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НАШІ СКАРБИ 

Смеркає. ДанИпо Мороз і його батько 

й мати сидЯть на подвІр'ї 

Раптом чути телефон. 

розмовлЯють. 

Я відповім, каже Дан:Ило 1 в 

одну мить побfг у хату й піднЯв слухавку: 

- Слухаю! - сказав він. 

Одарко? А чому ти не 

О, це ти, 

' ? вдома ... 

с ' ? меркає ... Так, смеркає. Ну, то що? .. 

Хіба ти не бачила, що заходить сонце і 

буде смерка тися? .. Не треба було так 

~ 

ДОВГО СИДІТИ ... 

Саме в цей час увійшла мама в хату. 

Чи то була Одарка? спитала 

вона. - Я хочу з нею поговорИти. 

Так, мамо, відповІв ДанИпо й 

подав сл:Ухавку. 

- Галло! Це ти, Одарко? Ти ще в 

МарІї Тереси? - спитала мама. - Уже ж 
r 

ПІЗНО. Чого ти ще не вдома? 
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Мамо, тут було так 

цікавого, що я забула про час. 

смеркає ... 

багато 

А вже 

Почекай там, Одарко. Тато поїде· 

автом і тебе привезе. До побачення! 

сказала мама й поклала слухавку. 

- І я по"іду з татом, - сказав Даннло 

й побІг до авта. 

- Їдемо по Одарку, 

до авта ... 

По"іхали. 

Незабаром повернулися. 

підійшов тато 

Спершу 

прибІгла Одарка, а за нею Данйло. 

Одарка. 

: 
ТІТКа ... 

привезла 

казала, 

м , І 
амо ... задИхано почала 

До МарІї Тереси приїхала 

з Европи ... з ВІдня ... 

багато подарунків! 

що то віденські 

Вона 

Вона 

продовжувала схвильовано 

скарби, 

Одарка. 

Мамо, що це значить "скарби"? 

Скарби, Одарко, відповіла 
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мама, це все, чим дорожать лЮди: 

мова,. ПІСНІ, танці, література та рв не 

мистецтво. Усе те, що творить 

культуру народу, можна назвати 

скарбами. 

Мова - це ключ до культури народу. 

КолИ ви знаєте англійську мову та 

українську, то вже маєте два 
r 

КЛЮЧІ ДО 

двох культур. хто знає більше мов, той 

має бІльше КЛЮЧІВ. 

Украfнські ДІТИ МаЮТЬ нагоду ЗНаТИ 

українську мову, англійську, французьку, 

німецьку чи якусь 
~ 

ІНШУ мову. ТакИм 

чИном, будуть мати багато КЛЮЧІВ. 

МарІя Тереса говорИла з 
~ 

ТІТКОЮ 

~ 

німецькою мовою, а я не розумІла, про що 

вонИ говорИли, сказала Одарка. 

МарІя Тереса сказала 
~ ~ 

МеНІ аНГЛІЙСЬКОЮ 

мовою, про що йшла мова. Тепер я 

розумІю, як добре було б, якбИ я могла 

говорИти по-німецькому. 
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- Так, Одарко, 

Але кожний нарІд має 

сказала мама. 

r • 
ще ІНШІ скарби. 

Украінці мають гарну народну музику. 

Украінська музика відмінна від англІйської. 

Кожний 
r 

нарІд передаЄ свої переживання, 

радісні чи сумнІ, в музиці. У нас є багато 

пісень. 

Украінські танці ВСІМ подобаються. 

ВонИ захоплюють усІх. ЧужИнці посилають 

своїх дітей також учИтися українських 

танців. На жаль, тепер до українських 

танців додаЮть багато акробатики. КолИсь 

народний танець не ТІЛЬКИ в украінців, але 
• r ,. , , ~ 

І В ІНШИХ нарОДІВ передавав ЯКУСЬ ПОДІЮ ЧИ 

характер того народу. Тому до народного 

танцю Не треба додавати ЩОСЬ таке, ЧОГО 

там не було. 

- А чи українці мали щось смішне в 

танцях? - спитала Одарка. 

Чому б не мали, відповіла 

мама. Але 
r 

ТОДІ ВИХОДИВ 
r 

ЧОЛОВІК чи 
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хлопець не одЯгнений в український 

народний стрій, і танцював гумористИчний 

танець. 

А чому тепер запроваджують так 

багато акробатики в українські народні 

танці? - спитала Одарка. 

Ті, що розумІють, якИй має бути 

український танець, не мішають народного 

танцю з акробатикою, - сказала мама. 

Тfтка привезла МарІї Тересі багато 

платfвок. Вона каже, що їй бІльше 

подобається музика, яку грають у них по 

радіо, сказала Одарка. Їй дуже 
( 

дИвно, чому українську шсню Щедрик 

назвали КолЯдкою дзв6нів і вже навіть не 

кажуть, що то українська колЯдка. 

6тже бачиш, Одарко, треба, щоб 

украінці знали, ЯКІ скарби вонИ мають, і 

говорИли всім про них, - сказала мама. -

Тодf таке не повториться. 

у нас також є рІзні роди мистецтва: 
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вИшивка, різьба, малЯрство, писанкИ, 

кераміка. Їх також треба зберігати. 

У краінці не мають незалежної держави, що 
r 

дбала б про таю справи. Тому ми самІ 

мусимо зберігати нашу народну культуру, 

наші скарби. 

До скарбів належать також І наші 

звИчаї. Чи можна собІ уявИти українське 

Різдво без Святої Вечері або без колЯдок? 

Йордан без посвЯчення водИ? Чи ВелИкдень 

без паски, бабки, крашанок, писанок? 

У нас так багато народних скарбів, що 

ми можемо бути горді, якщо вонИ 

подобаються 
r 
ІНШИМ ЛІОДЯМ. Але треба 

дбати, щоб Інші не присвоїли собІ нашої 

народної культури. Якщо таке станеться, 

ТОДІ наші скарби перестануть бути нашими, 
r 

РІДНИМИ. Дбаймо про те, щоб наші скарби 

не знИкли, а зберігалися. 

Завжди пам'ятай, Одарко, що 
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українська народна культура пірна, створена 

по-мистецькому. КолИ вИростеш, не 

дозволЯй її псувати. 

У нас є кнИжка про наші скарби, -

сказав тато. ХодИ з1 мною, я тобІ 

покажу. 

Одарка пішла з татом дивИтися в 

кнИжку. Вона ніколи не забувала про те, 

що казала їй мама. 

Ксеня Турко 

ІЗ 
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ЩЕДРИК 

Щедрик, щедрик, щедрІвочка, 
r r 

Прилетша ластІвочка, 

Стала вона щебетати, 

Господаря викликати: 

- ВИйди, вИйди, господарю, 

ПодивИся на кошару, 

Там овечкИ покотИлись, 

А ягничкИ народИлись. 

в тебе товар ввесь хороший, 

Будеш мати мІрку грошей. 

Хоч не гроші, то полова, 

в тебе жІнка чорноброва. 

Щедрик, щедрик, щедрІвочка, 

ПрилетІла ластІвочка. 

Народна щедрівка 



УКРАІНСЬКА МОВА 

ТакИй гарний край, соняшний, багатий І 

широкий, а вона йде та йде ... 

Іде та плаче. Плаче та сльози втирає. 

Так багато хат, так багато шюл, церков, а 

для неї немає МІСЦЯ... ніде немає МІСЦЯ. 

ЛишИла вона гори й долИни, минає 

широкі степИ - як море, широкі. Так 

багато міст' містечок, а для неї ніде немає 
r 

МІСЦЯ - немає МалОГО КУТОЧКа. 

Іде. Лише важко зідхає 
, 

та сльози 

втирає. 

Чого ти тут, бІдна дІвчино? 
, 

хлопчик, 
r r 

питає що ПІД ЛІСОМ на СОПІЛЦІ 

грає. 

Прогнали мене. 

Хто смів тебе прогнати? сердИто 

закричав хлопчик І зірвався на ноги. 

Невже це правда? 
r r r 

Чи є на свІті таю лихІ 

лЮди?! Та ж тепер увесь СВІТ визнаЄ 
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лЮдські права! 

Ти, мабуть, мене шануєш 1 не 

дозволиш, щоб мене забИли, сказала 
r 

дІвчина, схилИвши голову. Але мене 

прогнали... ти, мабуть, нічого вже не 

порадиш. Так я йду та йду - ні хати, 
r , , 

аНІ куточка не маю. 

І чи завжди так було? 

О, ні! КолИсь я була щаслИва й 

багата! Тодf інакше було: моЯ мати була 
r , 

вшьна, славна. Увесь світ їі знав. Так, 

давно це було! А тепер? У ее змінИлося. 

Я гfрко плакала, сумнИми піснЯми свій біль 

1 жаль виливала. А вже й тих пісень не 

хочуть почути, щоб світ не знав правди. 

Однf не можуть мене прийнЯти до СВОЇХ 

родИн, до шюл, до церков, бо вонИ 

боЯться кари ВІД чужої влади, а fнші 

байдужі - не мають часу, анf мfсця для 

мене нащо витрачати сИлу, час і гроші, 
, r , , •• , 

КОЛИ ЧУЖІ СВОЮ МОВУ ІМ даЮТЬ. 
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Сл}'хає хлопець. 

Очі його СВІТЯТЬСЯ, серце дужче б'Ється. 

Хапає він сопІлку і грає - грає, наче на 

бій ВІЙСЬКО скликає! А очі горЯть, серце 

б', ' ється ... 
r 

На дзвінкИй голос сошлки прибігає гурт 

дітей. 

Яка бІдна, заплакана дІвчинка! 

каже мала Ганнуся. 

Яка сумна сирота! 

МарІйка. 

ЗвІдки вона прийшла? 

КудИ ж вона йде? 

Чому так плаче? .. 

Хто ти? Як ти називаєшся? 

ЗасИпана дитЯчими питаннями, 

відповіла: 

я Украfнська Мова. 

додаЄ 

r 
ДІВЧИНа 

Мене 

виганЯють з Украfни. Я блукаю - по 

чужИні - 1 не маю спокою... На чужИні 

також мене забувають, у хату не пускають. 
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НещаслИва наша 
r 

мово! ти, рщна 

Бідна мово! Ми тебе не забудемо! Ти 

будеш 13 нами жИти нам будеш 

оповідати ВІРШІ, казкИ й байкИ! Будеш 
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співати нам 
• r 

ПІСНІ. Ти допоможеш нам 

пізнати країну наших батькІв, дідІв. Щоб і 
, : r 

МИ ЗНалИ, ХТО МИ, ЧИІ МИ ДІТИ. 

Так говорИли дІти, 
, 
їхні очі світИлися 

вогниками. дІвчина перестала плакати, 

поглЯнула на дітей та й каже: 

Знаю, лЮбі діточкИ. Ви мене 

шануєте, лЮбите 1 не забуваєте; а що 

роблять ТІ, що мене не знають! Хто ЇМ 
r • , , r 

ПІСНЮ заСПІВаЄ, ХТО Ж ЇХ МОЛИТИСЯ рІДНОЮ 

мовою навчИть? .. 
r r 

БІдні вонИ, зашеПОТІЛИ ДІТИ. 

БІдні й нещасні, сказала 

Украінська Мова. - Не можу йти дальше. 

ПроганЯють мене ЗІ школи, з церкви, з 

дому; хочуть мене забИти, а я ще живу 1 

бу ду жИти! Я бу ду жИти в устах і серцЯх 

украfнських дітей, що мене 

Мову 

забудуть! 

не забувають І 

Украінську 

ніколи не 

Ксеня Турко 
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ОСОБЛЙВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ДІти бавились на майданчику бІля 

школи. ВасИль, Оксана та Юрко сидІли на 

лавці й дивИлися. Раптом Оксана каже: 

ВасИль, дивИсь! Там бавиться Богдан! - і 

загукала, Богдан! Богдан! ІдИ сюдИ. 

- Оксано, сказав ВасИль. - Так 

не кажуть по-українському. Треба сказати 

"ВасИлю , там бавиться Богдан", а потім 

треба клИкати: "Богдане! Богдане! ІдИ 

сюдИ!" 
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Хто тобf це сказав? запитала 

обурена Оксана. ТвоЄ ж ім'Я не 

"Вас:И:лю" і там бавиться не "Богдане". 

- Так. Але в українській мові слова 

• r 
в1дмшюються. І колИ когось клИчемо або 

звертаємося до когось, 
r 

ТОДІ СЛОВО має 

r r 
шше заКІнчення, пояснИв ВасИль. 

