
Розбійник Щербан 

Народний переказ 

Давно ходив розбійник Щербан. Зуби десь йому вибили, тому його і 

називали Щербаном. А злий був – уб’є чи жону, чи дитину. 

А був один вівчар. Казав, що він Щербана не боїться. Святилися би 

многі руки, проклялися би многі язики. Рознесли злі язики, що вівчар 

вихвалявся, аж він не боїться Щербана. І про те вчув Щербан. 

Каже Щербан шістьом хлопцям, аби пішли і убили вівчаря. Прийшли ті 

раненько під колибу, а вівчар якраз встав і почав обуватися.  

- Пов’яжу, каже, шість – та й буде порядок. 

Ті вчули і втекли. А Щербан чекав і не дочекався тих шістьох. Пішов він 

з іншими шістьма до колиби. Підійшов, а дідо-вівчар якраз почав обувати 

другу ногу. 

- Вже шість пов’язані. Ще шість пов’яжу – і тоді можна буде Щербана 

покласти в огонь.  

Щербан учув – та у ноги. Ті шість за ним. На дорозі до них прилучилися 

і шість, що перед ними було коло дідової колиби. І всі так тікали, що дороги 

не розбирали. А то були мраки. Упали у шкепеття – лише каміння за ними 

загриміло. І більше про Щербаня ніхто не чув. 

А дідо-вівчар так говорив не тому, що він знав, хто стоїть під колибою, - 

він так говорив про своє обування і про свій горнець вищерблений. Двічі 

шість пов’язати – то продіти ремінці у шість острок постолів. Коли би 

обувся, мав поставити вищерблений горнець на ватру, аби зварити собі 

токану. 

А се притча. У злого чоловіка й ім’я не файне, приведе його на біду.  

 

 

Кривавий заробіток 

Оповідання 

Гора. За горою тяглися пишні смерекові ліси, що робили цілу околицю 

похмурою та сірою. Над лісами зеленілася полонина, мов дівчина у вінку. 

Полонина часом ще в липні вкрита білим снігом – тоді вона схожа на 

молодицю, завиту до білої хустки. 

Над глибоким яром красуня гора з давніх-давен прислухається до 

вічного шуму високих, струнких ялиць, курликання струмочка, що в ущелині 

переливає свої холодні, чисті, як сльоза, води й безжурно протікає в долину. 

Той клекіт нагадує співи лісових пташат. 

У такому лісі працювали лісоруби. Весною стинали дерево, щоб через 

літо висохло. Восени, як впадуть приморозки, спускали «кльоци» в долину. 

Зимою, як настане добра санниця, то полусанками везуть на станцію, а звідти 

вагонами відправляють у світ. 

В підніжжі гір, у долині коло річки, то тут, то там розкидані по берегах 

дерев’яні хати. То село. Хатки бідні, як і ті верховинські села. Серед села 

самі багачі, лихварі, купці, пани живуть, а біднота тулиться під самим лісом, 

на краю села. 



Ген-ген під самим лісом заховалася хата Миколи Голодняка. 

Жінка Миколи саме варила обід, чистила картоплю, діточки гралися на 

подвір’ї. малий Стефанко пропускав крізь пальці пісок, а Марійка місила з 

болота калачі. Раптом діти радісно озвалися до матері: 

– Мамко, мамко! Тато йде… 

Діти побігли назустріч батькові. Микола обійняв діточок, малу Марійку 

взяв на руки. 

– А знаєш що, жінко? – заговорив Микола до неї, сідаючи втомлено на 

лаву, – біда! Погано так волочитися, роботи ніде немає. Ходив, ходив, шукав 

– та ніде нічого. Завтра ще піду в ліс спробувати. Ачей там стану з іншими 

дроворубами. 

– А може, і в селі знайдеш десь роботу… а то підеш в ліс, а там цілий 

тиждень просидиш, дома не видно буде, тільки в неділю! – дібралася жінка 

Миколі, бо не хотілося їй відпускати чоловіка до лісу.  

Та Микола ніякої ради собі дати не міг. Покрутився дома кілька днів, а 

там зібрався відходити. 

– Як будете повертатися з роботи, то принесіть нам калача! – просили 

діти, прощаючись з батьком. 

– Принесу, принесу, тільки будьте чесні та слухайте маму! 

– А мені медяник принесете? – питала мала Марійка. 

– Принесу, Марічко, тільки будь чесна! 

Раді діти обіцяли слухати маму й бігли надвір до своєї завгури з 

болотом. в Хаті залишився один Микола з жінкою. 

А жінці все ще не хочеться відпускати чоловіка на заробок. 

– А може, ти знайшов би роботу мотикою, косою або лопатою… То все 

краще було би, як у лісі. 

