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Петро Шекерик-Доників — письменник і громадсько-політичний діяч, автор роману «Дідо Иванчік», написаного гуцульським говором і визнаного «енциклопедією гуцульського життя».
Народився в селі Голови (нині Верховинський район Івано-Франківської області) 20 квітня 1889 р. Закінчив лише початкову
школу, де його вчителем був етнограф Лука Гарматій. Далі займався
самоосвітою. Через учителя познайомився з І. Франком, В. Гнатюком, В. Шухевичем, Г. Хоткевичем, М. Коцюбинським. На їхнє прохання збирав фольклорно-етнографічні матеріали, зокрема й для
повісті Коцюбинського «Тіні забутих предків». Разом із Хоткевичем
створив Гуцульський театр у с. Красноїлля та грав у виставах.
Був організатором набору добровольців до легіону Українських
січових стрільців, делегатом Косівського повіту й учасником святкування Злуки ЗУНР і УНР на Софійській площі в Києві. Запроваджував осередки «Січі» та читальні «Просвіти» на Гуцульщині, боровся
на Сході України з денікінцями й більшовиками, організовував курси з ліквідації неписьменності в Жаб’йому (Верховині), був послом
до польського сейму, війтом Жаб’євської ґміни. Видавав часопис
«Калєндар гуцульский»…
20 квітня 1940 р. Петро Шекерик-Доників поставив останню
крапку в романі «Дідо Иванчік». Уже 15 травня його разом із сином
та іншими односельцями арештувала нова совєцька влада. Петра
Шекерика-Дониківа звинуватили у виступах проти комуністичної
системи та зв’язку з «націоналістичною бандою». Засудили на 8 років і відправили в Сибір, де шлях письменника загубився.
За життя автора були опубліковані лише фрагменти роману
«Дідо Иванчік». Після арешту письменника рукопис вважався втраченим. Дружина Петра Шекерика-Дониківа Параска переховувала
рукопис «Діда Иванчіка» кілька десятиліть. Лише 1999 р. під час
відзначення 110-річчя письменника її дочка Анна передала текст
товариству «Гуцульщина», яке й здійснило перше видання у 2007 р.
Нині рукопис зберігається в Меморіальному музеї Петра Шекерика-Дониківа у Верховині, а роман «Дідо Иванчік» уперше виходить повним виданням (у попередніх бракувало кількох розділів)
гуцульським діалектом і в перекладі Івана Андрусяка сучасною літературною мовою.

Василь Герасим’юк
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І
Перед очима дві світлини: двадцятилітній одухотворений юнак
і п’ятдесятилітній похнюплений чоловік. Одна особа. Особистість.
Петро Шекерик-Доників. Щоправда, зображення на другій знимці
розмите, і загальне враження викликано тим, що нам добре відомі наступні події: він щойно поставив чи завтра поставить крапку
у своєму автобіографічному романі «Дідо Иванчік», позначивши
місце і дату: Жєб’є — під Синиці, 20 цвітня 1940 р. ПШД. Якраз день
народження. Йому 51 рік.
І незабаром, за три тижні, — арешт, тюрма, Сибір, смерть (невідомо, де і коли).
Щодо першої знимки, то нагадаємо написане з неприхованою
симпатією й оприлюднене в одному давньому збірнику: «У тих часах ще молоденький леґіник, уродженець багатого, повного старовинних традицій, передвікових переказів, звичаїв села Голови, що
розкинулось по ґрунях і понад двома невеликими, але бистрими потоками Білою і Чорною Річками, які, зійшовшись разом, носять назву Дідушкова Річка і вливаються в Черемош. Батько Петра Дмитро
одружився з дочкою Доника — звідтіль і Шекерик-Доників. Дмитро
жив над річкою, де мав млин, молов гуцулам кукурудзу і ячмінь,
а в “Фолюші” прав ліжники й сукно на сердаки й гачі. Війтував у Головах понад сорок років, коли ж постарівся, передав війтівство своєму синові Василеві. Наймолодшим сином був Петро. Петро мав вісім
років, як староста в Косові наказав війтові в Головах негайно будувати школу…»
Хлопчик Шекерик (тоді, як і всі однофамільці в Головах, ще був
Шекерє́к) провчився чотири роки і став улюбленцем легендарного
вчителя Луки Гарматія, який подарував своєму найкращому учневі «Кобзаря», чим визначив багато в його долі. Без Гарматія навряд
чи мали б ми етнографа й письменника, що творив на гуцульсько4
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му діалекті, організатора «Січей» (навіть у Вінниці) Петра Шекерика-Дониківа. Учитель Лука з’явився на Гуцульщині якраз на межі
дев’ятнадцятого і двадцятого століть, і в 1900 році відчинилися
двері школи в Головах, що деякий час стояла пусткою, і голівчани
вважали, що там поселилась нечиста сила й відпускати туди дітей — справа не тільки непотрібна, а й небезпечна. І Лука Гарматій
на відкритті школи «вистрілив чотири рази з гарних жированих
гуцульських пістолів», як засвідчив Володимир Гнатюк (і не тільки
він), і це мало ефект не менший, ніж би стріляли з гармати: не тому,
що гуцули рідко чули постріли — якраз навпаки, а тому, що тільки
таким чином тоді в Головах можна було навернути дітей до школи. Серед перших школярів був і хлопчик Шекерик, який народився
й виріс у Головах, а це село було особливе, хоч у Карпатах інших
сіл, мабуть, не буває. Учитель і плодовитий письменник-емігрант
Михайло Ломацький згадував, що «всяка так звана культура не
мала сюди приступу… Подібного села не знайти в цілій Європі». Малась на увазі насамперед важкодоступність села. Може, Ломацький
у своїх пізніших емігрантських поневіряннях бачив різні закутки
Європи, але до усвідомлення унікальності Головів спричинилися
вчительські пригоди на рідних кресах, бо повчителювати випало
аж у сімнадцяти селах. Здебільшого в гуцульських.
