переступити їх…

Він на середині печери. Довкола неї, попід стіни, викуті
комори, а в кожній великий мідяний котел… Дванайцять ко-
мор 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!
Підійшов Котлан до одного кітла й зачерпнув з нього жме-

ню дорогих каменів. Засвітилися ними його очі…
Нараз, якби хтось повернув його голову вправо… Погля-

нув туди а там трупяча голова, кістяк… Над ним великий



 
 
 

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 по-
за ними, двері зачинилися.

Коли і як видобувся з Довбушевих 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, дру-
ге, 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 кістяка…

«Говорить мені: «Правду сказав Сиглун, Довбушеві скар-
би є, находяться в коморах під Синицями, але, як казав Дов-
буш: «їх 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 скарби за-
ховані 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 – Гос-
подь Бог… Одне певне, що це таки станеться» – закінчив
Молдавчук.



 
 
 

 
Василь Котлан і Микола Молдавчук

 
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 вбила
ведмедя?

Котлан каже, що його, Молдавчук твердить, що його…
Кому не тоді належиться шкіра з ведмедя?
Сперечаючись, вернули в Богдан, не знають, куди занести

шкіру. Котлан каже – «до мене», Молдавчук – «до мене».
Що ж мали робити?
Занесли шкіру з ведмедя до Зелізника, нехай буде в нього,

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 во-
рожбитів, ніхто з них не може сказати «бизівно», чия куля
вбила ведмедя, Котлана, чи Молдавчука…

Росте завзяття в обох, росте й ворожнеча, з двох приятелів
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 священика,
просять, щоб дав раду, як погодити Котлана з Молдавчуком.

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. Юрія,
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 знаєте, між двома годними й всіми шанованими ґаз-

дами, Котланом Василем і Молдавчуком Миколою, повста-
ла 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 думав,
ні, це шкіра з ведмедя, перемінена в образ св. Юрія. Котлане
Василю і Молдавчуку Миколо, підойдіть до того образу, зк-
лякніть 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 набуток,
якого ще досі не було в Богдані. Усе село набувалося, гримі-
ла музика, лилося вино, танцям і співам не було кінця. Бог-
дан обходив свято Юрія – свято згоди й приязні.



 
 
 

 
Після Кошутської війни

 
Оповів Молдавчук, як воно було після «Кошутової вій-

ни», по 1848 р. – Рознеслася чутка, дійшла й до гір, що на-
стануть якісь зміни, але, чи на краще, чи на гірше, того ніх-
то не міг сказати. От говорили люди «всєко та неоднако»…
Аж тут одної неділі проголошує свєщеник Браня в церкві,
що в Сиготі мають відбутися єкісь вибори, мають вибирати
посла до якогось сейму. А що воно таке той посол і сейм-
парламент, того люди не розуміли.

Казав свєщеник, щоб ґазди зійшлися вечором у хаті Кот-
лана, там довідаються більше про ті вибори й виберуть від
Богдана свого правиборцю до Сиготу, а там буде він голосу-
вати на посла.

Вечором зібралися в Котлана ґазди 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 Сиго-
ту Михайла Дребота. Священик повчив його, як має говори-
ти 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 цісарем.

Дребот сказав, що він усе це добре розуміє і буде голосу-
вати так, єк каже священик.



 
 
 

Але він цього всего анівзуб не розумів.
Для нього було 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 всє-
ке» – казав.

Зійшлися в Сиготі правиборці від усіх гуцульських сіл.
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 кор-
шми… «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, підохочу-
вався. Ну й підохотився таки добре! Та й чому би й не охо-
титися? Той посол, на якого він віддав голос, обіцяв і запев-
нював, що він поговорить з цісарем, щоби віддав гуцулам усі
полонини і зніс би всі «немсобот»! А називався той вибра-
ний посол Лотар Шандор, а не вибраний кандидат звався Ку-
курбей Дьорґій.

Вийшов Дребот із коршми – за кресанею в нього стирчить



 
 
 

і дальше когутяче перо. Стрінувся з одним волохом, що то
мав полонину Брескул у сусідстві з полониною Дребота, Ме-
жипотоками. Зайшли оба до одної коршми й знову випив
Дребот трохи. А випити міг таки немало – був здорової бу-
дови тіла, високий, широкоплечий і жилястий – силою міг
рівнятися з Довбушем!

Розпращався Дребот із сусідом волохом – думає вертати у
свій Богдан. Аж тут якийсь мадярчук, побачивши в Дребота
за кресанею перо, прискочив до нього, зірвав з голови кре-
саню і верг її в болото, ще й ногами притоптав. Попав Дребот
у велику лють. Не надумуючись, рубнув мадярчука 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 барт-
кою, куди попаде. Падуть мадяри як снопи.

А тут ще той сусід Дребота, волох, закликав своїх волохів
на допомогу Дреботові. Б'ють мадярів.

А Дреботові зламався топірець. Пригадав собі, що в нього
за чересом ніж. Коле й ріже мадярів тим ножем…

Вирвали волохи Дребота з поміж мадярів і забрали його
до себе.

По якомусь часі прийшла до Богдана жандармерія, пита-
ють за Дреботом. А тут довідуються, що Дребот не вернувся
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.
Аяс як усе втихло й забулося, побачили богданці свого

«героя» Дребота. – Так то воно було з першими виборами
посла в Сиготі й такого то правиборцю післали тоді богданці
до Сиготу, отого Михайла Дребота.



 
 
 

 
Дідо Молдавчука Івана

 

 
І
 

Згадав Молдавчук свого діда – був це перший ґазда в Бог-
дані. Мав сім синів. Хотів, щоб усі вони були такими ґазда-
ми, як і він – не біднішими від нього. Треба залишити їм
багато землі і лісів, та й повну скриню талярів.

Залишив ґаздівство 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, від-
межував 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. Аяс 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 надивуватися
дідо-ватаг. Не було й того літа жадної шкоди на полонині, не
було боли між маржиною, ні звір не показувався.

Але ж літо на полонині коротке, прийде осінь, треба буде
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 леґіня з



 
 
 

нехрещеною Лісною? Що ж їм тепер діяти?
Вівчар був побожний, не хотів невінчаний з Лісною жити,

а священик уперся, не хоче дати шлюбу. Бідкається леґінь,
не їсть, не спить. Починає вмовляти свою Лісну, щоб дала
себе охрестити. Не можна було намовити її до цього. Бачить
мати леґіня журу свого сина й думає, як би йому помогти в
біді…

За селом під лісом жила славна ворожка, здається, так го-
ворили люди, була вона відьмою і зналася зі щезниками…

Ото йде мати до тої ворожки й розповідає їй про свого
сина, Лісну й упертого священика.

Вислухала її ворожка, покивала головою і обіцяла зробити
так, щоб усе було добре.

Перше, що зробила – почала докучати священикові: то на-
гнала 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 леґіня з Лісною. Але священик був і дальше впертий
– сказав, що дасть шлюб, як Лісна дасть себе охрестити…

Пішла ворожка до Лісної. Чого не вдалося зробити леґі-
неві, це зробила ворожка: намовила її охреститися…

Пішли: леґінь, Лісна, мати леґіня і ворожка до священика
– більше нікого не було – людям не подобалося це, що леґінь
брав собі за жінку Лісну.

Священик охрестив Лісну й звінчав її з леґінем. Почали



 
 
 

ґаздувати, йшло їм усе як з води, почали багатіти. їхали раз
обоє на полонину – Лісна весь час сміялася, але що її розсмі-
шило, того не хотіла сказати. Казала, що їй не вільно цього
казати – сказала б, було би велике нещастя…

Коли Лісна була в тяжі, вмерла леґінева мати – Лісна пла-
кала ревними сльозами, не можна було вгамувати її плачу…

Коли ж вродила дитину, синка, а той, не поживши довго,
вмер, вона не плакала й не тускувала, була весела, сміялася
і співала.

Питав її ґазда, 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 могла
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 ґазда в розпуку. Залишив своє ґаздівство на Бо-
жу волю і пішов шукати свою Лісну в лісах і вертепах. Гово-
рили люди, що хтось десь там чув уночі два голоси, що пе-
рекликалися з верху на верх – казали, що це тих двоє пере-



 
 
 

кликалися, але зійтися з собою не могли…
Ґаздівство 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 часи
Гуцульщини. Вмираючи, залишив синам велике майно, а що
цікавіше, він і по смерти, не він, а його душа, птахою над
ґраждою 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 каза-
ти, а добре жилося нашим предкам в горах! Широко й віль-
но було тут для людей і звірини, мали де діватись тут і ду-
хи, добрі й злі, земні і надземні, лісові і водяні, не було тіс-
ноти, буйно й свобідно жили тут усі. Життя було веселе, ра-
дісне, розсміяне – грали сопілки, флоери, ревіли ловецькі
роги. Здається що навіть сонце давно сильніше гріло, ясні-
ше світив місяць, люди були сильніші не лише тілом, але й
духом, уміли дсити, вміли ясиття цінити й насолоджуватися
ним – уміли й умирати…

А про ті чуда-дива, що діялись давно в горах, про них не
наповістуватися, їх не переповісти. Були тут гори зачаровані
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 свобо-
ди, буйности, краси й таємниць; блискавиць і громів – але й
спокою-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, твоє все було: ліс, чи полонина, звір чи птах, луги по-
над Тисою, царинки – кішниці…

Аж прийшла сюди чужа нехар, мадярські пани й жиди.
Пани запосіли ліси, жиди полонини, стало сутужно гор'єнам,
малощо залишилось з того, що колись тут було…

Що чинить буря з деревами в лісі, те вчинили зайди з
людьми… Лишень сильніші, ті ґазди з діда-прадіда, не да-
лись зайдеям, як не даються сильні дерева бурі, але тих
ґаздів небагато, та й щораз менше їх».

 
II
 

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
цвинтар і покласти в гріб – радять старі ґазди. Беруть дере-
вище на плечі, несуть на цвинтар. Диво – чим ближче гро-
бу, 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 побудував
собі другу хату аж на третьому ґрунті. Але й там находила
його нераз покійна мати. Порадили йому люди відкопати її
гріб і покропити деревище свяченою водою – цього не зро-
бив священик, лиш запечатав гріб і зверха покропив його
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 щезники
– вона ж була їх! Була великою ворожкою, але ще більшою
відьмою.

Ходив син по різних знахорах і ворожбитах, аж таки най-
шов такого, що зробив так, що покійниця перестала навіду-
ватися до сина. —



 
 
 

 
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» – леґінської вдачі бу-
ла. Але, що ж, як кажуть люди – біда «не ходить по горах,
а по людях». Таке сталося з Євдохою, біда найшла її на по-
лонині…

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 хлопчика –

й задушила його. Задушила й закопала за царком. Ніхто про
це не знав, лишень бабка Молдавчука щось там догадувала-
ся. Бачила ж – Євдоха дуже змарніла й посмутніла, співано-
чок, 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 коленого 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 дитина…
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:
«Bo ім'я Отца, і Сина, і Святого Духа, амінь».
Робить хрест на скатерті і мече її на хлоп'е, 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 Молдавчучка
спокій на полонині.

А що було з Євдохою Ґрушецького?
Вона страшенно банувала, а потім зійшла з розуму. Блу-

кала горами по ночах, ніби когось шукала, аж вкінці пропала
десь у лісових дебрах.

Це була кара за страту неповинної дитини. —



 
 
 

 
Упирі

 
Говорив Молдавчук і про упирів, яких було давно в горах

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… За-
держується Григір під великою скалою, Олекса стає за гру-
бою смерекою.

Нараз здіймається страшний вітер, – такого вітру не бачув
ще ніколи Олекса – сам не знає, як це так сталося, що той
вітер не пірвав його з собою. Знав тільки, що як очуняв, ле-
жав 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 проми-
нуло це тобі, але другим разом може бути зле – пропадеш 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 помо-
литися за його душу, сідають на лавиці і ведуть 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 хре-
ста є діра. Довго не говорив про це нікому. Накінці закортіло
його сказати про ту діру вдівцеві по сестрі Сеньки, Полатай-
кові 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 нечи-
ста, може й погана й „варівка", небезпечна, напевно Григір
вилазить з гробу й ходить по світі».

А Олекса не каже йому нічого, з того, що знає про Григо-
ра.

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 то-
го маленького людська постать… Пороззиралася й зникла…

Олекса зблід, труситься, як осиковий лист. Полатайко
успокоюе його, щоб не лякався. Підходить до могили Григо-
ра і впускає щось у ту діру, звідки вийшло те щось маленьке.

Аж геть пізніше довідався Олекса, що Полатайко впустив
у діру щось, що не дасть опирові чіплятися Котланівського
роду.

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 переступив
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 по-
мершого.

Полатайко був злий, чому Олекса не сказав йому нічого
про Григора за його життя.

Усе було б упорядку – Григора, як опира можна було за-
клясти 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 Ан-
дрюхович – 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 за-
ткав 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 по «світі».



 
 
 

 
Про чуму і холєру

 
Другого вечора, сівши при ватрі, повістував Молдавчук

дальше. Говорив, що в давних часах було життя верховинців
не таке легке, якби хтось думав, а тверде й важке асиття було
в наших горах.

До того ще й різна зараза спадала на людей й наводила на
них страх і смерть. А з тих зараз були «найжесніші» чума й
холера. Приходили в гори ненадійно й стинали людей.

Сам Молдавчук не бачив чуми – оповідав йому про неї
старий ґазда з Квасного, Боднарчук. Говорив він, що за часів
його молодости прийшла була чума в гори перед Різдвяни-
ми Святами – прийшла й почала стинати людей. Стинала, як
косою косила, як топором рубала.

Полягали люди звечора спати, а рано в хаті ні одної душі
живої – всі скосила чума.

Оповідав далі Молдавчук:
Була дуже люта зима, не лише на дворі була велика

студінь, вона й у хату вдиралася. Встав Боднарчук із постелі
й верг кілька сухих деревин на ватру, щоб не вигасла й гріла
хату.

Потім наладував люльку зеленцем – сухими, але зеленими
листками тютюну – поклав люльку в грань, щоби запеклася,
сів на лавицю під вікном, курить люльку й глядить крізь вік-
но 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 найдавні-
ше, вона боса…

А в руці в неї цибер… О, Боже, цибер повний «крови»…
Ага – подумав Бондарчук – знаю, знаю, хто ця жінка –

«бизівно» чума. Подумав це, та й прудко в руки сокиру, кор-
дик, кочергу і хлібину та лопату, біжить у сіни, відчиняє на-
двірні двері і на їх порозі, від одного до другого одвірка, кла-
де все те навхрест.

Зробив хрест і зазирає на двір, що буде робити жінка-чу-
ма? 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 ранку,

пішов у ту сторону села, куди пішла вночі чума.
Заглянув до першої хати… А там усі мертві… Це вмерт-

вила їх чума. Подумав, що як би був не пробудився і не по-
глянув у вікно, а потім не зробив хреста на сінешному по-
розі, то був би він, його жінка й діти мертві, як усі в сусіда.

Найняв потім дві Служби Божі в подяку Богові, що допо-
міг йому відстрашити від себе чуму хрестом із сокири, кор-



 
 
 

дика, кочерги й лопати…
Але в Кваснім залишилося тоді дуже мало живих людей –

більшість постинала чума. —
Була чума тоді і в Рахові… Звідтам хотіла зайти в Богдан,

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, Відрич-
ка й Павлик, так, що творять там природний водяний хрест:
Тиса й два рамена хреста. Цей хрест охоронив Богдан від чу-
ми з Рахова.

До того ще й богданський ворожбит Романюк закопав був
щось на тому водяному перехресті і тому, хоч чума сусідни-
ми селами ходила й людей косила, то до Богдана не загляда-
ла, не мала до нього доступу…

Але дивно, що й холера, яка страшенно бушувала в Рахо-
ві, 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. Запряг-
ли бички до плуга в ярмо. Один із близнюків провадив бич-
ки, другий ішов за плугом і так об'орали три рази довкола
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 були
оба білі.

Такий об'ораний двома білими бичками й хлопцями,
близнюками, 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 холера
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 ко-
стей, але італійці сміялися з цього й розкопували дальше
цвинтар.

А потім? Потім сміялись з них гуцули, коли то щоденно
стинала їх холера, по десять і по двадцять людей забирала.

Цікаве: майже всі італійці вимерли тоді, а з рахівських гу-
цулів 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'орано-
му цвинтарі спочивали злі духи, які колись напускали на лю-
дей холеру – поховані були там разом із помершими людьми.
Тепер же італійці, розкопуючи цвинтар, випустили їх на світ,
а вони пустили на них холеру.



 
 
 

 
Про смерть оповів Молдавчук

 
«Не знаю, як хто, а я бачив смерть таки своїми очима –

бачив її зовсім ізблизька», говорив Молдавчук… Про неї по-
вістують люди всяко, та неоднако – вчені так, невчені сяк. А
я розкажу про неї так, як воно було, коли я був ще зовсім
молодим.

Оженив мене неньо, всадовив на ґаздівстві – лиш би жити,
ґаздівство 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. Починає
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 днини
був уже без памяти – лежав на постелі як мертва колода, го-
рячка палила тіло.

Приводили до мене ворожок і знахорів 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 вис-
повідати, 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 стари-

ня і жінка: Почав я говорити, що он коло мене померші дідо,
баба, мої дві сестри й брат. Стоять при мині, нахиляються
наді мною і говорять щось до мене. А я в крик до мами і
жінки: «Чого стоїте з заложеними руками? Не видите моїх
гостей? Вони й ваші гості, дайте їм що, погостіть їх і обігрій-
те, 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 недавно
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 – кіне-
ць 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 дивитися
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 поживу 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 нашої
хати йде!»

А смерть? Занеслася реготом і каже: «Нема сили, яка мог-
ла б відогнати мене від того, кого захочу взяти! Моргну ли-
ше 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».

Сказала це, піднялася з постелі, заторохкотіла своїми ко-
стями й пішла. Але не вийшла з хати ні дверима, ні вікном,
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 кости-
ста, не буду вже відпрошуватися в неї, скажу: «Бери, маєш
право до мене, бери й веди, куди знаєш і хочеш. Знаю це
добре, що ти Божий пі сланець, тож жарту з тобою нема».



 
 
 

 
Котлан і ґраф Текелі

 
«Діялися 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 цьо-

го роду, Іван, ходив у опришки. Коли ж трохи вже постарів-
ся, оженився і став ґаздувати. Забагатів дуже, не мало й гро-
шей мав – лиш жити й Бога хвалити. Як би не опришківська
жилка в нього…

Далі, над Тисою, жив дуже багатий мадяр, ґраф Ґейза Те-
келі. Мав величавий, неприступний замок у лузі над Тисою.

Багатий, але й дуже «набутливий» був цей ґраф – любив
гостей, музику, забави й полювання.

Завжди бували в нього гості. Весело було в замку.
А мав цей ґраф жінку, якій жадна мадярка не могла дорів-

няти красотою – надивитись на неї не можна було. Любив її
ґраф понад своє життя – душу свою готов був віддати за неї
– поза нею не бачив світу.

Справляв ґраф 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 ґрафом і графинею – раненько
від'їдуть. І від'їхали – ґраф спав ще твердим сном.

Проснувся, глянув на постіль, де звичайно спала його гра-
финя, а постіль порожня. Кричить на слуги, питає, де гра-



 
 
 

финя? А слуги лише плечима стискають, нічого не знають,
нічого сказати не можуть.

Залишає ґраф свій замок – їде шукати ґрафиню.
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.

Повідганяв геть слуги, залишив при собі лиш одного. За-
чинився в свойому замку, нікуди з нього не виходить, нікого
до себе не припускає. Лише крізь вікна стріляє птахів…

По якомусь часі почали птахи оминати його замок – мерт-
веччиною був окутаний…

Так минали роки – не бачив Граф нікого – ніхто не бачив
його.

Прийшов час, що замок зовсім опустів і затих. Не стріляв
крізь вікно ґраф, 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 йо-
го здалеку, боялися наближатися до нього. Але всі говорили,
що в тому замку великі скарби, лише, що до них годі діста-
тися.



 
 
 

Почув це й той Котлан у Богдані, колишній опришок. Ві-
дозвалася в ньому й заграла опришківська кров – не дає йо-
му спокою ні вдень, ні вночі. Мусить дістатися до заклятого
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 глибо-
кій 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 справи-
ти.

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 са-
мого ранку не прижмурила очей.

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 казки, що ти була в
мене – захорони тебе Господь від цього».

Пішла Котланиха, як казав знахор, 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 шу-
кати Івана. Найшла його в неприступнім, дикім місці. Стояв
як живий припертий до скали. І все «лудіне» було на ньому,
але держалося лише костей – м'ясо облетіло з нього. Кіст-
ками одної руки держав топір, а за чересом стреміли дві
пістолі. При його ногах була скриня з графськими печатками
й гербом, але порожна.

Вернула Котланиха в село, казала збити деревище й пішла
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 ґазда,

багач-дука.
Тож належався йому й ґаздівський похоронок.
Але Котлана Івана, та його «прички» з графськими скар-

бами не забули й досі у Богдані. Графа Текеліего теж не ско-
ро забули люди, та й і про його графиню різно говорили. Ка-
зали, 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 графиню довший час у запер-

ті, в пивниці, мстився на ній безмилосердно за зраду. У тем-
ній пивниці закінчила вона своє життя. А по кількадесяти
роках розвалився графський замок, замінився в гору грузів,
каміння і піску.

Люди, як люди, розкопували ті грузи і шукали в них граф-
ських скарбів, але нічого в них не найшли. Зате найшли гли-
боко в пивниці людські кості і чашку з чорними, жіночими
косами – це була певно голова графині. Дивно лише, що ко-
стей графа й його слуги не найшли. Так і досі невідомо, що
сталося з графом і його слугою.

Але, що було найцікавіше й найдавніше: оце в кілька літ
по похоронку Котлана була в горах велика повінь, а після неї
потягнуло щось старшого сина Котлана над Тису, під скалу,
де найдено було кості його неня. І тоді то найшов там у піща-
ному 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 Молдав-
чуків. І так то скарб той находиться нині в посіданні двох
родів – Котланів і Молдавчуків, але лишень два з них зна-
ють, де він захований.



 
 
 

 
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 спа-
ти літом у хаті. Ходив спати в Пічинку, що була серед густо-
го ліса – була це прелука. На тій прелуці сіяв Олекса ячмінь
і овес.

Одного літа внадився на ту прелуку ведмідь і робив шкоду
– 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 «джьорг-

нуло» 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 від-

зивайся до неї, не дивися навіть у її бік.
Часом – а буває воно звичайно д'вечору чути, як щось вів-

кае в лісі. Це «бизівно» вона, або більше їх, – заманюють до
себе леґінів.

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 допіва-
ють! Шезни й пропади!»

Тоді вона не має доступу до чоловіка…



 
 
 

 
Гуцульська женитьба

 
Одного вечора оповідав Молдавчук про те, як давно же-

нилися верховинці, а до цього додав ще розповідь про лю-
бовно-подружню пригоду одного з Молдавчукового роду.

Коли було йому десь уже двадцятьчотири роки, сказав до
нього неньо: «Ну, що Іване, як думаєш, може би пошукати
тобі дівчину й оженити тебе. Відав, пора вже не ходити «пу-
стим дручком», а стати ґаздов». Ґаздов же не станеш, єк си
не вжениш – ци, єк 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?» пи-

тає неньо.
«Та – відповідає – найти, то вже найшов дівчину, лишень

не знаю, шо ти, неню, скажеш на це й чи вона вподобається
тобі?»

«Аби лишень ґаздівська 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 для себе коня,
поїде в Рахів і буде там на Службі Божій.

Поїхав у Рахів. А там розвідувався про ґазду, Мочолюка
Михайла, його ґаздиню і дочку Єлену. Розпитувався в знай-
омих і сусідів Мочолюка, а все так сподалеку, уважно й роз-



 
 
 

важно, щоб ніхто й не догадався, чому то його так цікавить
Мочолюк і його родина.

Але за один раз не розвідати всего…
По якомусь часі поїхав знову до Рахова, а там зайшов і 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 заповільна, як кутається в хаті і коло маржини, чи радо
виручає 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 виторгува-
ти якнайбільше віно…

А як стокмилися, тоді умовилися, коли має відбутися
весілля.

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 дурне
– 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» – аєкже»! «Жий тепер з бідов, або кажи гов!
Не продер очей, продирай тепер мошенку, жий задним роз-
умом!: Як би був зробив так, та отак, не було би так, як те-
пер!! Але задним розумом не мож жити, ані ним доробити-
ся»… -

«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 співати,
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, ґаздівська дитина, похо-
дила з ґаздівського гнізда… Але не завжди бувало в горах
із женячками, як це було в Молдавчука… Так оповідав про
свою женячку один із роду Молдавчків.



 
 
 

 
Пригоди

 

 
І
 

Одного вечора почав Молдавчук розповідати про чу-
да-дива й пригоди в горах. Про це міг він повістувати без
кінця. Ось дещо з того, що оповідав він мовою, в якій побіч
слів із Закарпаття було багато й «церковщини» – тієї його
говірки 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 вид-
но; ба – згубив і його слід. А тут уже й вечір, треба вертати
на полонину. Зайшло сонце за ліси й верхи, прийшла ніч,
та така темна, що нічого не видно. Якже йому продиратися
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 було другої ради, як присісти десь і переждати до ран-



 
 
 

ку. 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 полони-
ну. Блукає лісами – чорні думки пхаються в голову – пропа-
де в лісі, ніхто й сліду по ньому не найде.

Сором – не сором, сів на бервено й розплакався… Якже
йому не плакати? Голодний, трудний-змучений і безнадій-
ний – мабуть таки загине в цих темних дебрах лісових…

Упав на коліна й почав молитися, просити Господа, щоб
зволив показати дорогу на полонину.

А тут перед ним старець з довгою бородою, одяг на ньому
не гірський.

Не говорить, не відзивається, а підходить до Молдавчука
й бере його за руку та веде зі собою.

Вивів його на якусь стежку – певно її протоптали олені,
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 знайпіов собі
смерть – кару за воли, що їх убив.



 
 
 

 
II
 

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, за-
ступає йому дорогу. Не говорить нічого, лише махає руками,
ніби каже, щоби не йшов дальше, а завертав туди, звідки йде.

Не знав Молдавчук, що йому робити – йти дальше, чи вер-
татися в Луги?

Подумав і таки завернув у Луги. Там переночував і досвіта
йде плаєм на свою полонину. Минув те місце, де біла постать
заступила була йому дорогу, підійшов трохи вище й побачив
на плаю кусні з одежі і кости з чоловіка. Тут напала на нього
певно тічня вовків, роздерла та й зжерла.

Це мало статися з Молдавчуком, якщоб був не завернув
в Луги.

А хто була та біла постать на плаю, про це не дізнався
ніхто. А там, де найшов кости зжертого чоловіка, поставив
хрест із берези… -



 
 
 

 
III
 

Притрапилося було раз Молдавчукові таке:
Був тоді ще молодий, мав двох малих синків, старшенько-

го п'ятилітнього Михайлика й молодшого, трилітнього, Ва-
силька…

Одного року ватагував на полонині під Піп-Іваном по ту
сторону Чорногори. Понизше полонини були непрохідні лі-
си, 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 пушкою
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 свого
сина й банував за ним на полонині.

Занадився був на його полонину ведмідь – щойно пізніше
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. Злови-
ли ведмедика й бігом з ним у стаю. Не дай Бог, щоб ведме-
диця 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 натішити-
ся ведмедиком. Носив його на руках, гладив по голові й при-
гортав до себе, хоч ведмедик пручався і драпав пазурами…

Не минуло багато часу – почувся ведмежий рев за стаєю.
Це ведмедиця ревіла, якби людським голосом плакала, заво-
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 нього
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 – плакав

би за ведмедиком. Вийшов Молдавчук надвір і вистрілив з
пушки два рази в повітря, щоб цим прогнати ведмедицю.

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 Ми-
хайлика з ведмедиком у село.

До осені підріс ведмедик – став великий і сильний, бігав
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 карто-
плі і зсипали їх тимчасово на піддаші. Зайшла туди свиня 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-
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 бе-
рег. 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 Михайлик
виздоровів.

Він позволяв приступати й чужим до себе, але мусіли три-
мати руки долонями вгору, хотів бачити, чи не мають злих
намірів супроти нього. Трапилося раз, що якийсь гість Мол-
давчука підійшов до ведмедя з піднесеною вгору рукою –
ведмідь піднявся зараз на задні лапи, а потім передніми ла-
пами вхопив його за плечі й притиснув до себе. Лиш Михай-
ликові 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 – боя-
лася, хоч ведмідь заохочував її йти через браму на подвіря
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 Михайлика.
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 дзьобеньку.

Появилися були в тих сторонах цигани – зайшли мабуть з
Молдавії. Прийшла з ними в гори біда… Вони крали в газдів
коні і продавали їх у Сиготі, в Сатмарі, чи навіть у Дебречині.
А крали коні так хитро, що не можна було зловити їх.

Раз закралися два цигани й до колешні, де були коні Мол-
давчука. Всі вже спали, спав і ведмідь у своїй буді під хатою.

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 сторожив
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 Де-
бречина якийсь високий комісар із письмом з великою пе-
чаткою – 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 од-
ного жандарма, а другого лапою і вже високо на смереці, що
росла за хатою. Підходить комісар до Молдавчука й каже, що
візьме замість ведмедя Михайлика, або Василька й держати-
ме в себе так довго, аж Молдавчук приведе ведмедя. «Виби-
рай сказав – ведмідь, або син»! Почули це люди, що збігли-
ся з усього села – почули й закипіли гнівом… Кинуться на
комісари і жандармів – поллється кров… Ні, до цього не до-
пустить Молдавчук! Прикликає Михайлика, каже промови-
ти до ведмедя. За намовою Михайлика зліз ведмідь зі сме-
реки, – 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 вед-



 
 
 

медем зайти в клітку.
Не мало було труду, щоб розлучити обох – Михайлика ви-

вести з клітки й задержати в ній ведмедя. Кількох жандар-
мів поранив ведмідь. Зачинено ведмедя в клітці й повезено
геть. Жаль і смуток огорнув усіх Молдавчуків, а Михайлик
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 неґура 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 скручує
плай в полонину і проходить лісом, раз уліво раз управо, ро-
бить 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 направо



 
 
 

або наліво й виминути «вуйка»?
Сходить з плаю наліво, а тоді «вуйко» йде направо… Мол-

давчук направо, «вуйко» наліво. Не виминути його… При-
станув Молдавчук, не спускає очей з ведмедя. Ведмідь та-
кож: упялив очі в Молдавчука й повільними кроками ступає
на нього. Зняв страх Молдавчука – ні втекти, ні оборонити-
ся – стріляти з пістолі в ведмедя просто смішно й безнадій-
но – боронитися топором неможливо. Треба здатись на лас-
ку «вуйка» – що захоче, те з ним зробить… «Але що це»?
«Вуйко» храмає на передню праву ногу, ледви дотикає нею
землі. А як діткне, то кривиться, як би чув біль у тій нозі. –
От він уже тільки кілька кроків перед Молдавчуком. Стає на
задні лапи, передню праву лапу тиче Молдавчукові 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 тер-
ням 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 по-



 
 
 

бачив, що Молдавчук витяг тернину, полизав ранку кілька
разів язиком, опустив лапу на землю і задоволено помурко-
тів. 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
Пєтрос.