– Я не кажу, що не краще. Та біда, що таку роботу знайдеш на пару днів, 

а потім? Та й яка то робота? Піде чоловік косити, а пан тобі ще у над головою 

цілий день сидить, як нещастя, не дає, щоб ти свої кості випростав, а коси 

траву від ранньої зорі до пізнього вечора; та хоч би добре заплатив – ні, 

обідре сьому шкуру. Я вже наробився по таких панах, бодай вони скло 

місили босими ногами, бодай їм вічно чорти снилися… бодай вони самі ще 

по зарібках ходили!.. – кляв Микола Голодняк, хоч насправді для багатіїв та 

клятва не була страшна. Що їм? У них сінокоси, у них ниви і сади, воли і 

корови, а в Миколи дві натруджені руки і гурт дітвори, яка не знає нічого 

крім «дай!». 

Як не мудрували Микола з дружиною, рада була одна. 

Вдосвіта на другий день Микола попрощався з жінкою, діточок ще 

сплячих поцілував, взяв сокиру під пахву, а торбу на плечі й подався на 

роботу. 

Коли Микола прийшов у ліс, то тут вже кипіло життя. Робітники 

перешикувалися, попереджуючи про небезпеку. Одні рубали з пня, чистили 

від суччя, другі обдирали кору з струнких ялиць, залишаючи біле тіло. 

Наставник Миколу відразу прийняв на роботу, бо знав його як працьовитого 

та чесного чоловіка. Та й саме зараз наставник потребував нових робітників. 



Микола став до пили, щоб стинати смереки та ялиці. Тиждень добре 

провадилася робота. Напрацювавшись за день, працівники увечері зберуться 

в колибі при вогнищі, варять токан, пражать яєчню. Повечерявши, поснуть, 

як побиті, бо кожен натруджений, вимучений сокирою, пилою. 

В суботу рано знову почалася робота. Микола, як і перше, відрубав з 

своїм товаришем високі смереки. Вище по схилу рубали інші. Коли ті втяли 

дерево так, що вже гойдалося і мало ось-ось повалитися, гукнули на нижніх, 

щоб відступилися. Смерека жалібно затріщала, наче не хотіла падати на 

землю, крутнула собою на пні вбік, ще хвильку затрималася, потім з шумом 

та гуркотом повалилася на землю. Дерево впало не туди, куди бажали 

лісоруби. Вершок смереки відломився та з висоти далеко полетів. Вмить 

хтось зойкнув і впав на землю.  

– Води! Води несіть! Дайте рушник! – кричали робітники, коли 

побачили поваленого на землі Миколу, а на його обличчі кров. – Миколо, де 

тя вдарило, що тя заболіло? 

Лісоруби підняли Миколу з крутосхилу і понесли на рівну галявину. 

Вони натирали його студеною водою, капали Миколі воду на язик, але вже 

нічого не помагало… 

Кожен стояв над Миколою переполоханий, стривожений страшною 

подією… 

– Скільки дітей залишилося? – кинув хтось, і ті слова впали глухо, 

затамовано, мов холодний метал на сиру землю. 

– Діточок дав бог, – хтось відповів… 

А дома дружина Миколи чекала заробітку. 

А дома діти Миколи чекали білих калачів… 

 

          Лука Дем’ян 

ГОРА З ВОДОЮ 

На чорній горі, на самім вершечку, стояла давно чова. Лісник казав що там 

давно стояв дім. Там би не будували дім коли би не було води. 

Хто там був, казали що недалеко від чови виділи яму, заповнену водою. У ту 

яму вели сходи, як у пивницю. 

Пущали у тоту яму качку, вона промулилася тай більше не випливала. 

Виплила вона аж у Тисі. 

То не мож Чорну гору розкопувати, бо кіть би розкопав, то виллялася би вода 

і був би потоп. 

За М. Синьком 

 

ТРИ КАМЕНІ БІЛЯ ІЛЬНИЦІ 

Як іти на Бужору, є три величезні камені – Смерековий, Биміїв і Щопків. 

Смерековий – бо там мали поклонятися богу лісів, Смереку. Другий камінь − як 

колиба. Там жив монах Бимій, тому й Биміїв камінь. А на третьому камені 

ховався розбійник Щопко . від того й походить назва сього каменя. 

За М. Синьком 

 



АБРАНКА 

А 

Давно дорога з Ворітського перевалу до Мукачева вела не через Уклинський 

перевал, а вздовж ріки Латориці. Коли в гори прийшли татари, недалеко від 

нашого села була з ними велика битва. Наші люди оборонили свою землю. Тому 

село назвали Обороненим. Абранка — то перекручена назва. 

За М. Синьком 

ІМСТИЧОВО 

А 

Давно село наше називалося Містичево. Таку назву дістало воно ще тоді, 

коли татари нападали на наш край. 

При нападах татар люди втікали у ліси і печери. Найшли вони печеру в 

околиці теперішнього села і ховалися в ній. Багато людей та печера вміщала, і 

назвали її Містичівкою. 

Від Містичівки дістав назву потік, що витікає із печери, і село, що виникло 

по обидва боки цього потока. Пізніше село стали називати Імстичовом 

За М. Синьком 
 