До Луки Гарматія і колега Ломацький, і школяр Шекерик
ставилися однаково шанобливо попри стрілянину на початку навчального 1900 року — як інакше було тоді розправитися
з нечистою силою? А в той же час перед гуцулом Іваном Семанюком (Марком Черемшиною) та його покутським другом Василем
Стефаником уже відкрилися двері європейських університетів:
ці селянські сини, майже на два десятиліття старші від нашого
Шекерика, уже встигли закінчити гімназію. Встигли написати
(і навіть опублікувати) перші свої оповідання. Марко Черемшина також використовував гуцульський діалект, але тільки
в мові персонажів. Авторський текст писав літературною мовою
з незначними місцевими лексичними вкрапленнями, що надавало
особливого шарму. Запаху. Барви.
Я виріс біля Космача і з-поміж 32-х його присілків добре знаю
такі, куди добиратися навіть сьогодні зовсім не комфортно, але щоб
ціла «імперія Голови» так надійно була закрита (здавалося, навіть
ВАСИЛЬ ГЕРАСИМ’ЮК
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від Божого ока, але не від диявольського!) ландшафтом — такого
справді треба було пошукати. Ще в мої шкільні шістдесяті минулого
століття рідко яке весілля в Головах (гуцульське весілля стало сюжетним вузлом роману «Дідо Иванчік») закінчувалося не в традиції
шекспірівської драми — зі всією гамою (тут — габою) пристрастей.
Одне слово, у цих місцях кожному випадало багато випробувань.
Особливо, якщо ти юний і наділений багатьма талантами та життєвою енергією. Невсипущою!
А тобі пощастило: ти маєш Учителя. Що поцінував і направив.
Що пізніше познайомив із видатними діячами української культури. На самому початку двадцятого століття вони зачастили в Карпати, і село Криворівня стало «гуцульськими Атенами». Не стало
Жаб’є, що розташоване поруч, не стало жодне інше при більш-менш
терпимій дорозі. Бо у Криворівні літував Франко, а за ним Грушевський. Бо тут тоді в одній із найдавніших на Гуцульщині церков
правив парох Волянський, який чомусь нагадує мені англійського
лорда, хоч, мабуть, не в кожного лорда така благородна постава.
А нині в плебанії, де перебуло мнозтво славних людей (окремі імена
зберігає пам’ятна настінна дошка), мешкає із сім’єю парох Рибарук,
який за поставою нагадує мені пароха Волянського.
Звісно, бував тут і Петро Шекерик-Доників, де заприязнився
з польським письменником і своїм ровесником Станіславом Вінцензом, який виріс у Криворівні і, як натура тонкого й широкого
художнього смаку, не міг не захопитися гуцулами, а цього гуцула
конкретно вважатиме «людиною талановитою, якщо не ґеніальною». Підставою були, мабуть, не акторські здібності Петра у виставах гуцульського театру Гната Хоткевича, створювати який
у Красноїллі Шекерик не тільки допомагав — саму ідею такого заходу подав, — а робота «артиста» зі словом, яка все більше ставала творчістю, бо не обмежувалась фольклорними записами про опришків
(107 оповідань), численними замальовками з народних святкувань
основних календарних обрядів або жвавими наративами вісімнадцятилітнього гуцула з Головів на кшталт «Як відьма Кашуля врятувалася від спалення» — там уже цілі фрагменти художнього письма
із суверенною авторською інтонацією. Не варто забувати й перші
сороміцькі гуцульські оповідки, де героями були молоді й не дуже
молоді аборигени доступних і не дуже доступних місцин у горах
6
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Карпатах. Отож до своєї «гуцульської саги» йшов стежками (плаями) розмаїтих пошуків — його дописи в газеті «Громадський голос»
часто мало чим різнилися від публікацій у фольклорних збірниках
ЗНТШ. Робота збирача народної творчості часто нагадувала роботу
газетного репортера, що перебував у міфологічному часі, де завше
актуальне все, бо, за словами поета (ровесника Петра Шекерика-Дониківа), «довший від століття день». Він не мислив себе без «діалогу
з вічністю» (за словами іншого поета) — аж до особливої заінтересованості і власної участі в будівництві обсерваторії на горі Піп-Іван,
що теж його ідея. І тут уже нагадаємо філософа: «Космос і совість».
Для симетрії нагадаємо ще одного філософа: «Всесвітній, всесторонній, живий зв’язок всього зі всім».
І все ж Вінценз навряд чи легко розкидався б найвищими епітетами: він усе-таки прочитав дещо з «Діда Иванчіка», назвавши цей
твір «пам’ятником старої мови, якому немає рівного». Він майже
готовий вважати автора першого українського роману, написаного
діалектом, геніальним, хоч такі визнання приймаються не відразу.
Але наче і Вінценз відчував, що може не встигнути. Адже пан Станіслав добре знав пана Петра — недаремно клопотався в польської
влади, аби дала дозвіл Шекерикові без арешту повернутися додому,
бо попередні (румунські) окупанти таки заарештували гуцула. Та
крапки в його життєвому романі не поставили: прорвався на Велику Україну, встиг повоювати і з денікінцями, і з більшовиками.
Але після всіх баталій усе-таки повернувся («вічне повернення»!)
додому, і наприкінці двадцятих два роки був гуцульським послом
до польського сейму. Запам’ятався прекрасним оратором, зокрема, збереглося багато відгуків, як перед виборами виступав чи не
в усіх гуцульських селах. У моїй Прокураві, наприклад, а в Брустурах іще влітку 1975 року старий ґазда Боєчків у своїй хаті під Кичерою переповідав Шекерикову апологію гуцульської ноші — тільки в такій убері той з’являвся на засіданні польського сейму чи
у львівському помешканні Володимира Гнатюка.