У Котлана заночував. До пізної ночі сиділи оба при ватрі
й говорили. Котлан сміявся, аж реготався, коли Молдавчук
розповів йому свою пргоду з ведмедем на плаю.

Другої днини рано попращав Молдавчук Котлана й вертає
на свої Виртопи. Неґура опала, полонини освітило сонечко.
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, гля-
дить на нього малими, хитрими очима, ніби всміхається і
муркоче під носом.

Зрозумів його Молдавчук… Позбирав малини в дзьобли-
ну й помахав рукою в сторону «вуйка»…

А «вуйко» заморкотів ще раз голосно й подався в гущави-
ну ліса. Малинами подякував Молдавчукові за те, що витяг
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, Молдавчук,
узявши на плече пушку, а в черес пістолю, подався горі Ти-
сою в глибінь лісів. Продирається крізь гущавину, але глядь:
у невеликій печері, між каменюками і молодими смерічка-
ми, медвежа ґавра – в ній спячий вуйко… Звинений у клу-
бок, передні лапи в роті.

Стоїть Молдавчук над ґаврою, 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 ґаври 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 сер-
це пускає. Ведмідь хитнув собою, як підрубане дерево, раз
уліво, раз управо, не має сили держатися на ногах, – повали-
вся 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 дворічну
ялівочку і затягнув м'ясо з неї в ліс. Мусів бути старий, до-
свідчений 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 – морщив 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 ведме-
дя, того що забрав з кошари телицю. Тривога зняла старого,
він же любив дуже внука, а його виправа на ведмедя, 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 на-
шій 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. Тоді
«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.

Довго сидів на дереві і держав в руках «фузію» дожидаючи
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 – певний,

що не схибить, поцілить вуйка в саме серце.
І так воно було! Впакував у його серце дві кулі. Вуйко

ревів, метав собою, але вкінці таки повалився.
«Пождіть, дідику, я збігаю у зимарку і принесу ножі щоби

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 мені

покарати вуйка!
А ти, дідику, не гнівайся на твого Іванка – він був і буде

«чемний».



 
 
 

Помолилися ми й пішли спати. Іванко не міг довго вснути.
З радости й утіхи…

Наступного вечора повістував Молдавчук дальше про
ведмедів і різні пригоди з ними.

Оповідав про Скирчука і його пригоду з ведмедем ось що:
Понижче полонини Меґури випливає потік, що зветься

Вовчим. Поміж тим Вовчим потоком і другим, Вадомиром,
який впадає до потока Квасного, була серед вікових лісів
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
ніколи не втікав від ведмедів, скоріше вони втікали від ньо-
го. Чуда оповідали собі люди про його силу й відвагу та бо-
ротьбу з ведмедями. А з вовків, то він сміявся. Була в нього в



 
 
 

руці букова довбня і гострий ніж, тоді ішов і на вовчу тічню.
Але глянути на нього було пудно. Не мав половини лиця,

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 стояла
на стрімкому березі потока, перед нею була простора прелу-
ка, що від весни до пізної осени зеленіла й цвіла прерізним,
запашним квіттям…

Як пструг у прозорих потоках, так Скирчук купався в ча-
рах красоти гір. Зелень, квіти, шум води потока, спів пташ-
ні, позолоть сонця вднину, срібло місяця і зірок уночі, ше-
поти й переклики лісових духів, тиха музика вітрів у верхі-
вях 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.

Так, – чи ж не був він щасливий? Був!
Але – як то кажуть – «носив вовк, понесли й вовка» – та-

ке 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 господар



 
 
 

своє ґаздівство. Знав гори й ліси, знав і любив: за них, за їх
красу, їх богатство, за вільність у них, готов був віддати своє
життя.

А чому любив гроші, того й сам не знав. Любив може то-
му, що блищалися і гарно дзвеніли! Вмів виправляти шкіри
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 вийшов би.
Заходи й виходи знав тільки він один. Не лише до його пе-
чер, але й до хатини ніхто доступу не мав. Жив він відлюд-
ком, до цього звик, іншого життя не знав і не хотів знати.

Довго жив так і радів своїм життям самітним. Аж прийш-
ла 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 нього
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, хатину
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…

Коли Скирчук думав, що таки переборе противника, вед-
мідь ловить його зубами за лице.

Хвилина і в Скирчука нема уже половини лиця, вир-
вані й губи, стирчать зуби наверх, чує Скирчук страшенний,
нестерпний 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 прия-
тель Скирчука, вратував йому життя, заніс у хату, обмив на
ньому рани, і прикладав до них різні масти та поїв вивара-
ми. 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 Чорного-
ру й привести собі жінку, але потім не думав про це. Де ж
найшлась 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 вдоволен-
ня.

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 пусткою.
Пробував дехто осісти в ній, але мусів утікати з неї – духи
проганяли, не давали сидіти довго в хаті Скирчука. Говори-
ли люди, що Скирчук залишив у печерах великі гроші. Він
мав жити в приязні з опришками, а ті приносили нераз ба-
гато 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-
гато їх заховав він у своїх печерах, але ніхто не знає доступу
до них.

Та ще говорили 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 тем-



 
 
 

ні 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 погибших, пе-
ребувають тут душі тих усіх, що гори колись здобували, щоб
їх нащадкам передати тай наказати, щоб усе давне шановане
й бережене тут було, а таємниці заховані були перед чужи-
ми…

 
VII

 
Скінчив Молдавчук «повістуваннячко» про безгубого

Скирчука, набив люльку свіжим «тітінцем»-дуганом, потяг-
нув димку раз і другий і став повістувати про пригоду Бан-
дроса 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
грушками. 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 неї мож-
на було заходити крізь дверцята на під, куди він заносив сіно,
а в нього заховував лісниці. Над сіном не було стелини 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
грушки, що в сіні. От уже має в лапах кілька пахучих яблок.

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 во-

гню, 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 завісів 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…

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 руках.
—

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.

 
IX
 

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, як-
би десь зпід землі. Що це може бути, думає і йде туди, звідки
чути стогін. Наслухує… Стогін видобувається з глибокої пе-
чери під скалою… Підходить до тої печери. Заглядає 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 геть ослаб.

Стало Молдавчукові жаль «вуйка». Пішов у стаю, взяв
звідтам сокиру і йде рятувти «вуйка» від голодової смерти.

Зрубав високу ялицю, обчімхав її з гиляк, 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. 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 ноги 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 любив
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.



 
 
 

 
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 жити
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 то-

му, що вона передвісниця зими. Ото вясе буки й клени зверг-
ли з себе літний, зелений одяг і дожидають у тривозі довгої
зими з лютими морозами й сніговіями. А смереки та яли-
ці, 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 инеем.

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 ват-
ри. Не буде й голоду, в бербеницях кукурудзяна мука на ку-
лешу, і бриндзя, масло й гуслєнка, є ріпа, картоплі, бураки й
капуста, є і не мало вудженого м'яса. Все приготоване. Може
прийти вже зима з завальними снігами й сильними мороза-



 
 
 

ми.
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.

Ще нема снігу, але на полонині «пахне» вже зимою. її
предвісник – гострі холодні вітри – гуляють уже полонинами.

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 безупинно, безперестанно і щораз густіший, йо-
го пластинки щораз більші. Ні долом землі, ні горою неба
не видно. І тиша… Ніщо не ворухнеться, ніщо не застукає,
безголосними кроками йде зима – стоять у задумі і тривозі
ліси, мовчать гори – нічого не чути, нікого не видно. А сніг
не перестає падати.

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 повздержала.
Лускіт, регіт, рев, свист і стогін… З лоскотом-тріском падуть
на землю вікові дерева… Все живе принишкло, заховалося
у дебри-нетри, дожидає кінця бурі-сніговії…



 
 
 

Здається, що ось-ось ударить буря в Молдавчукову зимар-
ку, порве її на свої крила й розмете по полонині… Але Мол-
давчук певний, що його зимарка не піддасться бурі, встоїть-
ся і перетриває її. Сидить при ватрі, покурює люльку й по-
вістує внукові про гуцульську давнину. До полонинських бу-
рей і снігових заметілей звик він від молодих літ.



 
 
 

 
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 ліщино,
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 Єсінечко,
Та дай Боже дівчинонці добре здоровечко.

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.

Йшов милий у катуни, я грьидки полола,
Ручков махнув, тьижко здихнув, будь любко здорова!

Ой любили два леґіні одну молодицю,
Один тікав у коноплі, другий на вулицю,
Ой та тому на вулици екось 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, екби не Єлена.

Ой зелена Чорногора, зелена як чічка,
Я би у ній вівці не пас, екби не Марічка.
Ой завіев буйний вітер из-за Піп-Івана,
Вже не чути, не видати Молдавчука Йвана.
Вже не чути, не видати єго голосочку,
Лишень чути, що співають єго 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 на-

ми- коло нашого двора камисна гора, осикове кіле, мідєна
стіна. До нас лихо не йди, не приходи, бо на мідєну стіну
убєшсьи, а на осикове кілє пробєшсьи. На горі свєта Пречи-
ста з огненним мечем. Добре пропускає, а лихе стинає. До-
браніч – ангеленочку! Абисьмо легко спали, щасливо рано
встали, – Богу сьи молили й до роботи сьи взєли. —

Свєта Пречиста по городу ходит, Ісуса Христа за руку во-
дит. Привела єго над Чорне Море – над Чорним Морем зо-
лота церковцьи. А в тій золотій церковці три золоті престоли.

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 постонь-
ку, а в суботу до схід сонця, а в неділеньку до постоньку, а в
суботу до схід сонця, а в неділеньку до Служби Божої, тому
буде царство отворене, а пекло замкнене на віки віков.» -

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 колядували.

Зробив це Іванко дуже радо – знав коледок багато. Запи-
сав я їх усі, але з них заховалося в мене тільки кілька. Ось
вони:

Пане господарю, чим прославивсьи?
Ой дай Боже
Золотим плотом обгородивсьи —
Ой дай Боже
Сам Господь ходит на Светий Вечер
Ой дай Боже
А за Господом сам ґазда ходит,
Ой дай Боже
Сам ґазда ходит, Господа просит:
Ой дай Боже
Ой Господи наш, ой прийди до нас
Ой дай Боже
Ой. прийди до нас на Светий Вечер,
Ой дай Боже
На Светий Вечер, на вечеречку.
Ой дай Боже
А Господь каже: Я прийти прийду.
Ой дай Боже
Я прийти прийду, тай отвіт даю:
Ой дай Боже
Ой, ци так тепер, як давно було,



 
 
 

Ой дай Боже
Як давно було, як давних давен?
Ой дай Боже
Ци сите з меду на Светий Вечер,
Ой дай Боже
Зазульки кують Свєтому Різдву,
Ой дай Боже
Ци варєт пиво Свєтому Збору?
Ой дай Боже
А ґазда каже: Ой не так тепер,
Ой дай Боже
єк давних давен,
Ой дай Боже
Єк давних давен, єк давно було.
Ой дай Боже
Ні сита з меду на Светий Вечер,
Ой дай Боже
Не варєт пива Свєтому Збору.
Ой дай Боже
Не кольидують Свєтому Різдву.
Ой дай Боже
Ненье сина на пана кохає,
Ой дай Боже
А син на неня руку здоймае,
Ой дай Боже
А мама з доньков кров проливає,
Ой дай Боже
Сусід сусіді стежку копає,
Ой дай Боже



 
 
 

Стежку копає тай проклинає.
Ой дай Боже
Ой, проклинає перелаз ломит,
Ой дай Боже
Перелаз ломит, та й не говорит.
Ой дай Боже
Незадовгий чьис суд Божий буде…
Ой дай Боже
А Господь каже: Мирітсьи люде,
Ой дай Боже
Суд Божий мине, розлука буде.
Ой дай Боже
Ой розлучитсьи ґазда з ґаздинев,
Ой дай Боже
Ґазда з ґаздинев, мати з дитинов.
Ой дай Боже
Мати з дитонов, весь світ з родинов.
Ой дай Боже
Тай за цим словом, будь ґаздо здоров,
Ой дай Боже
Будь ґаздо здоров із ґаздинечков,
Ой дай Боже
Із ґаздинечков тай діточками,
Ой дай Боже
Із діточками тай усим добром,
Ой дай Боже
Бисьте діждали від тепер за гід,
Ой дай Боже
Від тепер за гід тай многая літ.



 
 
 

Ой дай Боже
За кольидочку горівки бочку,
Ой дай Боже
Бочку – не бочку хоть берилочку
Ой дай Боже
Як не берилочку, то хоть скльиночку.
Ой дай Боже
Єк не скльиночку, то хоть пугарчик,
Ой дай Боже
Тот пугарчик, то Божий дарчик.
Ой дай Боже
Ліз на драбину, крав солонину,
Ой дай Боже
А там май вище висит салище,
Ой дай Боже
А ще май вище, там ковбасище.
Ой дай Боже

Потім ґазда обдаровує колядників, а «береза» дякує ґазді,
– грає музика, всі танцюють, а відтак сідають за стіл, їдять і
п'ють. Ще раз «роздєкуютсьи» і відходять.

Заспівав Іванко ще одну коляду, казав, що її колядують
для дівчини:

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 ґречна дівчина.
Ґречна 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 думає,
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.
Вінчуем тебе, ґречна дівчино,
Ґречна дівчино, на ім'я Катерино.
Зеленим вінцем, файним леґінцем.
Щєстя, здоров'я, многая літа,



 
 
 

Многая літа від нині до віка.

 
Коляда покійникові:

 

Ой рано, рано, рано в неділю,
Святий вечір
Хто найраньше встав, покійний Василь,
Свят вечір
Ой устав, устав, три свічці всукав,
Святий вечір
При першій свічці, тай сьи умивав…
Святий вечір
При другій свічці, тай сьи убирав…
Святий вечір
При третій свічці, тай си вирєджав,
Святий вечір
Загадав собі дім збудувати…
Святий вечір
З чотирьох дощок, зпід топора трісок
Святий вечір
Загадав собі, щоб його везли,…
Святий вечір
Щоб його везли в далеку дорогу,…
Святий вечір
Штирма возами, вісьма волами…
Святий вечір



 
 
 

На першім возі, самії свічки,…
Святий вечір
На другім возі самі савтирі,
Святий вечір
На третім возі голосні дзвони…
Святий вечір
На четвертім возі покійний Василь…
Святий вечір
Привезли його тай д'монастирю…
Святий вечір
Д'монастирю перед райськими дверми…
Святий вечір
Та свічки самі си засвітили,
Святий вечір
А савтирі, самі сьи прочитали…
Святий вечір
Голосні дзвони, самі задзвонили…
Святий вечір
Райські двері там сьи утворили…
Святий вечір
Покійника Василя, у рай приймили,
Святий вечір
Там у тім раю, покійний Василь…
Святий вечір
Василь спочиває, усіх нас вінчуе…
Святий вечір
Зичи він нам щестя й здоровя…
Святий вечір
Щєстя й здоровя від нині до віка…



 
 
 

Святий вечір
Вінчуем і тебе покійний Василю…
Святий вечір
Зеленов кицков, дрібненьков глинков,
Святий вечір
Дай тобі Боже, царство небесне…
Святий вечір
Царство небесне, покой вічний…
Святий вечір
Там де свєті спочивають…
Святий вечір
А ангели їм пісні співають…
Святий вечір

 
Коляда для ґазди.

 

А в цего ґазди на подвіречку,
Ой дай Боже
А в цего ґазди на подвіречку,
Ой дай Боже
На подвіречку сам Господь ходит,
Ой дай Боже
Сам Господь подит, тай розгледає.
Ой дай Боже
А ґазда Миколай за Господом ходит
Ой дай Боже



 
 
 

За Господом ходит, в руках шапочку носит
Ой дай Боже
Ой дай Боже
Шапочку носит, Господа просит,
Ой дай Боже
Ой Господи наш, прийди Ти до нас.
Ой дай Боже
Прийди Ти до нас та на свет-вечір.
Ой дай Боже
На свет-вечір, на вечеречку.
Ой дай Боже
А Господь каже – прийду я, прийду
Ой дай Боже
Прийду я, прийду на вечеречку.
Ой дай Боже
Не прийду я їсти тай пити.
Ой дай Боже
А прийду я до вас, сьи подивити.
Ой дай Боже
Чи є так тепер, ек з стародавен,
Ой дай Боже
Чи колідують к светій вечері.
Ой дай Боже
Чи смажуть меди к светому Різдву.
Ой дай Боже
Чи варе пиво к светому збору.
Ой дай Боже
Нема так тепер, як з стародавен…,
Ой дай Боже



 
 
 

Не колідують к светій вечері.
Ой дай Боже
Не смажут меди к светому Різдву.
Ой дай Боже
Не варе пиво к Светому Збору.
Ой дай Боже
Земля Божа є, людям не стає.
Ой дай Боже
Розлучаесьи рід із родинов.
Ой дай Боже
Рід із родинов, мати з дитинов.
Ой дай Боже
Розлучаєтсьи ґазда з ґаздинев.
Ой дай Боже
Ґазда з ґаздинев тай сусідами.
Ой дай Боже
А брат на брата ніж вітегае.
Ой дай Боже
Сестра на сестру, чарів шукає.
Ой дай Боже
Любітсьи люди, мирітсьи люди,
Ой дай Боже
Незадовгий чес страшний суд буде.
Ой дай Боже
А як суд мине, розлука буде.
Ой дай Боже
Жийте у згоді, при добрій злагоді,
Ой дай Боже
А Бог вам гріхи прощєти буде.



 
 
 

Ой дай Боже
Вінчуем тебе, ґаздо Миколаю,
Ой дай Боже
Щістем здоровем, многая літа.
Ой дай Боже
Многая літа від нині до віка.
Ой дай Боже
Нам за колідочку, хоч пива бочку.
Ой дай Боже
Бочку не бочку, хоч коновочку.
Ой дай Боже
А ви не жєртуйте, нас почістуйте.
Ой дай Боже

Що вдаряє в очі того, хто знає усю Гуцульщину, слухаючи
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 при-
родних перепон, це була не лише спільна мова, але і всевлад-
на традиція, були перекази, передавані з роду в рід – тради-
ція, як вічна ватра, що ніколи не погасала, «старовіччина»,
сокочена тут, як велика святість.



 
 
 

 
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 Молдавчук
до неї.

Неділішний вечір на полонині. Хто його раз пережив,
ніколи 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 ґазда, міся-
ць, зі своїми діточками, зірочками. Обмінився гірський світ
– був позолочений, тепер посріблений.

Усе 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 по-
лонину виходять, а за ними сарни боязкі – ґотур на дереві
сокотить сну своїх курочок, орел, що в днину високо понад
горами кружляв, на скелі сон для себе найшов, сови пере-



 
 
 

кликуються з пугачами, куниці шукають поживи, видри чи-
гають 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
і мавок, голосами лісовиків і мольфарів, вигуками танцюю-
чого чугаистра, сміхом чарівниць і притишеними голосами
лісових духів.

Одна могутня, чарівна, гармонійна симфонія гірської ночі
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. Усе, що
живе тут, уступається перед ними з дороги, до землі низько
кланяється.

Оба вони оглядають при сяйві місяця свої царства-во-
лодіння.

Але, що це? Чути якийсь підземний гук, якби ковалі били
молотами по ковадлах! Ах, це Арідник лютиться, що прику-
тий заліззям до скелі і не може видобутися на світ – дзво-
нить 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 недільна
ніч безкидська. Палахкотить у зимарці ватра, сипле іскрами,
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 ми-

нуле… Живе він, живе й воно…
А прийде смерть, його не стане, але минуле залишиться,

не пропаде, перейде на внуків, житиме в них, у їх думках і
серцях… -

Наклав свіжого тітунцю в люльку, усміхнувся і почав опо-
відати 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 зроби-
ти, що він скаже.

А мав Полатайко сина Олексу. Захотілося йому одружити
сина з Сенькою, донькою Дмитра Молдавчука. Але Молдав-
чук не хотів про це й чути. Як же це так? – рід Молдавчуків
старий, давно осілий в Богдані, рід багатіїв-дуків, а Полатай-
ко, що? Нехай, що дяк, рахувати письменний чоловік, але
всежтаки зайда, приблуда, куди йому рівнятися з Молдавчу-
ками? Ні, ні, не діжде він посвоячитися з Молдавчуками, не



 
 
 

стане його Сенька жінкою Олекси Полатайка. Ні, цього 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 помага-
ло… Молдавчук затявся, нема такої сили, яка би його гор-
довитість, здуфальність і завзяття зрушила! Затявся, як но-
ровистий кінь у возі – ні і ні!

Причепився Полатайко до свого домовика: «Мусиш зро-
бити так, щоб Молдавчук видав свою Сеньку за мого Лесь-
ка!»

Мусиш – легко сказати, але, як це зробити з упертим Мол-
давчуком? Усяко пробував «годованець» і все намарне! Мол-
давчук 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 Полатайка
його приятель, Іван Зеленчук, із тамтої сторони Чорногори,
з Дземброні. І от що прийшло на думку Полатайкові: подарує
домовика Зеленчукові! Якщо той такий, що не може накру-
тити 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 переночува-

ти. Зайшов у зимарку Молдавчука. А було це якраз вечером
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»! – кричить
«мусиш віднести мене туди, звідки взяв, до Полатаика в Бог-
дан!» – 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 му-
сить держати мене в себе…» -

Так отже Полатайко не дістав за невістку доньку Молдав-
чука 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 леґіня, хотів її приманити до себе й спо-
кусити. Та Марійка вдалася була в свого неня – навіть щез-
ник-леґінь не спокусить її!

Аж прийшла ніч перед св. Іваном. Зійшлись наші дівчата
над озером за Лугами, з ними і Марійка. Мечуть вінки на
воду, 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 леґінів, щоби напасту-
вати дівчат, але Марійка скоро спохватилася і не дала звести
себе щезникові, перекиненому в леґіня. —

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 леґі-
нем і був наймитом у Молдавчука.



 
 
 

 
Михайло Молдавчуків

 
От розповів Молдавчук, що було раз із ще одним з роду

Молдавчуків. Називався він Михайло – леґінь 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 дру-
гий, один без одного не могли жити.

Познайомився якось Михайло з Шорбановою Єленою.
Гарна й гонорова дівка, донька годного й порядного ґазди,
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 далеко
від яблінки».

Але цього не хотів знати Молдавчуків Михайло. Влюби-
вся 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, по-
братимові.

Оженився Михайло, почав ґаздувати 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 ско-
ро попращатися з нею – сидів би в неї з вечора до ранку. 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, вона
до нього зазулькою. Нераз засиджувався Василь у неї до пів-
ночі, 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 Роґнеску до маржини. Нераз
по цілому тижневі перебував на тій полонині.

Минула зима, прийшла весна. Пігнав Михайло воли і вівці
у далеку полонину, бо але у Балтацул – сказав Єлені, що не
вернеться скоро, але коли, цього не сказав… Василь знав,
бо Єлена це йому сказала, що Михайла не буде довший час
вдома.

Одного вечора купив бутлю вина й пішов до Єлени. Вона
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 «текло», 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, Федоре, –
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, ко-
ли станув перед своєю хатою – коло півночі, а може й пізні-
ше. Стукає до дверей, кличе Єлену, каже, що це він Михай-
ло, 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 ґаз-
диня Єлена.

Настунька відповідає, що ґаздиня 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 Єленкою
щось погане, каже Настуні бігти до знахорки Суліїхи, щоб
принесла від неї ліків проти пропасниці, а може би таки сама
прийшла…

А що сталося з Василем, куди від подівся?
Вибіг, як лише почув голос Михайла, до сіней – крізь вік-

но 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 сіней,
бо двері скрипіли – це раз, а друге – на дворі було ясно, міг
Михайло побачити його крізь вікно, а по тій стороні, де ко-
лешня, нема вікна.

Михайло був богатий, мав багато коров, тож було в нього
богато бочок у сінях із гуслєнкою – кислим молоком – а боч-
ки 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 була
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 бочці
Василь. Хоче видобутися з неї, але бочка глибока, а гуслянка
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.
Михайлові не треба вже Василевої відповіде – догадується

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 сіда-
ти, 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 нездорова.

Вздріла Настунька на ковбані серед хати білого дідька й
страшно злякалася. Білий від голови до ніг, біла голова, во-
лосся зліплене молоком, очей не видно, заліплені гуслян-
кою…

Почала кричати на всю хату, питає у свого ґазди, хто це
той у ковбанії?

Заскреготав її ґазда 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 надвір.
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 Ми-
хайлом на столі. Не на їжу, а на ту пістолю звернені очі Ва-
силя і Єлени…

Каже Михайло Єлені принеси з комори вино й пугарі.
Принесла – каже наливати вина в пугарі і пити… Трясуть-

ся руки в Єлени – ледви налила вина в пугарі.
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 Михайло
пугар вина й заговорив:

«Так, Василю, були ми від молодих літ приятелями, а
нині?… Найлютішим ворогом для мене став ти! Мусиш щез-
нути на віки з моїх очей, щоб вони ніколи вже не побачили



 
 
 

тебе!
Радивби-м тобі пропасти кудись так, щоби й слиху про

тебе 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 теоє 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

ґаздівством, бо він мусить іти на довший час у полонину.
Розповів йому коротенько про те, що сталося в нього й пі-
шов на полонину, 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 ро-
ку зима.

Вернув Михайло з церкви – сів на лавиці і задумався.
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 вернула 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 ґаздинею, що другої такої не було лег-

ко найти в Богдані. А по році привела на світ дитину, хлоп-



 
 
 

чика. При хресті дали йому ім'я Іван. Це було улюблене 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 ожени-
вся 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. Ґаздівство в селі залишав на го-
лову Єлени.



 
 
 

 
«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 ґазда, 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 деякі
то й бровами до нього моргали, очима завертали.

А він – одинак, багацький син, згорда на них дивився, ви-
соко носився. Хоч уже й час було йому про женячку думати,
своїй старині невістку, для себе жінку, в хату привести, 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. Прече-
пилася до Андрійка, щоб дав собі поворожити. Взяла його
праву, потім ліву руку, приглядалися до них, муркотіла щось



 
 
 

під носом, кивала головою, а потім сказала:

«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»…

Аекже, аекже…

Зрадливі гірські, темні ночі,
Та більш зрадливі очі жіночі»…

Минув якийсь час – усе те, що чув Андрійко від циганки,
вивітріло йому з голови. Був храм у Лугах – зійшлися там
люди з близьких і дальших гір. Був там і Андрійко, вистрое-



 
 
 

ний як пава. Після відправи зійшлися леґіні і дівчата на «да-
нець». Леґіні – вірли гірські, дівчата – зазульки лісні.

«Ріжуть» музики, танцює молодь, лунає спів. Радість, ве-
селість, буйність…

Поміж дівчатами одна, найкраща з усіх, Настунька, донь-
ка ґазди в Лугах, Демчєни Петра… Коси на голові в неї –
лляне повісмо, очі – голубе небо ясне, усміх – промінь схо-
дячого сонця, мов чорногірська «рокета», фіялочка з поло-
нини. Лишень чогось сумна, якби хмаркою смутку покрите
чоло в неї, усточка затиснені.

Два рази брав Андрійко ту красуньку, Настуньку, в тане-
ць. Дуже, дуже вподобалась йому… Вертаючи з Лугів, ніс її
в Богдан у свойому серці. —

Не знав – про це довідався геть пізніше – що Настунь-
ка мала свого леґіня, Василя Дутчєкового, в Лугах. Був той
Василь сином не дуже багатого ґазди. Любов між ним і На-
стунькою була дуже велика. Було це кохання палке, горяче,
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:
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. Обсипа-
ла 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 ко-
роткий 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 леґі-
нем 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 подо-
бався 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 повернеться
до неї…

Аж рознеслася чутка, що її Василь не живе. Про його лю-
бощі з панею дізнався вкінці пан і одного вечора приловив їх
обоє у парку й постріляв. Вістка ця донеслася і до Настунь-
ки…

Розхворілася, думала зробити собі смерть… Та згодом
роздумалася. Зрадив мене Василь за життя, так зраджу його
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



 
 
 

билося 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 Ан-
дрійка, що за нею пропадає, якби міг – на руках би її носив,
у пазуху клав би…

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 Васи-
ля. Василь утік і довший час переховувався десь у Требушє-
нах, 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 знала,
що їй робити? Серце тягнуло її до Василя, розум казав уті-
кати від нього.

Але перемогло серце… Заговорив він до неї… Розгово-
рились – згадали давне… І почалося…

Зразу стрічалися при людях, а потім на самоті. Віджило
давне кохання – коханням загорілися їх серця. Нема вже си-
ли, яка його вбила би, нема води, щоб його вгасила. А Ан-
дрій цього не знає, навіть і не помічає.



 
 
 

А тут зрада в серці Настуньки запускає щораз глибше от-
руйне коріння. Встала одного ранку недільного і намовила
Андрія, щоб ішов з нею над Тису, туди, де її гук – водопад.
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 примилювалася 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, – вис-
кочив Василь із сховку і втрутив Андрія в ту бездонну гли-
бину, 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 коханні,

що в'язатиме тепер їх до смерти.
Аж тут заворушився увесь Богдан, одні одним перепові-

дають – пропав Андрій Зелізників! Пішов кудись у неділю і
не вернув до дому.

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 водопа-



 
 
 

ду 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 пере-
дав його Лісовикові.

Лісовик полюбив Андрія і став його побратимом. —
Андрій не забув Настуньки, любив її дальше та банував

за нею. Усі 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 буків
поспадає.

На цей свист з'явився Лісовий цар у пишнім, зеленім одя-
гу.

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…
Десь колись були такі, що пробували зрубати їх, але ні со-

кира, ні пила, не бралися до них, та ще й випадали з рук смі-
ливцям.

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 зайти вночі
над той водопад. —



 
 
 

 
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, же-
нуть, аж іскри сипляться з кінських копит, аж каміння роз-
сипається дорогою. Дорога камениста й вузька.

Ось-ось порівняється Іван з Николаєм. Ще, ще трохи, й
пережене його. Ось уже коні Івана випередили головами ко-
ней Миколи. Але той не збочує з дороги, дорога ж вузька. На-
раз тріскіт і лускіт. Іван зачепив возом віз Миколи, оба вози,
один направо, другий на ліво, перевернулись серед дороги.
З Івана і Миколи стікає по обличчях кров, – коні поранені,
заплутались у шорах, у возі Миколи зламаний дишель…

Перше мусіли виплутати коні з шорів, потім повідвертати



 
 
 

вози. Вовком глядить Котлан на Молдавчука. Не видержав…
Заскреготав зубами й кинувся з кулаками на Івана. 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 запек-
лими ворогами.