РозумІєш? 

0... Тому я кажу , ,мамо, чи 

можу йти бавитися?" або "тату, поможІть 
r 

мею це написати'', - сказала Оксана. -

ДЯкую тобІ, ВасИлю, що ти менІ 

це пояснИв. 

говорИти. 

Я буду старатися правильно 

Чи є 
r • 
ІНШІ 

українській мові? 

- Часто не кажемо 

особлИвості в 

" "є ' знову 

сказав ВасИль. НапрИклад, ,,тато в 

авті''' 
, 

хаті"' 
r 

школі". у ,,мама в "ДІТИ в 

ЦИХ реченнях 
'' 
є" непотрІбне. А в 

r • 
мові 

, 
булИ б анГЛІЙСЬКІЙ ЦІ речення 

, б б, '' неповними ез укви ,,є . Якщо питаємо 
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присутність існування, 
r 

треба про чи ТОДІ 

вживати " 
, 

"є ' наприклад, ,,чи є в нас 

молок6?", ,,чи є в тебе гр6ші?'' 
І 

Відповідь: ,, Так, є". 

- О, вже йде Богдан, - сказав Юрк6, 

якИй до ць6го часу мовчав і не брав участи 

в розм6ві про особлИвості украінської м6ви. 

Богдан. 

Я вже тут, Оксано, 

Ти мене клИкала? 

Так, відповіла Оксана. 

сказав 

Ми 

х6чемо йти на вИставку піонерських речей. 

М6же й ти х6чеш пітИ з нами? А 
r 

ВасИлько завІв розм6ву про українську м6ву 

1 навчає нас, як правильно говорИти. 

- Але ж ти, Оксано... Що з тоб6ю? 

Ти зн6ву неправильно гов6риш, - сказав 

сердИто ВасИль. - Я вже не ВасИлько, а 

ВасИль. 

шк6ли ... 

Я ходжу четвертий РІК ДО 

КолИ ти мене клИчеш ВасИлько, 

то р6биш ІЗ мене маленького хл6пчика. 

Запам'ятай собf, що я ВасИль, а не 
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ВасИлько! І моЯ сестра Олена, не 

Оленка, бо вона вже велИка. 

ДивИсь, якИй уже велИкий! 

усміхнулась Оксана. - я недавно чула, як 

твоя мама клИкала тебе: ВасИльку! 

ВасИлечку! 

- Перестань, Оксано, - сказав Юрко. -

Я також не хочу, щоб мене клИкали 

r 
ІОрчик. В украінській 

значить: 

мові 

можна 

заюнчення 

слова багато називати 

ВасилЯ ВасИлько, ВасИлечко; Олену 

називати Оленка, Оленочка; Богдана 
, 

Бог данко, Богданчик; СофІю називати 

, 
СофІйка, Софfєчка, а тебе, називати 

Оксано, можна називати Оксанка, 

Оксаночка. КолИ ж хтось клИче тебе 

Оксаночко, 
r 

значить, вважає ТОДІ це що 

тебе за маленьку дІвчинку або дуже тебе 

лЮбить 
r 

так, як РІдна мама. МоЯ 

тІтка називається Олена. У неї є дитИна, 

що також називається Олена. ДЯдько 
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клИче тІтку Оленко, а дитИну - Оленочко. 
r , r 

КолИ зустрічаємося, тодІ звертаємось: птко 

Олено! Також клИчемо дітей: ВасИльку! 

ВасИлечку! 

СофІйко! 

Бог данку! Богданчику! 

СофІєчко! Оксанко! Оксаночко! 

А як ІЗ чужИми, неукраїнськими 

іменами? Чи їм також треба мінЯти 

закІнчення? - спитала Оксана. 
• r 

Не завжди, - ВІДПОВІВ ВасИль. -. 

ЧужІ імена переважно лишаються без 
r 

ЗМІНИ, напрИклад Керен, Датлес 
~ . 

та ІНШІ. 

Їм не завжди можна давати українські 
r 

заюнчення, лише 
r 

ТОДІ, колИ вонИ стаЮть 

відомі серед українців. НапрИклад, Роберта 

клИчемо Роберте, а до ДіЯ:ни звертаємось: 

Ді Яно, до МальвІни - МальвІно. 

Ще 
, , 

цікава особлИвість одна дуже 

української мови - це кольорИ, - додав 

Богдан. Ми кажемо ,,трава 
r 

зеленІє", 

,,СНІГ білІє", "вона 
~ 

почервонша ВІД 

сорому''' 
r r 

ЧОЛОВІК ПОСИВІВ". " 
АнглІйською 
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мбвою так не мбжна сказати. Треба 

говорИти ,,трава зробИлася зеленою"' абб 

,,трава вИросла зелено". Так треба 

робИти в ІНШИХ подІбних реченнях, ЯКІ я 

вже згадав. 

Досить говорИти про мб ви, 

сказала Оксана. Краще ХОДІМО на 

майданчик бавитися, а про особлИвості мов 

будемо журИтися 
r 

ТОДІ, колИ будемо 

вчИтися граматики. 

УсІ згодИлися й побІгли на майданчик. 

Ксеня Турко 

о 
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26 

РІДНА МОВА 

r 
Мово рІдна, слово рІдне, 

Хто вас забуває, 

Той у грудях не серденько, 

ТІльки камінь має! 

Як ту мову мож забути, 

Що нею учИла 

Всіх нас ненька говорИти, 

Ненька наша мИла? 

Як ту мову мож забути? 

Таж словами тИми 

Ми молИлися до Бога 

Ще ДІТЬМИ малИми! 

Tutt/ ....-- Л\ . І 

fi~E~~~ltf~;q і І . f:~!ІL~JJ 
f ------· v , І і І '-= 1,.1 Р! 
то іі ,,. гру - ,1нх н е (ер- ;~еньІ<О, а лиш ка - 't ін ь \Іа - t: . 



Тою мовою співали, 

Гравшись, розмовлЯли, 

Тою мовою минуле 

Наше розказали. 

Ой, шануйте, поважайте 

СвоЮ рІдну мову 

І учІться розмовлЯти 

Своім рІдним словом. 

~ ~ 

Мово рІдна, слово рІдне, 

Хто вас забуває, 

Той у грудях не серденько, 

ТІльки камінь має! 

За Сuдором Воробкевичем 

Поважно. Soln 
~~ ~ Еі=~~в J~=Ш~-:z::~Llif;=.;:;~=7-ГJ--1-Tjj 

r~-- - - - - ·- r-r-• - - -~-
solo ; ~r t І І 

м . . '---= ' 
n-вu р1д - на. c.l<>вu р1дн~. хто вас за - оу - ва - •· :. 

• 
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Тарас 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
1814-1861 

Шевченко народИвся 
( 

в сеш 

МорИнцях, на КИївщині, 9 березня 1814 

року. Його батько Григорій був родом із 

КирИлівки. МорИнці й КирИлінка належали 

до багатого пана Енrельгардта. Шевченки 

булИ в нього кріпаками. РодИна в 

Григорія Шевченка була велИка. Крім 
( 

Тараса, було ще два хлопці і три ДІВЧИНИ. 
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Тараса змалку тягнуло до малювання. 

Пан часто карав його, колИ бачив, що він 

малЮє. Нарешті побачив пан, що з 

Шевченка слуга поганий, тому віддав його 

вчИти малЯрства, щоб мати З ЦЬОГО 

прибуток. 

Одного разу в Петербурзі якИйсь 

малЯр побачив, як Тарас малював у парку. 

Він 
r 

зрозумІв, що Шевченко має велИку 

здІбність до малЯрства. Про це вІн 

поговорИв з Іншими мистцЯми й друзями. 

ВонИ вИкупили Шевченка з кріпацтва, щоб 

ВІН міг учИтися В мистецькій школі. 

Незабаром Шевченко почав писати 

вІрші, якf не сподобалися цареві. Тараса 

з асу дИли й заслали далеко на схІд до 

фортеці в неволю. 

БлИзько десятИ років Шевченко перебув 

у неволі. КолИ його звільнИли, йому не 

дозволили поїхати в Украfну. Тарас мусив 

жИти ще якИйсь час у Росfї, в Петербурзі. 
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Шевченко 
• r 

ВІДВІдав 
r 

рІдний край перед 

смертю, але вже не мав здоров'я. Він 

утратив своЄ здоров'я на засланні. 

Незабаром Шевченко тЯжко 
r 

захворІв 1 

помер 10 березня 1861 року на чужИні, в 

Петербурзі. 

Шевченко прожИв сорок сІм років, 

двадцять чотИри роки вІн був кріпаком, 

десять років у неволі, три роки 
.. 

ПІД 

наглядом 
r •.. 

ПОЛІЦ11 І лише десять років 

r 
ВІЛЬНОЮ ЛЮдИНОЮ. 

У ее своЄ життЯ Шевченко боровся 

проти кріпацтва. Він не дочекався 

побачити людей вІльними, але його праця 

не була даремна, бо тИждень 
{ ~ , 

ПІСЛЯ ИОГО 

смерти кріпацтво скасували. 

Украінський нарщ ніколи не забуде 

Тараса Шевченка, якИй оспfвав Украіну. 

Кожного року в березні украінці по всьому 

свfті святкують День Шевченка. 

Ксеня Турко 

зо 
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ШЕВЧЕНКОВЕ ДИТЙНСТВО 

(' 

В одному сеш на КИївщині жив кріпак 

Григорій Шевченко в 
r 

ЖІНКОЮ КатерИною. 

у них булИ невелИчка дочка Катря, 

менший син МикИта 1 синок Тарас. 

ТЯжко жилбея в родИні Шевченка. 

Мати не була здорова, але мусила 

працювати для пана й не мала часу 

доглядати дітей. Нераз, бувало, прибіжИть 
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на хвилИну, погодує дітей 

на ш1нщину працювати. 

знову біжИть 

Найбільше доглядала Тараса маленька 

Катря, хоч і сама була така, що ще й її 

треба було доглядати. 

Настало 
r 

ЛІТО мати вже брала 

дитИну в поле. КолИ дитИна пробудиться, 

r 
ТОДІ кричИть аж захрИпне, але мати не 

r 
СМІЄ підійтИ, бо 

r 
ЧОЛОВІК, якИй наглядає, 

кричИть: 
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Ану, бабИ, бабИ, бабИ, швИдше, 

швИдше працЮйте! 

Так виростав малИй Тарас. ВИріс він 

на гарного хлбпця говорИв дббре, 

r 
пльки не МІГ вИмовити " "р . Дід Іван 

дуже любИв онука й часто казав йому ті 

, б , " слова, де у ло , ,р . 

Ану, Тарасику, скажИ: 

ПрилетІли журавлІ, 

Посідали край ріллІ, 

Закричали - ,,тра-ра-лі!'' 

А Тарасик собf: 

П'илетfли жу'авлf, 

Посідали к'ай 'іллf, 

Зак'ичали "т'а-'а-лі!" 

А дід сміЄться. 

Підростав Тарасик І дуже ВСІМ 

цікавився. У ее розпИтував а це до чбго? 

А те до чбго? Мати нікбли не мала часу 

йому відповідати, тодf він ішбв до Катрі. А 

Катря сама ще багато не знала. 
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Катре, а що таке сонце? 

Це велИкий вогонь. 

А хто його розпалює? 

Розпалює його дід. 

А де ж він дерева бере? 

Там десь і бере ... 

Але Тарасові було ЦЬОГО мало. Він 

не був задоволений такйми вІдповідями. 

А що таке зіркИ? 

Це 
r 

малІ еві чкй. Їх тримають 

Янголи, казала Катря. 

А мати йому розказувала, що то душі 

людей, якІ померли. Кому ж тодf вІрити? 

Про небо мати казала, що воно 

тверде й велИке. А щоб воно не впало 

на землю, то його підпирають 
r • 

ЗалІЗНІ 

стовпИ. 

Це зацікавило Тараса. Він 
r 

ХОТІВ 

подивИтися, чи справді є 
r • 

залІзНІ стовпИ, 

ЩО підпираЮТЬ небо. І пішов їх шукати. 
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ВИйшов Із села, пішов полем. Ішов 

ТІльки 
r 

він, ·ішов - а стовПІв не вИдно. 

полЯ, полЯ й полЯ. 

Незабаром побачив ВІН високу' чорну 

могИлу. 

Як 
, ~ , 

вииду я на ту могилу, то, 

мабуть, 
, 

стовпИ буде вИдно, уже 

подумав ВІН. 