На другій світлині сидить у тяжкій задумі перед своєю скорою
загибеллю Петро Шекерик-Доників, наче справді знає ще після
«перших совітів», що «на то вже нема ради» і що, як зображення на
світлині, розмиє історія найщемливіші візії сумлінного учня Луки
Гарматія: юнацтво «з вершин і низин», якому, як Блага Вість, відкриВАСИЛЬ ГЕРАСИМ’ЮК
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лася країна Україна («…січові ленти наче навмисно для гуцулів…»);
делегат Української Національної Ради ЗУНР від повіту Косів під
стінами Софії Київської на святі Злуки ЗУНР і УНР і… що далі? Що
б там не було, а такого гуцула ще не було. Тим паче з Головів («що
може бути доброго з Назарету?»)… Що конкретно за ним, крім обсерваторії? Рільнича школа, етнографічний музей… Перший гуцул,
довідку про якого завершує слово «військовик». Перший гуцул, у
якого гостював Вільгельм Габсбург. Такий гуцул мав би жити в столиці. Гуцульщина має кілька столиць. Шекерикові випало Жаб’є, де
й оселився після першого одруження і з часом став війтом, як батько в Головах, але трохи на коротше, бо прийшли, як мовилось, «перші совіти». А потому другі. А за ними — нинішні. Багатьом уже не
треба було й приходити. Вони звідси.
Тож на другій світлині вічно сидітиме немолодий гуцул у тяжкій задумі: стільки всього промайнуло — як у кіно, якого не бачив.
Себто кіно як такого, може, й не бачив. Здавалося: чи не приснилася країна Україна? Куди поділася велика держава в центрі Європи
із закопаним під Раховом відповідним стовпом? Мені й нині здається іноді, що все, крім цього стовпа, нереальне. А коли все втратило значення? Насамперед слова́. Після великих зачарувань і ще
більших розчарувань усе викликає недовіру. А що безсумнівне? Хто
безсумнівний? Дідо Иванчік, що наче постійно перебував за межею
реального. Петра Шекерика-Дониківа вчив грамоти Лука Гарматій.
А виховував дідо Иванчік. Иван Люпайлюків, що народився й проживав у неприступних Головах, хоч там теж були підступництво
й продажництво, бо ця земля розташована в країні Україні, а не на
небі, хоч до нього ближче з високої полонини Скупової. Тому такі
пронизливо сині очі в діда Иванчіка, про які пронизливо написав
його онук, а ще пронизливіше — про дідові слова, які — єдині —
у жодному дискурсі не стали порожньою риторикою, як у людей
учених, а могли ще вбити або врятувати. Тому його словами, навіть
його морфологією й синтаксисом усюди і скрізь користувався Петро Шекерик-Доників, додаючи до дідових слово «Україна» та деякі
інші — для багатьох важкодоступні. Для декого неприступні.
А ось один земляк з Ільців, молодший рівно на 10 років Онуфрій
Манчук, продовжив його лінію, але тільки в жанрі новели. У його невеличкій збірці «Жьиб’ївські новелі» (13 збережених творів) є незапе8
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речний шедевр із назвою «Заробок» — новела найвищої мистецької
проби, «якщо не геніальна». Може, написав би ще не одну, але його
замордували ті ж самі «визволителі» перед своєю втечею в 1941 році.
Роман «Дідо Иванчік» переховували довше й ретельніше, ніж
найрізкішу антирадянщину. Хоч там її немає. Але все то формально. Друга дружина автора, яку про всяк випадок совіти теж арештували й на деякий час ув’язнили, і її дочка в цьому, мабуть, не
орієнтувалися, але якісь інтуїції щось їм таки підказували, і текст
твору потрапив до товариства «Гуцульщина» навіть не на 100-річчя
письменника, а ще через 10 років. Ентузіасти сумлінно опрацювали
рукопис, і 2007 року з’явилося перше видання роману. Не вистачало
кількох розділів другої частини. Нещодавно їх віднайшли — і нарешті маємо весь текст «Діда Иванчіка».

ІІ
Зі шкільних літ пам’ятаємо, як починаються «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського:
Іван був дев’ятнадцятою дитиною в гуцульській родині Палійчуків. Двадцятою і останньою була Анничка.
А ось початок роману «Дідо Иванчік»:
У дєді з рєду дітий я двайціть и чєтвертий. А мижи живими
дітми оденайцітий и найменчий, але ни випорток, бо післідь мене
було ишє шестеро діточьок, лиш уни маленькими вивмерали.
Зачини подібні, але це не стільки наслідування, як традиція
жанру. З походження героя починається казка, починається сага.
І не тільки. Однак казка передбачає щасливий фінал. Чого не скажеш про сагу. Передчасно гине Іван Палійчук. Дідо Иванчік помирає в похилому віці, очевидно, на межі дев’ятнадцятого і двадцятого
століть, і разом із ним відходить не тільки чи не останнє покоління
патріархальної Гуцулії, а й, як висловлюються читачі роману, ціла
«гуцульська Атлантида», не подібна ні на що на цій землі.
Перебув Иванчік и Довгого, так, йик вішював. Навіть и Дарадуду
перебув. А йик лишивси на світі без тих людий, шо з ними жив, воювавси та пізмував, и любивси — то й він инчий став, бо світ тогди
йиму став ні по чьому.
ВАСИЛЬ ГЕРАСИМ’ЮК
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За законом контрасту різко й рельєфно відкрилося все це уродженцю неприступного села Голови — чутливому автохтонові,
який із герметичного предківського світу потрапив під холодний
душ (тут — водоспад) перших десятиліть двадцятого віку: світової
війни, революцій, переворотів, голодоморів, кривавого терору, тяжких поразок і… (про перемоги промовчимо). Наприкінці третього
десятиліття він зіставив дві цивілізації й у своєму романі збагнув,
що тільки у світі діда Иванчіка залишилися слова, які значили те,
що насправді значили. І назавше залишаться такими, бо слова не
накриють холодні води світового океану.