Почали правуватися і тягатися по судах. Та й по ворожках
і знахорках ходили, шукали ради і способів, як би один од-
ному пошкодити в здоров'ї і ґаздівстві, наслати медведя на
воли і корови, а вовка на вівці – шукали відьом, щоб відби-
рали «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 люди,
що оба і повмирають в ненависті і завзятті. Та сталося інак-
ше… Може рука Божа вмішалася між них…

Одного року восені – снігу ще не було, лише ранками бі-
лив 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 каменюках 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 – хвили-

на й стріл, один і другий.
Оба стріли цільні, але ведмідь не паде, а держить дальше

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 жи-
вий, 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.

Молдавчук пересидів при постелі Котлана до самого ран-
ку – сидів і дальше. Щойно десь коло полудня відчинив Кот-
лан очі, але не пізнав того, хто сидів коло його постелі і на-
хилювався до нього.

Щойно по двох місяцях виздоровів Котлан. Зараз же ка-
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 прия-
телями – сміялися люди, кажучи, що помирив їх і зробив
приятелями ведмідь…

Дивно – оба повмирали одного тижня. Лежать на цвинтарі
поруч себе.

«Так то воно бувало в наших горах» – сказав Молдавчук, –
як вороги, то запеклі, як приятелі, то нерозлучні. Вміли го-
рени 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 легаймо спати. Може при-

снят сьи нам давні, добрі чеси в наших горах».
Спали твердо, хоч і не довго – не дали рано спати овечки

й коровки – одні блеяли, другі порикували – поголодніли.
Дідо і внук «покутали» маржину – погодували й напоїли –

потім помилися й помолилися, зготовили кулешу і сіли хар-
чувати.



 
 
 

 
* * *

 
Навиділися і любилися наші «горєни» по цю й по ту сто-

рону Чорногори. Зійшлися разом, чи то стрінулися десь при-
падково на ґруни, на плаю, чи на полонині, а то й біля церк-
ви, так не могли натішитися собою й наговоритися.

Не легко й не скоро розходились…
Їх розмова починалася:
«Слава Су-Христу».
«На віки слава Богу, слава і вам, кумочку».
«Єк спали, чи, єк днували?
Єк здоровєчко ваше, дужі, здорові? – Єк жіночка й діточ-

ки?»
«Дєкувать за слово добре й за питане. Миром, миром усе,

Богу дєкувати. Дужі всі і здорові, єк ви й ваші май ліпше?»
«А єк 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 вовки
незчєста зазирають до кошєр з дробєтами – все миром і з
гараздом»…

«А єк 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 шє 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 Боже
туди, куди задумали, сходити й назад си в мирі повернути!
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 – лю-

билися, навиділися. Але бувала між ними ворожнеча, а то
й загнізджувалася в них і ненависть. Нераз із маловажних
причин. Вибухала з причини великої честилюбивости, чи –
як казали гуцули – «гоноровитости», «здуфалости» та з га-
рячої, непогамованої крови.

«Нарушив» один одному «гонір», образив чим-небудь,
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 бер-
беницях, у кого краща зброя, пушки й пістолі та порошни-
ці, хто більше вбив ведмедів, вовків і рисів, у кого більше
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 ґражду 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 ґаздами 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 во-
ли на продаж. Що за мана? Зразу таки приступили купці до
волів Чупреюка, а Корпанюкових чомусь здалеку обходять…

Злість гадюкою обвила серце Корпанюка.
А там ще й таке трапилося – і то де? В церкві, на саме

Різдво. Паламар дав свічку першому Чупреюкові і поставив
його з нею біля аналою, Корпанюка біля бічного престола…
О, цього Дамян не стерпить і не переболіє! Ну й не подарує!

Та на цьому ще не кінець!
Полонили їх обох під Пєтросом 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 Ксаня, 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 відгро-

жується! «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 дере-

вина, вяне як чічка перед зимою, гине, пропадає… Почав
Чупреюк ходити по знахорах і ворожбитах, шукає в них ліку
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 забрати в
Корпанюка доню й звінчати з сином. Так воно колись і бува-
ло. Молодець завойовував собі жінку. Хотів мати жінку, так
мусів звести бій за неї, силою забрати від батьків. Поки мало
поллятися вино на весільному столі, мусіла вперед полляти-



 
 
 

ся кров.
Як зачував, ішов молодець здобувати для себе жінку

звичайно ненадійно, нічю. Збирав собі «ровту» молодців-
ле-ґінів із пушками, пістолями, рогатинами і списами та
важкими топорами – здобували оселю батьків дівчини, а то-
ді 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-ґаздівски! Дасть йому слуг, візьме ще й кілька
леґінів-побратимів, узброїть їх не пушками, лише топорами,
сокирами й стельовими бартками. Топорами й сокирами бу-
дуть рубати – розбивати огорожу, бартками оборонятися від
слуг Корпанюка.

 
* * *

 
Одного ранку вирушив Іваньо зі своєю «ровтою» на ґраж-

ду Корпанюка. Здобуде її, а з нею і Ксеню.
Пішли двома стежками – зійдуться під брамою ґражди

Корпанюка.
Та зразу таки можна було передбачити, що виправа по

Ксеню не вдасться! Ґражда Корпанюка не була вдолі над по-
током, а вище на ґрунику стояла. Звідтам було видно далеко
й широко.

Корпанюк побачив із своєго ґруника гурт людей, що йшли
в сторону його ґражди і догадався, хто це й чого до нього



 
 
 

йде… Жінку з Ксенею завів зараз у пивницю і сховав за таєм-
ними дверима, в льоху, де переховував гроші й інше добро.
Службі наказав станути з топорами й камінням під брамою
і огорожею.

Підходить Іваньо зі своєю ровтою під браму, а на них
сиплеться градом каміння.

Та це не залякує Іваньових леґінів і слуг. Бють із усієї си-
ли по брамі сокирами, по огорожі топорами. Паде брама на
землю, в огорожі багато вже проходів. Ровта й Іваньо вже
в подвірю. Розгоряється бій мізк слугами Чупреюка і Кор-
панюка. Бються стальовими бартками, аж іскри сипляться.
Проти Іваня виступив сам Корпанюк. Замахнувся на його го-
лову гострою барткою. Вдарить і розчерепить молоду голо-
ву…

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 Корпанюко-
вих слуг – ідуть шукати Ксеню. Перешукали все, не омину-
ли найменшої закутини – Ксені не найшли. Так із нічим і
відійшли.

Корпанюк ще більшою ненавистю запалав до Чупреюків.
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 тем-
на ніч, задуманий, зажурений…

Раз таки приступив був під церквою до Корпанюка. Спи-
тав, чому той так завзявся і не хоче віддати Ксені за його Іва-
ня? Спитав злагідна, притишено. А той визвірився на нього,
як лютий вовк: «Не буде, не буде цього, щоби моя донька
стала невісткою Чупреюка! У гріб положу її, а за твого 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. Чупреюк
розповів йому свою і Іваньову журу.

На це ось що почув від Волощука:
«Кажуть, що клин можна вибити клином. Може це й прав-

да, але чи потрапиш вибити залізний клин деревяним? Ма-
буть, ні. А в Корпанюка злість до тебе залізний клин, твій
до нього деревяний. Пробуй вибити з серця Корпанюка за-
лізний клин ненависти, не твоїм дервяним клином, а чимось
іншим… Подумай і попробуй».

Задумався над тим, що почув, Чупреюк.
Було це по св. Юрієві – літує Чупреюк на своїй, Корпанюк

на своїй полонині. Корпанюк не забув нападу на його ґражду
– тямить його добре.

Одної темної ночі післав своїх слуг на полонину Чупрею-
ка, а ті розметали загороду, де були вівці і розігнали їх по по-
лонині і сиглах. Не легко було їх позбирати й зігнати разом,
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 Корпа-

нюка. Чупреюк зараз догадався, що там діється. Напевно на-
пали на стаю Корпанюка волохи. Це волохи нераз роблять.
Волів і корів не заберуть – це сотворіння розумні, не дадуть-
ся волохам – розбіжаться по полонині. Але вівці – мирні,
спокійні і послушні звірятка, підуть, куди їх поженуть.

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 порохом і
кулею не було часу.

Ведмідь іде на Корпанюка, той утікає і кричить. От-от ухо-
пить його в свої лапи й буде по ньому. Ба ведмідь уже дося-
гає його своїми лаписками… Пропав Корпанюк.

Аж тут нараз паде один стріл, а за ним другий – ведмідь
паде на землю. Так, – але ж побіч нього ляг і Корпанюк…
Вуйко таки встиг «помацати» його і то добре!

Занесли Корпанюка в стаю і положили на лежанку, Чупре-
юк, натер ще його мастею. Більше, як тиждень полежав Кор-
панюк у стаї. Але й цим разом не подякував Чупрейчукові.
Така велика ненависть до сусіда була в його серці.

Перелітували на полонинах, вернули щоасливо, миром, у
село до своїх ґражд.

А Іваньо й дальше нудить світом.
Не було ще осені, якось цього року забарилася. Одної

неділі, пішли Корпанюки й Чупрейчуки до церкви. Якось
там так склалося, що паламар, давши воскові свічки Корпа-
нюкові і Чупейчукові, уставив їх біля престолу побіч себе.

Хтось там відчинив двері захристії, повіяв вітерець і по-
гасив свічку Корпанюка. А Чупреюк зараз же нахилився до
Корпанюка й запалив його свічку від своєї. Корпанюк кивнув
головою-подякував сусідові, що того дуже здивувало. 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 ґражди, питає за Іваньом. Ка-
жуть – нема й не було Іваня!

Ждали до вечора – Іваньо не прийшов. Шукав його Чу-
преючку вижній хаті, але й там не було його. Посилав слуг
шукати Іваня по горах – усюди ходили, Іваня не найшли…

Смуток покрив ґражду 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-
може дістати Ксеню за жінку. Може?… Може порадить, як і
чим зломити впертість і завзятість Корпанюка і той віддасть
таки Ксеню за Іваня.

Думав, передумував і пішов, нікому не кажучи про це, в
Чорногору. Шукав там старого знахора. Та його не найшов,
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 вку-
сити 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 ста-

до своєї худоби. Чув що наближається зима й гнав своє 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 Іва-
ньо помогти дідові загнати маржину в глибину 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 Господь
і чим обдаровували його гори й ліси. Крім знахорства й во-
рожбицтва 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 його дозво-
лом. Чуда й дива оповідали «горєни» про того діда-чарівни-
ка.

Але що ж, Іваньові не пощастило найти його. Чорногору
покрила густа, аж темна неґура осіння, а Говерля поклала
вже собі на голову білу, сніжну шапочку. Мусів Іваньо з ні-
чим 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, безпе-
реривна і безпрохідна лісова пуща – оце були тоді наші Кар-
пати, 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 могли часто
продертись крізь ту пущу, в ній губилися і пропадали.

А пуща та лісова не була ніколи мовчазна: шуміла, гуді-
ла, а в час бурей таки ревіла, говорила-кричала голосами не
лише звірів, але ріжних сотворінь і духів, що в ній перехо-
вувалися.

В ній було повно всяких добрих, але ще більше лихих,
грізних духів, були там і душі тих наших людей, що пробу-
вали вдертися в серце пущі і завоювати всі Бескиди, та по-
гибли тут у важкій, нерівній боротьбі. Були там і небачені
нігде-інде дивні сотворіння – одні ревіли, другі сичали, 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 ма-
нити його за собою. То сміялася, то ручкою махала. Але Іва-



 
 
 

ньо пригадав собі свою Ксеню і якось відмахався від красуні
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 понад
життя в лісі – говорив. Та й не одно там можна побачити, а
ще більше почути. Що знають і можуть сказати люди – вони
ж дуже – дуже коротко живуть… Зовсім, як полонинські ме-
телики. 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, слухатимеш, не наслухаєшся.
Що, може боїшся лісових звірів? О, вони не такі страшні, як
думають люди, буває, що й багато ліпші від них. Часто бу-
ває, що людина не може присвоїти до себе другу людину, а
звірину таки присвоїш – стане тобі щирим і вірним другом.

Вірив Іваньо Лісному й розумів, що той говорив, але ж по-
слухати його не хотів, не міг – його тягнуло до рідної ґражди
й до батьків – там же і Ксеня. Попращав Лісовика, та подя-
кував за «добрі слова» і бігом у сторону рідної хати. Нема в
світі над рідну хату!

Але вже недалеко тієї рідної хати стрінув на плаєві Чугай-
стра. 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, скажу
всю правду».

Довго вдивлялася в руку Іваня, кивала головою, мурмоті-
ла, цмокала, а вкінці таке сказала:

«За плечима смуток, попереду радість – в голові кіл у сер-
ці рожа, а в городі барвінок – зелене зілля, у хаті музика –
весілля. На небі хмара, в хаті сонце. По дощеві веселка-рай-
дуга… По смутку радість, по зимі весна. Аєкже, аєкже, в чіп-
ци, родився ти, леґіню».

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 по-
вороті 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 повіри-
ти й забув нараз все те, що «пацив» у Чорногорах. У осені
засвітило йому весняне сонце… Зараз же пішов зі староста-
ми до Корпанюка. А в кілька тижнів потім відбулося весілля
– звінчалися Іваньо і Ксеня. Ох, і весілля це було, весілля,
ніхто в горах не забуде його! А Чупреюк і Корпанюк стали
більшими приятелями, як були до того часу ворогами.



 
 
 

 
Вівчар-Василь

 
Давніше, як ще внук Молдавчука, Іванко, був малий і не

міг вівчарити, мав Молдавчук вівчаря з Лугів – називався
Василь.

Молодий і послушний леґінь 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 відбу-
тися 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 Маріч-
ки в Лугах весілля, виходить заміж за багатого вдівця Олексу
Моканюка. Василь, почувши це, остовпів, закаменів, – лож-
ка, 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 Лугів



 
 
 

один чоловік і приніс ось яку новину:
Вівчар Василь убив вночі Олексу Моканюка, жениха його

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 ловить
його за гачі й тягне до дверей.

Йде Молдавчук за нею, виходить на полонину, й іде, куди
веде котюга. А вона підійшла до старої ялиці, пристанула,
задерла вгору голову й виє на всю полонину.

Ніч була видна, світив місяць. Поглянув Молдавчук угору
й побачив на ялиці свого вівчаря Василя – завісився біданка.

Вернув у стаю, закликав людей, що були того вечора в ньо-
го, пішов з ними до ялиці, зняли вівчаря, принесли в стаю,
а другої днини знесли в Луги й там у кутку цвинтаря похо-
вали 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, дивіться
туди, де стара ялиця…».

Дивлюсь і очам своїм не вірю! Там же, під ялицею, стоїть
Василь і грає в сопілку… Бачу його добре й чую голос сопіл-
ки… І так було тут кожної ночі.



 
 
 

Рознеслася про це чутка в Лугах і Богдані. Почали прихо-
дити люди на мою полонину, виходили вночі зі стаї і слуха-
ли 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
світить 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 – коло
Василя. Але в тій хвилині замовкла сопілка й нікого не вид-
но під ялицею – ні Василя ні Марічки. Вернув я у стаю, за-
брав людей, що були в мене і пішли ми під ялицю. Обійшли
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… -



 
 
 

 
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 го-
ри, – 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 щістєчка не зазнали, ой, жєль нам за вами»…
А може зазнали десь-колись того «щістєчка», але ж дав-

но-давно це було. Сама ж та молодість пройшла, її не завер-
нути.

«Пішли дні за днями, а літонька за літами» – на крилах
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 нестерп-

ний біль у серці…
І це все?
Ні, залишились ще згадки минулих літ.



 
 
 

Отак і мені з моїх блукань по карпатських верхах, зелених
лісах і соняшних полонинах, із відвідин щирих, сердечних
гуцулів у сільських ґраджах 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 по-
пелу забуття, от як і те, що чув я від старого Молдавчука в
його зимарці на полонині.

Оце пригадалося мені ще одне повістування Молдавчука
– попробую переповісти його. Багато, багато з того, що бачив
і чув, горами Карпатами ходячи, з гуцулами розмовляючи,
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 переміню-

валося його обличчя зі старого на молоде, а на чолі виглад-
жувалися зморшки, соняшним промінням запалювалися очі,
як лише починав згадувати буйну й бурхливу гуцульську
давнину, на сторожі якої стояли стальові бартки й пушки та
пістолі, золоті, гуцульські вольності, того не забуду ніколи!
Не забуду ту Гуцул ьщину, обведену залізним обручем – «за-
рубану» неперехідними дільницями – хітарами, яких не ва-
жилися преступати «зайди», ота чужа, ворожа «нехар», пас-
куда, 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
незглиблених таємниць душами, відважними й сміливими
до безтями, зі звинними ногами, бистрими очима, жилясти-
ми руками, твердим завзяттям, горіючою любовю до свого й
палаючою ненавистю до того чужого, що було вороже.

«Усеко тут бувало» – додавав Молдавчук, – не все було
веселе, бувало й смутне, не все бувало добре, було й погане,
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 житєм
і тим усім, що дають гори»! -

«Так, так, усєко бувало в наших горах» – сказав Молдав-
чук, закурив люльку, а тоді оповів це, що я сьогодні пригадав
собі і переповідаю… -

Давно це було – жив у Богдані предок Молдавчука, Кор-
нило, багатий ґазда був. Усі Молдавчуки були багаті. Була у
нього купка дітей, а між ними синок Прокопій.



 
 
 

Дивний був цей Прокопко – неподібний до людських ді-
тей, вже змалку такий був. Не любив сидіти в хаті, а як підріс,
став леґінем, тоді не було сили, яка би могла вдержати його
при ґражді. Не знав – де царинки неня, де толоки, де поло-
нина, але за те знав усі верхи гір і поточини; не знав скільки
волів, коровець і овець у неня, але знав у лісах всі ведмежі
ґаври й вовчі ями, – знав, де виводяться рисі і куниці, де, в
котрих потоках видри купаються, де гніздяться вірли, – знав
і де мавки свої хороводи виводять, де живуть і на леґенів чи-
гають Лісні, де добрі, де й злі духи свої криївки мають – усе
це знав Прокопко, але нічого й нікого 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 пуш-
ка, сердак «наопашки», широким чересом оперезаний, а за
ним дві пістолі і закривлений гострий ніж, у руці важка ста-
льова бартка, такого Прокопка знали гори тут за Чорного-
рою.

Чого не робив і не діяв Корнило Молдавчук, щоб якось
«врозумити» свого Прокопка й уподібнити його до других
ґаздівських леґінів – усе це був даремний труд – Прокоп-
ко був і дальше Прокопком – сином гір, лісів і полонини –
вільним чорногірським вірлом, полонинським оленем моло-
дим…

Бачив неньо – не переробить синка! Махнув на нього ру-
кою, 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 – леґінь над леґінями! Як молодий бучок між
смереками, як явір над Тисою – усюди він перший – на хра-
мах у Лугах, у Рахові, ба й у Ясінню, на весілях, на забавах і
данцях – перший поставою, ростом і силою, звинністю, смі-
ливістю і відвагою. Красунь – не одній дівчині закрутив го-
лову і заліз у серце…

А який стрілець із нього! Що заздрить – те його – ніколи
не схибить ні з пушки, ні з пістолі. Але що з цього, – каже
неньо – зі стрільця не було ґазди, не буде і з його Прокопа.
А може? Може би вженити його, тоді може встаткувався б і
став би «ґаздою»?

Але Прокопій сміється – про женячку й думати не хоче…
Він і дальше по горах-лісах блукає, тижнями й місяцями 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 Тисою
мадяри, а між ними було багато «панів» із великими скарба-
ми – золотом і сріблом. У Волощині були також багаті пани
– звали їх боярами. На одних, як і на других нападали кар-



 
 
 

патські опришки. Не робили вони цього з самої жадоби гро-
ша – дуже мало було опришків, які мали би для себе якусь
користь із грабунків – пускали легко гроші на «гулянки» –
забави з молодичками…

Опришківство любили з буйности й ненависти до сусідів
– мадярів і волохів, – «там», а до поляків по галицькій сто-
роні. З буйности «пішов в опришки» й Прокопко Молдав-
чуків… Але він не грабив ні золота, ні срібла, «пазив» лише
за панською зброєю. Золотом «жировані» пушки, посріблені
пістолі, мистецької роботи порошниці – оце було для нього
дорожче від золота й срібла. Любив теж дуже опришківські
пригоди й небезпеки й вільне опришківське життя.

Щось два, чи три роки був Прокопко в опришках. «Усє-
ко» бувало – ріжні пригоди стрічали його, а він їх, аж попав
у руки мадярів і був би напевно повис на шибениці у місті
Дебречикі, але мав «щістє» – не повис – вернув живий і здо-
ровий у свої Карпати.

А було воно так:
Десь там за Дебречином познайомився був із мадярочкою

з чорними, огненними очима, зі смаглявим личком, із гаря-
чим серцем…

«Задурився» 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 сер-



 
 
 

ця Прокопкові, він відганяв геть від себе думку брати собі її
за жінку. Що сказала би його «стариня» на це, чи не сміялись
би з нього богданці, не казали б, що спарувався ведмідь із
ланею? Смішно й подумати! Гуцульський медвідь і мадярсь-
ка ланя мали би жити разом…

Та спало на Прокопка «нещістєчко», якого ніколи не
сподівався… 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 Прокоп-
ка від шибениці чорноока мадярочка… Підкупила сторожу
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 задержуватись
у Дебречині, щоб знову не попасти мадярам у руки – це раз,
а друге – знав, що мадярочка захоче напевно разом 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 невдячни-
ком. Але ж видить і знає Бог – він не міг інакше зробити.
Тож – най сьи дієт Божа воля!» – сказав і не пішов, а побіг
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 ґражду,
зайшов у хату… «Стариня» втратила вже була надію поба-
чити свого сина, Прокопка… Але не довго перебував тут, 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… -

 
II
 

Одної ж днини – грім із ясного – неба упав клопіт на го-
лову Молдавчуків.

Заходить у їх хату мадярочка з-за Дебречина. – Допита-
лася 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 ломаною мовою

усю правду про себе і їх Прокопка та про її велике кохання
до нього – кохання, яке її сюди, до них привело…

Починає мадярочка просити підшукати леґінів, які пішли
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 леґінь, який хотів би йти на розшуки
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 Прокопко ось-ось прийде! Але да-
ремна її надія – Прокопко не показується. Нема й чутки за
нього – ніхто не знає сказати, де він і що з ним. Та мимо цьо-
го мадярочка таки потішає себе, що Прокопко прийде, му-
сить прийти! А вона обловить його білими ручками за шию,
міцно-міцно пригорне до себе й не пустить його вже ніколи
від себе. Так думає, так потішає себе й сама до себе всмі-
хається…

Але минають дні, минають тижні – Прокопка нема. Почи-
нає мадярочка нетерпеливитися – розпука огортає її. Зали-



 
 
 

вається 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, хоче
кудись бігти, – годі завернути її…

А потім якось, здавалося, гарячка почала в неї меншати,
спадати, стало Молдавчукам легше на душі. Аж тут одно-
го 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 леґінів, іде з ними шукати
мадярочку, – як би й не було, хоч і мадярка, але ж душа в
неї християнська.

Пішов Молдавчук із леґінями 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 шу-
кати свого Прокопка. Зайшла між скелі над Тисою, вийшла
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 хату Молдавчу-



 
 
 

ка. Похоронили її по христіянському звичаю на богдансько-
му цвинтарі. Молдавчучка посадила на її могилі барвінок,
руту й м'яту… -

Але не минуло багато часу, а на голову Молдавчука спа-
ло нове нещастя, жура й клопіт. Одної неділі заіжднсае на
подвіря Молдавчука карета, а в ній два пани й два жандарми.

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 ґражду, а його заберуть у кримінал,
як не видасть у руки жандармів сина Прокопа.

Відпрошується бідний як може, «скузується» – 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 ґазда
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 спо-
кій.

Брат мадярочки казав розкопати її гріб та вийняти з нього



 
 
 

деревище зі сестрою. Забрав її зі собою, туди за Дебречин.
А за Прокопа не чути було нічого – по ньому застигнув

і слід… -
 

III
 

Залишім Богдан, перейдім у сусіднє село – Луги.
Там то, над потоком, жив ґазда Олекса Мотюк, була у ньо-

го донька, Матрона. Що гарна – то гарна, не було що казати,
всім старим і молодим впадала в очі її краса, але була вона
до того ще й росла, здорова і сильна, що й леґіні боялися
рівнятися з нею. Казали, що це її мати мала вродити «хлоп-
чіщя», але запіяв когут і вродила дівчину.

Мала багато женихів, але якось не дуже збирала її «охіть»
виходити заміж, та й ні один леґінь у Лугах не припадав їй
до вподоби. «Вібірчива» була – говорили люди.

Аж раз на храму познайомилася з одним леґінем із Бог-
дана – дуже він уподобався їй, а вона йому. Данцував із нею,
говорив, примилювався до неї. Був це Дмитро, син Петра
Лукенчука, ґазди в Богдані. Роззнайомилися обоє і полюби-
лися. 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. Багато



 
 
 

«мужчін» чіплялися до неї – підлабузнювалися, зачіпали, не
давали їй «переходу». Але Матрона любила свого Дмитри-
ка, а підлабузників гнала геть від себе – вірною була Дмит-
рикові.

Було раз таке:
Вийшла Матрона на полонину відознати свою маржину,

занести й дати їй отрубів і соли. Мусіла там і заночувати. В
стаї ґаздує молодий ватаг. Ватаг той ласими очима позирає
на неї.

Очі в нього, як у голодного вовка. Починає примилюва-
тися 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 попруж-
ку-крайку, а ватаг і не счувся, як Матрона зв'язала його руки
тою попружкою. Над постелею висіли на стіні курмеї мотуз-
ки – 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 коновці була
холодна вода – виляла її ватагові на голову – «най сьи прохо-
лодить». Усе те зробила в кількох хвилинах. З такої несподі-
ванки 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
ґаздика. —

А раненько заходять у стаю вівчарі і бовгарі – бачать їх ва-
таг зв'язаний, ще й прив'язаний до постелі. Відв'язали його
– він мовчить, лиш злющими очима поводить і зубами скре-
гоче 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 невдале
залицяння до чужої жінки, Дмитрової Матронки, скоро діз-
налися горєни на полонинах і селах – мали з чого сміятися,
а ватаг, не міг показатися людям – сором палив його, ганьбу
не міг скоро змити зі себе.

Тут сказав старий Молдавчук:
«Говоре, що гуцулки зрадливі, невірні своїм чоловікам, а

воно не зовсім правда – от єк, кажуть: «Не все те правда, що
на весіллях співають»… -

 
IV
 

Спокійно, миром, жили і ґаздували Дмитро й Матрона…
Й були би так у мирі, злагоді, добрі та гаразді вік свій у Лугах
провели, якби…

От був у Лугах один молодий опришок – Бог знає звідки



 
 
 

зайшов і всадовився тут. Він то пречепився до Матрони, як
– тут сказав Молдавчук таке, що його не годиться написати
– ну, скажімо, як ріпяк до кожуха, чи там до штанів…

Не знає бідна Матрона, як відогнати його від себе, як від-
проситися і відмолитися від напасного опришка, який нава-
жився, щоб там не було, зробити з Матрони свою «любаску».
Обіцяв їй золоті гори, казав дасть їй усі награбовані скарби,
най лиш полюбить його і позволить йому любити її.

Та Матрона не з тих – не хоче й слухати обіцянок опришка
– 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 Матрона
повдовіла б, тоді напевно стала би любкою опришка, а може
і його жінкою…

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 найдуть
його ніколи.

Минув день, пройшов і другий, Дмитра нема… Заходить
Матрона в голову, де подівся, що могло з Дмитром стати-
ся, починає журитися, ба й плакати. її серце прочувас щось
недобре.

Жде ще день, один і другий, Дмитра нема. Опришок щод-
нини заходить до Матрони, потішає її, каже, щоб не жури-
лася, 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 почорніла.
А опришок – скоро лише світ – уже в неї: розраджує, а

все присувається до Матрони, примилюється, рукою по лиці
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
підсмішкуеться. А ті його підсміхи морозом Матрону про-
ши-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 за-
ступає їй дорогу до дверей і говорить:

«От дурне бабське сотворінє, втікає від мене. Чого ж уті-
кати? Ти ж удовиця, а я леґінь, чому ж би нам не полюбити-
сьи? Дмитро не заборонить цего нам! Ні, ні, не заборонить!»

Що, що сказав ти? – скрикнула Матрона. Я вдовиця, ка-
жеш? Скажи, скажи ще раз цисе!»

«А певне, що вдовиця!» на це їй опришок.



 
 
 

«А звідки ти це знаєш? Хто це сказав тобі?» – питає Мат-
рона, 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 стати
мойов жінков! Мусиш! Не схочеш, підеш туди, куди пішов
твій Дмитро! Чуєш?»

На це не почув від Матрони ні одного слова. Це, що почула
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 ґаздівства… -

Куди пішла, куди ділась, того ніхто не знав і не довідався



 
 
 

ніколи… -
 
V
 

Прокіп блукав горами все літо – бував по цю і ту сторону
Чорногори – не міг натішитися своїми горами – не бачив же
їх увесь час, як був у опришках.

Блукаючи отак верхами й лісами, забув своє опришків-
ство, забув дебречинський кримінал, забув і мадярочку…
Хто би там, упиваючись красою гір, думав про те, що було
й минуло!

Та, кінчилося літо, наближалася осінь. Мусить Прокопко
подумати, що йому дальше робити, вертати д'хаті, чи шукати
десь у горах пристановища?

В село, до людей, якось не дуже тягне його. Зрештою,
осінь ще підожде трохи, а він мусить заглянути в такі дебри
й нетри гір і лісів, де ще ніколи не були його ноги й очі. Хо-
дить, шукає таких місць.

Зайшов у таку лісову темну пущу, що з неї світу Божого 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. Лякатися 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 застиг із
дива…

Перед ним долина над потоком – простора, зелена, зако-
сичена передосінними квіточками – останні проміння сонця
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 котюгу,
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 ґаздиню. Ґаз-
диня просить сідати на лавочці під хатою.

«Дєкувать, най все добро у вас сідаєт» – каже Прокопко…
Не питає вона його, звідкіль тут узявся, не питає він її, як

і чому зайшла сюди й осіла тут. – Це не годиться…
Припочив Прокіп, поговорив із ґаздинею то про це, то про

те, а все так «изподалеку» – й хоче попращати її і йти дальше.
Але ґаздиня уговорює його, щоб нікуди не йшов – от зараз



 
 
 

і ніч наляже на гори, тай воно сьи не єло 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 заночує – переночу-
вати в неї найдеться місце, тай і похарчувати є що – голоден
не піде спати, щоб, як кажуть не приснилися 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 очигла і скерувала їх до
мами, ніби питає очима, не словами, хто це той молодий чо-
ловік і чого зайшов сюди?