ПобІг 
, 

вИйшов неї, до могили, на 

І , 
дИвиться на ВСІ сторони ... І тудИ село -

сюдИ 
, 

І садИ садИ. І село. там - І тут 

Он 
{ r 

видно церкву. А там ІЗ-За садІв 

r 
немає. СТОВПІВ 

Що робИти? Чи йти 
r 

ж СТОВПІВ 

шукати, чи вертатися додому? 

ПоглЯнув на сонце, а воно вже скоро 

зайде. 

Ні, - думає ВІН, сьогодні вже 

пІзно, не дійду до тих залІзних стовпІв. А 

завтра Катря пожене корову, тодІ я знову 
• , , r r 

ПІДУ ШуКаТИ ЗалІЗНИХ СТОВПІВ. 
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І ВІН скотИвся з могИли, став на ноги 

та й пішов, думав, що до свого села. 

ТИхо в полі. Сонце заходить. А в 

тій тИші йде дитИна дорогою, перебирає 

малИми ноженЯтами. А дорога без кінцЯ. 

На щастя, його зустрІли чумакИ. Як 

побачили Тараса, зупинИлися. Бfля 

першого воза йшов старИй сивовусий 

чумак. ДИвиться, вже вечір, а полем іде 

мале дитЯ. 

- Ей, хлопче! заклИкав чумак. 

Тарасик піднЯв очі й побачив вусатого 
r 

ЧОЛОВІКа. 

А кудИ ти мандруєш, шірубче? 

Додому. 

А де ж твій дІм, небораче? 

У КирИлів ці. 

Гм... А чого ж ти йдеш у 

МорИнці? 

Я не в МорИнці, я до КирИлівкп 

йду. 
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- Ну, колИ до КирИлівки, так сідай. 

Ми тебе довеземо додому. 

ПосадИли його на скрИньку, що була 

на передку чумацького воза, 1 далИ йому в 

руки батІг. Тарасик щаслИвий, що поганЯ:є 

соб[ волИ батогом покрИкує на них: 

- Гей, волИ! 

Під'fхали до 

Гей! 

села, Тарасик 

руками й закричав весело: 

заплескав 
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А 
, 

хата! Наша хата! он І наша 

КолИ вже бачиш своЮ хату, 

, , 
то йди собІ з Богом! сказав чумак, -

Він хлопця 
, 

поставив зняв з воза, на 

• , r 
землю І сказав до чумаюв: 

Нехай іде собІ з Богом! 

Нехай іде собІ з Богом! сказали 

чумакИ, і хлопець побІг собІ до хати. 

Недалеко ВІД хати зупинИвся, щоб 

відпочИти, бо 
, , , 

біг. дуже задихався, коли 

ДИвиться 
, 

готується вечеряти родина 

, , r r 
коло хати ... ВечІрня зІронька СВІТИТЬ ... 

Мати поставила маленький стблик у дворІ, 

І всІ сидЯть. ТІльки Катря стоїть І 

журиться. 

Тарасик вИсунув голову з-за паркану. 

- Ку-ку! А ось і я! 
r 

Катря сплеснула руками І зрадша. 

- Прийшов! Прийшов! Прийшов! 

КИнулась до Тараса, взяла на руки, а 

сама й говорИти не може така рада! 
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ПосадИла на траву, даЄ йому їсти. 

Їж, Тарасику! Їж на здоров'ячко. 

А Тарасик не може їсти. Він тІльки 

тепер 
с 

зрозумш, якІ дорогі йому батько й 

мати, І Катря, і хата. Сльози закривали 

йому очі ... 

За Гнатом Хоткевичем 
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ПЕРШИЙ ДЕНЬ У ШКОЛІ 

Здавалося, що сонце сьогодні сходило 

не так як завжди. ТІльки заглЯнуло вон6 

крізь вікно в хату, як Тарас схопИвся з 
r 

шжка, умИвся, швИдко одягнувся й пішов 

тудИ, де працювала мама. Мати 

усміхнулася. Вона говорИла, нІби співала. 

їі слова булИ такІ ласкаві! СИні очі 

світИлися, зморшки розходились і облИччя 

виглядало зовсім молодИм. Мати щось 

готувала, бо ж сьог6дні синок уперше йде 

до школи, до дяка Рубана в науку. 

Ось 1 дІд Іван увійшов у хату. 

Привітався. 

- Ну й добре. я бачу, що Тарас 

уже готовий. 

спізнИтися. 

То, може, пІдемо, щоб не 

Тарас 
r 

ТІЛЬКИ цього й чекав. Мати 

пригладила йому чуба, одягла нову шапку, 

почепИла через плече т6роу, а в тій торбі 
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був Тарасів скарб - буквар. 

-. ЩастИ тобf, сИнку! Добре вчИся! 

сказала мати і вИйшла за нИми надвfр. 

Тfльки малИй Йосип залишИвся серед 

хати. Він рачкував до порога і просИвся 

на подвІр'я. 

Дід Іван швИдко йшов вулицею. 

Недалеко бул6 вИдно хату дяка Рубана, 

як6го на селf називали СовгИрем. СовгИр 

був високий, Із кудлатою бородою, з 
r • , • , , 
СІРИМ І ТрОХИ СЛІПИМ ОКОМ. 

Мабуть, дяк побачив через вікно Івана 

Шевченка, що ЙШОВ із хлопцем до школи, 

бо вИйшов їм назустріч. 

- Здоровенькі булИ! - привітався дід. 

Оце я вам, пане дЯче, привІв хлопця в науку. 

А, це син Григорія Шевченка? 

Пригадую, пригадую. Це той, що співав, 

''Лугом іду, конЯ веду''? Добрий співак, 

добрий... Дяк дивИвся на хлопця, а 

Тарас стоЯв, м'яв у руках шапку І не 
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знав, де подfти очі, кудИ сховати рукИ. 

Ну, колИ так, приймаємо до 

школи! 

Дяк відчинИв шИрше двері, впустИв 

r 
Тараса в сІни. 

Заходь, заходь до хати. Там уже 

r 
є таю, як ти. 

Тарас перейшов ІЗ сіней у невелИку 

хату. Посередині стоЯв стІЛ. ПопІд 

стіною - лави. Ліворуч була шч, а в 

кутку згорИ донИзу ікони. 

r 
Хлопці радІЛи, що прийшов Тарас, а 

найбІльше 
r 

зрадІв ДанИл о Бондаренко, 

вІрний його друг. Відразу почалИ вонИ 

сперечатися мІж собою, де сЯде Тарас. 

Школа могла вмістИти лише десять учнів, 

хоч у селІ була не одна сотня хлопців. У 

той час дівчат зовсім не вчИли. Двері 

зачинИлись, І в хату ввійшов дяк Павло 

Рубан. Тарас стоЯв серед хати. 

КудИ сЯде Тарас? 
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- ДанИле, посунься! 
r 

Оце твоЄ мІсце, 

хлопче. Сідай! промовив дяк до 

Тараса, І навчання почалося. 

- Аз. Буки. ВедИ. (А, Б, В ... ) 

Тарас слухав уважно, бо ВІН 
r 

ХОТІВ 

якнайскорІше навчИтися читати, писати й 

малювати. 

За Дмитром Краснuцьким 
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ЦАРіВНА КРАСА ТА ХЛОПЕЦЬ 

Сьогодні 
r 

в дІда іменИни. Тато й 

мама, Богдан і Галя приїхали побажати 

дідусеві довгого вfку і доброго здоров'я. 

Дідусь дуже любИв своїх онуків і все 

розказував їм казкИ, 
r 

а дІти любИли 

сл:Ухати. І хоч це булИ дідусеві іменИни, 

вонИ такИ почалИ просИти: 

Дідусю, дідусю! РозкажІть нам 

казочку! 

- Але ж бо, дfти! Вам усе тІльки 

казкИ та казкИ! Де то вже тих казок 

набрати? 

Казочку, дідусю! 
, r 

казочку нам розкажІть. 

Просимо Вас, 

Ви їх так багато 

знаєте! 
, r 

не переставали дІти. 

Дідусь подумав, а. потім сказав: 

добре, діточкИ, розкажу вам 

казочку про царІвну Красу та про хлопця, 

що змалку шукав царІвну й віддав їй своЄ 
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життЯ. То ж посл}'хайте! 

в одному орекрасному 
r 

сет жив собІ 

малИй хлопчИна. Він жив зІ своїми 

батьками в малІй старенькій хатИні. БулИ 

вонИ дуже бІдні. Невесело жилбея 

хлопцеві в тій хатИні, бо йогб батькИ 
r 

часто булИ СУМНІ. 

Але бІля хати був чудовий квітнИк 

йогб старшої сестрИ. А далі густИй 

сад, а за садом - долИна. А в долИні 

тИхий струмок, обсаджений калИною та 

деревами. Гарно бул б 
r 

навеснІ над 

струмком, колИ цвіла калИна, колИ трава й 

дерева 
r 

долИна 
r 

зелеНІли, а вся ЯСНІЛа 

r r 
А 

r r 
рІЗНИМИ квІтами. над квІтами ГУДІЛИ 

бджбли й літали метелики. А легкИй, 

теплий вітрець колихав бІлим 
r 

ЦВІТОМ 

, 
калини. 

Як лЮбо 
r , 

навеснІ над струмком у 

долИні! Там весело перебував 
, 

хлопчина 

r , 
Одного сбняшного ЦІЛИМИ днями. дня ВІН 
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, r 
й дивИвся чИсте голубе лежав на травІ на 

небо. ДивИвся й 
, 

собІ: думав 

Як 
, 

весело! Чого тут гарно, як тут 

мій батько моЯ 
, , r 

ж та мати завжди таю 

сумнІ? І 
, r r 

сумнІ! ВСІ люди ЯКІСЬ таю 

Думає 
, , 

голубе хлопець, дивиться на 

небо й чує соловейка якИй ВІН 

голоснИй! 

Раптом бачить вІн, як Із струмка 

випливає якась дІвчина в чудовій, голубІй, 

наче небо, одежі. Така дИвна дІвчина! 

ЛИчко в неї бІле, а золоте волосся спадає 

по плечах. 

Іде вона, НІ, не йде, а просто пливе. 

Мабуть, русалка, думає ВІН. -

МенІ про русаnок сестрИчка Катруся казкИ 

розповідала. Та ні, не русалка, а царІвна 

русаnок - яка вона гарна! 

А вона, та царІвна русалок, підпливла 

до хлопця, поклаnа своЮ бІлу руку на 

його голову і сказала: 
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Вітаю! СкажИ, чи хочеш 
~ 

мею 

служИти все життЯ? 

. ~ 

- Хочу! - ВІДПОВІВ хлопець. - Хочу! 

Але хто ти? 

я Краса! сказала вона, 

поцілувала його в чоло і знИкла. 

А хлопець довго ще лежав і дивИвся 
, 

на те мІсце, де стоЯла царівна русалка. 

Краса, - сказав сам до себе. - Краса! 
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з т6го часу хлопець уже не мав 

спокою. Він усе думав про Красу, всЮди 

шукав ії, навіТЬ у СНІ. 

Минали ДНІ, минали ночі, минали й 

рокИ. Хлопець підростав. Мати померла, 

а батько з дІтьми ще бІльше бідували. 

Хлопець був кріпак. Його пан хотІв 

зробИти з нього слугу. Він узЯв його з 

r r • 
соб6ю до велИкого мІста на швНІч. Але 

й там хлопець не забував КрасИ. 

Незабаром знайшлИся лЮди, що також 

любИли Красу. ВонИ вИкупили його з 

кріпацтва. 

r 
Тепер, на ВОЛі, ВІН МІГ ВІрНО служИти 

царІвні КрасІ. І став славним мистцем. 

Але хто лЮбить Красу, той лЮбить І 

Правду. І він почав писати про правду, 

бо хотІв, щоб усІ лЮди пізнали і Правду, 

І Красу. 

Цар не любИв цього й вИслав його в 
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далекий, холодний 

r 
там як НеВІЛЬНИК. 

СибІр, щоб вІн 

Також наказав 

r 
СИДІВ 

йому, 

ЩОб ВІН Не ПИСаВ І Не малював. Цар 

думав, що без красИ невІльник загИне. 

Але вІн не загИнув. ЦарІвна Краса 

знайшла й тудИ дорогу, допомагала йому 

r 
малювати красу рІдного краю, садочки, 

хатИни. І ВІН жив. 

Довго тримали його в СибІру, карсіли 

його за правдИві слова. Нарешті 

побачили, ЩО ВІН завжди буде любИти 

Красу і Правду та й вИпустили його на 

волю. 