Й він цілий замовкав, гаснучі з цего світа… мижи новим, молодим поколіннєм из свойов старовітчинов в серци, вірний їй аж до
смерти…
Шекерик був у Коцюбинського консультантом із лексики, демонології, взагалі з гуцульського побуту. Зокрема, вразила автора «Тіней» вечірня забава («грушка») в обійсті мерця напередодні
похорону. Вони разом прибули в Голови — спеціально, аби все це
побачити. Михайло Михайлович, звісно, вперше. Молодь веселилася, дехто шукав собі пари (і знаходив), були рух, ігри, сміхи,
вівкання… В однойменній новелі Марка Черемшини, «покотом
плачучи», вирішували, хто з ким піде під вінець. У романі «Дідо
Иванчік» теж є подібна сцена, але без веселощів зі сльозами, а радше з інфернальним відрухом. Здавна також пам’ятаємо вислів Коцюбинського в листі до Горького про гуцула як про справжнього
язичника (треба в цьому розібратися), усе життя якого — безперервна боротьба зі злими духами. Зі злими духами бореться і християнин. Дідо Иванчік кожен день починає молитвою до Бога-Сонця. Видихає звертання:
Госпідку наш любий та шірий, праведне Сонечько…
Не знаю, як записував автор роману слова цих молитов, — не
міг малий хлопчик Шекерик усі почути й запам’ятати, прибігаючи
до діда, власне, найбільше золотого часу свого дитинства провівши
в дідовій хаті, на дідовому обійсті. Він теж наче видихає, а не записує — ці молитви в його генах, у крові. У другій частині роману
перед нами такий же допитливий і вразливий хлопчик Иванчік.
Далі вглиб поколінь письменник не заглядає, але ми віримо, що
в цих горах, у цих неприступних Головах та і в Жаб’ї, і в Криворівні,
10
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і в Космачі, і на всіх цих верхах і долах звучали подібні молитви.
І закінчувалися вони так чи приблизно так:
Позволь, Праведне Сонечько, нам уздріти изнов завтра твоє
єсне, світле, праведне лице…
До сонця на нашій планеті молилися з найдавніших-давен —
багато славетних попередників у діда Иванчіка. Ось про Сократа
в Платоновому діалозі «Бенкет»: «І він стояв аж до ранку, а як розвиднілось, проказав молитву до сонця і пішов, куди йому треба».
Сократ шанував грецьких богів, а дідо Иванчік був християнином.
Христос, як відомо, приніс не теологію, а Благу Вість. Вона — для
всіх. Мірча Еліаде назвав це «великою релігійною революцією», до
того ж «надто великою, щоб її результати були засвоєні навіть за
дві тисячі років християнства», бо «Син Божий, втілившись у людині, прийняв історію» і «концепція міфологічного часу та вічного повернення остаточно відходить у минуле». Різдво Христове —
у часі народження молодого сонця за старим стилем. Старовітчина
діда Иванчіка не є синонімом ідолопоклонства. Історик релігії Мірча Еліаде поділяє думку видатної філософині Сімони Вейль, єврейки
за походженням, що «ідолопоклонство значною мірою є вигадкою
єврейського фанатизму».
Син Божий втілений у людині. Бог втілений у Христі. Спасіння неможливе без Христа. Аби здійснити найбільшу амбіцію свого життя — стати головним стрільцем (ловцем, мисливцем), дідо
Иванчік мав вистрілити в Христа за́коном (проскурою). У цьому
утвердив його Олексій із Плоскої — не найгірший із мольфарів.
Знав, шо йик ни стрілит законом у Христа, то підет у праву дорогу й по смерти за тото допадет Божего трону Сонця, але ни станет мижи стрільцями тим чьоловіком, йиким би повинен стати.
Ни побідит Шкиндю з Довгим, бо ни станет тим головним стрільцем, на йикого перло йиго вид колиски.
Совісний чоловік Иван Люпайлюків (найсовісніший герой роману) добре знав, чим за це доведеться заплатити.
А йик стрілит, то підет у ліву дорогу, побідит Шкиндю тай
йиго побратима Ивана Довгого, бо видразу станет тим, чім бажів
бути — головним стрільцем, але навіки видпадет вид Божего трону
Сонця. Буде проклєтий з-за житя Сонцем. А по смерти підет у Чьорногори град ковати тай служити ничістий силі.
ВАСИЛЬ ГЕРАСИМ’ЮК
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Але рішення прийнято. На причасті в церкві частку Святого
Тіла не проковтнув, а сховав під язик і потому долучив до набою.
Пішов у ліс («кріс і ліс») і вирізав на смереці чашу (таку, як на церковному престолі) і хрест. Прицілився. Вистрілити не зміг.
…студений піт густими краплями дожжя укрив йиго чьоло…
…з’євивси сам Христос…
З’явився ангел-охоронець, з’явився чорт із зайцем під плечем
і з готовністю одразу після пострілу «до контракту на його душу»,
а припасений заздалегідь заєць стане першою ласкою нечистої
сили, — стріляй! І далі вся звірина — твоя. Не вистрілив. «Ти переміг, Галілеянине!»
Най стрілєют хоть и в скали головов, а я не стрілю, бо ни бізую.
Такий-от «головний стрілець», справжню доброту якого внук
відчув ще малим хлопчиком, для якого на дідовій печі починався
простір неймовірних з’явищ і трафунків, де бували не тільки розмаїті страшні проя́ви — аж до гидомирних привидів. Там дідо Иванчік
при всіх (реальних і не дуже) міг забавлятися з Лісною, яку умудрявся
при всіх заводити до хати, — хтось її бачив чи тільки чули? — мучився малий здогадками у безсонні. І при всьому тому тільки дідо був
справжнім і вартим довіри. Бо був добрий — і «в очі», і «позаочі». Був
«не фальчивий». Це автор роману ще оцінить. І не раз. У діда очі були
повні любови. Але його іноді діставали. Особливо баба. І починалося
тоді таке, що на його тлі подібні конфлікти в повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна» здаються меланхолійним сновидінням
у раю.