Неня каже:
«Що, Ксеню, забула, що маєш сказати? Привітай леґіня,

гостя і скажи „добрий вечер"».
Почервоніла дівчина по самі вуха й кланяючись у сторону

Прокопа, промовила стиха:
«Добрий вечір».
Нені сказала, що принесла в кошелю ґоґодзи й гриби, за-

несе їх у кліть. Сказала це й вийшла з хати.
Ґаздиня сказала Прокопові, що це її доня, Ксеня, її єдина

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 ґаздиня вечерю, поклала на стіл, засіли всі троє



 
 
 

до вечері. Мало говорили, а Ксеня то й ні словом не відзи-
вається. По вечері посиділи трохи й ґаздиня 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 ґаздиню, а
ще більше про її доню, Ксеню. Дивно, як то вона так якось
зараз таки на перший погляд уподобалася йому – напевно
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 пропасть, але не
може видістати зі себе голосу, а мадярочка разом із конем
з скали в пропасть – не видно вже їх, пропали 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 Прокоп-
ко 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 гір. Не міг Прокоп-
ко всидіти довго на одному місці, але тут, видається йому,



 
 
 

жив би й до смерти.
Бачить, Ксеня доїть коровку, ґаздиня виганяє дві кізоньки

у толоку.
Привітав їх Прокопко Божим словом.
Ґаздиня просить заходити в хату – на столі готове вже сні-

дання: корж, топлене масло, бриндзя, молоко…
Похарчували, піднялася з лавиці ґаздиня, встали Прокоп-

ко й Ксеня, перехрестилися по три рази до образа св. Мико-
лая на стіні, вклонився Прокопко ґаздині, кивнув головою
до Ксені, подякував за харчунок і хоче розпращатися з ними
«час в дорогу» – каже.

На це ґаздиня:
«А куди, леґіню, в котру дорогу, єк можна спитати»?
«Куди – на це їй Прокопко – цього то я й сам не знаю і

вам не скажу. Оттак усе наперед себе – куди думка понесе,
очі покажуть, ноги поведуть»…

«А поверни ще коли до нас, ми гостям усе раді» – каже
господиня.

«Може зайду ще д'вам, може» – відповідає Прокопко.
Сказав «може», а подумав «напевно» й зиркнув в сторону

Ксені, що стояла зі спущеними вділ очима.
Роздєкувавсьи Прокопко, попрощєвсьи, заверг на плече

пушку й пішов…
Ґаздиня «вірежила» його аж поза потік і побажала «добре

гостити, миром сходити й з Богом вернутисьи».
Вечером спитала «жєртома» Ксеню, єк уподобався їй тот



 
 
 

леґінь, що в них ночував. Ксеня лишень почервоніла, єк тот
буречок, що на її грєдці і нічого не відповіла нені.

 
VI
 

Проминув тиждень, як пішов Прокопко в ліси-гори.
Прийшла субота. Десь так перед самим полуднем показався
перед хатою ґаздині на лужку Прокіп-леґінь. Почерез плечі
перевішений убитий сернюк, у руках кілька диких курочок
і ґотур.

Ґаздиня просить заходити в хату, та Прокопко не йде, а
просить, щоб дала які великі бесаги – нащо вони йому, ска-
же потім. Дала ґаздиня одні бесаги, він каже дати ще другі.
Пішов у ліс з тими бесагами.

Вернув щойно д'вечеру – в обоїх бесагах уже завуджене
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 сернкжа, 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 завісив
так усего сернюка над ватрою. Обертав його на всі сторони,
щоб м'ясо спеклося і не пригоріло.



 
 
 

Як м'ясо спеклося, ґаздиня 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
хаті і заохочував до їжі…

З глеків, яких кілька поклала ґаздиня на стіл, попивали
доморобні «вина» з різних лісових ягід – їх уміла виготов-
лювати ґаздиня…

Після вечері говорили ще про це й те, а потім, помолились
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 го-
лосів не почути тут…

Усміхаючись сказала ґаздиня:
«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 про-
славляє-величає… Величаємо і ми, я і Ксеня, як можемо, як
уміємо, і знаємо коли неділя, коли велике свято, коли мале
свєтце».

Прокопові сказала, що в неділю не годиться стріляти
звірину, то ж не має чого йти знову в ліси – най відсвяткує
неділю тут у неї.



 
 
 

Показала йому все своє «ґаздівство»…
Бачив, що хата простора, але вікна маленькі, ні чоловік,

ні звір не дістануться крізь них у хату, але в хаті і в днину
темнувато, мало світла. Двері з тисових грубих дощок, замки
при них сильні, стальові. —

У хаті велика піч, постіль і лавиці застелені шкірами з різ-
них звірів. З кімнати двері до двох просторих коморклі-тей.
Вони повні всякого добра – не знати, звідки воно тут узяло-
ся, 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. Скелі
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 пущі…
Як, коли й чому зайшла ця ґаздиня в ці відлюдні сторони,

хто допоміг їй усадовитися тут і розґаздуватися, про це вона
не сказала, все це промовчала.

Не почув і не довідався Прокопко, хто заповнив обі комо-
ри всяким багатством і завісив на їх стінах пушки, пістолі і
порошниці – почув тільки, що з ґаздині непоганий стрілець,
та і її Ксеня добре вміє вже стріляти й ціляти.

Довідався ще, що ґаздині дуже добре живеться тут, як «у



 
 
 

Бога за пазухою» живе, задоволена тим, що має, що Господь
дає.

її світ і життя був оцей луг над потоком, темні ліси понад
ним, а там скали, гори, верхи. В них була її душа, їм віддала
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, молод-
ніла. 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 жалі…
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 ранку,



 
 
 

вийшла з хати, глянула, весь світ побілів, усе покрите білим
снігом… Зима.

Хто не бачив наших гір у зимі, той і не знає їх справжньої,
величної красоти. Гори – перемінені в казку – зачаровані,
заворожені…

Чарів карпатської зими ні словами висказати, ні на папір
покласти, ні описати, ні намалювати, як не досягнути руками
чарів надземських світів Божих…

Кілька днів і ночей не видно світу, безперестанку паде сніг
– тиша залягає гори…

А потім випогоджується – смереки, ялиці прибрані за-
мерзлим у кришталики снігом…

Усе 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
нікому 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 ґаздинею – встрявала в розмову, хоч
несміло й Ксеня – не була вона – як думав зразу Прокіп –
дикою, гірською рожею – вміла доречно й розумно про все,
що знала, говорити. Щораз більше подобалася Прокопові.

В понеділок рано сказав Прокіп, що вибирається в «свої»
ліси. Ґаздиня пригадала 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 Хре-
ста.

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 наших
горах дуже багато.

На Чесного Хреста раненько, поснідавши й покутавши все
в хаті і поза нею, сказала ґаздиня, що вибереться кудись не
долі, а горі потоком. Пристроїлася, як би куди на храм іш-
ла… А її Ксеня? Усе на ній новеньке, а на голові віночок



 
 
 

з квітів, які можна ще в цю пору найти в горах. Як молода
яличка, струнка – личка румяні, очі веселі – лиш стій і диви-
ся на неї. Не дивно, що Прокопко не спускає з неї своїх очей.

Пішли горі потоком – ні доріжки, ні стежки – треба по ка-
міню «штрикати» – крізь корчі і «краки» продиратися. Куди
йдуть і по що, цього не каже ґаздиня.

Аж ось вони під високою, стрімкою скалою. Тут задер-
жується ґаздиня.

Прокопко бачить у скалі двері… з грубо тесаного тисово-
го дерева… На право й на ліво від скали грубі тиси, інших
дерев нема тут.

Ґаздиня і Ксеня підходять до тисових дверей, щоб відчи-
нити їх. Скочив Прокопко й поміг відчинити ті тяжкі двері…

Входять до середини – темно тут, нічого не видно й хо-
лодно.

Ґаздиня викрешує вогню, запалює свічку, а нею засвічує
дві великі воскові свічі…

Прояснюється в очах Прокопка – бачить – це церква з пре-
столом і образами…

Але, що за церква? Такої він ніколи ще не бачив! Розгля-
дається по ній і не вірить своїм очам…

Престіл великий, різьблений, з тисового дерева. Над пре-
столом на стіні великий хрест, на ньому розпятии 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 од-
ній образ Діви Марії, на другій св. Юрій на коні з гострою
«пікою» в руці…

Поклали ґаздиня і її доня на престолі квіти, що їх принес-
ли, 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 ґаздиня, 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 ґаздиня,
мовчала Ксеня, не смів і Прокопко говорити, чи щось пита-
ти…

Вернули на лужок – ґаздиня зготовила обід, похарчували,
посідали на лавочці під хатою…

Божа, соняшна днинка. Світить і гріє ще сонечко, хоч чу-
ти вже і видно осінь, що ось-ось загостить у гори…

Повіває вітрець, колише віттям дерев, журчить потік, пах-
не живиця, шумить ліс… Святочна тиша, набожний на-
стрій… Коли говорять душа й серце, мусять мовчати уста…

Прокопко надіявся, що ґаздиня розповість щось про
церкву в скалі, але про це не сказала йому нічого.

Говорили потім про осінь, що незадовго заплаче дощем
над горами й покриє їх «мрєчами»-неґурами й про зиму, що



 
 
 

прийде осені на зміну й візьме гори в свої морозні обійми…
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 ґаздиня не здержувала його, лишень
спитала, чи ще коли загостить сюди. Прокопко сказав, що
напевно відвідає її, але коли, цього не знає і не може сказати.
Розпращався і пішов у ліси-гори…

Прийшла осінь, а за нею зима загостила в гори.
Два рази питала мати доню, як уподобався їй той леґінь

Прокопко, але відповіди не почула…
Покрили гори сніги, потиснули морози…
Ось уже на другий тиждень, у четвер, Святий Вечір – Різ-

дво Христове…
Все вже тут на лужку приготоване на велике, рокове свя-

то… Біда лишень, що не можна буде дістатися до церкви в
скалі – дузке снізкна зима цього року, треба буде ждати аж
до Великодня, щоб зайти в ту церкву й помолитися…

Нераз згадувала ґаздиня Прокопа й сама себе питала, що
діється з ним, і чи справді навідається ще сюди?

День перед Святим Вечором – надворі курить снігом, Бо-
жого 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 ґаздиня, але, здасться, 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 бути…

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 було

все, чого душа «забажаєт» – було варене й печене…
Ба, ґаздиня 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

ґаздині і гостя…
Починає Прокопко повістувати про себе – говорить прав-

ду.
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 мадярам,

посадили в крімінал.
Із криміналу вдалося йому втекти… Хто вирятував його

з нього, цього не сказав – ні словечком не згадав чорнооку
мадярочку…



 
 
 

Сказав, чому, вернувши з тюрми в Богдан, не міг там дов-
го бути, мадяри були б напевно шукали за ним, зловили б і
повісили б. А йому життя миле – він молодий, не нажився
ще на цім світі… Пішов із Богдана і не думає вже вертати
до нього.

Слухала ґаздиня 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 ґаздиня, 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, живе
тим, що дає ліс. У днину ходить лісами з пушкою, закладає
на звірину сітки, стріляє її і ловить, здіймає шкіри й сушить
їх, вудить і готовить м'ясо й так проходить йому час. «Весе-
ло, 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 шума-
ми 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 тижнів.
Ґаздиня сказала Прокопкові, що мусить у неї ждати свят –
не пустить його нікуди. В свята підуть до святині в скалі по-
молитись 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 нічого, зник…

Дивувалася ґаздиня, що воно могло з Прокопком статися,
заходила в голову, де міг подітися і чому покинув її хату.

Жде один, ба й другий і третій день, – Прокіп не вертає…
Починає вже й журитися…

А Ксеня? Та ходить, якби прибита, мовчить, робота не бе-
реться 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 ґудзиками, така сама ре-
мінна тобілка через плече.

Та, це не все! Витяг дві хустки, дві попружки й коралі –
це для ґаздині і Ксені.

А тоді розповів ось що:



 
 
 

Знав, що цей потік пливе але 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 мені святкувати,
буде тут ще хтось. Але хто, того не скажу – вздриш, будеш
знати» – сказала ґаздиня.

Дуже задивувався Прокоп, почувши це, але мовчав, не пи-
тав, хто буде тут та й ще не один.

Одного вечора, коли сиділи коло печі, спитав Прокопко
тихо й несміло:

«А що би було, єк би так я захотів тут у вас залишитися
на все, не прогнали би кочергов»?

Мовчала на це ґаздиня, не давала відповіди. Тоді Прокіп
каже:

«Ци хотіли б ви мати мене за зятя, а Ксеня за чоловіка»?
На це ґаздиня:
«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». Ґаздиня мет мати

зетя, Ксеня чоловіка, а Прокіп жінку… Усім 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, перед
Воскресенним вечором, гості! На конях приїхали. Напереді
старець у довгій з чорного сукна рясі, сива борода в нього
сягає до колін. Великий хрест на грудях, на голові висока
шапка. За ним старий, сивоволосий ґазда, а дальше два мо-
лоді ґазди. Ґаздиня сказала Прокопові, що це монах-свя-ще-
ник, старий ґазда – багач-дука з Ясіння, а два молоді ґазди,
це його сини… Всі три передові ясінські ґазди, Клемпуші,
знані в усіх горах.

Ґаздиня сказала гостям, що цей леґінь – він із Богдана –
Прокоп Молдавчук, має стати її зятем, якщо Божий старець,
монах, повінчає його з її Ксенею… Сказала це, вклонилася
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 вер-
нули 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 – зайшли
в хату. Тепер буде «весілля» не таке, як у Лугах, чи в Бог-
дані, чи в Ясінню – не може ж воно відбутися з усіма зви-
чаями, Ксеня не має навіть і дружки, Прокіп ні дружбів ні
світилок…

Але, славити Бога, є чим погоститися. Усякого добра на-
готовила ґаздиня, привезли й Клемпуші, що тільки могли
взяти зі собою на коні, та й немало всяких дарунків привез-
ли для «кнєзя» і «кнегині».

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…

 
IX
 

На наступну неділю оповіла ґаздиня своєму зятеві про се-



 
 
 

бе…
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 – убив-
ши дупіогуба, сама стала душогубкою. Як, поповнивши ду-
шогубство, залишила Луги й усе що мала і втікла з Ксенею
на руках у глибокі гори, в темні ліси…

Йшла понад Білу Тису – поки можна було йти понад нею,
а потім на Пєтрос, 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 ди-

тиною… Молилася до Господа, просила, щоби зглянувся не
так наді мною – яж душегубка, велика грішниця – а над ди-
тиною, невинним сотворінням…

Щастя, що мала при собі кресало й губку, могла розкла-
дати ватру вночі, щоб зігрітися – ночі ж холодні та й оборо-
нятися перед звірями треба було.

Як довго йшла понад той потік – не знаю. Жила з дити-
ною більше ягодами. Одної днини, а було це перед заходом
сонця, присіла на камені над потоком голодна й змучена –
заплакала, – плаче й дитина.

Аж чує, крізь шум потока пробивається якийсь людський
голос…



 
 
 

Слів – 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
здається? 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… Підійш-
ла Матрона д'ньому, привітала його… Він видно здивував-
ся звідкіль узялась тут у цій пущі «челідина» з дитиною на
руках…

Але про це не питав її – бачив по ній і її одежі, що певно
здалеку заблукала сюди.

Піднявся з каменя і казав їй іти за собою. Завів її під пе-
черу в скалі, казав сідати на камінній лавочці перед печерою.

Пішов у печеру й виніс із неї для дитини деревяну посу-
динку з медом, для її мами вуджену рибу, й казав харчува-
ти. Потім дав їм ще щось, бачив що обі – мати й дитина –
голодні.

А що було вже по заході сонця і був уже вечір, запровадив
Матрону з дитиною у печеру й казав, що тут може ніч пере-
спати 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 пе-

респав ніч під буком.
Рано пішла до потока, вмилася, вмила свою Ксенечку, а

тоді пішла знову в печеру, там приклякла разом із «печер-
ником» і помолилася.

Снідали-харчували, що «печерник» мав і чим їх погости-
ти міг…

Хотіла Матрона йти дальше. А куди, до кого й за чим, того
не знала… Хоч про це не говорила, та «печерник» догадався
всего.

Казав їй залишитися на два-три дні тут, у нього…
Матрона не могла дальше мовчати, розповіла йому все-

все про себе – нічого не притаїла – сказала всю правду…
«Божий старець» – був це монах – сказав їй, що піде ку-

дись і щойно другої днини верне – Матрона нехай тут сама
«ґаздує» і дбає, щоб не була голодна ні вона, ні дитина.

Вернув – але не сам – із ним прийшов якийсь старший
вже ґазда й два леґіні.

У всіх них були повні бесаги…
А що в них було, про це довідалася Матрона пізніше.
На другу днину досвіта пішли всі понад потік – зайшли

на оцей луг, де тепер хата й «ґаздівство» Матрони.
Той ґазда, що його привів монах, це був Клемпуш, найбо-

гатший «дука» в Ясінню, а два леґіні – його сини.
Вони то побудували на лужку зразу колибчину для Мат-



 
 
 

рони, а потім прийшли з «майстрами» й збудували оцю хату.
Тоді, за першим разом, принесли в бесагах усякі харчі, так
що не голодувала ні Матрона, ні її Ксеня.

Коли ж була готова хата з клітями й колешнями при ній,
пригнали сюди корову й дві козоньки й привезли на конях
усякого добра й харчів стільки, що це могло вистарчити на
всю осінь і зиму…

Знала Матрона, що все це зробили Клемпуші, та й не ли-
ше вони самі, але й другі ґазди з Ясіння, за намовою Божого
старця. «Ясінці» дуже любили його й шанували, та й у всьо-
му 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 ста-

рець. Учив Ксеню співати набожні пісні, оповідав їй багато
зі святого письма – біблії і євангелії.

А раз, у неділю, казав Матроні взяти Ксеню і йти за ним
потоком…

Завів їх у ту святиню в скалі, де потім звінчав Прокопа з
Ксенею…

Там відправив Службу Божу, молився довго й глибоко, ка-
зав і Матроні молитися щиро, потім висповідав її і заприча-
стив.

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 душегуб-
ство… Треба молитися, благати його й жити по його запові-
дях і законах.

Про ту скельну святиню оповів монах, що її викули в скалі
люди, які тут давно-давно жили, але правдивого Бога не зна-
ли, не були християнами – поганами були… Вони то викули
у скалі святиню для свого великого божка Перуна…

Наповнили її усякими скарбами, ті скарби є там і сьогодні.
Але глибоко під святинею, там друга святиня, однак непри-
ступна, в неї не молсе ніхто зайти, вона заворожена й закля-
та.

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 повмирали.
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 своєму зятеві Прокопо-
ві…

По довшій задумі додала, що вона почуває себе тут дуже
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.

Ба – вона знає джерела зі всякими, лікувальними водами
– все, все знає… Нераз приходять до неї потребуючі її допо-
моги люди, а вона всім помагає… Говорять, що вона знахор-
ка, 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. —

 
X
 

Став Прокопко ґаздувати на лужку. Казав колись неньо,
що з його Прокопка не буде ґазди… Помилився… Сам собі
не повірив би, як би побачив, що за ґазда 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 «пняки» – 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.

Усе, 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, див-
лячись на тих двох «леґінчиків» розумних і до всього «по-
хопних», послушних і над все відважних…

Петрик і Стефанко це найбільші скарби баби Матрони! За
ними скочила би в бистру воду, боролась би голими руками
з ведмедем.

Їх похрестив Божий старець, він навчив їх молитися, їм
оповідав усе те, що в Біблії і святому письмі.

 
* * *

 
Помножувалось багатство Прокопа, росло його ґаздів-

ство, а з ним і його сини. Стефанко любив ґаздівство, а Пет-
рик ліс, усе тягнуло його з пушкою в ліси… А оба були леґіні,
що любо було глянути на них… Не дивно – сини гір! Смі-
ливі, відважні й сильні, звинні й поривисті… Одним словом,
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
поріс, але розум у нього не старівся, був умом той самий –
ясний, здоровий, усім придатний і помічний…

Вперед умер Божий старець у печері, а потім, геть пізніше,



 
 
 

пішов за ним старий Клемпуш.
А на лужку було все по давньому: плило життя, як вода

потока, шуміло шумами лісів, заквітчувалося чічками цари-
нок на лузі, чергувалося із порами року… -

Стефанко помагає неневі ґаздувати, в усьому виручає йо-
го – буде мав Прокіп колись кому передати ґаздівство. А з
Петрика не буде ґазди, – що ні, то ні! Його «ґаздівство» – го-
ри, ліси, верхи, полонини… Там він днював би й ночував…
Тай знає він усі ті гори з лісами, поточинами, облазами й
нетрями, сиглами й полонинами, знає, де яка звірина побу-
ває – усе він знає…

 
XI
 

Була раз соняшна, погідна, літня днинка – десь так коло
Петра-Павла було це.

Але якось – а може воно так видалося – сонечко тої днини
скорше схопилося з нічного сну й зразу таки сильно пригрі-
ло. 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 сер-
нюка, 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…

А з чорної хмари – дощ! Ні не дощ, а злива! Ба й не злива,
а то певне сама хмара відорвалася від неба й водою залила
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 за-
гатила його воду. Та в нього страшна сила! Ось уже несе на
своїм спіненім хребті землю, каміння і дерево з тої гори…
Здається, кінець горам. А може й кінець світу. Довкола хати
вода – сягає вже до вікон… Знають Матрона й Прокіп, що
кінець їх життю, не відзиваються одне до одного… Попада-
ли 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 зника-
ють – з грюкотом і клекотом понесли їх грізні филі повені…
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 одно-
му верху й глянули туди, де їх хата, а в хаті баба й неньо…

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 туди

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 хмароло-
му над горами ніхто досі не пережив тут – найстарші люди
не «тємили» такого «нещістя» – такої страшної кари Божої.

«Так – Божа кара була це» – сказав Молдавчук, подумав-
ши… Може так покарав Господь Матрону й Прокопа за їх
гріхи – Матрону за душогубство, Прокопа за опришківство,
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 чистими,
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 ґаздував. Добрий і статечний ґазда
був цей Стефан Молдавчук – мій предок…

А Петрик? Той пропав десь у гірських неграх – ніхто не
чув за нього.

Там, де був лужок над потоком, а на ньому хата Матрони
й ґаздівство 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 «озе-

ро»-гать, чи як кажуть «клявза», що називається Лопушан-
ка… Таких «гатей-клявз» багато тепер у наших горах. Побу-
дували їх мадяри на обох горішних Тисах і на їх притоках,
а кожна з них має якусь назву, звичайно від потока: Дощі-
на, Апшінец, Стебна, Лазищіна, Говерля, Квасна, Стоговець,
Лозин, 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»…



 
 
 

 
«Лісовик»

 

 
І
 

Ще одно оповідання Івана Молдавчука, яке заховалось в
моїй пам'яті, а було про гуцула, який більшість свого жит-
тя провів у лісі, тому й прозвали його Лісовиком, або Са-
мот-ником, а то й Відлюдком. Про нього оповів Молдавчук
те, що чув колись хлопцем від свого діда. —

Жив трохи подальше від Богдана багатий ґазда, Іван Са-
лаґаш. У нього був, як сокіл ясний, син Никола. Салаґаш
і всі його, жінка й діти, були дуже побожні і богобоязливі,
ніколи не опускали богослуження, хоч було їм до церкви в
Богдані таки добре далеченько. У Бонсій боязні вихований
був і Никола.

Прийшов для Николи час думати про женячку. Ото впа-
ла йому в око гарненька білявочка, Єленка, донька годного
ґазди 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 діється
так, як люди задумають собі. Своєї долі ніхто не може пе-
редбачити. Отаке сталося із Николою і Єленкою… В Єленку
влюбився другий леґінь, Дмитро, син Степана Лопушника –
а той Лопушник, треба знати, був великий мольфар, планет-



 
 
 

ник і ворожбит.
Знався з нечистими силами й потрапив усе зробити – біль-

ше злого, ніж доброго. Мав велику силу, а від кого? Звісно
від щезників, а може і від самого Арідника. Люди не люби-
ли того Лопушника й боялися його, здалеку виминали його
хату.

Заслав Салаґаш сватів до Ковачука – домовились і догово-
рилися, чи як кажуть – «стокмились» – лагодяться до весіл-
ля. Радіють Никола і Єленка – ось-ось і звінчаються.

Діждалися весілля… Радісна днинка Божа – до шлюбу
їдуть Никола і Єленка на карих бистрих конях, за ними бо-
яри і світилки 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 нахлину-
ла темна, аж чорна хмара й закрила сонце, стало темно, як
уночі. А тут блискавиці і громи, зливний дощ із градом…
Трясуться, валяться гори від громів – громове пекло над го-
рами – 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 – княгиня…
Але ж і її кінь на землі…

Що це, що це? Припав до Єленки на землі Никола, підно-
сить її, а вона?… Зачинені очі, опавші руки й ноги – мерт-



 
 
 

ва? Ні, цьому не повірить Никола… Пригортає її до себе, го-
ворить до неї, а вона мовчить. Не відозветься, ні не промо-
вить… її убив грім. Але ж цього не може зрозуміти Никола,
це не може вміститися в його голову. Носить її на руках і
говорить до неї солодкими словами. А вона мовчить… Ле-
дви якось вирвали її з його рук. Занесли її в хату. Весільний
хоровід перемінився в похоронний похід. Що діялось тоді,
цього не переповісти словами. Це можна лишень 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 люди
на її похороні. На місці, де вбив її грім, поставив її неньо
камінний хрест. Він стоїть там і по нині. Довго, довго, не
переставали люди говорити про ту страшну, жєсну громову
«причку»… Знали добре, хто спричинив її, хто послав громи
на весільний похід Єленки і Николи. Хто ж би, як не моль-
фар Лопушник? Він – і ніхто другий! Він же вміє виклику-
вати 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 Ковачуко-
ва Єлена моєю невісткою, не буде й жінкою Салаґа-шового
Николи» – 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 Нико-
ли?



 
 
 

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 – по-
мстить! А потім шепче щось: помста – це ж гріх – помсту за-
лиши Богові… І так отой голос і той шепіт мутить йому ро-
зум, 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 пі-
шов 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… Стрі-
нув його сина, стрілися оба бартками, зударилася сталь у
сталь, посипались іскри…

Не знав Никола, звідки взялися в нього сила і звинність…
Лють і жадоба помсти насталили жили і м'язи в його руці.
Але все ж таки не легко й не скоро поконав молодого Ло-
пушника. Вкінці розлупав йому барткою голову і він упав на
землю залитий кровю.

Занісся Никола 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 Никола й побіг геть… Побіг, куди ноги понесли
його. З того часу ніхто вже не бачив його в Богдані.

Біг Никола, втікав у глибокі гори, в темні ліси. Нелюдсь-
ка 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, свистали й
сичали… Не давали Николі пристанути, відотхнути й при-
почити. Аж над якимось потоком упав зовсім обезсилений і
вснув. А потім, уставши, біг дальше, не знав рахуби ні днів,
ні ночей. Аж раз, коли смертельно втомлений уснув під яли-
цею, наскочили на нього опришки: пробудили його й поста-
вили 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 ватажок і забрав
із собою. Так то Никола став мимохіть опришком…

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 оприш-
ків у ватажка, який його дуже полюбив.

Куди то не ходили опришки, а з ними й Никола! Бува-
ли 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, відві-
дували 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 удалося
йому здобути й ограбити замок одного мадярського графа за
Сиготом, від того часу почав думати, що в нього неперемож-
на сила й що захоче, те й виконає.

А були на Мадярщині золоті бані – були там копальня зо-
лота й менниці, там перетоплювано й вироблювано золото на
гроші – таляри й дукати – там була й скарбниця Мадярщи-
ни – але все це було в замку, на високій скелі, а замок був
обведений грубезним муром із залізними сильними брама-
ми. Дістатись туди було майже неможливо – замку сторожи-
ли жандарми і вояки.

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-скарб-
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 – коли
ж опришки пробували видрапатися на мур, посипали на них
градом куль.

Та це б нічого… А то відчиняється одна, потім друга бра-
ма, а крізь них сотні вояків випадають на опришків. Почався
– не бій, а страшна різня… На одного опришка кілька «ка-
тунів»… Але опришки дуже дорого продають своє життя!
Сам ватажок положив трупом з десяток вояків…

Гори трупів під мурами замку – полягли майже всі оприш-
ки – поляг і їх ватажок. Никола, важко ранений, лежить і
стогне… Добив би себе, але не має чим… УтратиЕ пам'ять,
очутився потім у темниці…

Так то закінчився напад опришків на Золоту Баню… її
здобув пізніше Олекса Довбуш… Але здобув не силою, а
хитрощами і підступом.



 
 
 

 
II
 

Опришка Николу занесла сторожа замку в темницю і ки-
нула на піл. Був довгий час без пам'яті, а там очуняв, став ду-
мати, знав – його чекає шибениця. Перед його очима стануло
все його життя, а за нього жде його тут шибениця, а там Бо-
жий Суд. Пригадав собі молитви, яких колись навчила мати
й почав молитися… молиться щиро, гарячо… А потім запав
у твердий, мертвецький сон. У сні мав різні привиди… 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 по-
вісять тебе, будеш жити. Але самою молитвою не можна спо-
кутувати гріхів – їх мусиш спокутувати у твоїм дальшім жит-
тю!..

Заскреготав другого дня ключ у дверях. У темницю ввій-
шов сторож, поглянути мабуть, чи опришок живий ще.
Підійшов 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 сторожеві
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 зам-
ку пила вино, співала й танцювала… Певно й той сторож у
темниці не був тверезий… Брама в мурі була відчинена 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 дальше…
Здавалося, що якась невидима рука веде його незнаними по-
лями, лугами й лісами. Як довго біг, того не знав. Аж опи-
нився у якійсь темній печері… Напівмертвий упав і вснув,
чи може завмер… Щойно десь на другий день очуняв, 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… По-
бачив над собою старого-старезного діда… Весь оброслий
сивим, аж білим, довгим волоссям: здавалося це не волос, 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 розпові-
дав, а старець слухав і покивував головою. Про себе старе-
ць 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 поку-
ту за гріхи й наказував зчаста молитися, поклони бити й го-
віти. Никола виконував усе охітно й без нарікання. Знав, що
всім цим відплачується за чудесне врятування від мадярсь-
кої шибениці.

Як довго був Никола в печері старця, того не знав. Але од-
ного вечора сказав печерник, що вже може відійти від ньо-
го в свої гори, він хоче дальше самітно жити і в самоті своє
життя закінчити. Нема в світі нічого ціннішого понад само-
ту.