Поіхав ВІН у рІдну краіну. Він хотІв 

дсілі служИти Kpacf і Правді! Але не мав 

уже сИли. 

КолИ він умирав, царІвна Краса знову 

прилИнула до нього, як то було колИсь 

над струмком, знову нахилИлася над ним 1 

поклала йому на голову лавровий вінець. 

ДЯкую тобІ, сказсіла вона, 



дЯкую за те, що ти юрно служИв менf. Ні 

я, ю твій нарщ ніколи тебе не забудемо. 

І царІвна Краса знову знИкла. 

Дідусь перестав говорИти, 
( ( 

ДІТИ СИДІЛИ 

тИхо, нfби чекали, щоб він далі говорИв. 

А дідусь за хвилИну сказав: 

І так скінчИлась моЯ казка! СкажІть 

тепер, хто був цей мистець? 

Тарас Шевченко! Тарас Шевченко! 

Він був і поет, і малЯр! - закричали дІти. 
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А чи ви бачили Шевченкові 

малЮнки? - спитав дідусь. 

- Я бачив, - сказав Богдан. - Менf 

подобаються його малЮнки про гетьманів і 
r 

про козаюв. 

r 
А меНІ, сказала Галя, 

подобаються краєвИди з Украіни та 

, 
малЮнки з життЯ українського села: селЯни 

зійшлИся на раду, Ярмарок на Украіні, 

хлопець годує песика, хлопчик бавиться з 

котиком на порозі хати. 

- Бачу, що ви, дfти, знаєте малЮнки 

Шевченка, похвалИв їх дідусь. 

Шевченко також малював релігІйні образИ 

й робИв офорти. 

А що це таке, дідусю, офорти? -

спитав Богдан. 

Це, Богданчику, рисунки на мfді, 
r r 

пояснИв дідусь. А тепер 

найбІльше 

скажІть меНІ, 

яка пригода допомогла 

Шевченкові навчИтися малЯрства? 
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я 
, 

я знаю! сказала Галя. знаю, - -

Тодf, колИ Енrельгарт застав Тараса, 

r , 
Він 

, 
наказав що ВНОЧІ малював. спершу 

, , 
Тараса вИбити, але потім, колИ ПОДИВИВСЯ 

на його малЮнки, то віддав його вчИтися 
, 

малярства. 

- Так, ця пригода допомогла Тарасові 

стати малярем, 
r • , 

ЗаКІНЧИВ ДІДУСЬ. 

За Антдном Лот6цьким 

ЛЕГЕНДА ПРО ТАРАСА 

Шевченко не любИв 
r 

ПаНІВ 
. 

ще ВІД 

дитИнства. Іде, було, вулицею пан, 
r 

ДІТИ 

стоЯть, кланяються, а хлопці скидають ще 

й шапкИ. А Тарас - ні. 

ДИвиться на пана спідлоба, очі вогнем 

горЯть, якбИ мав сИлу то спалИв би своfм 

поглядом ycfx панfв, що крИвдять людей. 
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БатькИ журяться: 

Що воно буде з нашого Тараса? 

ЧуднИй 

справжній 

r 
ВІН якИйсь, непоКІрний. 

тобІ гайдамака. А 

Ну, 

панИ не 

лЮблять , І І 
( 

взялбея таких ... ЗВІДКИ це в 

Тараса? Певно, через 
r 

вИгадки. ДІДОВІ 

ПрИйде 
r 

Іван, 
r 

в НеДІЛЮ ДІД ВІЗЬМе 

, 
Тараса руки й 

, 
малого на почне 

розповідати 
r , 

про козаКІв, про те, як вони 

здобували турецькі міста, щоб визволЯти 

невІльників, як виганЯли панІв з Украіни. 

Тарас обІйме дідусЯ й питає: 

Чи скоро знову лЮди на 
r 

панІв 

повстануть? 

Батько не любИв, що дІд Тарасові так 

розповідає, і казав йому: 

- ІдИ, Тарасе, на вулицю, ідИ, бався 
( 

з дІтьми, поки пан на панщину не 

поклИче. 

Нічого не почути вІд Тараса. Не чує. 

Він дІда слухає. 
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Чи ти заснув, Тарасе, 

гукає батько, 
r 

ВЖе ГОЛОСНІШе. 

r 
вулицю, ідИ гратися з дІтьми. 

знову 

ІдИ на 

Нехай слухає, каже ДІД. 

Може колИсь лЮдям розкаже, як ми 

боролись 1 вмирали за волю... ПодивИсь 

на нього, якИй ВІН, 

значить, розумний буде. 
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Не знаю, що там ІЗ нього буде, 
r , , , 

бідИ зазнає. . . Він ТІЛЬКИ ЧУЄ МОЄ серце 

уже на панІв дИвиться, як на найбІльших 

ворогІв. ЗвІдки в нього береться таке? 

ЗвІдки? ЗвІдки? бурчИть дІд 

Іван. Та вся наша землЯ вогнем на 
(' , , , , 

панІв дихає, а люди простягають руки до 

волі... От 1 твій син запалИвся тим 

вогнем. А цей вогонь страшнИй для 

r 
паюв ... 

І дід похИлить сИву голову на руки, 

задумається. Може, пригадуються йому 

давні походи, колИ він, молодИй хлопець, 

бИвся з ворогами й панами. А може він 

думає про той час, колИ кріпакИ здобудуть 

собІ волю? 

Виростав Тарас. Часто батько еварИв 

його за те, що він не хоче слухати панІв, 

1 просИв не бути гордим перед панами. 

Але сталася пригода - і бІльше не еварИв 

батько сИна. 
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ЗахворІла мати. Вона, бfдна, працювала 

деНЬ 1 НІЧ на ПаНЩИНі. 

могла встати з 
r 

шжка. 

Одного дня не 

ЛежИть бліда, 

навіть руки не може підвестИ. А батькові 

час на панщипу йти. Але що робИти, 

треба хворій зварИти їсти, дітей також 

нагодувати. У же давно перейшлИ косар!, 

побfгли дfти збирати колоскИ панські, щоб 

1 зернЯтко не пропало. Раптом убігає 

56 



заступник піша І б'є напійкою по долfвці 

та кричИть: 

Ви чого, ледачі, на панщину не 

йдете? ПшенИця сИплеться, а вонИ 

вилежуються! 

Кланяється батько перед панським 

заступником, на хвору дружИну показує, 
r r , 

дІти ж малІ, немає кому доглЯнути ... 

Хвора? запИтує панИч. 

ДивИсь, яка пані! Ось я зараз П полікую. 

ПіднЯв нагайку, 
r 

ХОТІВ ХВОру ВдарИТИ. 

Заплакали дfти, батько очі руками закрИв, 

щоб не бачити. А малИй Тарас підбІг до 

панського заступника, схопИв його і кИнув 
, r 

ЩОСИЛИ на ДОЛІВКУ. 

r 
Геть ЗВІДСИ, чортополоху ланський! 

І тут сталося таке, 
r 

ЩО ОПІСЛЯ НІ 

батько, ні мати не моглИ розповістИ про 

цю пригоду. ПролетІв по хаті сИльний 
r 

вІтер, відчинИлися двері. І там, де лежав 

панИч, нічого не лишИлося. ВИйшов 
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батько подвІр'я, 
, 

вулицю на ПОДИВИВСЯ на 

немає панського заступника. Раптом 

побачив, що над 
, 

стоїть ВИСОКИЙ горою 

чортополох. 

Довго 
, , ~ 

шукав пан свого вІрного 

заступника, 
, , 

знайшов. Пропав але таки не 

заступник, наче корова язиком злизала. 

Від того часу батько вже не еварИв 

свого Тараса, не гнав на вулицю з 

хлопцями бавитись. А колИ вмирав, 

заклИкав своїх дітей, щоб поділИти свій 

малИй маЄток. УсІм щось дав, 
~ 

ТІЛЬКИ 

Тарасові - нічого! 

ПодивИвся сумно Григорій Шевченко на 

свого сИна, Тараса, погладив рукою по 

~ 

ГОЛОВІ Й СКазав: 

Нічого тобІ, Тарасе, не даЮ. 

Знаю, ти не потребуєш мого маЄтку. 

ТобІ вИпала доля не землю орати, а з 

панами боротись. 

наші муки. 
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МАЛі ДРУЗІ дЯДЬКА ТАРАСА 

Далеко на схІд вІд У краfни по степу 

мандрували 
r • 

рІЗНІ лЮди. ВонИ жилИ в 

шатрах, що натягали в тому мfсці, де на 

короткий час зупинЯлися. ТакИх людей 

називають кочовиками. Кажуть, що вонИ 

кочують. 

КолИ трава в степу жовкла І степ уже 
r 

не зелеюв, кочовикИ вибирали 
r 

мІсце над 

59 



r 
рІЧКОЮ. ВІтер навівав там велИкі гори 

піску. Не було там НІ гаїв, НІ 
• r 

ЛІСІВ. 

ТІльки де-не-де над водою рослИ лози. 

ЖилИ там киргИзькі 

Тангfз і дІвчинка Кайса. 

r 
ДІТИ: хлопчик 

Разом із татом 

1 мамою вонИ кочували по степу з 

невелИким табуном коней. 

з ранку до вечора 
r 

ДІТИ 

піщаними 

ховалися, 

горами 

шукали 

(горами 

r 
КаМІНЧИКІВ 

бІгали МІЖ 

з 

на 

піску), 

березі 

рІчки, а колИ тато дозволЯв, сідали 

на коників 1 швИдко їхали назустріч 

вІтрові, весело гукали, сміЯлися, кричали. 
r r 

КолИ вечоршо, ДІТИ поверталися до 

ша тра спати. Мама подавала ЇМ вечерю: 

кумИс (кобИляче молоко) 1 коржики, що 

сама пекла. І хоч бІдне було життЯ цих 

дітей, вонИ булИ щаслИві коло своїх 
r r 

батьюв у широкому, вшьному степу. 

Але одного вечора прибІгли вонИ до 

мами і сказали: 
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Мамо, мамо, недалеко ВІД нас 

живуть якІсь лЮди. У них велИка хата. 

Навк6ло, навк6ло валИ, а по них х6дить 

якИйсь дЯдько з рушнИцею. Хто живе в 

тій хаті? Ми 
( 

ХОТІЛИ б увійтИ й 

подивИтися. 

Мати відповіла: 
( 

- То фортеця, дІти. Там тримають 

такИх людей, що щось погане зробИли. Ви 

краще не підх6дьте блИзько. 

Е, ні, мамо, не всі там погані, 

сказав Тангfз. Я бачив там одног6 
( 

ЧОЛОВІКа. 
( 

Він сидІв на валу. я сховався 

в бур'янІ й дивИвся, що ВІН робИв. Він, 

мабуть, хв6рий був, бо так помалу йшов. 

ТодІ сІв, оглЯнувся навк6ло, 

олівець і папІр і почав писати. 

вИтягнув 

ПИше, а 

з очей сль6зи пливуть, обітре їх та й 

зн6ву пИше. ХТО б ТО МІГ бути? 
( , 

заюнчив хлопець. 

А м6же ВІН був гол6дний? 
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додала Кайса. - Знаєш, що? Наступного 

разу, як ми його побачимо, то запитаємо, 

ЧОГО ВІН плаче. А якбИ ви, мамо, далИ 

нам трохи кумИсу та хлfба, то ми б йому 

віднеслИ. 

Мати задумалася. 

Хто його знає, діточкИ, все може 

бути. Кажуть, що до фортеці привозять 

невИнних людей. Нікого вонИ не вбивали, 

нічого вонИ не краnи, 
r r 

ТІЛЬКИ царІ нИми 

незадоволені. Може той в'Язень нічого 

злого не зробИв, але ... 
r 

Краще не ходІть 

тудИ, щоб якої бідИ не сталося, - сказала 

вона. 

Але малИй Тангfз не мІг забути. 

Наступного ранку, ледве зійшло сонце, він 

уже був на тому самому 
r • 

МІСЦІ. Але 

нікого там не побачив. В'Язень не 

прийшов. Маленька Кайса підбІгла до 

Тангfза й потягпула його за рукав: 

ХодИ, Тангfзе, бачиш ВІН не 
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прийшов. Ходfмо до рІчки! Я там 

знайшла гарні камінцІ. 

ТангІз неохоче покИнув своЄ 
( 

МІСЦе Й 

пішов із Кайсою. Але як вІн хотІв ще 

раз побачити того 
( 

ЧОЛОВІКа, що так 

плакав, колИ сидІв на камені! 