Йик ти ни хочь говорити, то я буду говорити, але оттакої», —
й з усеї сили усвітила діда кулаком мижи очі. Він йик стоєв, так лиш,
йик пірце, війнув пид припічьок... Видразу инчий став... Йик медвідь,
роз’юшений вид мерші, прожогом штрик ид бабі... Він черкнув її за волоси, звалив на земню й штрик на ню коліньми, йик половик на курку.
Коліньми гуляв їй на грудех, а руками кундосив її волосє на голові.
Ідилічних картин у романі немає, а казковий трепет є. Присутній. Від нього іноді вмах можна відчути крижаний холод — не
обов’язково для цього бути гуцулом. Бо чи знайдеться нині гуцул,
якого «заклєв» би Шкиндя? А цей проклін звучить у романі не раз,
як і молитва до Бога-Сонця.
Кріс душу йиму маму мамину псом!
12
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Не діє це нині навіть у містечку Верховина (колишнє Жаб’є) —
скільки не повторюй. Навіть малим хлопчикам і дівчаткам рідко
розповідають про велетів із другої частини роману. Не переконаний, чи хтось ще молиться до Бога-Сонця, але нині це справа надто інтимна. Просто раніше вважалося, що тільки в пеклі відсутня
молитва. Однак у третьому тисячолітті одразу прижився «той, щез
би», особливо у сфері приватних послуг. Так само у двадцять першому столітті дієвими залишаються знахарі і — що, мабуть, цікавіше-веселіше — різні ворожбити та ворожки. Часто чути: «Він УСЕ
про мене розказав!». При цьому питання: а чи поміг? — не актуальне. Головне, аби незнайома людина розказала тобі ВСЕ про тебе.
Розказати ВСЕ про сучасників діда Иванчіка і не все про нього
взявся Петро Шекерик-Доників аж наприкінці 30-х років двадцятого віку. Перед тим він описав, як колядують на Різдво і споживають Святу Вечерю, як святять паску і споживають її, як виходять
на полонини «по Велицідни» і як покидають полонини восени, як
женяться і помирають, як відбуваються всі гуцульські одвічні ритуали й дійства… А тепер він вирішив усе це повторити «у виконанні»
реальних людей, про яких знав УСЕ. Збагнув, що мусить залишити
живе свідчення про них на їхній землі — їхньою мовою, яка розлита
в їхньому пейзажі — навколо них і всередині. Як на мене, особливо
це вдалося йому у фрагменті про весілля. Бо тут ще й музика.
Зайграла буйно їх музика в скрипки, цимбали, дудки та флоєри
тисові, шо аж сами ноги йшли данцувати, а їх чєлідь розкішна то
ишє куражнійше, йик перед тим, кучєрєво заспівала розмаїтих співанок, пориваючі ними навіть у старих дідів та бабий серця до люби,
розпалюючі їх молодов буйностев.
А на самому початку весілля сіли всі на коні, і після «знаку до
стріляння» по-справжньому почалося!
…дим з пороху, то аж сонце закрив густов мраков…
Аби все це описати, не вистачить ні дня ні ночі. Одне слово,
втрутився Иванчік, і пристрасті справді стали позамежні, і він переміг своїх вічних супротивників. І небезпідставно передбачав їхню
помсту.
Нічьо ми ни вквасните, йик мнє згладите з цего світа, бо йик
мнє ни станет на світі, то гори си за мнов ни засунут, мут стоєти,
йик стоєли.
ВАСИЛЬ ГЕРАСИМ’ЮК
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І це мало «симетричний відбиток» у незбагненній гуцульській
музиці, бо на тому весіллю скрипаль Игнат Ґавиць «перейграв Сухонького» — і почалася його епоха. А коли Петро Шекерик-Доників
писав роман, неподалік уже бігав хлопчик Моґур, і йому не було
ще й десяти літ. Скрипка Моґура «зайграє» в середині двадцятого
століття. Так заграє, що тільки так! Але скрипка, як записав від гірських старійшин автор роману набагато раніше, м’яко кажучи, не
зовсім від Бога — від Бога Иванчікова флояра.
Малим хлопчиком я теж чи не щодня бігав до діда (як у романі
«Дідо Иванчік»). Повернувшись із Караганди, мої батьки «будувалися», і їм було не до мене. У діда Василя (мене назвали на його честь)
будувалися теж, але він — із порихтованим кирзаками «визволителів» нутром — брати в цьому участі вже не міг, тож займався маржиною і мною, направляв мене при корові й вівцях. Пригадую величезну жабу в дідовій стайні і його самого, що цілком серйозно випитує в надійшлих жінок, від «котрої» прийшла ця ропуха «по наше
молоко» і «котра» (після того, як піддали жабу тортурам, помістивши в розколину гілки, встромленої в землю біля стайні) приймає зараз страшні муки в себе в хаті. Це детально обговорювали в присутності мого діда — командира УПА, що пройшов сталінські катівні,
після яких навіть «той, щез би» виглядає хлопчиком із церковного
хору… А потім сидів із кардиналом Йосипом Сліпим ув одній із сибірських тюрем. А тепер уважно слухає про невеселі відьомські будні
й навіть не усміхається.

ЧАСТИНА ПЕРША

І
З-поміж батькових дітей я двадцять четвертий. А з-поміж
живих одинадцятий і найменший — але не випорток1, бо після
мене було ще шестеро діточок, та вони маленькими повмирали.
Ріс я пестуном у хаті — що то найменша дитина в батьків.
Такий розвезений, що най Бог боронить. Годі було мені щось
сказати. Бувало, ледь що не по мені, то ого — я з хати шасть
та й просто до діда, маминого тата. Добре, що дорогу знав, тож
страшно не було. Не раз малим хлопцем тікав до діда й без штаненят, щойно отак збрикнуся. Ніхто б мене не спинив.
Батькові хати, добротне обійстя, стояли у видолинку між
ґрунями й лісами над бистрошумною річкою.