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 відри-
вають від землі, окрилюють і підносять до сонця… «Знаю,
знаю – говорив – усі горєни люблять самітне життя, в зимар-
ці, високо у верхах, на полонинах, чи зимою в шаласі, по-



 
 
 

люючи на лісну звірину. Люблять і далекі самітні мадрівки
мовчазними лісами й темними зворами. Полюбиш і ти са-
моту, як полюбив я її. Прощай! Іди й не забувай того, що
чув і бачив у цій печері. До смерти не забудь і май завжди
на тямці, що воно не є так, як люди думають. Вони вірять,
що є лише один світ – земля, по якій вони ходять; ні! – три
світи сотворив Господь: наземний, підземний і надземний.
Наземний знають усі, але підземний мало хто вміє зглибити
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 відпустив
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 пе-
чері, передовсім те, що лише на самоті можна завжди з Бо-
гом пробувати, та що тільки в лісі можна найти спокій і прав-
ду життя… Нема вже того Николи, що був колись… Ні то-
го, 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 ґруня на ґрунь, 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 затягну-
ти його в озеро. Никола й сам не знав, як вирвався від щез-
ників, а відьму стряс із себе в озеро. Але ж із озера почало
вилазити всяке гадя і до Николи. Щастя, що в нього був то-
пір – 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 Чор-
ногору, там найшов для себе «осідок» у лісі під Пєтросом.

«Тут осяду – тут буду жити, поки дозволить Господь» –
сказав Никола… Збудував собі хату – колибку з грубезних
бервен і покрив її теж грубими, коленими дошками і важким
плиттям. Без цього не вдержалась би криша перед верховин-
ними бурями. Вікон у колибі не було – на її середині горіла
вічна жива ватра й давала світло і тепло. Тут, у цьому лісі, у
хаті-колибчині, був Никола, як казав, у себе дома. Не лякав-
ся 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 обійме руками, вирвати
з корінням, може дужатися і з ведмедем.

Задомовився у своїй колибі у «своєму» лісі – тут йому
жити, тут і вмирати. Він справжній Лісовик, син Чорногори



 
 
 

й лісів довкола неї.
Полюбив ліс під Пєтросом і зжився з ним… Ліс для нього

рідний батько, друг, приятель. Пригортає його до себе, го-
лубить і пестить, дає розраду й потіху, хоронить від бурей 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. Разом
із лісом, жив, шумів, говорив, то завмирав, то оживав, то за-
сипляв, то прокидався… Ліс був для Николи й церквою, по-
вною спокою і тиші, та й ангельського співу і приглушених
молитов.

Так, так, ліс це справді дбайливий батько. Хоча багато в
нього дітей-дерев, але він за кожне дбає, жадного не забуває,
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 шептати
злагідна, коли шуміти грізно – вміє співати, вміє і плакати,
радіти й смуткувати.

Ліс як і чоловік – має свою молодість: буйну, розгукану,
має і старість: повалену, 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 взялися,
як із ким зводили смертельні бої, це знає тільки ліс, знає і
мовчить, покривши їх корінням дерев і мохом…

Багато в лісах і звіринних костей, і 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 печери,
в яких жили, закриті лісом.

Та й скарбів усяких в лісах багато, але вони закриті й за-
ховані так, що людське око їх не догляне, а рука не досягне.
Попав був раз Никола в печеру зі скарбами, закриту темним
лісом, чого він там не побачив, але що ж – коли вийти з тої
печери не міг… Був би там навіки залишився, як би не якась
невидима рука, що вивела його з тої печери й шепнула в ухо,
щоб держався здалеку від того, що ліс закрив.

На скельних верхах-шпилях, над глибокими пропастями
височіли колись могутні замки, а хто їх там побудував, ніхто
не знає, а в них духи, що нераз у часі бурей кричать і заво-
дять, то плачуть, то регочуться, у темні ночі світять огнисти-
ми 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, во-
рожбу, 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 Никола 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 ньо-
го 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 голод-
ні 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
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.

Никола говорив до них – вони розуміли його, а він їх.
Минав час, Никола старівся, але не скоро, поволеньки, по-

мало…



 
 
 

Рознеслась по горах чутка: Під Пєтросом живе великий
чародій, планетник, ворожбит, заклинач, знахор і віщун…

І так воно було справді, але як воно прийшло до цього?
Ото вишукав Никола 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 Никола 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 хво-
робу й болі та відвернути тучеві хмари. Все міг Лісовик…
Никола.

Тож і не диво, що до нього заходило щораз більше людей
з усіма потребами і розносили по горах славу про чародія
Лісовика під Пєтросом…

А тут сталося ще й таке:
Зайшли аж у Чорногору чужі зайди-пани на полювання.

Побачивши їх, попав наш Лісовик у велику лють. Чує голо-



 
 
 

си ловецьких рогів, чує і вистріли; буриться у ньому кров,
затискає кулаки, скрегоче зубами:

«Не будете зайдеї по наших горах ходити й нашу звірину
стріляти, ні, ні, не буде цього!»

Вийшов на горбок за своєю колибою і звертаючись на всі
чотири сторони світу, почав махати руками й щось говори-
ти, а за якийсь часок усі гори й ліси почали вкриватись гу-
стою, темною, непроглядною неґурою-мрякою, стало зовсім
темно, на крок нічого не видно.

На гори паде «мреч», а на ловців страх… А там блиска-
виці, громи й зливний дощ… Не знають ловці, що робити й
куди діватись… От «полювання», от Чорногора! Бодай 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, зовсім
близько.

Націляються на них ловці, але що це? Пушки не випуска-
ють зі себе куль, не стріляють…

Ні одна пушка не вистрілює! Лютіють стрільці, скажені-
ють – не вдіють нічого… А Никола радіє, підсміхується. Це
ж він «замовив» пушки зайдеям… Усміх Николи завважив
один із стрільців, пірвала його лють, підняв руку, щоб уда-
рити Николу в лице. Ага, вдариш! Щось скрутило йому ру-
ку – ні, не вдарить… «Чари, чари!» закричала чужа, панська
нехар і розбіглася – повтікали, хто куди міг.



 
 
 

А нашого Лісовика як би хто на сто коней посадив, не ті-
шиться, 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, тіль-
ки 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 можна
було відірвати очей від них! Сміялись, співали й танцювали
та й руками й очима манили Лісовика до себе. О, не легко
було не піддатись чарам їх краси! Нераз здавалося Николі,
що таки затягнуть його в глибину лісів і вже ніколи не випу-
стять 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 своє-
му лісі. Але, як то кажуть, біда найде чоловіка й на його печі.
Таке сталося і з нашим Лісовиком…

Заходить раз до нього не стара ще молодиця – не погана,
чорноока й кучерява, вдовиця з Ясіння – з потребою якоюсь,
з орудкою заходить… Дуже говірлива, балакуча, меле язи-
ком, як млинком – не перестає молоти…

Бідкається над Миколкою, що такий самітний, не має- на-
віть до кого заговорити, душу розвести… Говорить, а все за-
вертає очима, підсміхається, присувається до Николи, при-



 
 
 

милюється… Але Никола – як камінь – не дає спокусити се-
бе…

Бачить вдовичка – не вдіє нічого. Пращає Николу й від-
ходить. А Никола дякує Господеві, що позбувся біди з коли-
би. Діждавши ночі, помолився і пішов спати. Вснув.

А молодиця сновиддю залазить у колибу… Вона не відій-
шла далеко, переждала в лісі, а як міркувала, що Никола
заснув, лізе в колибу… Стає над спячим Николою, шепче
щось, скроплює якоюсь водою його чоло й запихає в пазу-
ху засушене зілля… Зробила, що мала зробити й відійшла,
підсміхаючись. Переспить десь у лісі на моху під ялицею –
це для неї не першина…

З тяжкою головою пробудився рано Никола – щось нудить
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 заблу-
дила була, мусіла спати в лісі, змерзла й прийшла в колибу
погрітись…

Глядить на неї Никола й видається йому, що відколи живе,
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 Николи, підморгує,
пригортається до нього, а там бере за руку й виводить з ко-
либи… А Никола нічого на це не каже, не пручається, іде за
молодицею. Щось чудне діється з ним – увесь світ обміни-



 
 
 

вся, не той, що був досі… Дерева в лісі зеленіші, ліс якось
інакше й веселіше шумить, ніби співає, грає, пташки голос-
ніше, радісніше співають, і квіточки ніби моргають і сміють-
ся до нього, небо ніби наближається, нахиляється до нього,
а сонце – і гріє, і пестить, і голубить. О, Никола щойно тепер
пізнав, який цей світ гарний, чудесний, прекрасний…

А молодичка ввесь час за руку його тримає і пташкою до
нього співає, зазулькою кукає…

Давний Никола залишився в колибі під Пєтросом, а новий
іде, куди молодичка веде, в Ясіння… Там у колибі, залишив
усе: розум, волю і силу…

Завела вдовиця Николу в свою ґражду – ґражда велика,
багацька.

Починає ладитись до весілля – весілля має бути гучне,
славне на все Ясіння… Ось воно вже – їде Никола до шлю-
бу із вдовою Парасиною… Увесь час здається йому, що ось-
ось ударить грім і вб'є його княгиню, як колись Єленку. Але
грому не було – Никола звінчався з Парасиною.

Ну й почали обоє ґаздувати… Никола живе і діє не своїм
розумом і волею, а тим, що накаже й прикаже Парасина…

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 Пара-
сина велика відьма й чарівниця, тому й легко звела його з
розуму й підкорила його собі.



 
 
 

Але все ж таки бували в нього часами проблиски розуму,
відчинялися очі й будилися думки. Тоді збирала його охота
втікати геть від Парасини. Та нелегко це було зробити, Па-
расина 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 летіти на
відьомський «шабаш» на Говерлю, а з цього скористав Ни-
кола 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 Пєтросом, 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 блукати
верхами, лісами й полонинами – був Лісовиком, тепер буде
волокитою…

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 відь-
ма Парасина. Йому завжди видавалося, що вона ось-ось тут
за ним. Аж знайшов знову дев'ять чудодійних джерел і змив
себе живою водою – тоді щойно дала йому спокій Парасина,
а в нього вступив давній дух і вернулася сила.



 
 
 

Заблукав у темні первовічні ліси під Копилашем і опини-
вся серед скель, де випливає потік Руський. Осів там у пе-
чері. Певне там ще ніколи не була людська нога.

Пригравав йому там потік, співав ліс, тільки сонце не за-
глядало туди. У днину все там спало. Щойно вночі будило-
ся тут життя. Палала голосно ватра в печері, потік грімкіше
грав, дерева вели голосні розговори, ревіли й вили звірі, ве-
ли з собою боротьбу. Оживали духи, замість птахів співали
Лісні й Мавки…

Така ніч, це була для Николи чарівна казка, що гріла сер-
це, пестила душу, ворушила думки, грала кров'ю в жилах і
брала на крила чарів і несла все вище й вище аж до місяця,
аж до зірок…

І добре було Николі. А ще як присвоїв собі ведмедика-ту-
лука, що певне хтось убив його маму-ведмедицю, тоді не був
Никола вже самітником, мав товариша вірного, друга щиро-
го. Не було йому скучно й сумно.

Одної літньої днини, перед вечером, коли сонце збира-
лось прощати гори й клало вже свою золотисту руку на вер-
хи лісів і на полонини, коли ліси на прощання кланялись йо-
му, а полонини сміялись до нього, тоді то Никола, блукаючи,
опинився ненадійно під Піп-Іваном, під могутньою скалою,
що нависла над невеличким бурхливим потоком і" була за-
росла самими кедрами й тисами. Там присів, щоб припочити
й потішитись чарами краси передвечірнього гірського світу.

Боже, що за краса – подумав і наче заворожений запав у



 
 
 

півсон. Аж чує, а може це лише так йому в сні мерещиться, –
таки чує, зі скали пробивається якийсь голос, ніби хтось пла-
че, ніби тужливо співає…

Встає Никола з колоди, на якій присів був, пробивається
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 грубезну
плиту, думає, що це й будуть двері до неї. Ба, плита велика,
груба й важка, не легко відвалити її… Бере в руки грубезний
кіл, добуває усіх сил раз, другий і третій, підважує плиту.
Зрушив її так, що може вже пересунутися до середини скали.

Проліз до середини – але ж там зовсім темно. Викрешує
огню, запалює сухі скіпки й диво, – від них загоряються грубі
воскові свічки, що були в середині скали… Бачить – просто-
ра кімната, на середині стіл, а на ньому золоті й срібні свіч-
ники, лавиці і стільці різьблені з дерева й викуті з мармуру
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 глибині
коридору, чує Никола жіночий спів, не спів, а плач… Підхо-
дить до дверей тієї кімнати, напругою всіх сил виважує їх…

Перед ним чудо-диво… Не стара ще жінка-красуня, з ве-
ликими чорними очима, з яких пливуть сльози, обличчя зов-



 
 
 

сім бліде, уста викривлені болем. Не говорить нічого, не від-
зивається, лише наставляє обі руки до Николи. А Никола бе-
ре за ті руки, – руки холодніші від леду – виводить її з пала-
цу на двір. Щойно станули на порозі з палацу й на очах пе-
реляканого Николи розсипалась красуня в порох, а вітрець
заніс його в потік.

Тої самої хвилини задудніло, загуділо і загреміло щось
страшливо 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 ста-
рий-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:

– 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 Верховину
й хотіли завоювати для себе цю нашу перлину з перлин, пре-
красну 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 скелі під
горою палац, до якого не дістанеться жаден ворог. Данилич
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 кращу
від сонця; вона стала його дружиною. Звалася Аделайда. Та-
кої 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 Да-
нилич 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 лицар.
Великий красунь був. Він то й Аделайда покохались – Аде-
лейда зрадила свого мужа. Думала певне, що він уже не по-
вернеться 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. Ко-

ханця посік він на кусні, а зрадницю Аделайду зачинив на-
віки в темній кімнаті і закляв її, щоб і не вмерла, і не видіста-



 
 
 

лася ніколи з кімнати, аж до судного дня. А сторожеві, моє-
му прадідові, казав відрубати голову. Вхід до палацу казав
Данилич завалити важкою камінною плитою. Скочив на ко-
ня і поїхав геть із своїми воїнами…

Ти, незнайомий чоловіче, маєш якусь дивну, несамови-
ту силу, коли потрапив дістатися до середини палацу й від-
чинити двері до кімнати з грішницею-зрадницею, але це не
пройде тобі безкарно, – ні, ні, не пройде!

Хотів Никола щось сказати, але старець лише рукою мах-
нув і зник, якби його тут і не було. А над Піп-Іваном звія-
лась 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 відмінився.
Був чарівником, ворожбитом, примівником, мав силу, а те-
пер 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 то-
вариством, 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 стариком по-
вернув туди, звідки колись вийшов молодим леґінем.

На господарстві його неня ґаздував тепер син його молод-
шого брата. Приняв стрийка дуже радо, лише до його ведме-
дя 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 гірських
закутин приходили духи й мучили його. Віднайшов Никола
гроші з часів свого опришківства й побудував невелику, але
гарну церковцю з образами св. Николая і св. Єлени з різьб-
леними свічниками і павуками, престолом і іконостасом, але
й це не відогнало від нього духів, що напастували його но-
чами.

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 Никола 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
наших горах у землі і скалах, не вільно нарушувати – це
святість! На все прийде час!»

Не легку смерть мав Никола: кричав і відмахувався рука-



 
 
 

ми. То відганяв від себе духи, то відьму Парасину, то про-
сив Єленку, щоб приготовила для нього місце коло себе на
цвинтарі, 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 своє довге повістування –
були в нас колись не такі люди, як нині, і діялись ріжні чу-
да-дива, в які не хотять вірити сьогоднішні люди!!»



 
 
 

 
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 «повісту-
вати»… Ось дещо з того, що тоді Молдавчук оповів.

Що-як-що, а старовинні звичаї, обряди та вірування були
в «горєн» у великому пошінівку. В кождому селі був хтось
із старих, хто пильно дбав і сокотив, щоб ніхто не посмів
«нарушіти» старовину. Старовина – це ж святість, це скарб,
залишений предками – це ціннощі над ціннощами! Казали
старики: як довго шануємо і сокотимо нашу старовіччину,
так довго жиемо. Дали б їй пропасти й загинути, тоді й ми
загинули б разом із нею.

Пригадував Молдавчук, як то бувало, та ще й тепер буває
у селах над Тисами.

Вже в хвилині, коли приходить на світ дитина, треба при-
держуватись старосвітських звичаїв, а їх дуже багато. Тоді
то приходять дванадцять «судців» і вибирають для дитини
звізду, яка має становити її долю. Усе життя дитини буде за-
лежне від тієї звізди, яку виберуть судці для неї… Не лише
доля, але й життя дитини залежне буде від вибраної і при-
значеної їй звізди.

Але ж це не все ще. Може зайти і таке, що до новонарод-



 
 
 

женої дитини підсунеться ненадійно чортиця і перемінить її
у «відмінника»… в щось нелюдське. А щоб запобігти цьо-
му, баба-повитуха засвічує біля новородка воскову свічку,
щоб та своїм світлом притягала ангела, оборонця перед чор-
тицею. Та свічка має горіти поки священик не охрестить ди-
тину, – саме хрещення дитини не таке важне, як хрестини й
«колачини», пов'язані з набутком-гостиною і співами…

А вже весілля, так це одна з найважливіших подій в жит-
тю верховинця. Поки верховинець був нежонатим, доти він
був лише «пустий др'ючок», щойно як звінчався – «очолові-
чився» – ставав господарем-«ґаздов»…

Перед вінчанням – сватання, передшлюбне зговорен-
ня-умова, дотично «віна»-посагу, а дальше всякі, довгі при-
готування до весілля, а потім вінчання-шлюб. Та це чисто
церковна 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 преріж-
ними обрядами, яких словами й не переповісти. Звичайно
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 «старовіч-
чина»… Від цього ж залежне все життя новоженців, їх до-
ля, 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 бу-



 
 
 

ти позбавлена окремих звичаїв і обрядів… Звичайно гуцул
ніколи не лякався смерти, це ж лише перехід із цього в дру-
гий світ – «от єк» із Богдана в Луги, чи в Рахів… Одне тільки
турбувало горєн: а чи будуть і там Карпати з лісами, верхами
й ґрунями та бистрими річками? Чи почують і там веселий
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 захлинався, 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 смерти аж до
зложення у гріб і ще й після цього…

А вже з різними святами, передовсім із тими великими –
роковими, як Різдво, Водохрещі, Великдень і Свята Неділя
(Зелені свята) так із ними пов'язано дуже багато обрядів і
звичаїв, яких не дай Боже поминути або забути, а то могли б
на винуватців спасти великі нещастя: неврожай, градобиття,
повінь, або посуха, бола, пошесть, помір…

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 Чор-
ногорою і Говерлею, запався б у «преісподне», а їх Карпати
залило би море…

В найбільшому «пошінівку» мали старовіччину старі, за-



 
 
 

можні, чільні ґазди, багатії-дуки. Вони то пильно дбали, щоб
ніхто не схибив, не зійшов із тих стежок, плаїв і доріг, якими
ходили предки «горен».

Ті дуки, сторожі старовіччини, мали «ґражди-посидки»
одні від одних далеко. А побудовані були ті ґражди ще їх
предками з дерева твердого як залізо. Ті ґражди переда-
вані були з роду в рід такими, як були колись – з малими
віконцями, столами, застеленими білосніжними, вишивани-
ми скатертями, лавицями, покритими пухнастими, взори-
стими ліжниками, кахлевими печами зеленої краски з ріж-
ними звір'ятами на них, із ліжками на високих, різьблених
ногах-стояках, із висячими над ними жердками з килима-
ми й веренями, з різьбленими намисниками з поливаними
мисками, з різьбленими в повалі посеред хати сволоками, з
закуреними на стінах образами-іконами на шклі і полотні,
з коморами повними аж переповненими ріжним добром, а
передовсім із усякою зброєю, часто посрібленими й позоло-
ченими пушками-крісами, з прекрасними, всяко жировани-
ми пістолями й різьбленими з оленіх рогів порошницями, з
ріжною, теж різьбленою дерев'яною посудою, кінською упря-
жою, вибиваною мосяжними, мідяними й срібними гузичка-
ми, із золотими, срібленими стременами, з вуздечками-кан-
тарами, сідлами-тарницями, що своєю різьбою брали за очі.

А скільки було там одежі – «мужчінської» і «челідинсь-
кої», того не зрахувати й не зважити! Кожухи, киптарі, серда-
ки, гачі, постоли, ґуґлі, сорочки, запаски- крайки-попружки,



 
 
 

зґарди, скіряні тобілки й дзьобеньки, наручниці і капчурі,
хустки шовкові квітисті, коралі і пацьорки, а теж і топір-
ці-бартки, різьблені та обивані бляхою, та челідинські «би-
чики»…

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,
були завжди й бочки з вином.

Крім двох комор при хаті була ще велика комора поза ха-
тою в подвір'ю, теж наповнена усяким добром. В окремому
сховку находилися в скрині, оббитій залізом, «червоні», та-
ляри й дукати, громаджені й переховувані з роду в рід…

Довкола ґражди був паркан із грубого, твердого дилля, по-
критий дошками, а біля паркану, з подвір'я, були різні схов-
ки на господарське приладдя, як дерев'яні плуги й борони,
вози, сани, корчуги та ярма й на всяке знаряддя столярське,
боднарське й ковальське. Ґазда-гуцул був же майстер «на всі
руки» – все, що було йому потрібне, сам, власними руками
спор'яджував – був, як то кажуть, «самовистарчальним».

Сокотили ґазди все, що їм дісталося в спадку по предках,
і старалися всіма силами побільше ще передати нащадкам.
Але з усього в найбільшому пошанівку мали старовинний
побут, звичаї й обряди, щоб ніхто не важився топтати й по-
ганити їх, або забувати, чи зміняти. Всякі «новинки» гнали
від людей у дебри, печери, щоб їх не бачили «хрищені» лю-
ди, щоб не чули за них ґазди!



 
 
 

Якже ж не сокотити й не шанувати всього того, що зали-
шили прадіди? їх же душі літають понад ґраждами, 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 один із роду Котланів у Богдані,
Дмитро. При тому був він і дуже розумний – богданці часто
засягали в нього ради й поради. Не лише давав їм поради –
він передовсім учив всіх любити гори. Сам він любив над-
тисанські гори понад усе в світі. Тому то й часто хмурив чо-
ло й ломив руки, бачучи як усякі зайди лізуть у Бескиди й
нищить їх красу, ліси… Знав і другим казав: зникнуть бес-
кидські ліси, зникне краса й богатство Карпат – зайди оже-
брачуть горєн… 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-кля-
взи, роблять штучні озера на ріках і потоках гір і на бистрі
хвилі вод із тих озер кидають зрубане дерево й сплавляють
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 – Пшине-
ць, над Білою – клявза «Говерля», Дощина, Жубринка, Стеб-
на, Лопушанка, Студена, Яплин, Балтатул, Щавул, Квасна…
Майже на кожному потоці збудовані гаті, яких води з вес-



 
 
 

ни до осені несуть на своїх филях скарби Карпат – дерево
з лісів.

Бачив усе те Дмитро Котлан, бачили й другі господарі Бог-
дана й других бескидських сіл, а їх серця кровавились з жа-
лю 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 виключ-
ною 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 ґражду з усім багатством, з доброю жінкою
і сином одинаком. Любив гори так як і Господа, їх Творця.
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, зійшовшись
разом, говорили з собою не устами, а серцями, – відкривали
свої душі перед собою, згадували давнину й співаночками
прикрашували теперішнє.

Славні на весь Богдан були гостини-набутки в Дмитра
Котлана. В усякі «рокові» свята була його хата повна гостей.
А він ходив поміж ними, припрошував і заохочував харчу-
вати, пити й веселитися, співати й танцювати. Що ж то бу-
ло йому для гостей зарізати вола, з десять баранів, придба-
ти м'яса з оленів і диків, а до того привезти з Сиготу кіль-
ка бочілок золотистого вина? О – дуже славні і голосні були



 
 
 

набутки в Дмитра Котлана! Гості пили й їли, але п'яних не
було там ніколи! Справжній, годний ґазда не може пити поза
мірку – казали тоді гор'єни. Що ж діється, коли Тиса вийде
поза міру, вийде з своїх берегів? Наносить багато шкоди го-
рам і людям! Пияцтво, це була велика ганьба й «поругань-
ство» для ґазди.

Мав Котлан свою велику й багату ґражду в тому місці, де
потік Богдан зливався з Білою Тисою. Жінка походила з ба-
гатого роду Молдавчуків. Обоє жили й ґаздували, як казали,
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 благо-
словив їх, крив їх добром і гараздом, не давав їм поступити
на лихе місце.

Мали одного лише сина, Іванка, й дві доньки. Іванко був,
як то кажуть, «сніський неньо», в усьому вдався в неня,
подібний був до нього не лише ростом і поставою, але і вда-
чею! Горді були неньо і мати своїм сином Іванком. А прий-
шов час оженити Іванка, неньо казав, що не потребує шука-
ти для нього жінки – він сам собі найде її… І так воно бу-
ло. Іванко найшов для себе дружину – струнку як молода
яличка на полонині, звинну як молода ланя, милу як зозуль-
ка в лузі. А була вона не з Богдана, а з далекого великого се-
ла Ясіня. Розпізнався з нею Іванко одного літа на полонині.
Пізналися обоє і полюбилися. Засватав Іванко свою Ксенго,
доньку великого багача в Ясінню, Клемпуша, восені, але їх
весілля відбулося щойно по Різдві. Ґаздівське й гучне було



 
 
 

весілля! Гостей було на весіллю як людей на ярмарку. А са-
мі чільні, годні, багаті ґазди й ґаздині. Пили, їли, веселили-
ся-набували, співали й танцювали аж хата гуділа й трясла-
ся. Повних два тижні тривало весілля, зажили молодята на
ґаздівстві неня Дмитра. Радіють обоє собою, а стариня ними
радіє і тішиться. Живе Іванко з Ксенею на втіху батькам, на
славу Бога…

Та, як то кажуть, біда не спить, а чигає на людей. Таке ста-
лося і з Котланами. Діждалися літа – пішов Іванко з овечка-
ми, коровками та з бовгарами й вівчарями на полонину^~«В"
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 золо-
того сонця, як над полониною? А де ж так весело пташки
щебечуть і зозулі кують, як на полонині? Де стільки запаш-
них квіточок-чічок і шуму лісів, що полонину віночком об-
вили? 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-
хаються і їм привіт посилають, 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, заме-
тушились верховинці. Чарівні, як мід солодкі, як чічки за-
пашні пронеслися гірськими селами слова: «Полонинський
вихід»!

Велике, величне, з радісних найрадісніше, верховинське
свято! Замаєне зеленим листям, закосичене чічками, розі-
гране грайливими потоками!]

Веселість і радість розпирає груди верховинців! Радіє цим
днем і Іванко Котланів, о, ще й як радіє! Хоч трохи й жаль
йому розходитися із Ксенею! Та ніщо, вона відвідуватиме
його на полонині. То ж – з Богом у верхи, на зелену полони-
ну! Розпрощався Іванко із старинею і Ксенею, пішов із мар-
жиною і овечками на свою полонину. Як Бог допоможе, по-
вернеться аж по Матці Божій…

Вийшов на полонину, глянув на неї – серце радіє, душа
співає, очі сміються… Слава й дяка Господеві за всю ту кра-
су полонини, за травичку на ній зелену, за квіточки й за дже-
рельну водичку!

Розґаздувався 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, бу-
де 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 загово-
рить-заспіває, солодкими словечками защебече, голубкою до
себе пригорне, біличкою притулиться, зазулькою закукає…

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 неґура білою скатертю на полонині
лежала…

А виглянуло зза гір сонце, ранній вітерець розігнав мр'еч,
ожив полонинський світ, Іванкові здається, що все-все стало
ще кращим, як було досі. І сонечко якесь ясніше і шум дов-
колішних лісів якийсь веселіший, і пташки голосніше співа-
ють і потоки якось грімкіше гремлять, ба й ватра в стаї ясні-
ше 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'вечору. А
тоді його Ксеня ланею з плаю на полонину вийде! Його Ксе-
ня, його сонечко, зірочка його… Ось сонце нахилилось д'за-
ходу! Ще трохи пождати й Ксеня замість сонця полонину і
його освітить і огріє… Ні, не буде ожидати Ксеню в стаї, піде
їй назустріч, зійде на плай. Пішов. Дожидає Ксеню на плаю.
Дожидає. А її не видно й не чути. Що це може бути? Що ж



 
 
 

– воно «всєко буває»…
Затривожився Іванко – всякі погані думки лізуть у голо-

ву… Ось уже передвечірня тиша налягає на гори й полони-
ни, росою паде на них, сріблить вершки дерев. Що це, що це
може бути, питає себе Іванко…

Але чує… хтось плаєм іде. Але ж це не кінські, а людські
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 хлопчини… «Николь-
цю, а де ґаздинька? Кажи, кажи де вона, що з нею?»

А Никольцьо, заливаючись сльозами, крізь плач: «Ґаз-
диньку пірвали якісь погані люди, мабуть опришки, не наші,
бизівно волохи це були – по волоськи «джарамукали», я чув
їх добре. Пірвали ґаздиньку разом із конем, а я втік». Як-
би хто довбнею по голові вдарив Іванка. В очах потемніло,
в серце закололо, ноги під ним затрусились… Довго не міг
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. Вернувся



 
 
 

у стаю з хлопцем.
Мовчав, до нікого словом не відзивався. Нічого й у рот не

брав, морщив чоло, думав, При ватрі пересидів до ранку –
сон не брався його. Чорні думки не опускали ні на хвилину
його склопотану та зжурену голову, серце щеміло, очі плака-
ли, хоч сліз не було видно.

Діждався ранку, розпорядив, що і як має бути, хлопцеві
казав іти в село й сказати, що сталося та повідомити, що він
пішов шукати Ксеню…

Узяв на плече пушку й порошницю, за черес запхав пісто-
лю і довгий ніж, у руку взяв важкий стальовий топір, а в
дзьоблину дещо харчів, узяв і кресало й губку, без цього не
можна нікуди йти.