Минув тИждень. КІлька 
( 

разІв 

прибігали дІти на те саме мІсце, але такИ 
( 

нікого там не бачили. У недшю, по 

обІді, колИ батькИ ляглИ відпочИти в 

холодочку коло шатра, дІти пішлИ понад 
( 

рІчкою до горИ. ВонИ дуже любИли 

дивИтися з горИ на степ, як вилася дорога 

далеко, далеко... ШвИдко почалИ вонИ 

бІгти на гору й раптом зупинИлися. На 
( 

камені перед нИми СИДІВ ТОЙ самИй 
( 

чоловІк, що так їх цікавив! Він не бачив 

дітей. Він дивИвся на захід, кудИ вилася 

дорога. У ста його тИхо ворушИлися, нІби 

він молИвся. Потім вІн помаленьку встав 

вИтягнув маленьку кнИжку та олівець. 
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Раптом BlH нfби злякався чогось, бо 

завважив пари 
, 

блискучих ДВІ маленьких 

очен.Ят, що пИльно дивИлися на нього. 

Потім BlH усміхнувся до дітей 1 

промовив: 

- Ой, як ви мене налякали, маленькі! 

Я подумав, що то вартовИй прийшов по 

мене ... ДобрИвечір вам! Звfдки ви тут 

узялИся? 
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Хоч 
r , 

ЇХНЬОЮ ЧОЛОВІК розмовляв не 

м6вою, Тангfз 
, r 

йог6. Він трохи рОЗУМІВ 

r 
підійш6в блИжче до ЧОЛОВІКа й почав 

, 
добираючи слова, йог6 говорити, так як 

тато, колИ зустрічався з людьмИ, що 

прибували до них купувати к6ні. 

Ми живем6 в -шатрf недалеко 

звfдси. Сьог6дні недfля, ми йдем6 на г6ру, 

подивИтися. А ти хто такИй? Ти з 

фортеці? 

Так, я з фортеці ... 
• r 

ВІДПОВІВ 

r 
ЧОЛОВІК. 

- Ааа... чог6 ти там? 1 ... чому в 

тебе це? І Тангfз показав на слідИ 

кайданів на руках чоловfка. 

Ти... зл6дій? додала й собf 

Кайса. 

Чоловfк зідхнув: 

- Ні, моі лЮбі, я не зл6дій, я ніч6го 

поганого не робИв, але так вИйшло ... 

Чому, чому? Скажfть нам, 
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дЯдечку, просИв Тангfз. 
(' (' 

- Як вИростете, тодІ зрозумІєте. Я 

тут тому, що дуже люблЮ свій 
(' 

РІдНИЙ 

край і волю .. , - сказав тИхо чоловІк. 

Незабаром, нfби відкидаючи все сумне, 

ВІН усМіХНУВСЯ і СКазав: 

я радий, що 
(' 

зустрІнув вас. 

Приходьте кожної недІлі сюдИ. Лише в 
(' 

недІлю я можу виходити з фортеці. 

Будемо гратися, 

намалЮю ... 

(' 

а тодІ може я вас 

Як то намалЮєте? здивовано 

запитала Кайса. 

Хіба ти не бачила, як малЮють 

людей? Пам'ятаєш, у того пана, якому 

відвозили ми кумИс? У нього є малЮнки, -

відповІв їй Тангfз. 

Тим часом у фортеці засурмИли. 

ЧоловІк швИдко встав і побІг до фортеці. 

Від того часу кожної 
(' . 

недІЛІ Тангfз і 

Кайса ходИли на гору або на валИ фортеці 
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до свого нового друга. ВонИ дуже 

полюбИли його. Він був добрий, співав 

гарних пісень 1 навчИв їх гратися в рІзні 

цікаві гри. Він казав їм, що як був 

малИй, то завжди так грався зІ своїми 

друзями 

за селом. 

пастушками, що пасли ягнЯта 

Часом ВІН ставив ЇХ перед 

собою, або казав ЇМ сідати, й 
r 

ТОДІ 

малював їх на папері. Для Тангfза 

намалював польового ховрашка й конЯ, а 

для Кайси гарного метелика, якого 

вона зловИла 
r • 

на КВІТЦІ. Кожної 
r • 

недІЛІ 

мати передавала для дЯдька Тараса - так 

він казав себе називати - глечик кумИсу і 
r 

свІжого пшенИчного коржа. 

Так минали тИжні. ДІти дізналися, 

що іхній друг, Тарас Шевченко, - малЯр і 

поет. 

ТакИй добрий дЯдько, той Тарас. І 

ЧОМУ ВІН у НеВОЛі? Чого йому не можна 

їхати до свого краю? часто питали 
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r 
ДІТИ матері. 

А мати лише сумно хитала голов6ю: 

Не знаю, МОЇ лЮбі. ВИростете, 

r • , 
самІ дІзнаєтесь. 

Прийшла 6сінь. ДІти 
r 

вже рІдше 

відвІдували дЯдька Тараса. Та й він рІдше 

вих6див із фортеці. БІдний захворІв ... 

Незабаром батьки КіІ.йси й ТангІза 

мусили мандрувати далі, бо вже к6ні . не 

мали д6сить травИ. ВонИ поіхали кудИсь 
r 

на швдень. Нік6ли вже бІльше не бачили 
r 

д1 ти свог6 друга, але вонИ не забували 

йог6 аж до смерти. 

За Ніною Наркевич 
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СИРІТКА 

Петрб 

ВасИль 

Галя 

Оленка 

(ВелИкдень. 

Осбби: 

Город. 

Івась 

Семен 

о , ' леся-сирІтка 

кілька дітей 

Ліворуч хата. 

Просто вuхід на вулицю. Праворуч 

солома. Ясне 
, 

сонечко. Здалека весняне 

, 
дзвони. Нікого чути немає на сцені. 

Здалека чути, як співають д[ти "Реве та 

стогне Дніпр широкий". 

Спів уривається. ВИгуки: 

- гов - го!.. Хлопці!" 

до дЯдька МикИти!" 

Чути гомін. 

в , ' " асилю. Агов 

"Чого?" "Гайда 

ВИгуки чути 

блИжче: "А як він вИжене?" "Не бійсь." 

"Гайда гратися крашанками." Гомін уже 

блИзько. На сцену вбігає Петро.) 
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Ява І 

Петро (вбігаючи): СюдИ, хлопці! 

Гукайте на Гаnю. О тут 1 солома! 

(Підбігає й лягає на сол6му.) 

(За сценою: "ГіІлю! Оленко! ХодІть 

ІЗ ніlми!" н Чекай!н " Та ну бо~ не 

штовхай!~~; 

Ява 11 

(На сцену вбігає гурт6к діmей.) 

Всі: о, ВІН уже лежИть! Бачили 

такого пана? ДивІться! (сміх) 

ВасИль (хапається за кишені): Але 

чекайте ... КрашанкИ по душИв! (Ус{ 

сміЮться~ дИвляться на ВасилЯ.) 

Гіtля: Ну, годі вже! Як бавитися, то 

бавитися. 

Всі: Я! 

хто починає? 

н . ' І, Я. А от я! Я! Я! 

Петро (підх6дить до діmей): Е, ні! 
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r 
Спершу ЧИСЛІМО, кому починати. 

Дехто з дітей: ЧИслити! ЧИслити! 

Галя: А хто буде чИслити? 

Петро: Та хтонебуть, хоч і ти! 

галя: Добре! Ну, ставайте! (починає 

чИслити). Один, два, три ... 

КотИлася торба 

З велИкого горба, 

А в тій торбі 

Хліб-палянИця; 

Кому доведеться, 

Той буде жмурИться. 

(Припадає на /вася. Починають готувати 

горбок. За сценою здалека чути, як 

хтось співає "Садок вишневий коло 

хати". Дехто прислухається.) 

Оленка (прислухаючись): Олеся кудИсь 

мандрує. Це іі голос. 

ВасИль: От, ще щось придумай. А де 

ж вона вІзьме крашанок. 

немає. 

у неї, мабуть, 
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Оленка: Ну, то що! 

кілька крашан6к. 

Ми дам6 їй 

Петро: Так. ПоклИчемо Олесю. я 

так6ж дам їй крашан6к. Та ж сьог6дні 

свЯто. 

ніч6го. 

А вона, мабуть, ще й не їла 

діти (погоджуючись): Д6бре! Д6бре! 

Хай побіжИть хтось по Олесю! 

Галя (біжучu до вулиці): Я поклИчу! 

Але без мене не починайте! (Продовжують 

готуватися до гри:~ 

солому.) 

дехто лягає на 

Івась: А де ж Семен? Я бачив йог6 

вранці ... Таке поважне, таке пИшне! 

Х6дить 
r 

сИвій шапці. у НОВІЙ 

Петро: А й справді. Чог6 ж це 

, 
Семена? М6же пустИли? немає не 

Оленка: Не журіться! Він прИйде! 

ПрИйде! Подумайте, цЯця яка! 

(Ус{ посідОли на соломі. Дехто готує 

горбок для гри:~ fнші починають качатися 
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по соломі. Перекидаються соломою. 

Чути . вИгуки: н Та не пустуй!н нЛишИ!н 

нОйJ просто за комір!н Сміх.) 

Ява ІІІ 

(Вбігає Гtіля й тіlгне за руку Олесю. 

Олеся несмІливо упирається. Олеся 

одЯгнена дуже б[дно. На голов[ подерта 

хустИна. Вона боса.) 
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Олеся: Та, ну! Та чекай! Гаnю, не 

тягнИ! Я сама піду! 

Оленка (встаЄ): Йди, Олесю, будемо 

бавитися разом. (Підходить до Олесі, даЄ 

їй кfлька крашанок.) Це тобf. 

Петро: Ану, хто буде починати? 

ГолосИ: Івась! Івась! 

Петро: Добре, починаймо! Дайте 

дорогу. Ну, котИ, Івасику. (Починають 

бавитися - котять крашанкИ.) 

(Олеся 
r 

СІЛа На СОЛОМі. Зажурена. 

Перебирає соломИнки, потім підходить до 

діmей.) 

Петро: А тепер твоЯ черга, Олесю! 

КотИ крашанку. (Дехто даЄ Олесі 

крашанкИ.) 

Івась та Петро: Ось так! О, добре! 

ДивІться, як багато вцfлила. 

ВасИль: 

граймося. 

Уже досить! 
r 
ІНШе у щось 

Гіля (відходить від гурту): Та й 
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справді, краще в щось fнше гратися. 

ГолосИ: М6же в "Гусей". Ні, у 

"ЗолотІ ворота". Ні, ю, в "Танці". У 

"Весюінку". (Підхоплюють.) У "Весюінку", 

в , '' у " еснянку ... (парами роблять місток.) 

Петр6: Ну, яка ж то "ВеснЯнка" буде, 

колИ нас небагато. Ні, краще вже гратися 
r 

у "Пташuнку" чи щось Інше. 

Гіаля: Так, справді нас небагато, то як 

будемо гратися у "Весюінку"? 

Оленка (стаЄ посередині): Ну, а я буду 

, " ,,пташечкою . Починайте! 

Всі (без Олесі, яка стоїть збоку, 

співають і починають бавитися): 

Ми пташечку ізловИли, 

Навкруг неї обступИли. 

Ой, пташечко, чог6 тужиш? 

БерИ тог6, ког6 лЮбиш. 

(Підчас забави з вулиці у двір 

поважною ходою входить Семен. Він 

добре одЯгнутий, у нов{й сИвій шапці.) 
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Ява lV 

ГолосИ (побачивши Семена): Семен, 

Семен іде ... Йди сюдИ; будемо 

бавитися, Семене! Фу-у-у! ЯкИй чудовий і 

велИчний він сьогодні! 

Семен (маленький хлопець, поважно 

наблИжується до гурту, скИнувши шапку): 

Христос воскрес! 

Всі: ВоІстину воскрес! (обступають 

Семена.) 

Дехто з rjpтy: Чого ти спізнИвся? Ти 

ж казав, що будеш крашанкИ котИти. Де 

ти був, Семене? 

, ? 
пускали ... 

Може з дому не 

Семен (обрtіжено, а потім хвалиться): 

Ні, ні! .. Я на дзвінИці був... дзвонИв ... 

Дехто: д , ? 
звонив ... 

Петр б: От хвалько! ДивІться, а 

шапка яка в нього! Нова! 

галя: А й справді! 
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Семен (показує й сам хвалиться): Це 

менІ батько купИв! 

ВасИль: Ану, дай, хай я оглЯну ії 

зблИзька (пvігне до себе шапку). 