За річкою, саме наперед вікон, під лісом тетеріла стрімка
стряпава скеля. Через ту скелю, поплямлену сивавими лишаями
та порослу облізлими кущами, покриту місцями зеленкуватим
мохом, завше було мені лячно. А найдужче — через печеру в тій
скелі, бо та печера хоч і була невеличка, та страшна.
Батько розказував, що в тій печері — Доникове сукровище2
на заклятих скарбах, бо колись він продав за нього чортові свою
жінку, а тепер за покуту мусить їх там сокотити до суду-віку.
Не раз бувало, що звівалися буйні вітри й смутно співали
тужним шумом у лісі над скелею, то мені причувалося, що в тій
печері «він», щез би, пигичить на скрипці до співанок галасливим вітрам. Іноді навіть здавалося мені, що коли з лісу над
скелею дражнилися зо мною первовічні смереки, намахуючись
на мене, як ведмідь лапами, чубатими пластами хвої, Доникове
сукровище висувало свою тонку, як павутина, руку крізь листя
на кущику перед печерою й, махаючи пальцем, манило мене до
себе в печеру. Те страховиння добряче мене лякало. Я викручувався й, репетуючи на повен рот, без тями втікав у хату.

1 Тут: остання дитина з народжених у сім’ї.
2 Дух, привид, а також місце, де пролилася чиясь кров, де когось убили.
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Від батькових хат було видко лише ту скелю й ліс над нею.
У тій видолині почувалось як у бочечці, що з неї, крім неба, не
видно нічого, тож коло батькових хат було мені скучно. У Пилипівку загрівало сонце в ту видолину аж надвечір, та й то лиш
на годинку, мовби оком кліпнуло. А взимку від води віяла така
лють, що аж іноді морозом кришило. Око в’яло від сту́дені.
А якщо підбігти від батькових хат лиш трошки вгору на ґруник Савківку, то звідти вже відкривався вид понад Білу річку,
аж на полонину Скупову. Було видко на Люпайлівській кичері,
коло Семнєнівської буковини, на галявині в садах великі будинки під високими стріхами. То був дідів осідок. Із Савківки його
було так добре видко, ніби лежав на долоні перед самими очима.
До потоку Гранчиного можна було йти до діда кінською дорогою понад річкою, але туди я нечасто йшов, бо то була паскудна дорога. Каміння, грязюка та проміси, а в засуху пилюка. Йти
туди вабили мене лиш ковбури3 в бистрій річці, бо не раз плюскався я в них, як струг.
Зазвичай ходив я до діда царинками понад річкою. На царинках грався вітер квітками. Колисав їхніми головами. Трави
лоскотали босі ноги, сміялися до мене, коли я стрілою летів до
діда в гості.
На цій дорозі лише одна мені завада була — старовіцькі Доникові хати. Вони були кладені з дерева, зрубаного на тім само
місці, де й стали хати. Пробігаючи увечері попри них, немало
наївся я страху через ці порожні хати, кладені з коленого протісся «у вугли»4, з маленькими вікнами, затуленими віконницями,
з пласким дахом, наваленим камінням та схопленим в ужвиці5,

3 Заглибини в гірській річці, які вибила, падаючи, вода.
4 Технологія будівництва дерев’яних хат, де колоди в спеціальний спосіб обтесувалися на кінцях, щоб скластися на вуглах «у замок».
5 Ужвиця – гужва; розпарена для гнучкості гілка, яку використовують для
зв’язування (зокрема, майструючи пліт).
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ще й із великим черсаком6 опередь хоромів7. Я страшився, бо всі
люди говорили, що в цих порожніх хатах сидить «той», щез би,
та й лякає людей. Не раз поздирав я нігті з пальців на ногах, пробігаючи повз них, як буря.

II
Метеликом летів я вгору на Люпайлівську кичеру.
Сягав усе вище й вище. Виростав понад обочі8 й ґруні. Підносився, як орел понад гори. Річка, що гадиною вилася між зеленими лугами, залишилася глибоко в долині. Вона плила срібним
пасмом поміж кичери. Бистрим клекотом, змішаним із шепотом лісів, наповняла долини вічною музикою.
Із Люпайлівської кичери було видко розсіяні по горах, як
зірниці по небі, гуцульські осідки, що дрімали на самоті. Як
вишиті мережками рукави жіночих сорочок — так гори помережені нивами. Як святкові крисані9 в леґінів10 закитичені трясунками11, так місцями позакитичувані гори садками. Царинки
поперекладувані сірими вориновими12 плотами у високе кілля,
мов калачами, постискані ужвами. Толоки розділені огорожами
та стряпавими ломовицями в усілякі узори: барткато13, окато та
кривулькувато — як розкішний барвистий гуцульський ліжник.
Гори густо полатані чорними перелісками, а місцями покриті,
немов чорним сукном, великими кавалками смерекових лісів,
6 Рослина, схожа на будяк.
7 Хоромами в гуцульських хатах традиційно називають передпокій.
8 Тут: схили гори.
9 Крисаня — гуцульський капелюх.
10 Леґінь — парубок.
11 Дрібні коралі, якими прикрашають крисані.
12 Себто з вориння — довгих жердин, прибитих до стовпів (кілля).
13 Автор має на увазі, що вони немов барткою (гуцульським топірцем) порізані — на око.
ПЕТРО ШЕКЕРИК-ДОНИКІВ

19

поплямлених зрідка зеленавою буковиною. Ціла околиця — то
великодня писанка, прекрасно виписана.
Самі очі сміялися, дивлячись на сині верхи. Серце раділо
близьким і далеким кичерам, понад якими терлися хмари так,
що аж чухалися об них. Грали по горах смутними тінями, що
завше таїли веселий усміх розлогих царинок. Аж кортіло дивитися на ліси, що зівали на хмари чорнотою та дихали вітром на
зелені царинки.