Вийшов із стаї, станув на верху полонини…ІВчасний ра-
нок. Гори й полонини дожидають щоденного чуда – бо-
жого сонечка, що ось-ось вийде зі свого нічного сховку…
Освітить і огріє все, як рідна мати дитину, голубити й цілу-
ватиме весь день зелені гори й озолочувати їх буде…

Чи ж, із всіх чуд, це не найбільше чудо: вчора за наказом
Бога сховалося сонечко й усю ніч переховалося – де, цьо-
го ніхто не знає! Гори передало побратимові-місячкові і йо-
го діточкам-зіркам. Само, втомлене цілоденною подорожжю
по небесних просторах над горами, пошукало собі спочин-
ку, нічлігу в затишному місці, а може поклалось десь на хви-
лі моря, щоб колихали його і усипляли. А тепер те сонеч-
ко підносить з-за гір променисту руку й дає знак місяцеві,



 
 
 

щоб уступав і робив місце для нього на час до другої ночі.
Зник місяць, закрили свої личка зірки, а сонечко чисте, ясне,
вітає гори золотим усміхом, ранній привіт шле їм і бере їх,
підносячись в гору, в свої обняття, як добра, любляча 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 дитині, так сонечко
стирає з трав, квіточок і дерев сльози-роси, щоб не плакали,
а раділи, веселились, сміялись, співали та пили очима й сер-
цем красу гір, замаєних зеленими лісами, заквітчаних чер-
воними, синенькими й жовтенькими чічками, засіяних спі-
ваночками, граючих потоками…

Виглянуло сонечко з глибин темної ночі й усе оживило й
зарожевило та позолотило. Прокинулись та ожили гори, лі-
си й полонини, що теж запали були в нічний сон – протира-
ють заспані очі й до сонця сміються – за золотий, рожевим
усміхом віддячуються. Звергли ялиці, смереки й буки з себе
всю росу й ведуть шепотом розмови з собою, розповідають
собі те все, що було тут у ночі… Як ведмідь гонився за оле-
нем, а вовк за серною, куниця душила сп'ячу пташинку, рись
розривав на кусні молодого цапка, лисиця підкрадалася 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 ли-
хе й погане, те все принишкло й запало десь у нетри, захова-
лось 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, на-
тиканий квіточками. Квіточка до квіточки нахиляється, сме-
река до смереки клониться, а горами й полонинами несеться
спів і музика, як би сам Господь зіслав своїх ангелів, щоб
співом і грою гори звеселяли Ніколи ще досі не бачив Іванко
такої краси гір і не відчував їх багатства, як сьогоднішнього
ранку, коли важкий камінь гор'я і нещастя наляг на його ду-
шу й гострий ніж застряг у його серці. А чи не тому воно так,
що чим темніше в його душі і серці, тим яснішим видасться
йому світ, що поза 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… Му-



 
 
 

сить найти свою Ксеню і вирвати її з поганих, волоських рук!
Найде – на руках принесе її в свою хату. Йде… а ліси дов-

кола 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 бути
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 Будеївсь-
ку, перейде Петросул і Просушний та й зайде в Боршу 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 Нього
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-



 
 
 

слухував. А тоді спитав Іванка, чи має щось при собі від своєї
жінки? Іванко відповів, що має ширинку. І подав знахорові
хусточку, що її Ксеня ще перед шлюбом вишивала й пода-
рувала свому Іванкові. Взяв ту хусточку знахор у свої руки.
Казав Іванкові присісти й ждати, а сам пішов за скалу… Що
там робив, того не бачив Іванко. Але довго ждав, поки зна-
хор 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 ра-
но, щоби встало й світ до нового життя збудило, освітило,
огріло, й звеселило…

Продирається Іванко крізь лісову гущавину, аж бачить,



 
 
 

там серед лісу на полянці колибчина: мохом поросла, димом
прикурена. Ще Іванко не порівнався з тою колибкою, а з неї
виходить старичок із довгою сивою бородою і заступає йому
дорогу. Привітав його Іванко, як годиться, божим словом,
таким же словом відповів і старик і просить не минати йо-
го колиби, а заходити в неї… «Заходь, молодий чоловіче, в
колибу, гостем моїм будеш. Не так то й часто посилає 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.
Просить старик харчувати й «не униматися», 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 голодний?

А Іванко: «Голодний, то голодний, але харчувати не хо-
четься, не лізе харчунок у рот».

– Знаю, знаю, сину – каже старець – буває і таке. А чо-
му? – Просто тому, що жура відбирає охоту до їжі… Так,
так. «На серденьку журу маю, та не признаюся». «А ти при-
знайся, розкрий свою душу перед старим дідом, а може 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 ду-
ші, 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 стовпчик
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
нещастя? 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 ца-
ринки з буйними, квітистими травами, а ґражду крили від
бурей і сніговій грубезні буки та стрімкі смереки. Ох і жит-
тєчко було там! Усе було у тій ґражді, хиба лише пташино-
го молока не було. А ґаздиня 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 пава. А що жив я на
відлюддю, то заходили до мене зчаста опришки – знайомі,
приятелі. Заходили й по кілька днів та ночей гостилися, на-
бувалися. 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 зайдами! Так як же їх не
гостити, як не набуватися разом з ними? Але й набутки це
були, набутки – ті опришківські! Набувалися разом з нами
всі гори! Співали і танцювали…



 
 
 

Заходили до мене опришки на набутки звичайно зимою –
літом ніхто не бачив їх… Одної зими набувалися вони в мене
вже третій день. Пили, їли, танцювали, бартками вививали, з
пістолів стріляли і співали опришківських співанок, розно-
сився голос їх верхами й долинами. Ніхто не підкрадається.
А то якась погана душа дала ворогам знати, де набуваються
опришки… Ніч була темна й морозна. Ровта гайдуків і ка-
тунів підсунулися під мою хату й оточили її довкола.

Загреміли стріли, почулися крики… Опришки не ждали,
аж гайдуки виважуть двері й вваляться до хати – вискочили
крізь двері і вікна на двір. Почався рукопашний бій, пішли
в рух стальові бартки, падали трупом гайдуки й катуни, ги-
нули й опришки. Живим даватися в руки ворогові не хотів
ніхто.

Мою жінку заховав я в комору, але два гайдуки добулись
до неї – думали, що це любка котрогось з опришків. Один
із них проколов мою Парасину наскрізь багнетом. Потекла
кров… А я? Я кинувся лютим звіром на гайдуків. Оба згину-
ли з моїх рук. Наблизився ще й третий. Того вбив я також…;
живі гайдуки й катуни втекли, залишаючи своїх трупів. Виг-
лянув 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 попращали-
ся 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
й пішов… Але ж це зима – все завалене снігами, ні стежок,
ні плаїв, а я не йду, а бриду снігами. Куди йду, не знаю, але
йду. Місяць не дуже освічує мою дорогу – то покажеться 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, піднимаюся,
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 здоровенний 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 лишень, щоб пустив у колибу, а то впаду пе-
ред нею і не встану. Пустив. Я впав на лежанку й зараз запав
у мертвецький 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 нього.
Кращого, бо з різними пригодами життя – не знає і не бажає.
Хотів я попращати його та й іти дальше. Але він висміяв ме-
не. «Та куди ти си 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 заду-
маєш, туди підеш. Лежанки не перележиш мені, а ліс году-
вав мене, годуватиме й тебе. Ще відрадніше буде мені з то-
бою, ніж самому». І я залишився в тій колибі до весни. А з
весною – куди ноги понесли! Аж зайшов це в одну глушу.
Потрапив там до сивоволосого старика. Він погостив мене й
розповів, що живе тут уже довший час, – звик до лісового
життя. Літом – казав – збираю всякі ягоди й сушу, збираю
й гриби, ловлю рибу, зимою ловлю звірину, менше стріляю,
бо не все маю подостатком куль і пороху. Лише десь-колись
хтось загляне до мене й заміняє за шкіри пороху, куль, сала,
часом і муки. Так живу тут – тут і помру!

Просив старець Іванка побути в нього кілька днів, припо-
чати та набрати сил до дальшої дороги, але Іванко подякував
йому за добре серце, попращався з ним і пішов.

Перейшов Будеївську, а там зайшов на Петросул, а звідтам
на Просушний, а потім потоком у Боршу, де вже самі волохи
– наших людей там нема. Бував усюди, питав, розпитував за
Ксенею, нічого 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 блукати горами
й шукати Ксеню. А може таки діб'еться до колиби? Що Бог
дасть, те й буде! Йде понад той потік, котрий запровадив йо-
го в Борпіу, перейде полонини й загостить до старика.

Пішов… Зайшов на Просушний, а далі – ні суди Боже!
Осінні полонинські вітри! Запирають дух, звалюють із ніг.
Мусить іти лісами, в них затишніше. Запустився в ліси по-
нижче полонини, а їм кінця не видно. Перестав падати дощ,
почав сипати сніг на ліси – густий мокрий сніг. Найшов Іван-
ко в лісі при потічку печеру, заліз у неї і пересидів там ніч.
Рано перестав падати сніг, зате почав потискати мороз. На
другу ніч було таки добре морозно. А тут годі найти відпо-
відний 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 тру-
пом. Але в нещастю мав трохи щастя. Вдалося йому заско-



 
 
 

чити за грубого бука й припертися до нього плечима. Тепер
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 з-за че-
реса ніж і ним оборонявся, як лише міг. Не чув із-за-горяч-
ки, 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 людини з хижа-
ками, якщоб ті, розшарпуючи своїх неживих побратимів, 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 старик і
заволік у колибу.

На Іванку порвана вся одежа – руки й ноги скривавлені й
сильно покалічені. Положив його старик на постіль, до ватри
докинув дров і загрів над нею води. Обмив Іванкові 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 силь-
ки на звірину й стріляючи її. Але зараз по Різдві прийшов
час сніжниць і морозів, що треба було сидіти в колибі й не



 
 
 

виказуватися на двір. Та це нічого, – звичайна, карпатська
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 взяти 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 довелось
запізнатися з нею. Думав, певний був, що та несамовита буря
порве його разом із колибою й занесе в безвісти, де ворон і
костей його не позбирає… Зірвалася була та буря десь перед
вечором. Звідки прийшла – Бог знає. Нараз, Бог знає як і
чому, загуділо щось у лісі й зашуміло, потрясло щось гора-
ми страшне, несамовите. Білосніжна темінь завіяла і закри-
ла ввесь гірський світ.

Гук, рев, шум, тріскіт, ломіт, скомління, свист, стогін,
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, пориває 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 бо-
ротьба на життя і смерть.

Іванко чує виразно, хтось плаче й заводить, у розпачі
ломить руки… Старик каже, що це плачуть грішні душі,
вигнані бурею з глибинних сховків. Стогнуть злі, погані сили
й духи, що повиходили на верх із нетрів, плещуть об долоні
і кричать відьми й чарівниці, скачуть і танцюють мольфарі і
вовкулаки, ревуть і скомлять звірі гнані бурею.

Зимова буря у горах, це сила, яка будить і ясене перед се-
бе всі злі і нечисті сили гірські й не знає ні пощади ні поми-
лування. Але – сказано ж – «хочу – переможу!»

Так було й тепер: переміг, устоявся ліс і добрі сили в ньо-
му. Минула буря уночі, прийшов ранок, а з ним тиша. Про-
минуло все як сон. Як не знати звідки прийшла та страхіт-
лива буря, так і не знати куда відійшла, де поділася…

Безконечно довгою була ця зима для Іванка, не міг діжда-
тися її кінця, але таки діждався. Як лише зашуміли ліси вес-
няними шумами й заграли потоки, думав залишити старика
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. По-
сидь ще якийсь час у колибі, будь терпеливий, я піду на роз-



 
 
 

шуки й не забарюся повернути до тебе. А будь певний, не
вернуся з порожними руками, можливо добру вістку прине-
су тобі, розізнаю де твоя Ксеня та що з нею. «Бувай здоров»
– 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» сиве, 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, перей-
деш у село Руськову, а дальше понад річку Вишову зайдеш 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 працюй 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 до-
бився до Вишови, а звідтам допитався до села Ротіци. Там
мусів 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 сильним зам-
ком тримає її. Дістатися до неї і викрасти її не можна.

Ватажок, як розвідав Іванко, жде на її викуп. Мав говори-
ти, що звільнить Ксеню, як дістане бербеничку талярів. Але
Іванко не має зі собою грошей. Що ж – мусів би йти в Бог-
дан, узяти гроші й викупити Ксеню. В Богдані думали вже,
що не лише Ксеня, але й Іванко – обоє пропали.

Хотів Іванко брати на коня гроші і вертати до того волось-
кого села, Ротіци й викупити Ксеню. Та чоловіки, старі й мо-
лоді, з роду Котланів і Молдавчуків, закричали його й «загій-
кали». Зібрали леґінів, посідали на коней і разом з Іванком
поїхали визволяти Ксеню. Не брали пушок, бо їх 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 Ксеня
і придумують, як вирвати її з рук опришківського ватажка.

Мав Іванко в нещастю й щастя. Довідався одної днини, що
опришки повернулись з виправи й справляють велику заба-
ву, 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 хату
з опришками. Вистріли з пістолів і крик…

П'яні волохи панічно втікають, вилазять вікнами, пхають-



 
 
 

ся в двері. А богданці по них бартками, куди попало, а най-
більше по головах. Пов'язали опришків як баранів, а тоді да-
вай їх бити – кожному по двадцять п'ять буків. За той час
Іванко виважив двері до комори, де находилася Ксеня. Гля-
нули одне на одного радісними, ожидаючими очима. Кину-
лися в щирі обійми. Не можуть натішитися собою. Пливуть
з очей сльози радости – втіха і плач. Коли ж Іванко зайшов
з Ксенею в хату з пов'язаними опришками, побачив висячо-
го на сволоку їх ватажка. Повісив його один із Молдавчуків.
Казав: «Катюзі по заслузі» – іншої смерті не варт він.

Зробили богданці, що зробити хотіли. Вертають у Богдан,
як із весілля у флояри грають, співають, із пістолів стріля-
ють, аж гори дрижать. Попереду на карих конях «Князь і
Княгиня» – Іванко і Ксеня, а за ними «бояри» – богданські
леґіні.

Волохів нігде не видно, поховались. Звісно ж – волохи,
люди боязкі. У Котлана відбулося друге весілля. Усе що жи-
ло в Богдані було на тому «весіллі». О, забава там була і на-
бутки!

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 бовгарів.
На стінах у стаї висіло богато наладованої зброї, а до того
мав кілька котюг, які на його знак роздерли би чоловіка.

Але одного літа вночі таки напали на його стаю мстиві,



 
 
 

вишівські волохи. Напад не повівся їм. Дістали таку научку,
що будуть пам'ятати її до смерти. Як тільки волохи показа-
лися на полонині Іванка, хлопець, послугач у стаї, вискочив
на коня і погнав на сусідню Молдавчукову полонину, що-
би приїхали звідтам скоренько на конях богданці допомогти
Котланові відбити ворожий наступ. Поки ті приїхали, Іванко
з своїми людьми боронили стаю і себе. Коли ж прийшла до-
помога, кинулися всі разом на волохів і били без милосердя,
хто, чим міг. Стріляли і рубали топорами. Не довго тривала
бійка, але була затята і кривава. Трьох волохів упали трупа-
ми, чотири були тяжко поранені, кількох попало в руки гу-
цулів, 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 доб-
ром і завіз йому. Три дні перебував із ним на милій розмові.
Вигодували і виховали Іванко і Ксеня чотирьох синів і три
доньки. Ксеня вмерла в понеділок, а Іванко у п'ятницю того
самого тижня. Поховані поруч себе на богданівськім цвин-
тарі. їх рід живе й понині в Богдані.
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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 чо-
ло, потирав його рукою, видно думав щось, або може прига-
дував забуте. Підняв голову, повів очима по стаї, погладив
сиву голову рукою і заговорив. Як вода з джерельця, так по-
плили 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 розу-
міє, один одному не загляне в душу й не побачить того, що
криється в ній. Ба, сам себе не знає, не знає своєї душі… А
людська пам'ять? Це щось таке, як кліть-комора, в якій пов-
но «всєчини», що одна другу, як камінь каменя, привалює.
Багато там тої «всєчини». Заглянеш у голову, якби зайшов 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 нагромаджене
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?» Розповів
Молдавчук того вечора про Музичку-Співачке й інше…

Як іти з Богдана горі ріки Тиси, можна зайти до її закру-
ту, де вона, спадаючи по каменюках, творить водопад-«гук».
Над гуком скала, а в скалі печера. На верху тієї скали – 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, сирота.
Хто він і звідки, яке його «ймено», цього ніхто не знав – не
знав того і сам хлопчина. Називано його раз Музичкою, раз
Співачком. Самим виглядом різнився від других… Чорня-
вий був, чорні кучерики звисали йому на високе чоло, а ве-
ликі, чорні очі, горіли як дві жаринки ватри, здавалось, що
вони не гаснуть, а світять і вночі! Був живої вдачі, не міг
довго посидіти на одному місці – бігав, як і бігали 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 ньо-
го приходять, нашептує йому їх вітрець, наспівують пташки,
чує їх від комашок і цвіркунів у траві, а вночі прилітають до
нього ангелики й приносять йому співаночки. А до того ж
наші гори всі засіяні співаночками – якась невидима, добра
рука посіяла їх на царинках, на верхах і полонинах, щоб лю-
ди збирали їх і ними звеселяли світ і себе… Знає він ті за-
сіяні Бескидом співаночки й збирає їх, тому їх так багато
має… Співає і дальше ними гори засіває – дбає, щоб не про-
падали, а разом із чічками цвіли – процвітали, радість і втіху
людям давали, журу проганяли… Ходив той хлопчина-при-
блуда 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 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 гра-
ти. Поїхав раз Молдавчук у Сигіт і привіз йому скрипочку.
Цілував її і обіймав, до серця притискав… І зник із скрип-
кою – не було його кілька тижнів. Вернув одної неділі – де
був, не сказав нікому. На вигоні серед Богдана влаштували
леґені забаву з танцями. Пішов туди й хлопчина зі скрипкою
під пахою. Заграв і всіх зачудував! Приворожив, зачарував…



 
 
 

Такої гри не чули ще ніколи богданці… Від тої неділі поча-
ли називати хлопця-сироту Музичкою – досі називали його
Співачком.

Найшовся у Богдані майстер, який зробив для нього й
цимбали – ото ж грав і на цимбалах, а коли підріс, почав гра-
ти й на трембіті. Не лише в Богдані знали й любили Співач-
ка-Музичку, знали його й усі сусідні села й дивом дивували-
ся, хто навчив його так грати, а до того ще й співати?

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 че-
ресом, а ще більше в серці, бо любив їх дуже співати. Флоєру
носив за чересом, скрипочку під пахою, а цимбали переві-
шені були в нього на ремені почерез плечі. Так бачили йо-
го все наші верховинці… Найбільше любив сам собі співа-
ти, але грав і людям. Зимою на весіллях і гостинах, літом на
храмах і забавах. Літом притягали його до себе верхи й по-
лонини. О, там він грав, там він грою полонини звеселяв. За-
грав… так зараз увесь перемінився, скрипка та її голос бра-
ли його на свої крила й несли поза світи, підносили вище
Говерлі до небес і до сонця підносили, де його гра лучилася



 
 
 

і єдналася з грою ангелів, а побувши з ними, назад на зелені
гори й квітисті полонини вертала. Грав Музичка на полони-
нах вівчарям, ватагам і бовгарам – уносив у стаї радість і ве-
селість, проганяв скрипкою смуток і журбу. Його гра, це не
були струни скрипки та її голос, ні, це був голос його душі
і серця.

Подоївши вівці і корови й позаганявши їх у загороди, схо-
дилися вівчарі на полонині за стаею. Музичка грав і співав,
вони танцювали… Здавалося, разом з ними танцювали по-
лонини, 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 мадярські й волоські цигани,
грали одні чардаша, другі гору, чув їх гру Музичка, але чар-
даша, чи гори ніколи був би не заграв! Грав лише наших ко-
ломийок 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-поза
гір. Йде та на скрипочку приграє собі, втопив себе в її голосі,
поза ним більше нічого не чує… А тут, Бог знає звідки, вед-



 
 
 

медиця перед ним, та ще й не сама, з двома тулуками-ведме-
дятами. А звісно, ведмідь не кидається на безборонних лю-
дей. 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 неґура. Таку
негуру люблять вовки – можуть легко зловити овечку, або
барана й поживитися…

А Музичка не зважає на неґуру, йде полониною, грає на
скрипці й приспівує. А тут три вовки біжать напроти нього…
Він, як би ніколи й нічого, грає дальше й співає. А вовки?
Вони пристанули, 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. Поло-
нинські жайворонки знижувалися над голову Музички, трі-
потіли крильцями й слухали його гру.

Рибкам – пстругам пригравав Музичка у флоеру. 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, ко-
ли в наших горах усе грає і співає. Грають потоки срібними
водами, грають ліси шумами дерев, листочками й чатинням,
грає полонинський вітер, співають пташки, бренять пчілки
й комашки, тож до тої гри й співів долучує і свою гру та спі-
ваночки.

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 го-
ри 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 буйними
кучериками, за великими, палкими, чорними очима, за ру-
м'яним личком смаглявим… Не одна пішла би за нього за-
між 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 при-
дбав, про інше не думав, не мав і часу думати. Намовляли
його найти собі яку дівчину, одружитися, осісти на одному
місці і стати «ґаздою»…

Музичка сміявся… «Я давно вже одружився, казав – моя
жінка, це скрипочка – добра, щира й вірна, струнами гла-
дить, пестить і голубить своїм голосочком. Вірнішої і ліпшої



 
 
 

жінки понад мою скрипку не найшов би я в усіх горах… А
моє ґаздівство? Бльшого від нього немає 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 та-
ки, як заходив він до одної вдови, в якої була гарненька як
ластівочка, звинна як білочка, доня Марійка. Задержувався
там нераз і два-три дні…

Жила та вдовиця з донею далеко за Богданом над потіч-
ком, її чоловік – а було це давно, коли Марійка була ще ма-
лою – 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 не ще буряні. От,
уже і Святий Вечір, уже й Різдво, а ґазда не повертає. Плаче,
ломить руки й заводить ґаздиня, плаче і її мала доня. Про-
пав ґазда! Загинув десь, привалили сніги, заморозив мороз,
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 ґазда живе десь і поверне до неї? Сама ґаздувала, а доня
помагала їй у господарці. До них обоїх почав щораз часті-
ше заглядати Співачок-Музичка… Мабуть упала йому в око



 
 
 

Марійка! Можливо побачив у ній другу скрипочку? Може?
 

II
 

Була одного року люта-прелюта зима, тиснули морози, за-
сипало снігами гори й долини, гуляли полонинами вітри. А
вже найбільше лютувалась та зима перед Різдвяними Свята-
ми. 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 густий сніг,
потиснув мороз, а там звіялася страшна буря.

А Музичка-Співачок повертає із своїх мандрів – поспішає
у Богдан, щоб там Різдво Христове відсвяткувати у Молдав-
чуків і Котланів. А другої днини свят мусить навідати вдови-
цю 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 Марійка вийде
за нього замуж з охотою… Це він знає добре. Так думає і
в Богдан поспішає. Днина перед Різдвом взагалі коротка, 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 мо-
же, та бриде снігами. Але ж буря щораз сильніша! Дух запи-



 
 
 

рає, 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 збився з до-
роги, може блуд учепився його й веде, куди сам хоче? Страх
почав закрадатися в його серце.

А тут буря гуде, реве, шаліє… Засвистало, загуло, осліпи-
ло й заглушило… Нараз паде щось на Музичку, кусень де-
рева, чи якась звірина? Щось живе… Нахиляється Музичка,
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, ослабла
й змерзла, кілька разів запала вже була в сніг, але якось під-
нялася 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 держить
її за плечі, щоб не запала в сніг. А Музичка, як може так
потішає її, що якось не дадуться бурі й морозові й доб'ються
до якоїсь хати, хоч може не до маминої…

Але ж буря шаліє, щораз сильніше, крутить не лише сні-
гом, 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 зовсім
ослабла вже. Музичка, хоч сам не дуже сильно держиться 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 ті-
ла… Музичка добирає останніх сил, щоб не дати Марійці
впасти… Впаде – не встане, замерзне…

Нараз не знати звідки взялася сила в Марійки – вири-
вається з рук Музички – хоче бігти – простягає руки – Му-
зичка 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 святкува-
ти з нами… Будемо святкувати разом, та ще й ангелики при-
летять, колядувати будуть з нами, а я знаю багато коляд, нав-
чила мама. О, о, чую вже ангеликів – вони летять, крильцями
трепочуть, співають, несуть нам свій спів, коляди… «На ви-
сокій 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 плечі? 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 не я рада, що ти вертаєш д'нам, що вздріла
тебе, що ти не пропав, як казали люди… А мама, о, як во-



 
 
 

на буде тішитися тобою! Неню, неню, бери доню на руки й
неси! Ще трохи й буде наїла 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
нести… А буря не дає іти, завертає назад, звалює на землю…
Та він не дається їй… А тут паде перед ним ялиця, звалена
бурею! Куди ж йому тепер іти? Сам не знає, як обійшов 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 довго ще зможе зма-
гатися з бурею, чи він її, чи вона його переможе? 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 ду-
ші… Темно й безнадійно… Зневіра огортає, завмирає серце,
шум у голові, мороз добирається до тіла. А він чує – слаб-
не… От-от упаде й не встане більше… А Марійка? її шкода,
не його… Ні неня, ні мами, ні брата, ні сестри нема в нього
– ніхто не заплаче над ним, як замерзне тут. Але Марійка?
її 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 бу-
ря і не мороз… Стежка чи плай, куди йде, звужена. По обох
сторонах високі скали, а снігу тут дуже багато, лише що бу-



 
 
 

ря не мете ним, не має тут розгону… Та хоч темно, але по-
бачив у скалі печеру. Добуває останніх сил, щоб тільки зай-
ти в ту печеру. Туди напевно не довіває вітер, може і мороз
там менший… Ось він у печері. Справді в ній тихо, буря не
завіває до неї. Не встоїть на ногах, та ще й з Марійкою на
руках – 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… Як-
щоб міг вложив би її за хазуху, огрів би своїм тілом… Чує
– Марійка починає оживати. Говорить щось шепотом… Му-
зичка 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 тепленько,
щораз тепліше, й здрімнутися хоче, заснути хоч на хвили-
ночку… Колише ватерка, ломить сон. Заснути, заснути…» -

Мовкне, видно засипає… Заснула… А він дальше колише
її на руках… Марійка заснула. Спить Твердо вснула, ледви
чути її слабий віддих…

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 також
при ватрі, йому щораз тепліше. І спати хочеться… О, засну-
ти, заснути…

– Та ні – аж закричав. – У таку бурю ходять голодні вовки.



 
 
 

Зайдуть у печеру й обоє нас пожеруть! Ні, ні, Марійка нехай
спить, а я не піддамся снові. Скинув зі себе сердак, завинув
у нього Марійку. Нехай спить… Наслуховує, – вона хоч сла-
бо, але дихає. Він бігає по печері, не дає зломити себе сно-
ві, мусить перемогти його. Як довго тупцював по печері, не
знає. Хоч упадав із сил, не приставав.

Почув: на дворі, поза печерою, тихне буря, щораз тих-
ше там… Чує, виють вовки – виють щораз голосніше. Бо-
же! Щоб тільки не зайшли в печеру! Роронитись нема чим…
Славити Бога, побігли біля печери й погнались, шукати здо-
бичі. Починає прояснюватися – дніє… Виглянув із печери…
Тиша, лиш мороз сильніший, ніж учора був. Збудить Марій-
ку й підуть дальше. Хоч би мав нести її на руках, занесе її
мамі… Пробує розбудити її – не розбудить. Бере на руки,
колише нею, – не помагає… Ба, вона не дише. Боже! Марій-
ка 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 спала
всю ніч – прочувала лихо. Побачила мертву доню, заридала
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 со-



 
 
 

бою ще людей і майстрів, щоб збити домовину. Музичка опо-
вів Молдавчукові, що було минулої ночі й як Марійка вмер-
ла – замерзла… Домовину з Марійкою принесли в Богдан і
похоронили… Але того похорону не бачив Музичка.

Запав у страшну горячку й перележав у ній дуже довго…
Ніхто не надіявся, що видужає і що буде жити. Та за Божою
ласкою видужав із тяжкої хороби… Видужавши, пішов на
гріб Марійки. Над гробом грав у трембіту до пізного вечора.
Люди сходилися слухали гри й молилися за душечку Марій-
ки. А як Музичка зовсім виздоровівся, поставив на скалі над
печерою, де заснула вічним сном Марійка, високий хрест…
Із того часу Музичка перестав бути таким, як був колись…
Ніхто не чув уже його співанок, ні веселої гри на скрипці…
Ніхто не бачив його на весіллях, ні на забавах. А як коли
грав, то грав у трембіту – сумно, тужливо грав, що серце пла-
кало разом із трембітою. А на одному місці не вдержала б
була його жадна сила. Літом блукав по полонинах, зимою хо-
див по селах. Говорили люди: «Музичка змилив розумом».
Та, як стоїть у святім письмі: «Велій еси Господи, і чудні суть
діла Твої»… Не людям їх розуміти, не людським розумом
зглибити їх…

Блукав одного року Музичка, як то його звичаєм бува-
ло, по горах, по селах… Наближалося Христове Різдво, хо-
тів провести свята в Богдані. Йде, поспішає, – днина корот-
ка. Але звіялася сніжна буря з морозом. Захопила його ніч,
а буря загнала 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 мерт-
вого 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 грани в люльку, що давно по-
гасла була…



 
 
 

 
Неймовірне

 
Присіла була гори й полонини густа неґура. Здавалося, що

це хмара сіла на гори, а вітер не дає їй сидіти, лише жене
ї щораз дальше й дальше. Темно, як уночі. Але в стаї Мол-
давчука ясно світить ватра. Молдавчук покутав уже все. Сів
при ватрі, закурив люльку й припочиває. Неґура – це ніщо,
хоч правда, в часі неґури звір кидається на маржину й ро-
бить шкоду. Але Бог ласкавий, закриє і засокотить від лиха.
А неґуру розвіє вітер і сонце знову освітить і огріє полонину
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 стало-
ся було не в Богдані, а в тому великому селі Ясінню, забув
оповісти.

Давнічко було це, але й по нині пам'ятають люди, а старі
переповідають ту «причку» молодим, переповідають, не як
якусь байку-небилицю, а істинну правду. Правда, вчені нази-
вають таке гуцульськими забобонами, пересудами, чи то по-
біблійному суєвірством, а воно зовсім не так. Отак і те, що
сталось було колись у Ясінню – сталось і рознеслось вітром
по всіх горах, селах і закутинах, назвав би хтось байкою…



 
 
 

А воно було так:
Жив у Ясінню ґазда-дука, багатий на все село, Семен Кло-

чурак.
Здоровий, рослий, кремезний, тілом сильний і з розумом

в голові. Мало тепер у наших горах таких ґаздів, яким був
Семен Клочуряк. Усі поважали й шанували його, але були й
такі, що трохи й боялися Семена, бо й був він і гострий, 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 вимагаючий
був.

Незвичайно працьовитий і запорадливий був і дуже ощад-
ний, хоч скупарем не був, своє господарство побільшував, де
трапилася нагода, він докуплював ґрунту, а вже полонин, то
все йому було замало; де тільки була яка на продаж, він пер-
ший купець на неї. Під Чорногорою мав щось три, чи чотири
полонини, просторі, трав'ясті, мав чим тішитися і ґаздувати.
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 тре-
ба нам шанувати їх, як святість, а взявши раз у руки, не ви-
пускати їх із них ніколи.

– Синів, а мав їх трьох, держав цупко й міцно в своїх за-
лізних руках. Казав: «добрий візник, добрі коні, добре тяг-
нуть і добре йдуть – з дороги не зійдуть».