одягнути? 

Можна 

Семен: Можна. (ВасИль одягає. 

П6тім, перекрутuвшись, віддає Семенові.) 

галя: А менІ сорочечку пошИли. 

Оленка: А менІ стрІчку купИли. 

о ,~,. r А r r , 
ДНіІ ДІВЧИНКа: МеНІ СТрІЧКУ таКОЖ. 

Ге! А 
r 

меНІ Петро (з повагою): 

купИли шкірянІ чобіткИ! О! (ВиставлЯє 

н6гу. Всі оглядають. Оленка нИжче 

нахилИлася, п6тім хапає за н6гу й пvігне. 

Петр6 падає на сол6му. Сміх.) 

Івась: А менІ евИтку зробИли. 

Серед дітей: МенІ мати купИла! МенІ 

батько купИв. МенІ хрещена мати 

суконочку вИшила ... 
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(Дехто лягає на сол6му. інші 

бавляться. Побравшись за руки, 

пританць6вують. Помалу р6блять к6ло. 

Хтось починає співати "ПодолІtночку"; 

Починають бавитися. Всередині Гtіля. 

КолИ треба вибирати, вона вибирає 

Олесю, що стоіть п6за к6лом невесело.) 

Галя: Я вибираю Олесю! Йди до 

кола, Олесю! 

Олеся ( вх6дить до к6ла; перед тим, 

як почали забаву, зн6ву всміхається 

' ) А ' бr І весело : я в попа о 1дала ... 

(завіса) 

За Т. hUевченком 
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На ВелИкдень, на соломі 
{ 

Проти сонця, дІти 

Грались собІ крашанками 

Та й етаnи хвалИтись 

Обновами. Тому к святкам 

З лИштвою пошИли 

Сорочечку. А тій стьожку, 

Тій стр І чк у купИли. 

Кому шапочку емушеву. 

ЧобіткИ шкапові, 

Кому евИтку. Одна 

СидИть без обнови 

СирІточка, рученЯта 

Сховавши в рукава. 

{ 

ТІЛЬКИ 

МенІ мати купувала. 

МенІ батько справив. 

А менІ хрещена мати 

ЛИштву пришивала. 

- А я в попа обІдала, 

СирІтка сказала. 

Тарас Шевченко 

79 



. . . .. _. . · ·; .·' .. . 4~ 
.· 

. ·. )J . . · 

80 



КАЛЙНА 

І защебетала ... 

Почула дівчИна 

Зацвіла в долИні 

Червона калИна, 

НІби засміЯлась 

ДІвчина-дитИна. 

ЛЮбо, лЮбо стало, 

П ташечка зрадІла 

І в бІлій свитИні 

з біленької хати 

ВИйшла погулЯти 

У гай на долИну. 

Тарас Шевченко 

УЧІТЕСЯ! 

УчІтеся, братИ моі, 

Думайте, читайте, 

І чужого научайтесь, 

Свого не цурайтесь. 

Бо, хто матір забуває, 

Того Бог карає, 

ЧужІ лЮди цураються, 

в хату не пускають. 

Тарас Шевченко 
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ГАМАЛІЯ 

Наш отаман ГамалІя, 

Отаман завзЯтий 

Зібрав хлопців та й поїхав 

По морю гулЯти, 

По морю гулЯти, 

Слави добувати, 

Із турецької неволі 

БратІв визволЯти. 



Ой, приїхав ГамалІя 

Аж у ту Скутару, -

СидЯть братИ-запор6жці, 

Дожидають кари. 

Ой, як крИкнув ГамалІя: 

Б , І ,, рати. Будем жИти, -

Будем жИти, вин6 пИти, 

Яничара бИти, 

А куренІ килимами, 

ОксамИтом крИти! '' 

Вилітали запор6жці 

На лан жИто жати; 

ЖИто жали, в к6пи клали, 

Гурт6м заспівали: 

"Слава тобІ, ГамалІю, 

На ввесь свІт велИкий, 

На ввесь свІт велИкий, 

На всю У кр аіну, 

Що не дав ти товарИству 

ЗгИнуть на чужИні! '' 

Тарас Шевченко 
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ТЕЧЕ ВОдА З-ПІД ЯВОРА 

Тече вода з-шд Явора 

.Яром на долИну, 

Пишається над водою 

Червона калИна. 

Пишається калИнонька, 

Явір молодІє, 

А кругом їх верболози 

Й лози зеленІють. 

Тече вода Із-за гаю 

Та попІд горою, 

Хлюпочуться качаточка 

ПомІж осокою. 

А качечка випливає 

З качуром за нИми, 

Ловить рЯску, розмовлЯє 

З дІтками своіми. 

Тарас Шевченко 



ВЕЧІР 

Садок вишневий коло хати, 

r 
ХруЩІ над вИ:шнями гудуть, 

ПлугатарІ з плугамн йдуть, 

Співають ідучИ дівчата, 

А матерІ вечерять ждуть. 

Сім'Я вечеря коло хати, 

в 
r r , 

еч1рня зІронька встає, 

Дочка вечерять подаЄ, 

А мати хоче научати, 

Та соловейка не даЄ. 

Поклаnа мати коло хати 
, 

Маленьких діточок своїх, 

Сама заснула коло їх, 

ЗатИхло все... Тfльки дівчата 

Та соловейка не затИх. 

Тарас Шевченко 
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УКРАlНСЬКЕ СЕЛО 

Село на нашій Украіні 

Неначе пИсанка: село 

Зеленим гаєм поросло, 

Цвітуть садИ, білІють хатИ, 

А на горІ стоЯть палати, 

Неначе дИво. А кругом 

ШироколИстії тополі, 

А там 1 ЛІС, 1 ЛІС, 1 поле, 

І сИні гори над Дніпром. 

Сам Бог витає над селом. 

Тарас Шевченко 
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ДУМИ моf, ДУМИ 
(УрИвок) 

Думи мої, думи мої, 

r 
ЛИхо мею з вами! 

Нащо спіли на папері 

СумнИми рядами? о о 
r r 

Чом вас вІтер не розвІяв 

В степу, як пилИну? 

Чом вас лИхо не прислало, 

Як своЮ дитИну? о о 

, , 
Думи мої, думи мої, 

Квfти мої, дfти! 

Виростав вас, доглядав вас, -

Де ж менf вас дfти? 

В Украіну ідfть, 
r 

ДІТИ, 

в нашу украіну' 

ПопідтИнню сиротами, 

А я - тут загИну о 



Там найдете щИре серце 

І слово ласкаве, 

Там найдете щИру правду, 

А ще, може, й славу ... 

Привітай же, моЯ ненько, 

МоЯ Украіно, 

Моіх діток нерозумних, 

Як своЮ дитИну. 

Тарас Шевченко 

ВСТАЛА ВЕСНА 

Встала весна, чорну землю 

Сонну розб у д:И:ла, 

Уквітчала їі рЯстом, 

Барвfнком укрИла. 

І на полі жайворонок, 

Соловейка в гаї 

Землю, убрану весною, 

Вранці зустрічають ... 

Тарас Шевченко 
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СВІТАЄ 

... Світає, 

Край неба палає, 

Соловейка в темнім гаї 

Сонце зустрічає. 

Тихесенько вІ тер 
r 

ВІЄ, 

СтелИ, ланИ мрІють, 

Між ярами, над ставами 

Верби зеленІють. 

СадИ ряснІ похилИлись, 

Тополі по волі 

СтоЯть собІ, мов сторожа, 

РозмовлЯють з полем. 

І все то те... вся країна 

ПовИта красою, 

ЗеленІє, вмивається 

Ранньою росою, 

СпоконвІку вмивається, 

Сонце зустрічає ... 

Тарас Шевченко 



мЕні однАково 

Менf однаково, чи буду 

Я жить в У краУні, чи нІ, 

Чи хто згадає, чи забуде 
( 

Мене в снігу на чужинІ 

ОднаковІсінько менf! 

В неволі вИріс мІж чужИми 

І, неоплаканий своїми, 

в неволі плачучи умру 

І все з собою заберу, 

Малого слfду не покИну 

На нашій славній Украіні, 
( 

На нашій несвоїй земш. 

І не пом'Яне батько з сИном, 

Не скаже сИнові: , ,МолИсь, 

МолИся, сИну! За Вкраіну 

Його замучили колИсь". 
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Менf однаково, чи буде 

Той син молИтися чи НІ; 

Та не однаково 
r 

меНІ, 

Як Украfну злfї лЮди 
r 

Приспл.Ять, лукаві, і в огнІ 

їf, окраденую, збудять ... 

Ох, не однаково менf! 

Тарас Шевченко 

ЗАПОВіТ 

Як умру, то поховайте 

Мене на могИлі, 

Серед степу широкого, 

На Вкраfні мИлій, 

Щоб ланИ широкополі 

І Дніпро, 1 кручі 

Було вИдно, було чути, 

Як реве ревучий! 



Поховайте та вставайте, 

Кайдани порвfте, 

І вражою злою кров'ю 

Волю окропfте! 

І мене в сім'f велИкій, 

в сім'f вольній, новій, 

Не забудьте пом'янути 

НезлИм, тИхим словом. 

Тарас Шевченко 
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ВіТЕР З ГАЄМ 
РОЗМОВЛЯЄ 

(УрИвок) 

ВІтер з гаєм розмовлЯє, 

Шепче з осокою, 

Пливе човен по Дунаю 

ОдИн за водою. 

Пливе човен, водИ повен 

Ніхто не спинЯє, 

Може б спинИв рибалонька, 

Та й того немає. 

Гойдається сюдИ-тудИ, 

, r 
Аж серденько мшє, 

Без весельця пливе собІ, 

к 
, r r 

уди ВІТер ВІЄ ... 

ВИплив човен в сИнє море, 

А воно заграло, 

Погралися чорні хвИлі, 

Та й скІпок не стало ... 

Тарас Шевченко 



ІВАН ФРАНКО 
1856-1916 

Іван Франко народИвся 15 серпня 1856 

року недалеко від Карпат. Він був сИном 

селянИна-ковалЯ. у ФранкІв було четверо 

дітей. Крім найстаршого Йвана, було 

два хлопці 
, r 

та одна дІвчина, яка вмерла 

ще дитИною. 

ДитЯчий вІк Іван Франко 
r 

ПрОВІВ на 

r 
сеш серед природи. СвоЄ дитИнство 

він опИсує в оповіданнях "МалИй Мирон", 

"ГрИцева шкільна наука", "Мавка" та в 

ІНШИХ. 

в 

бачимо 

оповіданні 

малого 
'' 
мали, и~ Миро' н'' ми 

Мирона (Франка), про 

r 
якого суСІДИ кажуть: - Якесь не таке, як 

лЮди. Йде та розмахує руками, говорить 

щось сам до себе, вІзьме прутик... стинає 
, 

головки з будяків та зІлля". 

ТодІ, колИ його однолітки 
r 

ВМІЮТЬ 
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рахувати до п'ятИ, семИ, ВІН начИслює 

вже до чотИриста й бІльше. Рахує і за 

кожним числом ударЯє прутом об землю. 

МалИй Мирон над усе любИв бІгати 

по зелених лугах, але рІчк~ через яку з 

городу треба йти на пасовИсько, його 

цікавила найбІльше. 

лИстя, ВІН 
( 

ЦІЛИМИ 

Зайшовши між густе 

годИнами любИв там 
( 

сищти й роздумувати. 

От задивИвся ВІН на сонце. Тато 

казав, що сонце велИке. Але він бачить, 

що воно мале. Певно в небі є дІрка, 

крізь яку дИвиться сонце. 

- Ба, а як же воно? Сходить, там 

дІрка мала; заходить - І там дІрка. Хіба 

ж дІрка разом із сонцем по небі ходить? 

А 
( 

рІЧКа ТаКОЖ стала для нього 

загадкою. Багато 
( 

раЗІВ переходив ВІН 

через 
( 

рІчку, та й нічого, а тепер ВІН 

побачив глибоку, без дна, сИню воду 

замість 
( . 

КаМІНЧИКІВ, 
( 

ЯКІ ЗВИЧаЙНО було 
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r r 
вИдно на дНІ рІЧКИ. Він ТОДІ ще не 

знав, що це небо з водИ осміхається до 

нього. 

Роздумуючи, ВІН 
r 

зрозумІв, що очИма 

ВІН бачить, вухами чує кудкудакання 

курей, а пальцями (якщо затикає нИми 

вуха) чує шум. КолИ він розказував про 

це старшим, ті сміЯлися з нього. 