Зі старого дворища переліз я почерез перелаз на Ріжу14. Перед моїми очима мовби із землі виросли вгорі на кичері дідові
хати. Багацькі ті забудови з ґраждами15 самотою сумували в садах на розложистій Ріжі.
Стрімкі високі дахи ховали в тих хатах глибоку таємницю
дідового життя.
Назустріч мені одним стрибком летіла велика біла дідова
пужла16. Навіть не знаю, коли я зо страху вискочив на шестивориновий пліт. Умить, як білка по смереці з-перед стрільця, вихопився я високо в кілля з-перед ґайди.
Пирга спершу люто гавкала на мене, але коли побачила,
який я маю вітер від неї в кіллі, то трошки попустилася. Сіла під
плотом на землю. Стерегла мене, щоб я нікуди з кілля не втік, та
й по разові гавкала: «гав… гав… гав».
А я не своїми голосами репетував зо страху в кіллю. Дрижав,
стоячи на ужві, як лист на трепеті від вітру.
Щойно я ворушився, як пирга щурила вуха, скалила білі гострі зуби й гарчала на мене так лячно, що аж на ній шерсть їжачилася. А мені під грудьми так билося серце, як тому пташенятку, що хлопцям до рук потрапило. Аж світ мені темнів ув очах.
Невдовзі з дідової ґражди отворилися двері. Мені одразу відлягло на душі, бо на Ріжу вихопився дідо Иванчік та й, сміючись,
14 Назва місцевості, де жив дідо Иванчік.
15 Ґражда — гуцульська фортеця; комплекс житлового будинку і господарських будівель (клітей, хлівів), які утворюють замкнутий дворик.
16 Пужла (від «пужіти» — лякати), ґайда, пирга — так кажуть про собак.
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кинувся до мене. Мені привиджувалося, що з моєї пригоди разом із
дідом сміються навіть у причілку на хаті димом закурені драниці17.
Дідо хоч уже й був старший чоловік, бо сімдесятка давно
йому минула поза плечі, однак іще жваво ступав ногами. Як парубок, кинувся боронити мене від собацюри, і хоч невдовзі вже
мав розміняти й вісімдесятку, то для нього нічого не значило —
легко біг мені на порятунок.
Міцний то був дідок. Скричав на пса, а мною війнув, як онучею, з кілля на землю. Зсунувши брови, приязно обзирав мене,
водив по мені голубими очима, чи не скалічила де мене пирга.
Заспокоював: «Не бійся, синку. Добре, що тебе нехар18 не скалічила. Утну з неї шерсті, підкурю тебе, та й нічого не буде. А якби
скидався вночі, то відгашу тобі ватри19. Примовлю від переполоху, та й минеться. Пропаде від тебе переполох у плити, у каміння
та в скелі діряві, туди, куди люди не доходять. Куди дзвони не
додзвонюють. Куди кури не допівають».
Я обхопив діда за шию руками й цілував його в губи під колючим вусом своїми слинявими від плачу губами.
«Як дужі20, дідочку?» — крізь плач привітався я.
«Гаразд, як ти дужий, леґіню», — весело сказав дідо, беручи
мене на коліна пестити, й липуче цілував у лице.
Його розкуйовджене рідке просиве волосся, що спадало аж
понад самі плечі з голови, лоскотало мені обличчя. Вічно замислені сиві очі полум’ям любові мене обсипали.
Навіть Педлешко відразу став моїм побратимом. Прилип до
мене так, що аж на землю прилягав, ластячись. Перепрошував
мене за зневагу, лизькав язиком мені то руки, то губи. І я був
радий, що маю охочого до забав товариша.
17 Тонкі дощечки, які використовуються як покрівля.
18 Лайливе слово.
19 Відгашування (згашування) ватри — елемент народної магії, до якого
вдаються, коли треба когось вилікувати від переляку. Докладно це дійство
описано в розділі V.
20 Гуцульське вітання.
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Вирвався я від діда та й вихором вітру, підбрикуючи, разом
з Педлешком урвав до діда в хату.
Двійчастими дверима крізь піддашшя коло ватерника21 убіг
я в ґражду, у двір наперед хати.
Дві великі хати з різаного протісся почерез широкі хороми
німо дивилися на мене своїми скляними очима з невеличких
вікон на чотири шибки. З двох боків хат кліті22 кліпали на мене
почорнілими від старості дверми. Хліви, що наоколо оповивали
ззаду хати й обидві кліті з боків, дихали запахом овечого гною.
У старій вишній хаті баба Єлена сука́ла на дерев’яному гребені нитку з овечої вовни на запаски. Вуйко Лесьо на задній лаві
коло постелі брусом гострив сокиру. Вуйна Єлена одну по одній
складала помиті миски на полицю над дверима.
Я привітався з ними. Слідом за мною вбіг Педлешко в хату,
а за ним увійшов дідо Иванчік. Усі в хаті співчували мені, що
я від Педлешка пережив такого страху. Навіть хотіли бити за це
пса, але я не дозволив. Хвалив Педлешка, що він добрий сторож
ґаздівського дому. Баба за це чемно до мене засміялася. Витягла
люльку із зубів та й задумано заговорила:
«Ану дивись, яка біда мала, а так думає мудро. З цього хлопця буде колись чоловік».
Мене в діда дуже шанували, бо в них не було дітей23. А бездітні люблять малих дітей, поки ті їм чимось не дошкулять.
Щойно вранці визирало сонечко з-поза Писаного Каменя, то
відразу осявало дідове дворище. Цілувало своїми ясними променями як улітку, так і взимку вікна дідових хат. Веселило їх.
У дідових хатах було майже завжди тихо. Не гамірно. На
тижні, у будні, мало хто приходив із чужих людей. Хіба робітники закликані приходили на якусь роботу. Сусіди далеко. Навідувалося більше чужих людей лиш у церковні свята і в неділі
21 Місце, де розкладають вогнище.
22 Господарські приміщення, частина ґражди.