 
 
 

Два сини – найстарший і наймолодший – вдались послуш-
ні й покірні – слово неня було для них святе. Не такий був
середущий син, Никола. Непокірний, лукавий і коравий був
– хотів усе робити по своїй волі – був упертий – нераз робив
неньові наперекір. Карав його неньо за непослух, але не есє
ті кари помагали. Однак тверду, залізну руку мав старий, то
ж усе мусіло бути так, як хотів і наказував. 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 ста-
рий, а тоді дасть він собі волю! Сам собі паном буде… Ну й
діждався смерти старого…

Звалили літа старого Клочуряка на постіль – знає не вста-
не вже з неї. Ось його смерть вже недалеко, чує її кроки. Ко-
сив він щороку травицю, а тепер прийде смерть і скосить йо-
го.

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! ка мене час… Ось-ось покличе мене Гос-
подь до себе – не побачите вже мене й не почуєте. Так во-
но, так, а може й не так. Відійду від вас, відійде моє тіло, це
так… Але мій дух буде завжди з вами. Буде вас наглядати й
дозирати – буде вас бачити й чути, буде за вами слідкувати.
Оце затямте собі добре – цього не забудьте! Буду повсякчас
із вами так, як був зо мною мій неньо. Не самим своїм влас-
ним розумом і волею жив я і ґаздував – о ні! Я жив так, як



 
 
 

учив мене мій неньо, хоч він давно вже відійшов від мене,
він керував мною, в нього шукав я поради й науки й продо-
вжував те, чого він, на цьому світі живучи, не закінчив був.
Ще і ще раз кажу, затямте собі добре це, що чуєте від уми-
раючого неня.

Трьох вас у мене і поміж вас трьох поділив я все моє май-
но, що кому призначив, знайте і так воно мусить бути! Жад-
ної 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. Сере-
дущий і наймолодший пошукають собі жінок, подружаться і
розґаздуються, як пристало синам Семена Клочурєка. Знає-
те, що того що лишаю вам, не залишив мені мій неньо, тож і
ви маєте те, що дістанете від мене, подвоїти, а то й потроїти!
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 вели-
ким, слабе сильним. Як із малої дитини виростає великий
чоловік, а з приземного бучка грубезний, високий бук, з ма-
лого вірленяти могутний орел, так із малого маєточку має
вирости велике майно.

Така вже Божа воля, щоб з малого виростало велике, зі
слабого сильне. Такий Господний закон і наказ! Так має бу-
ти!



 
 
 

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 покручу-
вав головою, хоч неньо весь час не спускав із нього очей…

Підходили сини до вмираючого батька, прощались з ним,
цілували його руку, а він хрестив їх і цілував чола. Руку Ни-
коли 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 відчинив
вікна й двері, щоб було легше неневі вмерти. Неньо ще раз
повів очима по синах, здихнув глибоко й відйшов із цього
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. Ба-
гату комашню по неневі справив найстарший син, багато по-
дарунків роздав за поману.

Найстарший син Клочурєка був уже одружений наймолод-
ший підшукав собі теж дівчину, оженився і став ґаздувати,
як покійний нень наказав.

Не так той середущий, Никола! Вмер неньо, та й вмерли
його слова й наказування. Женитися він і не думає, каже,
що на це є ще час. Він хоче зажити вільним життям, побути
буйним леґінем. Тепер йому воля, спали з нього, як із коня
пута, нема залізної руки неня, щоб ним керувала.



 
 
 

Тепер мені погуляти, тепер мисьи хоче…
Тепер мої головоньки ніхто не клопоче!
Ій-га!

Так – розгулявся Никола, Нема забави, де би його не бу-
ло. Але, але… На гульки – на данці, на забави – набутки й
гостини потрібні гроші – багато їх потрібно! В нього ж і ба-
гато 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 бути

в нього полонина? А може вжениться з такою, що буде ма-
ти полонину? Було тоді в наших горах мало жидів, якось бо-
ялися залазити між – як казали – диких гуцулів. Але в Си-
готі було вже багато жидів і то самі багатії. Доробилися ту
великого майна, торгуючи всім і купуючи все, що давали го-
ри. Між сигітськими жидами найбагатіший був жид, що його
верховинці звали Лейбунем. Його знали добре Ясінці – заїж-
джав 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 Лейбу-
ня. Лейбуньо, почувши, що це син того славного Клочурєка
Семена загостив до нього, дуже-дуже зрадів цьому. Зараз по-
просив 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 Клочурєка
не любив Лейбуньо – таких, як був він, ніхто з жидів не лю-
бить. Клочурєк носився дуже високо, з Лейбунем не хотів
стрічатися і говорити – стрінув, обходив здалеку й спльову-
вав 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, ви-
пив, погладив бороду, покрутив пейса й щойно потім проці-
див 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 купця
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 пове-



 
 
 

черяти дам. Наповнив Николі ще вина. Пий, а з полониною
може воно якось буде. Подумаю, поговорю з синами, пора-
джуся, поспитаю, що скажуть сини. Полонину купити, це не
з бича луснути… Аякже… Пий, най вийде на здоров'я.

Випив Никола, Лейба налив знову. Того вечора не гово-
рив про продаж-купно полонини. Никола 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 згаду-
ють. Починає про неї говорити Никола – питає чи Лейбуньо
із синами хочете купити полонину, чи таки ні? Лейбунь гла-
дить бороду, раз-другий, позирає на синів, то на одного, то
на другого і цідить крізь зуби… «Чи куплю в тебе полонину
– питаєш… А чи я знаю, купити її, чи не купити? Не дуже
то вона потрібна мені, не дуже то хочеться мені закопувати
гроші в твою полонину. Закопати, то воно легко, але чи мож-
на 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, кажи, хай чую».

Подав Никола ціну…
А Лейба в регіт. Тупотить ногами, плеще в долоні, рего-

четься як кінь. За ним зареготалися і його сини. «А бодай ти,
Николо, впився, бодай ти здоров був! Умієш жартувати. Але
видно молодий ти ще, а які роки – такий розум. Ні, ні, Нико-
ло, не будемо сватами, ні, не будемо». На це Никола: «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 лю-
ди, – той купець, хто половину дає. Бери половину з того, що
зацінив, та ще й подякуй Лейбі, такого другого купця не най-
деш! Ні, ні, не найдеш, щоб увесь Сигіт перейшов. Лейбуньо
лепський жид і любить вас, горєн, хоч ви й опришки, та не
дуже то навидите жидів – нехристами, ба й паршєками нази-
ваєте. Але Лейбуньо ще нікого не скривдив і не ошахрував,
не скривдить і не ошахрує і тебе, сина славного на все село
Ясіня, Семена Клочурєка. Випий вина, закури, та подумай, –
маєш час, спішитись не мусиш, не маєш чого… Лейбуньо
хоче добре заплатити за полонину.

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 всюди,
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 зацінив?



 
 
 

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 нап-
хав повний черес грошей, сів на коня і поїхав у Ясіння.

Радість розпирає груди! Тепер погуляє – має защо. Зади-
вує всіх людей у Ясінню! Щоб тільки діждати неділі! Піде до
церкви, а потім на забаву. Ох, і забава це буде, забава! Пока-
же Никола Семенів, що вміє, що може! Пішов спати. Вснув
солодким сном. Спить. Черес із грішми під його головою. 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 хита-
ючись, позачиняв двері і вікна, що щось повідчиняло – під-
няв черес з грішми… Ледве діждав ранку.

Га – що буде, те й буде, пішов до церкви. Позбирався свя-
точно. Вийшов на царинку. Станув посеред неї, а дальше не
зробить ні кроку. В очах стало йому темно, голова закрути-
лася, серце молотом б'є. А потім якась невидима рука бере
його за плечі і завертає в хату. І приходить знову ніч. Іде Ни-
кола спати. Та вснути не легко. Пізно було, як уснув.

І знову те саме, що було попередньої ночі. А до того почув
ще й голос, якби з-під землі: «Сину виродний, що зробив ти?
Кому продав батьківську, християнську полонину? Жидові,
нехристові, ворогові? Проклену, проклену тебе! Не найдеш



 
 
 

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 приворонсений. Прийшла третя ніч. Уснув аж
над ранком. Але, чи був це сон, чи спав він? Мабуть ні… Цієї
ночі прийшов до нього покійний неньо. Станув біля постелі,
нахилився над ним і промовив страшним, грізним голосом,
словами заговорив: «Іди, сідлай коня, сідай на нього і їдь в
Сигіт. Верж жидові гроші й відбери від нього полонину!»

Що ж було Николі робити? Мусів зробити, як звелів
неньо. Поїхав у Сигіт, зайшов до Лейбуня. Поклав перед
нього гроші і сказав: «Бери твої гроші, мені віддай мою по-
лонину». 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 наробили
повну хату рейваху, якби хтось напав на них і хотів їх обра-
бувати. Випхали Николу силою, аж на дорогу й вергли за ним
черес із грішми. Сам не знає, як вернувся в Ясіння. Дві на-
ступні 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 змі-
нився. 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 на-
зад ту прокляту полонину, не хочу її, хоч би й дарував мені!
Ні, ні, не хочу її!» Не жде, аж Никола витягне гроші з череса
– сам зриває з нього черес і дрижачими руками, витрясає з
нього гроші на стіл. Каже одному з синів перечислити їх. До
Николи:

«Нещастя приніс ти в мою хату, не полонину! Відколи жи-
ву, такого ще не бачив. Чоловік нашої віри вмре, поховають
його і вже! А люди вашої віри й по смерти живуть і докуча-
ють бідним жидам і напастують їх. Агі на таке! А чи знаєш,
що той твій неньо дві ночі не давав мені спокою, мучив 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 поло-
нину! За горло брав, душив, бороду і пейси скубав, шахру-
ном, ще й паршеком називав мене. Ни, ни, не хочу тої поло-
нини, най вона западеться, най її вода заллє, не хочу!»

Пішли до нотаря – жид взяв гроші, Николі повернув по-
лонину. На відхід сказав Николі, щоби пішов на гріб свого
батька й сказав йому, нехай залишить Лейбуня в спокою –
жид зробив, як померший хотів – віддав Николі полонину.

Вернув Никола в Ясіння. Тепер він вже не той, що був
Найняв за неня Службу Божу й поклявся перед вівтарем бу-
ти вірним і добрим сином покійного неня. А неньо відвідав



 
 
 

його ще раз уночі… Не говорив уже грізно, злагідна говорив.
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 Николу рукою
і поцілував у голову.

Зробив Никола, як казав неньо – поставив хрест на поло-
нині – він там і по нині стоїть. Підшукав собі ґаздівську дів-
чину, взяв її за жіночку й став ґаздувати. А що за ґазда 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 сусідува-
ла 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.



 
 
 

 
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 розтопи-
лась живиця на смереках і ялицях – гори, ліси й полонини
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 полонин
усміхається, верхи гір цілує, надобраніч лісам посилає.

Нема людських слів, якими можна би передати чари краси
передвечірнього, гірського світу з його лісами й полонинами
й прощаючого його надобраніч сонця. Здається, це сам Бог
сходить у ту передвечірню годину на гори і, набравши повну
жменю чарів, засіваючи їх, радіє радощами їх мешканців, гу-
цулів. Видно любить їх, коли не жаліє їм найцінніших скар-
бів-чарів, краси відповідно до кожної пори року… – Оцеї то
передвечірньої, благословенної години засіли ми оба, Мол-
давчук і я, на лавиці перед його стаею, мовчимо й мовчки
подивляємо світ гір і Його Творця – Бога, їх же подивляти
й славити можна не словами, а глибокою мовчанкою. Тіль-
ки мовчки можна слухати гірську казку-шепіт лісів, журчан-
ня 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 прокинувся зі сну, мах-
нув рукою, – може щось відганяв від себе, підніс угору го-
лову й промовив: «Великий, сси Господи й чудні суть діла
твої, а Велич Твоя у величі краси наших Карпат». Вийняв з-
за череса люльку, напхав у неї тютюну, викресав огню і за-
курив… 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 не хо-
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 наших горах сказав 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 звіринка
пила з того озера воду… Та й сонце не заглядає до нього й не
миє свого золотого личка в його воді, як у водах других озер,



 
 
 

хоч його вода чиста, прозора, як сльози невинної 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 квітисту
долинку гірські звірята – заходили на неї рогаті олені з ланя-
ми, серни з сернюками, грались там зайчики, бігали білички,
проходжувались ґотури із курочками, а на довколишніх де-
ревах гніздилось різне птаство й співом-щебетом оживляло
долину. Так воно було довгими віками…

Аж геть-геть пізніше почала появлятись на тій долині во-
да. 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. Звідки
ж брало воду те озеро? Тут-то і диво і чудо…

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 Карпа-
ти так, як їх сотворив Господь, ніхто не нарушував їх. По-
кривали їх вікові темні ліси, а в них жила й розмножувалась



 
 
 

всяка звірина, гніздилось крилате птаство, а в бистрих водах
рік кишіло від рибок, у дуплах старих дерев складали бджіл-
ки мід, над лугами літали метелики, царинки прикрашува-
ли різнобарвні чічки, а в глибинах лісів виводили свої тан-
ці-хороводи лісовики з лісними, а з мавками танцював чуга-
истер. 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 справжній рай на землі.

Аж зайшли в Карпати лихі люди… Під ударом лихого чо-
ловіка повалились на землю ялиці, за ними кедри, тиси, сме-
реки, 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 відо-
линок між скалами в Чорногорі. Ті два царі Бескидів плака-
ли щораз частіше, бо до плачу давали щораз більше причин
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 слуги не но-
сили тих сліз у озеро жменями, а скіряними ворками, бор-
дюгами. 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 незабудьки.



 
 
 

Не падуть на них ранками й вечорами срібні роси – всюди
лишень сльози… вода озера не замерзає і в найлютіший мо-
роз… 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
озера манить і тягне до себе. Припав до води – п'є, не відо-
рветься від нього – пив скільки хотів. Устав – аз його очей
ллються сльози – не перестають литись… Пішов плачучи,
напився не води, а сліз. Ходить горами й лісами й плаче…
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 ними гіркі
сльози-воду озера в Чорногорі…

Була раз молодичка-вдовичка, велика красуня, дуже горда
й пишна; захотілось їй стати ще кращою і перевищити кра-
сою всіх молодиць у горах. Порадив їй якийсь там ворожбит
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. Обмилась
до схід сонця його водою-сльозами і що сталось? Ото перемі-
нилась в стару, поморщену бабу, а з її очей почали «чуріти»,
литись сльози, як вода з «чюркальця»…

А було ще й таке: був джиґуристий верховинець, чорня-
вий, кучерявий. Замість держатись своєї жінки, він зиркав і
бігав за другими. Плакала й побивалась його жінка, ходила
по знахорах і ворожбитах, ніщо не помагало. Аж один зна-



 
 
 

хор приманив до себе того зрадливого чоловіка й переконав
його, що як би пішов у Чорногору до такого й такого озе-
ра й обмився би його водою, тоді, «липли-би» до нього всі
молодиці. Той повірив знахорові, пішов у Чорногору, знай-
шов 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, ста-
вало ширшим і глибшим. Щораз більше сліз приносили слу-
ги обох панів гір. А бувало ще й так, що вода озера не мі-
стилась 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 за-
вжди восени вмиваються сльозами, поки не прийде зима й
не заморозить ті сльози, замінить їх у срібні перли леду.

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. Ба-
чу наш Бескид оповитий темними, задуманими, замріяними
лісами, 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 ґрунях, гордих гуцулів 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 – дере-
во закарпатських лісів… Але бачу ще й отого найбільшого
знахора гуцульського, Дарадуду на Плоскій… Він теж гово-
рив 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 Чорногорі? 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 тверда
віра хай осушить і озеро сліз у Чорногорі…



 
 
 

 
Нічна пригода

 
Оце ще одне повістування Молдавчука Івана. Розповідав

він його ось як:
«Усе на світі має свою молодість і старість. Навіть і ватра з

молодої стає старою». Горіла і в ньому колись молода ватра.
Горіла, коли то й він був молодим – горіла, як був ще леґінем.

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 темніти.
«Попращав побратима та йду, спішу д'хаті». Прискорює кро-
ків, бачить – починає падати сніг. Темніє, але не так аж, щоб
не бачити нічної краси гір…

Ох ті карпатські зими! Це чарівна казка! Оце йде горами
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 заго-
стили 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 ца-
ринки – 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 воно було
й тієї ночі, коли то Молдавчук зустрівся був із вовком. Вер-
тався тієї зимової ночі з гостини в побратима, що жив ген
далечко за Богданом над Тисою.

Падав із вечора густий, мокрий сніг, а потім почав потис-
кати мороз, ніч прояснювалася, на небо йшов місяць із зірка-
ми. Молдавчук іде, поспішає д'хаті, підсвистує… Іде й роз-
глядається, натішитися не може зимовою ніччю над горами.

Гарні наші гори літом, а ще гарніші зимою, зокрема вно-
чі. Заворожені й причаровані… Зима, це чарівниця, мороз –
знахор, планетник. Говерлі поклали на голову срібну корону,
Піп-Івана загорнули в білу ґуґлю. Гірські села завіяла зима
снігами, а мороз загнав 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 ревіли та
не ворушили тиші ночей…

А Молдавчук іде… Задивлений в чари, заслуханий в ше-
поти гірської зимової ночі… Зимова ніч із її чарами-дивами
несе його на своїх крилах, несе й підносить вгору. Не йде, а
бігом біжить, усе дальше й дальше…

А йому доріжка понад потік. Доріжка вузька. В одному
місці іде понад стрімку скалу над потоком. По правій стороні



 
 
 

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.
Вигріб діру попід колешню і тягне з неї барана, чи вівцю.
Знає, чому вівці заметушилися і блеють. Але ж йому треба
йти попри ту колешню. Що буде, як вовк випустить, з кігтів
вівцю і кинеться на нього? А в нього нема зброї, лише топір
у руці. Виминути колешню нема куди. З одного боку потік, а
над ним скала. А йти мусить. Завертати назад не може. На-
близився до колешні з вовком біля неї. Іде, а все глядить на
вовка, що держить в пазурях вівцю, чи барана. Хотів крихіт-
ку обминути вовка, забуваючи в ту мить про скалу. Хвилина
і він «летить» зі скали в потік. Мав щастя, що під скалою був
потік глибокий, замерз, а на леді було багато снігу. На той
сніг «злетів» і не поломив собі ніг. Зате «наївся» страху. Во-
вк залишив вівцю під колешнею і кинувся за ним на потік.

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 смере-
кою, не вступиться з-під неї. Минає якийсь час, холодно. Що
придумати для свого рятунку? Скочити на вовка із смереки,
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… Молдавчук
бігом до другого, грубшого дерева – вже на ньому… Але й
вовк тут же, під деревом…

Починає Молдавчук вити вовчим голосом. Вовк, думаю-
чи, що десь там надбігає другий вовк і зжере його вівцю на
доріжці 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 – завалений
каменюками, мусить вийти на доріжку. Вийшов на неї й пря-
мує. Аж тут просто на нього біжить зграя вовків – тічня.

Вовки – тічня, зачули його вовче виття на смереці і біжать
у сторону, звідкіля чули виття… От і «попав»! Пропаде. Во-
вки роздеруть його – сліду по ньому не залишуть – зжеруть з
кістками… Що ж робити? Вовки недалеко вже. Нема близь-
ко й дерева на якому можна б схоронитися. Тай і це не вря-
тувало би його від вовків. Вовки «сокотили би» його навіть
до ранку. А він через холод не вдержався б на дереві довго.

Так, але треба рятувати молоде життя. Над потоком густі
лози й вільшина. Залазить у них, запирає дух у собі. Щастя,
що падав густий сніг – він певно осліпив очі вовкам. Пробіг-
ли лозину й вільшину, не завважили Молдавчука й не заню-
хали.

«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 це?
Ні доріжки понад потік, ні потока. Де ж він, куди йти? То
направо, то наліво завертає… Збився з доріжки відбився 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 повиганяла
з нетрів і дебрів усю погань і нехар. Вона заводить, то рего-
четься, то плаче, то сміється, «пуду»-страху наганяє.

Та що це?
Крізь несамовитий гук і рев бурі пробивається якийсь

дивний голос… О – це не голос трембіти… Так, так, тужли-
ву, сумовиту гру трембіти чути. Пристанув, наслухує, дивом
дивується… Чує виразно – трембіта грає, тужить плаче, – це
з лівої сторони. А з правої? Звідтам несе буря голос флоєри.
О, який же милий і солодкий той голосок! У ньому зимова
туга за весною, за її шумами і співами й за пахощами весня-
них 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 пошуми. Вони
скоро перемінились знову у виття зимової бурі. Не встояти-
ся Молдавчукові під смерекою. Буря відриває його від сме-
реки 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 урятувати
мене від смерти. Рятуй, Рятуй!

Заревла й засвистала буря, засліпила густим снігом очі
Молдавчука. Струсує з себе сніг, протирає очі…

«Боже! що це, що?
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. Доволікаєть-
ся до дверей і паде в сніг.

Чує: двері в хату відчиняються, хтось підносить його й ве-
де в хату. Говорить до нього, та він, хоч чує людський голос,
але слів не розуміє. Паде на лавицю і засипляє мертвецьким
сном.

Проснувся десь перед вечором. Роззирається по хаті…
Бачить: ґаздиня і дівчина, мабуть мати й її доня.

«Іване – говорить ґаздиня – 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 ґаздині. Та ж це вдовиця
на присілку Богдана, а біля печі її доня. Поволі «прийшов до
себе» – пригадав усе, що було з ним минулої ночі…

Ґаздиня 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 ґаздині:
«Встала я і доня раненько – затопили в печі й сіли під ку-

желями – 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 пізна-
ли, 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 – сказала 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 заби-
тий. Найшла його тяжко пораненого мама на тому місці, де
тепер хрест. Люди помогли занести його в хату. Не помогли
ліки. Помучився кілька днів і помер.

На тому місці, де зросив своєю кров'ю землицю, постави-
ла мама хрест із розп'яттям».

Хотів Молдавчук «роздекуватисьи» з ґаздинею і йти
д'хаті.

Але ґаздиня не хотіла пустити його під ніч, ануж приче-
питься до нього ще раз блуд.

Мусів ще одну ніч переспати в хаті гостинної ґаздині.
Своє «повістуваннєчко» закінчив Молдавчук ось як: «Відві-
дував я ту ґаздиню, та її доню нераз потім.

Не минув рік, а та, доня її була моєю жінкою. Найліпшою
жінкою і ґаздинею, 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…»



 
 
 

 
Внук Івана Молдавчука, Іванко

 
Попращав я гостинну хату – зимарку Молдавчука – роз-

пращався і «роздєкувавсьи» з ним і його внуком Іванком та
пішов блукати дальше нашими горами.

В кілька літ пізніше почув я, що старий Молдавчук закін-
чив своє життя – умер таки там, на своїй полонині, під Чор-
ногорою, 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 тіс-

но. Він привик до полонинських просторів і зелених верхів
– рев звірів і шепоти лісів були йому миліші, як мова людей.

Літом вівчарив на полонині, ходив за вівцями й приспіву-
вав 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 зимою жив у
дідовій зимарці. Покутавши й накормивши овечки 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 вітри,
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 його
молитись, а потім навчив його і письма й давав читати святі
книги.

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, ґруні і ліси, всі нетри й дебри,
знав, де і які звірі живуть, куди ходять, де літують і зимують,
де перебувають лісні й мавки, де вовкулаки й упирі, куди хо-
дить 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 Туркулі. Підходить раз до ме-
не 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 лишень
святе письмо.

Напасуться мої вівці, полягають, а я сідаю і читаю все те,
що дістав. Читаю раз і другий. Голова крутиться, серце б'єть-
ся.

А потім? Став членом О У H, a там, став зв'язковим між
організацією ОУН на закарпатській і галицькій Гуцульщині.

А дальше? Засяло сонце волі над Закарпаттям! Став воя-
ком закарпатської Січі – боровся з новим наїздником-мадя-
рами. Ранений у бою попав у руки мадярам. Удалося втекти.
Виїхав за границю. Вернув у Богдан у зимі 1942 р. Туга при-
гнала в рідні сторони. Та не побув довго в Карпатах. Обов'я-
зок казав попращати їх – не прочував, що на довго, а може
й на віки, пішов на східні землі України. Чудом залишився
живим. 1944 р. покинув рідну землю – став емігрантом».

А що там за Чорногорою, що зі селом Молдавчуків і Кот-
ланів, Богданом, Раховом і Великим Ясінням над Тисою? Що
з ґаздами – дуками, що в них колись проживали й біди-жури
не знали?

Села ті вкриті сьогодні серпанком смертельного смутку
– не чорногірський орел там над горами літає, московський
кровожаднии орел клює людей і гострими шпонами гори
роздирає. Тінями гуцули по горах снуються – блукають, –
того, що було шукають. А його нема. Наче темна ніч покри-



 
 
 

ла тут усе – покрила і придавила, радість, веселість забра-
ла, ґаздів 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 ко-
лись 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 трупами,
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 його
внук, Іванко:

«Свою смерть прочував дідо – був мовчазний, не говорив,
як це робив давніше, ходив повільними кроками, то присі-
дав, 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 приго-
ворював 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-
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 ве-
селої і скочної, а сумної, повільної, протяжної, – заграй і за-
співай для мене».

Іванко-внук добрий і послушний, заграв і заспівав для ді-
дика свого. А дідик слухав, кивав головою, а якийсь дивний
смуток, наче осіннє павутиння лягав на його чоло й засно-
вував 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, за-

співав:



 
 
 

«Вівці мої вівці, писаний ботею…
Хто вас буде віпасати, єк 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?»

«Светої Неділі» – повторяє за ним дідо… «гей, гей!» І по-
пав 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:

«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 зеле-
них, старого Молдавчука з Богдана? Літом? А хто буде про-
живати у тій зимарці зимою, єк єго 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 любити, як він любив
їх? Усім серцем, усіми мислями, усею душею, очима, ухами
й найменши порухом рук і ніг? «Єк мене не стане?». Хто пе-
ребере від мене все те, чим я весь свій довгий вік жив, хто?
«Єк мене не стане? – А це вже скоро – скоро буде»…

Звернувся до Іванка:
«Помолися і лягай спати»… Сам він прикляк коло постелі

і двого-довго молився і бився в груди… А потім ляг, 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 казав
Іванкові знову у сопілку грати. Заграв Іванко тої тужливої…



 
 
 

Довго грав, старий слухав. А потім заспівав про вівці й си-
вого барана…

Заспівав на всю хатину, заспівав тужливо й жалісливо,
слова виходили з самої глибини серця, продиралися крізь
двері й вікна зимарки й стелилися по полонині, сідали на
верхи дерев, підносилися до небес… Плакав, тужив і жури-
вся 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 Мол-
давчук?!. Хто сокотити буде гуцульську старовіччину, як со-
котив її Молдавчук і його предки? Як любив і сокотив її від
зайдів Довбуш і його леґіні, між якими були й Молдавчуки?
Хто? Хто? – питає себе дідо й чорна хмара смутку-жури на
його чоло лягає, жалем-болем старе серце стискає…

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 «силєв», 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… Сказав Іванкові, що не
рухомо 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 дов-

го-довго молився, а потім ляг, але не спав і очей не закривав.
А там почав із кимось невидимим говорити, що Іванка дуже
злякало й «пуду» йому дало.

Оце говорив його дід:
«Єкже це так, кажеш, що й по смерти буду цими полони-

нами й верхами ходити, блукати? Я ж буду глибоко в зем-
лі лежати, землею присипаний і привалений?… Ага, ага, ка-
жеш не я, а душа моя буде й дальше, як і давно, як і за життя
моєго тут, у наших горах, жити, хмаркою понад ними про-
носитись, хижим летом вірла літати, бистрокрилим соколом
буяти, квіточками в полонинах зацвітати, холодними росами
на трави спадати, осіннім дощиком гори поливати, інеєм ліси
сріблити, весняним сонечком гори гріти, в бистрих ріках-по-
токах купатися, з Говерлі до світу сміятися, радістю-втіхою
Бескид засівати… і, і – за вівцями, за тими чорними й біли-
ми – й за тим сивим бараном, полонинами ходити – хоч мене
вже не стане»… «Не стане…» останні це були слова дідика
перед його вічним сном.

А розмовляв він перед тим сном із котримось духом, лише
Іванко не знав, з котрим, Духом гір, чи лісів?.. —

Прийшли люди з Богдана й забрали тіло діда Молдавчука
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. —



 
 
 

 
Кінцеве слово

Надтисняська 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 гуцулів…
«Тямлю все, нічогосми не забув». —

Літом 1916 р. – в часі війни – трапилася мені нагода по-
бачити перший раз нашу потойбічну Гуцульщину і пізнати
її ближче – пізнати й полюбити її верхи й полонини, Тису
з її допливами, села і присілки, а в них добрячих і гостин-
них, але й зубожілих мешканців, яким не легко приходилося
заробляти харч – «мелай» – муку на кулешу, та тєжко було
заробляти «біленькі» – срібні десятикрейцарові австрійсь-
кі 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 Гуцульсь-
кому Закарпатті після трагічно закінчених визвольних боїв-



 
 
 

змагань.
Пізніше стрічав наших закарпатських гуцулів тільки

літом на полонинах. Чудова, прекрасна, чарами казкової
краси приворожена та частина наших гуцульських Карпат.
Куди не піти, куди не повернутись і не глянути, всюди інші
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 більше
сонця і опадів, звідси буйніша рістня, більше всякого співу-
чого 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 ча-
су першої світової війни, – поцейбічна Гуцульщина, галиць-
ка і буковинська приналежні були до Австрії, потойбічна до
Угорщини – після війни порізано знову одне гуцульське ті-
ло на три частини: галицьку частину забрала Польща, буко-
винську з частиною давньої угорської гуцульщини забрала
Румунія, а та понад обома Тисами припала Чехії.

Частина, яка була найнещасливішою і найтяжче стогнала
в мадярсько-жидівській неволі, та й була найменше знана,
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 вельможі,
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 нашим, українцям,
не давали мадяри доступу в гори над Тисами… Було «HEM
СЛОБОД».

Не поркращало воно й після відходу з Карпат мадярів, за
часів панування тут Чехів, а ще гірше було під Румунами. Га-
лицькі українці не мали права переходити Карпат, ні на чесь-
ку, ні на румунську сторони. Поляки не дозволяли україн-
цям і наближуватися до границь тих двох держав. А границі
в тодішних часах, перерізуючи Гуцульщину переходили між
Чехією і Польщею, найвищими хребтами гір, Чорногорок»
з Говерлею і Піп-Іваном до Стога, де сходилися три грани-
ці. Звідси починалася польсько-румунська границя, що тяг-
нулась високими полонинами, а зійшовши на Білий Чере-
мош, – (Білу Ріку) проходила ним аж до його злуки з Пру-
том. Так – українцям із Галичини не вільно булон переходи-
ти границю на Закарпатську Гуцульщину, ні на чеську, ні на
румунську. Лише полякам було це дозволено.