На шостому році життЯ батько віддав 

r r 
Івана до школи в сусІдньому сеш. Там 

жив ЙОГО дЯдько Павло, що був 

письменний, І допомагав йому вчИтися. За 

два роки в тій школі Іван навчИвся 

читати й писати по-українському, 

по-німецькому й по-французькому. 

Франко дуже любИв читати знав 

UПевченкового }(обзарЯ напам'ять. КолИ 

йому було вже вІсім років, 
r 

ТОДІ ПОМер 

його батько. Мати вИйшла заміж удруге 

і хлопець мав вітчИма. 

він гарно його згадував. 

ЦІле своЄ життЯ 

97 



з допомогою вітчИма Франко 

перейшов до rімназії, де дуже добре 

вчИвся. Ще там ВІН почав складати 

r 
ВІрШИКИ, писати оповідання збирати 

народні пісні. З rімназії перейшов він до 

університету у Львові, де багато писав 

його твори виходили друком. 

Франко був також редактором 

університетської газети у Львові. Не все, 

що писала газета, подобалося 
( 

ІНШИМ. 

Франка, з його помічниками, засудИли. По 

вИході з тюрмИ, аб6 в'язнИці, Франко 

хотІв закінчИти н~шчання й вИїхав до 

ВІдня в Австрії. 

З ВІдня повернувся вІн до Львова як 

дбктор філософії. Професорська колеrія 

вИбрала його на професора ЛьвІвського 

університету, але міністерство не 

погодилося з цим, бо Франка аж три 

рази судИли. 

Франко багато писав. Крім наукових 
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праць, 

п6вісті .. 

є в нь6го 
r • 

ВІРШІ, оповідання й 

Є так6ж тв6ри для дітей. 

Франко помер 28-го травня 1916-го року. 

Ксеня Турк6 

ГРЙЦЕВА ШКІЛЬНА НАУКА 

Почалася наука. УчИтель говорИв . 
щось, показував ЯКІСЬ дощечки, що на них 

булИ понамальовані якІсь гачкИ та стовпИ. 

Хлопці 
, 

кричали час ВІД часу щось, як 

, 
показував но nу дощечку, Гриць учитель а 

нічого 
, r 

Він навіть того не розуМІВ. не 

зважав на вчИтеля. Дуже смішнИми 

вИдались йому хлопці, 
{ 

довкола що СИДІЛИ 

нього. ОдИн довбав пальцем у носі, 

другий ззаду 
r , 

невелИчке ХОТІВ усадити 

стебло ГрИцеві в в}тхо, третій ДОВГИЙ час 

мИкав ниткИ ЗІ свого старого каптана І 

перед лежала їх 
r 

куnа. вже ним щла 
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Нащо ти мИкаєш? спитав 

Гриць. 

Буду вдома з бовщем їсти, 

. ( 

ВІДПОВІВ шепелЯво хлопець, і Гриць довгий 

час думав над тим, чи часом він його не 

з дурИв. 

Але бо ти, ГрИцю, неббже, нічого 

не вважаєш, - крИкнув на нього вчИтель 

І()() 



І покрутИв його за вухо так, що ГрИцеві 

сльози 
, 

очах. Гриць аж стали в так 

перелякався, довгий 
r 

що час не ТІЛЬКИ не 

, , 
й зовсім МІГ уважати, але про СВІТ не 

пам'ятав. КолИ нарешті спам'ятався, 

хлопці вже починали читати складИ на 

таблИчках, 

учИтель. 

r 
ЯКІ розкладав І складав 

ВонИ невтомно, 
r 

ПО СТО раЗІВ, 

співучими голосами повторювали: , ,А-ба-ба 

га-ла-ма-га". ГрИцеві, не знати чому, 

дуже це сподобалося, І вІн почав своїм 

пи склИвим голосом наввипередки кричати: 

"А баба галамага''. УчИтель уже готов 

був його 
, , 

пИльним визнати дуже І 

спосІбним хлопаком, але хотів 
r 

ще лшше 

переконатися І переставив букви. Він 

вИставив перед учнями букви , , баба'', але 

r 
Гриць, не дИвлячись на них, а ТІЛЬКИ на 

вчИтеля, тонкИм співучим голосом крИкнув: 

г , " ,, аламага . Всі засміЯлися, 
r 

ТІЛЬКИ 

Гриць, здивований, знову сказав до свого 
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сусІда: "Цому не клицИс, галамага?" Аж 

тодІ бідолаха спам'ятався, колИ вчИтель 

потягнув його 
(' 

рІЗКОЮ по плечах за те, 

що не пам'ятає. 

Ну, а чого там тебе у школі 

навчИли? спитав батько, колИ Гриць 

опІвдні повернувся додому. 

Ми вчИлися "а баба галамага", -

відповІв Гриць. 

І вмів? 
, 

батько, - ти запитав не 

входячи в те, що це за така дИвна 

наука. 

Тазе 
(' (' 

Гриць. ВМІВ, ВІДПОВІВ 

Ну, то справуйся! заохотив 

батько, 
(' 

як що тут у селІ навчИшся, 

то пІдеш до мІста до бІльшої школи, а 

потім вИйдеш на попа. 

йому їсти. 

ЖІнко, а дай-но 

- Ба, 
(' 

ВІдповІв Гриць. 

* * * 
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Минув рІк. Блискучі надІї батька на 

ГрИцеву будущину давно 
r 

рОЗВІЯЛИСЬ. 

УчИтель прЯмо йому сказав, що Гриць -

,,туман вісімнадцятий'', що лІпше зробить, 

колИ забере його додому і заставить гуси 

пасти. І справді, по році шкільної науки 

Гриць вертався додому такИй мудрий, 
. 

якИм був раніше. Справді, "а баба 

галамага'' ВІН вИвчив докладно напам'ЯТЬ 

1 не раз навіть у сні з уст його вилітало 

це дИвне слово, але далі п6за те слово 

Гриць у науці не зробИв поступу. Букви 

Якось мішалися перед його очИма, І ВІН 

ніколи не мІг упізнати, котра ш" " ' а 

котра т" " ' 
котре , " "люди , а котре 

, . " 
"МИСЛІТе . 

говорИти. 

Про читання вже й не 

Чи причИна була в тому, що 

Гриць мав таку слабу пам'ять, чи в 

тому, вчИтель погано 
, 

що так вчив, цього 

, 
ТІльки певно, ГрИця не знати. що КРІМ 

такИх 
r 

вісімнадцятих'' ,,тумаюв МІЖ 
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r 
ТОГОРІЧНИМИ ШКОЛЯрами було ВІСІМНадЦЯТЬ 

на трИдцять, І ВСІ вонИ 
r 

шдчас того 

шкільного року робИли блискучі 
r .. 

надн, як 

то буде гарно, колИ будуть вонИ 
r • 

ВІЛЬНІ 

вІд щоденних 

штурханців та 

r 
рІЗОК, 

'' пац" 

биттЯ поза в}'ха, 

І як покажуться 

знов у повному блИску своЄї поваги на 

пасовИщі. 

А вже хто як хто, а Гриць напевно 

найбІльше І найчастІше про те думав. 

ПроклЯтий буквар, що його вІН за час 

цілорІчної праці над науковим питанням 

пошарпав трохи не на 
r 

СІЧКу, "а баба 

галамага" і вчИтельські заохоти до науки 

так набрИдли йому, що вІн аж ехуд І 

поблfд, І ходИв увесь час, мов сновИда. 

Нарешті змИлувався Бог І послав 
r 

МІСЯЦЬ 

лИпень, І змИлувався батько та сказав 

одного ранку: 

ГрИцю! 

Га? - сказав Гриць. 
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Від нИні 
r 

школи. вже не шдеш ДО 

Ба! 
, 

Гриць. сказав 

ЗдіймИ чоботи, капелЮх І ремінь, 

треба сховати 
r 

тепер на недІЛю, а 

підпережИся лИчком, візьмИ 
, 

лупку на 

, , 
голову та й женИ гуси пасти. 

Ба! 
, 

радісно Гриць. - сказав 

* * * 

Гуси, звичайно, 
r 

дурНІ ГУСИ І ЦИМ 

r 
раЗОМ Не знали ПрО радісну ЗМІНУ, ЯКа ЇХ 

чекала. Протягом 
r 

ЦІЛОГО року ГріІцевої 

науки їх пас малИй сусІдський хлопчик 

Лучка, що звичайно 
r 

ТІЛЬКИ Й робИв на 

пасовИську те, що копав 
, 

ямки, ліпИв 

паскИ з болота та пересипався порохом. 

Про гусей вІн зовсім не дбав І вонИ 

ходИли 

проганЯли 

там, 

й 

де 

бИли. 

не повИнні, 

КІлька 
r 

раЗІВ 

року падала на них нещастя. 

а ЇХ 

того 

П'ять 
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r 
молодИх гусаюв десь пропали, стару гуску 

забИв 
r 

бо зробИли йому шкоду, сусщ, 

одного гусака забИв Яструб. Але проте 

r 
череда була бІльша, НІЖ торІк. ДЯкувати 

бІлому 
, 

гусакові І сірій гусці та ще двом 

чи трьом молодИм їі донькам, череда 

цього року 
, 

більш сорок мала як штук. 

КолИ Гриць появИвся МІЖ нИми з 

, 
знаком своЄї влади, зразу очі прутом, ВСІ 

звернулися на нього, І 
r 

ТІЛЬКИ одИн 

німІючий сик здивування було чути. Але 

ні бІлий гусак, ані сІра гуска не забули 

ще свого колИшнього доброго пастиря І 

швИдко пригадали собІ його. з 

голоснИми нИкриками радости І трепотом 

крил вонИ кИнулися до нього. 

Де-де-де-де? - ,цокотІла сІра гуска. 

Адже в школі був, відказав 

гордо Гриць. 

Ов! Ов! Ов! дивувався бІлий 

гусак. 
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Не 
r 

вІриш, дурню! крИкнув на 

нього Гриць і вдарив його прутом. 

А сьо-сьо-сьо? А сьо-сьо-сьо? 

r 
громадячись коло нього 

r 
ШеПОТІЛИ, ІНШІ 

гуси. 

То нІби чого я навчИвсь? 

формулював їхнє питання Гриць. 

- Сьо-сьо-сьо-сьо? - дзьоботfли гуси. 
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А баба галамага! 
• r 

ВІДПОВІВ 

Гриць. 

Знов сик здивування, немов НІ одна з 

тих сорок гусячих 
r 

ГОЛІВ не могла 

зрозумІти такої глибокої мудрости. Гриць 

стоЯв гордий, недосЯжний. Аж нарешті 

бІлий гусак здобувся на слово. 

А баба галамага! А баба 

галамаг а! скрИкнув він своїм дзвінкИм 

голосом, вИпрямившися, 
• r 

ПІДНІСШИ ВИСОКО 

голову 1 тріпочучи крИлами. А потім 

обернувся до ГрИця й додав, наче для 

того, щоб ще бІльше присоромити. 

- А кши, а кши! 

Гриць був зламаний, засоромлений. 

Гусак відразу перейнЯв 1 повторИв ту 

мудрість, що коштувала йому рік науки! 

Чому вонИ його до школи не 

давали? - подумав собІ Гриць і погнав 

гуси на пасовИсько. 

За Іваном Франком 
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КАЗКА ПРО дідОВУ РІПКУ 

Був собІ дІд Андрушка, а в нього 

баба Марушка, а в баби донечка 

МІнка, а в дочкИ - собачка ФІнка, а в 

собачки кИця Варварка, а в кИці 

МИшка Сіроманка. 
r 

Раз навесНІ взяв дІд лопату й мотИку, 

скопав у городі грЯдку невелИку. Гною 

трохи наносИв, грабельками підгромадив, 

зробИв пальцем дІрку та й посадИв рІпку~ 

Працював ДІД не марно зійшла 

r , 
ЩоднЯ ходИв город, рІпка гарно. ДІД у 

набравши 
, 

повний СвоЮ 
r 

ВОДИ рот. РІПКУ 

, 
їй життЯ охоти додавав. поливав, до 

Росла 
r r 

росла! Зразу дІдова ршка, 

така, мИшка була; потім, 
, 

як як кулак, 

потім, як бурЯк, потім, як два, а на 

осінь стала така, 
r 

голова. як дІдова 

РадІє дід, не знає, де стати. , , Час, 

каже, нашу 
( 

РІПКУ рвати!" Пішов 
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вІн на город - гуп-гуп! 
r 

УзЯв дІд ршку 

за зелений чуб: тЯгне руками, уперся 

r 
ногами - мучився дід увесь день, а ршка 

сидИть 
r 

у землІ, як пень. 