23 Себто дітей не було у вуйни Єлени та вуйка Леся — тітки й дядька героя,
від імені якого ведеться оповідь.
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посидіти й поговорити про щось із дідом Иванчіком, бо він був
приязний і говіркий чоловік. У ті дні приходило до діда й багато
бідняків брати за роботу скороми: масла, бринзи та гуслянки24.
Та й задарма багато роздавав їм дідо скороми — за простибіг. Він
жалів бідноту й любив їй помагати, чим лиш міг. Хотів, щоб усе
якось давало собі раду та й жило на цім світі. За це його люди
дуже шанували та й просили Бога за його маржинку25, здоров’я
і відпущення гріхів.

III
Дідо був такої настанови, що хай яка була важлива робота
надворі, та слід її покинути перед заходом сонця, хоч би й недокінчену.
Уже дідів син Лесьо хотів робити не раз і після заходу сонця,
але дідо цього не дозволяв: «Доки я живий, не будете робити на
моїм ґаздівстві по заході сонця. Хіба аж тоді, як мене не стане на
світі. А поки що я тут розпоряджаюсь, а не ви, сараки26». При цій
говірці так гостро крутив головою, що аж волосся розвівалося.
«То гріх, діти, робити по заході сонця. Світ ніхто не годен перебути. Є доста часу наробитися й по душу за цілу Божу днину,
аби лиш християнин хотів по правді робити та й путерував27.
Я так чиню ціле життя, і завдяки цьому годить мені Бог — праведне Сонечко — у всій роботі. Дякувати праведному Сонечкові,
днинці святій запашній, я доробився ген до якого красного маєтку», — при цім слові показував згорда костистою рукою на свої
придбані ґрунти по долинах. Мав чим пишатися та й пишнитися, бо чималий пай ґрунтів викупив він зо свого мозоля.
24 Традиційний карпатський молочний продукт, який виробляється шляхом
сквашування кип’яченого молока.
25 Маржина, товар — худоба.
26 Бідолахи.
27 Мав силу, міць.
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«Дідочку! Чому не можна робити надворі нічого по заході
сонця?»
Дідо миттю спохмурнів та й визвірився на мене:
«А ти, шибенику такий, хіба не знаєш чому?»
«Ні, не знаю», — протяжно шепнув я.
Дідо страшенно здивувався. Похитуючи смутно головою, нарікав:
«Ото, хло’, велика нині біда постала на світі… гірко жити.
Ой, бігме, що гірко, бідота тяжка та солона… Та й як би ні?.. Гм.
Гм. Ану хоч би й ти… Такий великий лупіхан28, а він не вміє пошанувати стародавню віру. Чи в давнині хтось чув таке? Не вміє
Сонечко праведне цінувати. І як може свята земля таких грішників на собі держати? Не знаю, як навіть такі люди можуть по
святій землі ходити».
Він тяжко цим зажурився.
Так мені незручно стало, що аж лице від сорому черленим
цвітом зацвіло.
«Бігме, дідочку, не знаю», — аж крізь плач сказав я.
«Не бреши! Як ти можеш цього не знати?» — як ґайда, злісно
гаркнув дідо на мене.
«Та як я це міг знати, якщо в мого дєді цього звичаю нема, —
виправдовувався я. — Мій дєдя ніколи не забороняє робити по
заході сонця надворі. Не вшановує Сонце та й не каже, що це є
гріх».
На це дідо дуже сердито скривився, немов надкусив падалицю з квасної яблінки. Аж набік йому рот викривило. Небо хмари
натягло на гори, сумом тіней укривало то ліси, то царинки. Коли
хмурився ліс, усміхалися царинки. Але вираз дідового обличчя
не мінявся. Він хіба ще дужче супився. Від річки долітав до нього
глухий шум води й смутком заповняв його душу.
«Через таких людей, як твій дєдя, які ламають старовіцьку віру, стає людям щораз тяжче жити на світі. — Уперто гово-

28 Тут: докірливе слово, щось на кшталт «бевзь».
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рив: — Через них усілякі напусти спадають на людей. У тяжкі
слабості впадають люди, бо гнівають праведне Сонечко. Відвертає воно своє лице від грішних людей. Не хоче так дивитися на
світ, як дивилось у давнину».
Дідо докінчував майструвати яворове кісся в дроворубі, що
слугував і за ватерник. Я, притиснувши коліна до грудей, сидів
коло діда на колоді без штаненят, простоволосий, лиш у сорочині. Забув навіть про свої недороблені хати з кайлачків29 у кутку ватерника, так докладно слухав, що дідо розказував про Бога-Сонце.
«Старі люди приказували, що в давнину Сонце чисте сходило й заходило. І на світі був гаразд. Маржинка була правуча,
манниста30. Красні хліби родили. У всьому був лад. Навіть так
не дуплавіли ліси, як дуплавіють тепер. Люди не хворіли на
мулець31. Ніхто й не чув про потерюху32. А відколи люди перестали вшановувати праведне Сонечко, відтоді стало на світі туго
жити. Сонце ледь червоне сходить і заходить. До нас почало
брудне приходити, бо люди забруднили його своїми вчинками».
Верклюг33, прив’язаний до стіни, з кужбою, що звисала з берфелі, над ватрищем нависав, як кінь змучений. Ждав на ватру,
Божу іскру. Чорні дірочки, пороблені крученням живої ватри,
кліпали старовітчиною зі стіни на мене. Додавали мені жалю за
давниною.
Почерез Скупову звівався вихорами вітер. Небо молодилося, біляві хмарки збиралися на ньому, як піна на молоці; відтак
розп’ялювалися по небу на всі боки, як бараняча шкіра на розтяжках.
Дідо уважно озирнув небо.
29 Дерев’яних обрубків.
30 Правуча, манниста; тут: слухняна, давала багато молока.
31 Рак.
32 Сифіліс.
33 Верклюг — пристрій для підвішування казанка над вогнем. Кужба, берфела — деталі верклюга.
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