На основі туристичної конвенції могли поляки літом і зи-



 
 
 

мою переходити в нашу Закарпатську Гуцульщину й почу-
вати 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 Гу-
цульщини узнавали одну, злодійську конвенцію, побудовану
на злодійській приязні та солідарності!

Чехи розбудували були в «своїй» частині Карпат тури-
стичні шляхи з різними удогідненнями й схоронищами – ви-
дали були туристичну карту й дуже радо вітали там поля-
ків і других чужинців… Літом і зимою чути було там пере-
довсім чеську і польську мову. Вихідною точкою для тури-
стичних прогульок було найбільше гуцульське село Ясіння з
дев'ятьма тисячами мешканців. До Ясіння йшла з Галичини
залізниця, а з Ясіння можна було влаштовувати прогульки 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 Ґорґани. З Пєтроса веде плай на поло-
нину Прелуку, а дальше потоком у село Буркут – Кваси з
лікувальними джерелами води. З Буркута через річку мож-
на 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
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 Устерік, де сходяться разом обі Тиси –
Чорна й Біла. З Устерік веде дорога до славного села Богдана
над Білою Тисою. У тому селі проживали, може живуть там
і нині роди багатих колись господарів, Молдавчуків і Кот-
ланів.

З Богдана, як і з Ясіння йшли шляхи в різні сторони Гу-
цульщини і на Чорногору. Не минали туристи й Рахова, що
був уже не селом, а мав вигляд містечка. Із Богдана йшла до-
рога 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, чужинця-
ми-зайдами. А все ж таки вона жила своїм життям – жила
мимо всього, буйно, шумно, весело – ворогам не здавала-
ся, вольностей боронила. Гори своїми верхами зір досягали,
«Чорногори в небо си змагали». Шуміли гори темними ліса-
ми, ріками й потоками, ревіли звірями, цвіли чічками, співа-



 
 
 

ли пташками, золотились сонцем, сріблились місяцем і зір-
ками… 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 загибель…
Загарбала всі багатства Карпат і оголила їх із краси, витявши
впень усі ліси й прогнавши з гір звірину і птаство… 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 египетьської, так і їх, щоб із ще гіршої,
неволі, вивів і висвободив… – Карпати, гуцулів і не лише
український, але й усі народи.



 
 
 

 
Деякі слова з гуцульської говірки

 
Ану кати, понукувати  – заохочувати, намовляти
Арідник – Сатана

Байбарак – рід сердака (опанча)
Баштанник – старий, смерековий ліс
Барашкувати – жартувати, пустувати
Бердо – пропасть
Бескидник – первісна назва опришка
Бекнути, зарусги  – голосно заплакати, заревіти
Бизіано – певно
Бурдей – курна хата бідняка
Бійко – боязко, страшно

Вагуватися – надумуватися
Вгортина, одежина – одяг
Вергти – кидати
Відчин – відвороження
Відчинити – відворожити
Виволанка, вгтрениця  – неморальна жінка
Виринь – вибух
Вирука, виручити – допомога, заступитись
Вихора – буря
Врититися, наврититися – вкучитися, надокучитися



 
 
 

Гачі – штани
Гоймо – ведмежий берліг
Гайтова – полювання
Година – буря з дощем
Головництво – злочин, морд
Гузір – грубілий кінець зрубаного дерева
Гужва – мотуз із лика
Гукливо – крикливо, голосно
Гушманці, гушманити – штурханці, побої – товкти, бити
Голицг – голі місця в горах Горен – мешканець гір
Гавра – ведмеже леговище
Ґрегіт – каменистий верх

Денещо – трохи
Джембора – лісова гуща
Друґар – рукоять весла на дарабі
Дуявиця – полонинський вітер
Дурман – удурююче зілля
Дуфати, дуфний – надто вірити в себе, певний себе, від-

важний
Дітище, дітища – дитина, діти
Дигодіти – труситися з холоду
Днинськи – ввесь день

Єлоси – лицює, пасує



 
 
 

Ємкий – ціпкий

Зайдей – чужинець, приблуда
Заповігрений – заражений
Закутки – сховки

Жирва – лютий пес
Жесний – страшний

Инкуди – куди-то
Инколи – часом

Ізвор – прогалина між горами

Келеф – рід топора з заліза
Кирон – старший бутиняр при вирубі ліса
Корида – затоплене дерево
Кичера – безлісний верх
Кучитися – нудитися
Курбало – глибоке плесо в ріці
Клецки – бервена зрубаного, обкорованого дерева
Клєбука – ґудзувата груба палиця
Колесувати  – обходити щось довкола, обминати
Коцкати, цоркати – вдаряти (напр., писанку об писанку)

Лентюх, ленка – підпанок, лінивий



 
 
 

Любисток – люби-мене зілля
Маковиця – баня, копула на церкві
Мачкатий – дрібний дощ
Мальхова – торфовище
Мерзмтмся (чимсь) – гидитися, мати до когось відразу
Мече – кидає
Мізерація – вбогість
Морснути – вдарити (легко)

Навсігди – на все, назавжди
Надсадитися – робити понад силу, дістати пропуклину

від тяжкої роботи
Намисник – полиця для начиня
На-млі-ока – дуже скоро
Несила – ослаблення
Нічниці – нічні духи
Нустрити – слідити

Обзорнини – оглядини (напр, оглядають свати майно дів-
чини перед сватанням)

Одерзнутися – спам'ятатися, очуняти
Ониматися – бути поздержливим
Опачина – лопата весла на дарабі
Очкур – мотуз в штанях (замість пояса)

Підмогливий – готовий дати допомогу



 
 
 

Підтикиути – підсунути
Писаний – різнобарвний, мальований
Пискач – балакливий
Плова – злива
Плагчок – стежка
Поледиця – ожеледа
Помана – милостиня
Порікливо – з докором
Позирки – підгляддям
Порекло – прізвище
Прилюдно – гідно
Приблеклий – прив'ялий, забутий, згубив свою красу
Пропадок – пропавше, пропаще
Проймаво – пронизливо
Примерещилось – приснилось
Посвіга – сяйво
Пусторікмй – вживач поганих слів
Пушкар – стрілець

Рихтуватися – готуватись, ладитись (напр., в дорогу)
Розболітися – захворувати
Розвідини – розвідка

Самотри – втрьох
Скотар – пастух
Сліп – капкан на ведмедя



 
 
 

Сигла – густий ліс, тяжкий до переходу
Сохар – стовпець на дарабі
Сукровище – де похований забитий, або самовбивця
Сутуга – гірське пасмо
Силянка – коралики
Смакітка, лакітка – присмак, щось дузке смачне, апетит-

не
Смотрити – оглядати, глядіти
Старівля, старунок – дбайливість
Стугнути – стверднути
Суєтитнся – крутитися, бути в русі
Суєтня – крутанина

Торбей – жебрак Трапаш – овеча стежка Турбація – журба

Фалабі – слава Богові

Хавкатий, ротатий – пискатий, крикливий, (не тримає
таємниці, а все розкаже іншим)

Хавка – рот, що все виговорить

Чапали, – стежка, протоптаназвіриною
Чух – нюх…

Ширинка – хусточка до носа, звичайно вишивана – дару-
нок дівчини леґіневі



 
 
 

 
Додаток

 

Церква на Закарпатті



 
 
 

Гуцульський храм

В гуцульській церкві



 
 
 

Гуцульське весілля

Гуцульський танець



 
 
 

Вид на Чорногору

Гуцульський краєвид із церквою



 
 
 

В «горйцах» Черемошу



 
 
 

 
Слово про автора

 
У гуцульських Карпатах, як у чистій воді

гірського озера, можна скупати не лише тіло,
а й душу та впитися до безтями їх насиченим
пахощами повітрям, зогрітися теплом їх сонця та
усміхом природи,  – з лісових нетрів можна тут
почути голоси первобуту, а на верхах голос Бога.
Творця цих гір і їх краси, чудес і див і їх вічности,
наповнених таємницями, недоступними людському
розумові.
М. Ломацький

За роки української державності зі скорботного мартиро-
лога вітчизняного письменства повернуто багато «забутих»
імен, перепрочитано вилучені раніше або затавровані (чи й
перепаскуджені) вульгарно-соціологічною критикою твори.
Одначе далеко не всі лакуни заповнені. Ще маємо чимало
постатей, літературна праця яких – то подвиг самозречення,
невтомної діяльності на теренах рідної культури, розвою і
прогресу нації. Певна річ, що вони потребують уваги до своєї
спадщини.

Аналітичне прочитання творчості Михайла Ломацького,
що донині не була об'єктом системного фахового вивчення,
має на меті заповнити ще одну прогалину в панорамній кар-
тині літературного процесу минулого століття. Своєю нари-
сово-етнографічною спадщиною, як і художньою прозою, М.



 
 
 

Ломацький справді закорінений у глибинних національних
архетипах, «гуцульському епосі – одному із небагатьох уже в
Європі міфічних переказів» (С. Вінценз). Письменник тво-
рив калевалу гуцулів, тому ім'я його вбачається органічним
у контексті творчості Станіслава Вінценза, Ростислава Єн-
дика, Ганса Цбіндена – «духовних соратників», митців, на-
віки зачарованих красою Гуцульщини, багатим світом віру-
вань і традицій її мешканців.

Михайло Ломацький народився 23 листопада 1886 року в
Гусятині над Збручем на Тернопільщині. Там же здобув по-
чаткову освіту. В учительській семінарії навчався в Терно-
полі, а закінчив її 1906 року в Заліщиках, успішно склавши,
як говорили в ті часи, матуральні іспити. Учительську працю
розпочав на Покутті, в селах Снятинського повіту. Глибока
обізнаність з історичним минулим краю, безмежний патріо-
тизм і любов до рідного народу, висока національна само-
свідомість молодого педагога не подобалися польській вла-
ді. Очевидно, це було найважливішою причиною того, що
Ломацького часто переводили з місця на місце. Василь Сте-
фаник неодноразово застерігав Михайла, щоб той за свою
працю не опинився на Гуцульщині. Все ж таки пророкуван-
ня Стефаникове збулося, бо незабаром Ломацький опинився
в гірському селі Голови під Чорногорою. Гуцули полюбили
вчителя Ломацького, а він полюбив їх, бо віддав їм своє сер-
це й душу. Як відомо, тривалий час М. Ломацький учите-
лював на Гуцульщині, зокрема в селі Голови, де ґрунтовно



 
 
 

познайомився з історією, звичаями, побутом горян. І. Сень-
ків писав: «Ломацькому подобалась Гуцульщина, якою він
мандрував вздовж і впоперек, полюбив гуцулів і їх народ-
ну культуру, присвятив їм майже всю свою письменницьку
творчість, завдяки якій одержав почесний титул «співця Гу-
цульщини». Сам письменник у спогадах зізнався, що всім
серцем полюбив Гуцульщину і гуцулів, які зберігали «нашу
історичну давнину, що була неписаною історією не лише са-
мої Гуцульщини, але й усього русько-українського народу в
переказах, обрядах, легендах і колядах, у побуті і звичаях…
Ворожа сила вирвала мене з Карпат. Вирвала, але не змогла
вирвати з пам'яті про Гуцульщину і гуцулів, ні згадок про
них, ні любови до них, ні туги за ними…» На загал же, за
тридцять літ своєї невтомної педагогічної діяльності він змі-
нив сімнадцять сіл. Польська поліція тричі заарештовувала
вчителя. Так, 1920 року він перебував у Коломийській в'яз-
ниці разом із гуцульськими повстанцями. Опісля знову вчи-
телював за Ряшевом, на Добромирщині та Городеччині. Із
занепадом Польщі (1939) М. Ломацького переслідують со-
вєтські енкаведисти і запроторюють на три місяці до Львівсь-
кої тюрми. Згодом заарештовують дочку і зятя. Доньці по-
щастило вирватися з кривавих рук, зятя ж убили. 1944 ро-
ку в Житомирі гестапівці розстріляли Зіновія – єдиного си-
наМ. Ломацького. Талановитий письменник виховав п'ятеро
дітей на щирих і свідомих українців.

Михайло Ломацький надзвичайно багато читав. Мав чу-



 
 
 

дову бібліотеку, якої ніхто інший, мабуть, не мав на Гуцуль-
щині. Уся українська література, від найдавніших до найно-
віших часів, була в нього, а надто – вся світова література в
різних перекладах.

Ломацький був добре знайомий із Василем Стефаником,
Марком Черемшиною і Лесем Мартовичем. Михайлові Ко-
цюбинському і Гнатові Хоткевичу допомагав збирати на
Гуцульщині матеріали для їхніх чудових повістей. Також
був близько знайомий із Михайлом Могилянським, Іваном
Франком, Володимиром Гнатюком і Мар'яном Крушельни-
цьким, листувався з Микитою Сріблянським (Шаповалом) і
Павлом Богацьким, які видавали журнал «Українська хата».
Донька Ломацького Лідія, колишня студентка університету,
позувала митцеві-маляру Олексі Новаківському до відомої
картини «Дзвінка». З українських письменників найбільше
шанував Тараса Шевченка, Івана Франка та Василя Стефа-
ника, захоплювався світовою літературою, особливо любив
скандинавську літературу.

Крута дорога долі в роки Другої світової війни приве-
ла українського вчителя до Австрії. Він опинився у пере-
селенських таборах, де проводив активну пропагандистську
роботу, виголосивши, зокрема, сотні рефератів. Наприкін-
ці війни М. Ломацький виїхав до Західної Німеччини, де й
прожив решту життя. 24 жовтня 1968 року він помер у бу-
динку для перестарілих у німецькому місті Альтерсбах, що
у горах Шварцвальду. Похований письменник на українсь-



 
 
 

кому цвинтарі в Мюнхені. Михайло Ломацький був актив-
ним членом товариства «Гуцульщина», чимало зусиль до-
клав для дослідження й художньо-документального відтво-
рення минувшини гірського краю.

Коріння творчості М. Ломацького – у фольклорі. Це істи-
на, що не потребує доказів, проте її осягнення має пізнаваль-
ну та наукову цінність. Гуцули, Гуцульщина, їх співуча мо-
ва – ось джерела, що живили, скроплювали цілющою водою
щедрий талант літописця рідних теренів. Про Гуцульщину,
яку дослідники назвали «карпатською Швейцарією», «зеле-
ною Меккою», М. Ломацький упродовж усього життя творив
своєрідну хроніку. «Нема в світі другої країни, – писав він
понад п'ятдесят літ тому, – яка була б так чарами краси спо-
вита, як наша Гуцульщина. Це твердили й чужинці, які ма-
ли нагоду пізнати її. Вони казали, що наша Гуцульщина – це
зачарований острів не лише в Європі, але й у всьому світі
– відмінний оригінальністю і чудами буйної природи та гар-
монізованого з нею життям населення – гуцулів, їх звичая-
ми, обрядами й ношею». Літератора захоплювала жива при-
рода, пам'ятки давнини – як джерела нашої історії та культу-
ри. Ця історія – в серцях і душах гуцулів, у переказах, віру-
ваннях, співанках, звичаях. Адже свою давнину народ збері-
гає як святість, як саме життя.

На чужині з'явилося друком понад двадцять об'ємних
книжок (деякі обсягом понад триста сторінок), ціла низка
публікацій в еміграційній пресі. Ось перелік основних творів



 
 
 

письменника: «Національна свідомість» (Лондон, 1952);
«Наша еміграція»; «Українська культура»; «Любов Батьків-
щини» (Мюнхен, 1954); «На чисті води» (Мюнхен, 1955);
«Верховино, світку ти наш» (Мюнхен, 1956); «Українське
вчительство на Гуцульщині» (Торонто, 1958); «Верховино,
світку ти наш». Ч. І, II (Нью-Йорк, Мюнхен, 1960); «З Гу-
цульщини (нариси)» (Лондон, 1956); «Бескидом Зеленим, у
три ряди садженим» (Мюнхен, 1962); «Країна чарів і кра-
си» (Париж, 1959); «Гомін гуцульської давнини» (Мюнхен,
1961); «У горах Карпатах» (Мюнхен, 1962); «Опришківсь-
ке гніздо» (Мюнхен, 1964); «Заворожений світ». Ч. І. «По
цей бік Чорногори» (Мюнхен, Нью-Йорк, 1965); «Завороже-
ний світ». Ч. П. «По той бік Чорногори» (Мюнхен, Торонто,
1966); «З гір Карпат» (Мюнхен, 1967); «Поділля – спомини
з минулих літ», «В Чорногорі» (містерія святоіванської ночі
в 9 сценах), «У Зеленому Бескиді», п'єса на 4 дії – УПА в
Карпатах – Чорногорі, казки «Дітям та батькам». Невпоряд-
кованого ж матеріалу в нього – ще на три томи. Письменник,
на жаль, не встиг за життя опублікувати готові до друку «Гу-
цульські оповідання» і «Альбом української ноші».

Заслуговує на осібну розмову й унікальне видання М. Ло-
мацького в двох томах «Верховино, світку ти наш». Уважає-
мо, що цей двотомний нарис – яскравий взірець органічно-
го поєднання документального історико-етнографічного ма-
теріалу, фольклорних розсипів різноманітних жанрів та ви-
шуканого авторського стилю, власне, стилістики художньої



 
 
 

літератури найвищого ґатунку. Автор репрезентує жвавий
етнографічний опис Коломиї і населених пунктів по дорозі
звідти до гір, доцільно супроводжує документальні факти
різного виду приповідками («Без олію не зомлію, а кулешу й
саму тешу») тощо. Документально відтворюючи буття меш-
канців краю, він зосереджує увагу читача й на характерних
висловах («Файненько роздєкувалиси», «Це вам не Поділля.
Тут завжди гостям раді: гість у дім – Бог з ним» та ін.). У цій,
як і в наступних художньо-публіцистичних книжках, М. Ло-
мацький подає блискучий приклад творення такої докумен-
талістики, яка цінна як історичною правдою, так і формою
викладу, стилістикою, де переважає біографічно-описовий
фермент, спогадовість.

Маємо підстави твердити, що більшість книг М. Лома-
цького – це не лише високохудожня інтерпретація фольк-
лорних сюжетів, мотивів, тем, а й, що особливо важливо,
першоджерело міфу, легенди, притчі, казки, билини тощо.
У багатоаспектній довбушіані письменника абсолютно ори-
гінальною й змістовною є художня модель постаті ватажка
гірських лицарів.

Письмо літератора прозоре, стилістика його творів до-
ступна широкому загалові читачів. У кожній книжці автор
демонструє органічне поєднання елементів наукового, попу-
лярного і художнього стилів, бездоганне володіння літера-
турною нормою й багатством нюансів гуцульського діалек-
ту. Вагомо і влучно сказав про творчість Ломацького В. Бед-



 
 
 

рій у вступі до другої частини нарису «Верховино, світку ти
наш»: «Маємо обосновану надію, що це синтетичне завдан-
ня: вільно, літературними засобами змалювати Гуцульщину
в повній її пишності в усіх її проявах життя, та водночас вір-
но схопити повний гуцульський етнографічний матеріял і за-
ховати його для грядучих поколінь, авторові… поталанило.

…Хочу видвигнути сам процес творчости автора, як рід-
кісне в історії зусиль укр. творчого духа явище вірности і
віддайости раз обраній меті – тут закріплені пам'ятників за-
гибаючої Гуцульщини та мистецькому охопленні її повного
образу у різних його варіантах».

На осібну згадку заслуговує праця Ломацького «Українсь-
ке вчительство на Гуцульщині», що вийшла друком у То-
ронто 1958 р. Тут ідеться про звичайних педагогів-патріо-
тів, які не лише дбали про освіту гуцулів, а й посутньо
сприяли формуванню їхньої національної свідомісті. Про-
фесор Ломацький осмислював проблеми розвитку українсь-
кої культури і в середовищі галицької еміграції. Свої статті,
розлогі есеї-роздуми «Любов до Батьківщини», «Українська
еміграція», «Національна свідомість», «Українська культу-
ра» та інші матеріали він друкував у канадських, французь-
ких, американських часописах «Учительське слово», «Рід-
на школа», «Життя і школа», «Українець – час», «Амери-
ка», «Українські вісті», «Гомін України» та ін. Його перу на-
лежать і сценічні твори: «У Зеленому Бескиді», «В Чорно-
горі» (містерія святоіванівської ночі).



 
 
 

У творах М. Ломацького зримо постає багатобарвна па-
норама українського життя (переважно Гуцульщини). Це
– невичерпна криниця, широка й багата студія про чарів-
ну Гуцульщину. Його твори по-справжньому спектрально,
аналітично-проникливо, аксіологічно яскраво віддзеркалю-
ють сенс тих багатьох скарбів, що їх зберіг автор як очеви-
дець і пильний слухач бувалих, досвідчених «гуцульських
дідів» – носіїв народної мудрості, моралі.

У творчому доробку Михайла Ломацького, крім прозових
творів, є й «театральна річ» – «В Чорногорі» (містерія свя-
то-іванської ночі), що вийшла друком у журналі «Гуцулія»
та книжці «З гір Карпат» і була відзначена як «яскрава змі-
стом і сценічна та відповідна для постановки в сучасну по-
ру». Цей драматичний твір привертає увагу не лише ідей-
но-тематичним спрямуванням, а й специфікою структурної
побудови, дотримання письменником законів жанру. Худож-
ні особливості містерії на рівнях змісту і форми, харак-
теру конфлікту, дій персонажів проступають уже при пер-
шому прочитанні твору. Тим часом виокремити індивіду-
альні риси стилю, оригінальність драматургічного втілення
обраної теми, специфіку трансляції характерів дійових осіб
М. Ломацького можна ґрунтовніше, зіставивши містерію «В
Чорногорі» з раматичними творами Богдана-Ігоря Антонича
(«Довбуш») та Юрія Федьковича («Довбуш, або Громовий
топір і знахарський хрест»).

Творчість Михайла Ломацького національно заангажова-



 
 
 

на, і йдеться не про спробу зануритися в солодку нірвану
вільного від усього земного митця у пошуках істинної краси.
Одначе ми не схильні вважати це недоліком. Мав рацію Д.
Чижевський, зауважуючи, що «літературна теорія – не єдина
сила, що визначає собою літературу певної епохи. Літератур-
на практика залежить і від ідеології свого часу, і від соціаль-
ної структури суспільства». Особливо актуалізується ця за-
увага стосовно слов'янських культур, зокрема – української.
Адже Маланюкове – «коли у нації вождів нема, тоді вожді її –
поети» – потверджується в екзистенції колоніальної улегло-
сті, коли під загрозою опиняється саме буття нації, факт са-
мототожності її культури. За таких умов духовним злочином
була б утеча на «береги кастильські» чи добровільне затвор-
ництво у «вежі зі слонової кості» – нехай навіть задля висо-
кого служіння Музі. Першочерговим (і таким, що не запере-
чувало служіння Музі) було завдання виокремити, врятува-
ти, за словами О. Забужко, український космос із імперсь-
кого (тотожно-радянського) хаосу.

Якщо Україна, зосібна Гуцулія, поставала в текстах соц-
реаліс-тичного дискурсу податливою щодо здійснення біль-
шовицьких проектів, жадаючою їх здійснення, то герой Ло-
мацького – не поступливий абориген-маргінал. Він – насам-
перед господар, репрезентант міфологеми осідлости, бать-
ківщини-Батьківщини, готовий до активного чину, супроти-
ву колонізаторам. Центральним образом прози письменника
не випадково є постать Довбуша, що вивищується до рівня



 
 
 

символу невпокореності народного духу.
В основі творчості Ломацького – міф про українську

ідентичність, акцентований свого часу пражанами, а зго-
дом – МУРівцями. Тому, на нашу думку, слід заторкнути
й проблему досліджень «національної ідентичності», етно-
психологічного тлумачення характерів. Першою ґрунтовною
науковою працею про особливості етнопсихології україн-
ців була розвідка М. Костомарова «Две русские народно-
сти» (1861). Пізніше до з'ясування згаданої проблеми звер-
талися І. Нечуй-Левицький («Світогляд українського наро-
ду», 1876), Т. Рильський («К изучению украинского народ-
ного мировоззрения», 1888, 1890, 1905), Г. Булашев («Кос-
могонические воззрения украинского народа», 1908). Пер-
шу спробу етнопсихологічного тлумачення характерів літе-
ратурних персонажів здійснено Д. Донцовим у працях «На-
ціоналізм» і «Дві літератури нашої доби». Зв'язок нового
українського письменства з націоналізмом ще 1910 року бу-
ло проголошено М. Сріблянським (ст. «Національність і ми-
стецтво»). «Національний міф» як чинник формування на-
ціональної ідентичності стає центральним у працях О. Оль-
жича («Українська історична свідомість», «Облога культу-
ри»), Є. Маланюка («Творчість і національність»), Ю. Липи
(«Призначення України»). Ґрунтовним дослідженням, що
містить систематизоване трактування означеного питання, є
праця В. Яніва «Нариси до історії української етнопсихоло-
гії» (Мюнхен, 1993). Автор висвітлює погляди на психічні



 
 
 

особливості народу найвідоміших етнопсихологів, етногра-
фів, соціологів, істориків (Г. Ващенка, Д. Донцова, О. Куль-
чицького, В. Липинського, Б. Цимбалістого, М. Шлемкеви-
ча та ін.).

Продовжуючи традиції О. Ольжича, Ю. Липи та Є. Мала-
нюка, М. Ломацький і в художній творчості, і в публіцистиці
звертається до проблеми української національної ідентич-
ності, свідомості. 1952 року в Лондоні виходить друком його
праця «Національна свідомість», де закцентовано українсь-
ку самостійність як державотворчий чинник: «Освідомлюй-
мо і виховуймо наших людей, щоб вони, будучи свідоми-
ми українцями, готові були кожної хвилини на найвищий
чин, на вирішний бій за визволення України з московської
неволі! Щоб були високоідейними і вартісними, та щоб гур-
тувались біля прапора, на якому ясніють золотими літерами
виписані слова: Українська Самостійна Соборна Держава!».

Ідейним підґрунтям усієї творчості М. Ломацького є йо-
го світоглядні принципи, і найпоказовіші з-поміж яких –
власне буття нації, етнічна ідентичність та державна неза-
лежність. Естетичні структури під впливом зазначених чин-
ників системно оформилися у вигляді національної нара-
ції, представниками якої постають у Ломацького оповіда-
чі з гуцульського середовища (опришки, вояки УПА – п'є-
са «У Зеленому Бескиді). Національна заангажованість йо-
го прози чітко оприявнюється і в аспекті характерології. Це
помічаємо і в переході від моральних абсолютів, що кон-



 
 
 

ституюють інтерсуб'єктивні взаємини через механізм при-
пису, до аналітики комунікативних механізмів конститую-
вання морального виміру самості, координатною віссю якої
є поняття «свобода», «справедливість», «любов», «Батьків-
щина». Прикметно, що ще відомі філологи, історики, ет-
нографи XIX століття (Ал. Павловський, М. Максимович,
М. Костомаров, М. Драгоманов) серед чільних особливостей
українського менталітету визначали прагнення до свободи,
відчайдушність, релігійність.

Рельєфний і багатий світ персонажів Ломацького є ста-
тичною характеристикою ментальності гуцулів як органічної
частини українського народу. Письменник творить у сило-
вому полі духовності української традиції з її увагою до ду-
ховно-душевного життя людини, виявленими емоціоналіз-
мом, етичним і релігійним вимірами. Його персонажі – на-
тури діяльні, вольові, їхні вчинки, духовна активність часто
детермінуються динамічною трансцендентуючою силою, ко-
тра є виявом Божественного в людині. Персонажі Ломацько-
го подані в динаміці, їх кличе дух пригод, лицарського чи-
ну, пошуків «terra mater» (a в основі міфу про українську
ідентичність лежить якраз міфологема пошуків). Персона-
жі Ломацького – репрезентанти «національного архетипу»
героя, представники лицарського «vita maxima» (В. Янів),
«vita maxima et heroica» (O. Кульчицький), незалежні від
волі іншого, здатні долати «фабулізм життя» (М. Бахтін)
(Ломацький орієнтувався, крім української традиції, і на за-



 
 
 

хідний тип націоналізму). Письменик перебував у дискурсі
ідейно-естетичної парадигми пражан – зокрема своїм нама-
ганням витворити «стиль героїчної доби, героїчне мистец-
тво» (О. Ольжич). Його творчість суголосна міфові, творено-
му пражанами, за яким українська нація – нація чину, здат-
на не лише на пасивну любов до своєї землі, а й на активну
дію в ім'я власної державності.

Виводячи «формулу нації», Ю. Липа поруч із «власним
тереном» і «власною місією» називає «почування нехоті до
чужинця». Ця «нехіть до чужинця» – агресора, колонізато-
ра, поневолювача – виступає одним із активних чинників
персонального авторського універсуму Ломацького як пев-
ної рецепції українського «національного міфу». Останній
є втіленням національної ідентичності і складається, за Є.
Маланюком, із двох обов'язкових компонентів: міфологіза-
ції етноландшафту й осмислення історії. Проза М. Лома-
цького дає відчуття «історичного інстинкту», «самого стру-
му історії». Як і пражани, МУРівці, Ломацький своєю твор-
чістю прагне повернути українцям відчуття втраченої істо-
ричної пам'яті. Звичайно, говорити про міфологізацію ет-
ноландшафту Гуцульщини під його пером було б перебіль-
шенням (усе ж переважає описова манера). Одначе позасум-
нівними є певні спроби в цьому напрямку, адже природа,
краєвид є одним із важливих чинників формування й роз-
криття внутрішнього світу його персонажів, засобом реалі-
зації магістральної творчості митця. Тяжіння до «героїчно-



 
 
 

го стилю» спонукало Ломацького звернутися до естетики
романтизму. За умови, коли національна ідея стає втілен-
ням архетипу духовності, вмотивованим є «активне проду-
кування – з метою самозбереження – романтико-народниць-
кої ідеології». Принагідно завважимо, що звернення до твор-
чого досвіду романтизму характерне навіть для письменни-
ків-модерністів. Чи не найбільш це стосується художнього
висвітлення опозиції «герой-філістер». Прикметно, що но-
вий сплеск активного романтизму припадає на період діяль-
ності Мистецького Українського Руху. Відомо, що М. Лома-
цький виїхав до Західної Німеччини наприкінці війни, од-
наче ми не знайшли свідчень його приналежності (чи бодай
знайомства) до цього мистецького угруповання. Пояснити
це, очевидно, можна тим, що активна письменницька діяль-
ність літератора припадає на другу половину 1960-х років.
Одначе творчість цього письменника, як і пражан та МУРів-
ців, підпорядкована формуванню національної парадигми.

Творчість Михайла Ломацького – одного з письменни-
ків, витіснених несприятливими історичними обставинами
з рідної землі «в проклятий край проклятого вигнання» (О.
Олесь), – поступово повертається в Україну. І нехай не в по-
вному обсязі, проте назавжди.

Пропонуємо вашій увазі твори автора, що не виходили
окремим виданням в Україні.



 
 
 

Дмитро КУРЧІЙ,
канд. філол. наук, доцент
ж. Івано-Франківськ
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