КлИче дІд бабу Марушку: ,,ХодИ, 

бабусю, не лежИ, 
r r 

меНІ рІпку вИрва ти 

поможИ!'' 
, , 

ПішлИ вони на город гуп-гуп! 

УзЯв 
r 

чуб, баба 
r 

ДІД ршку за дІДа - за 

плече. ТЯгнуть аж ПІТ тече. 

Промучились увесь 
r 

сидИть день, а ршка у 

( 

землІ, як пень. 

КлИче баба 
, 

Мfнку: ,,ХодИ, дочку 

доню, лежИ, 
r , 

не нам РІПКУ вирвати 

поможИ!'' 

ПішлИ вонИ на город гуп-гуп! 

r 
УзЯв дід ршку за чуб, баба 

( 

дІДа - за 

дочка бабу за сорочку, 

ТЯгнуть руками, упираються 

торочку. 

ногами. 
( 

Промучились увесь день, а ршка сидИть у 
, 

землІ, як пень. 
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КлИче дочка собачку ФІнку: , ,ХодИ, 

ФІн очко, 

поможИ!'' 

не біжИ, 
r 

нам ршку вИрвати 

ПішлИ вонИ на город гуп-гуп! 

r r 
УзЯв дід ршку за чуб, баба дІда - за 

сорочку, дочка бабу за торочку, 

ТЯгнуть собачка дочку - за спіднИчку. 

руками, упираються ногами. Промучились 

увесь день, 
r 

а рІпка сидИть у земЛІ, як 

пень. 

КлИче собачка кИцю Варварку: , ,ХодИ, 

Варварочко, не лежИ, 
r 

нам ршку вИрвати 

поможИ!" 

ПішлИ вонИ на город гуп-гуп! 

r r 
УзЯв дід рІпку за чуб, баба дІда - за 

сорочку, дочка бабу зо торочку, 

собачка дочку за спіднИчку, кИця 

собачку - за хвостик. ТЯгнуть і руками, 

і зубами, упираються ногами. Промучились 

увесь день, 
r r 

а ршка сидИть у земЛІ, як 

пень. 
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КлИче кИця мИшку Сі ро манку: , ,ХодИ, 

Сіроманочко, не біжИ, 
r 

нам рІпку вИрва ти 

поможИ!" 

ПішлИ вонИ на город гуп-гуп! 

УзЯв дщ 

сорочку, 

собачка 

r 
ршку за чуб, 

дочка 

дочку 

бабу 

за 

r 
баба щда за 

за торочку, 

спіднИчку, кИця 

собачку - за хвостик, мИшка кИцю за 

лапку. Як потяглИ, як потяглИ - та й 
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покотИлися. 
r r 

.У пала ршка на дІДа Андрушку, дІД 

на бабу Марушку, баба на дочку 

Мfнку, 

собачка 

дочка на собачку Фfнку, 

- шусть! 

на кИцю Барварку, а мИшка 

у шпарку. 

Іван Франко 

МУРКО Й БУРКО 

Був собf в одного господаря КІТ 

Мурко, а в другого пес Бурко. Хоч КІТ 

і пес звичайно не лЮблять одИн одного, 

та Мурко з Бурком булИ змалку велИкі 

прИятелі. 

Одного разу, саме в жнива, колИ ВСІ 

з дому пішлИ в поле, бІдний Мурко 

ходИв голодний по подвІр'ю й дуже 

жалібно 
r 

муркотІв. ГосподИня, йдучИ 

вранці в поле, забула дати йому їсти. 

БІдний кіт мусив терпІти аж до вечора. 
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r 
До лІсу далеко йти, а горобчиків не чути 

ніЯких. Що тут бfдному Муркові робИти? 

А їсти хочеться. 

Ей, 
, 

собf, подумав ВІН он 

r 
коморі голубИ. я там у сусща на 

колИсь однИм оком 
, 

заглянув у двох 

r r 
голуб'Ята, 

r 
сИті ГНІЗдах є МОЛОДІ таю та 

r , 
От би 

r 
гладю, як подушечки. меНІ 

дістати одне голуб'Ятко! Та ба, Бурко 

по подвІр'ю ходить і добро стереже. Хоч 

ми з ним 1 прИятелі, але я добре знаю, 

що на комору він мене не пустить. Нема 

чого й говорИти з ним про це. 

Але голод не жарт. Муркові 
, 

порожній 
r 

ТодІ почав докучав ЖИВІТ. ВІН 

думати, як би то обдурИти Бурка І 

спровадити його геть ІЗ подвfр'я. При 

голоднім 

головИ. 

r 
ЖИВОТІ швИдко думкИ йдуть ДО 

Через деякий час Мурко біжИть 

до Бурка, нfби з якоюсь доброю 

новиною 
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Сл}тхай, Бурцю, кричИть 

здаіІека. Несу тобІ добру вІстку. Сидів 

я за селом на високій лИпі, он там, при 

дорозі. Сиджу собІ, колИ бачу, а з 

сусІднього села біжИть якИйсь пес 1 несе 

в зубах ковбасу... та таку довгу, що 

обИдва 
r 

юнЦІ аж по 
r 

землІ волочаться. 

ПринІс ПІд лИпу, оглЯнувся навколо, чи 

хто н~ бачить його, швИдко вИкопав ПІд 

коренем глибоку Яму, закопав ковбасу, ще 

й каменем привалИв, та й побІг. От таке 

щастя! 
r 

Я ледве вейдів на лИпі, так меНІ 

запах У НІС ударив. Та що з того, не 

МІГ Я ї{ з'істи, бо камінь важкИй, та Й 

глИни наклав багато. Може б ти, 

братику ... 

Ще Мурко скінчИв 
, 

не свого 

Бурко зірвався 
r 

на РІВНІ оповідання, як 

r 
село лИпу полетІВ за ПІД 

r 
НОГИ і, ЯК ВІТер, 

ковбасИ шукати. 

дуже наїдався. 

Він, бІдний, також не 

М'Яса 
r 

й нЮхав, рІДКО а 
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ковбаса лише у сні йому снИлася. А тут 

таке добро ПІД лИпою закопане, ще й 

каменем приваnене! Драпнув Бурко так, 

що аж закурИлося за ним. А Муркові 

r 
того ТІЛЬКИ треба було. Він не тратив 

часу 1 якнайшвИдше вИскочив на комору, 

вИбрав собf найтовстІше голуб'Ятко, вхопИв 

його в зуби та й гайда з ним до своЄї 

хати. Там ВІН поклав голуб'Ятко перед 

собою та й почав його їсти, радісно 

муркаю чи. 
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Тим часом прибІг Бурко до лИпи, 

шукає, нЮхає, ' ' каменя, копає нема НІ 

r 
аю глИни, а ковбасИ й дУхУ не чути. 

Вертається бІдний додому та й біжИть 
r 

просто на МуркІв ДВІр, щоб ЛОЖалІТИСЯ 

прИятелеві, що той його обдурИв. Але, 

' ' почув, Мурко ставши за рогом, ВІН як 

гов6рить сам до себе: 

ТакИЙ дурень, той Бурк6! Десь 

ВІН тепер, напевне, бІгає шд лИпою, 

шукає ковбасИ, 

добре пообІдав 

ЗаболІло в 

та й 
, 

не знає, що 

його голуб'Ятком. 

Бурка серце ВІД 

обману прИятеля. І ВІН 

я так 

так6го 

вИрішив 

відплатИти йому. Усміхаючись, підійшов 

ВІН до Мурка та й каже: 

- Ей, Мурку, Мурку! Ти думаєш, що 

ти мене обдурИв, що я повІрив твоій 

байці про ту ковбасу? 
r 

Я сищв за тИном 

і бачив, як ти з нашої комори голуб'Ятко 

взяв. Нащо ж тобІ від мене крИтися? 
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Чому б не сказати просто? Хіба я 

мушу стерегтИ голуб'Ят? 

справа. 

Це не моЯ 

Я й сам був би не вІд того, щоб 

якесь одне з'істи. От хоч і зараз. Ану, 

ходІмо! Ти подай 
r 

меНІ одне, а собf 

можеш друге взЯти. 

Дуже зрадІв Мурко, колИ почув таку 

мову, бо, справді, злому завждИ радісно, 

колИ він дізнається, що й Інший, кого він 

мав за чесного, такИй самий злодій, як І 

вІн. І скочив Мурко, щоб привітатися з 

Бурком, а той хап його за горло та й 

роздер. 

За Іваном Франком 
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OCEJI І ЛЕВ 

Був собІ Осел. Багато йому було 

праці й батогІв у господаря. 

- Давай, - думає, - втечу в ЛІС І 

буду жИти на волі. Буду собІ пастися 
r • 

ПО ЛІСІ. Хто менІ що зробить? 

І, не думаючи довго, ВТІК ВІД 

ГОСПОдаря та Й у ЛІС. Добре йому там. 

Пасеться, де хоче, не робить нічого, ніхто 

його не б'є. Відколи живе, ще такого 

добра не знав. 

Аж раз дИвиться - йде Лев, страшнИй

страшнИй, та просто на нього. 

- Ну, - думає собІ Осел, 

менІ кінець! 

тепер 

Але поки Лев дійшов до нього, вш 

трохи прийшов до розуму та й подумав 

собІ! 

Ану, може, я його обдурЮ? - Та 

як стоЯв бух на землю, ЛІГ собІ й 
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лежИть, нfби про ніщ6 собІ й не думає. 

Надх6дить Лев і кричИть уже здалека: 

Ей, хто ти там? Як ти смІєш 

лежати? Чому не встаЄш 1 не покл6нишся 

менІ? 

А Осел нfби й не чує, лежИть собІ 

та ТІЛЬКИ д6вгими в}тхами клапає. 

Надійш6в Лев і зн6ву кричИть: 

Зараз же устань і поклоннея менІ! 

А хто ж ти такИй? питає 

Осел. 

Ти ще питаєш? - кричИть Лев. -

Хіба не знаєш? Я Лев, над усіма звІрами 

цар. 

Осел, не встаюч:И:, 
• r 

ПІдВІв г6лову 1 

в:И:тріщив на нь6го 6чі. 

- І що за дурнИці ти гов6риш? 

закричав вІн. Ти цар над усіма 

звІрами? Хто тобІ це сказав? Хто тебе 

вИбирав на царЯ? Ну, кажИ! 

Лев встав, нІби голов6ю в стіну вдарився. 
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- Хто мені це сказав? Та 
(' 

всІ меш 

це кажуть, що я над звІрами цар. Хіба 

ж це неправда? 

- Певно, що неправда. Не м6же тому 
(' 

бути правда, бо цар над усіма звІрами не 
(' 

ХТО ІНШИЙ, ЯК Я. 

- Ти? здивувався Лев. А ти 

хіба маєш на це документ? 

Певно, що маю! ПодивИся, ось 

тут! І ВІН устав на 
(' . 

рІВНІ н6ги 1, 

обернувшись задом до Лева, показав йому 

своЄ заднє копИто, 
(' 

на яюм була прибИта 

новІсінька блискуча підк6ва. 

Бачиш? Це моЯ царська печатка. 

ЯкбИ ти був цар, то й ти мав би таку 

печатку. 

- От6 дИво, сказав Лев. - А я 

про те й не думав нік6ли. Мабуть, твоЯ 

правда. Але стій! Давай бу демо 

змагатися. Ходfмо в шс, хто за годИну 
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наловить бІльше звІрів, той буде справжній 

цар. 

Добре, нехай і так буде, - сказав 

Осел, і з тим розійшлИся. 

Лев побfг до 
r 

ЛІсу; бІгав, бІгав І 

зловИв малого оленя. Там зайчика, там 

знову якусь звірину. За годИну мав уже 

п'ять чи шість звірЯт. Зібрав усе разом і 

потягнув до Осла. 

А що Осел робить тим часом? Пішов 

собf на широку прогалину, де сонечко Ясно 

світИло, ЛІГ на землю, ноги геть 

повідкидав, очі зажмурив, язИк вИсолопив 

r 
на ЛІКОТЬ наче неживИй. А понад 

, • , , r • 
прогалиною ЛІтали ворони та ІНШІ птахи. 

Бачать вонИ - лежИть неживИй Осел, та 

ВСІ ДО НЬОГО. 

Спочатку здалека підходили, але як 

тІльки побачили, що він не рухається, то 

почалИ по ньому скакати, дзьобати його. 

А Осел нічого собf - тІльки як пташка 
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блИзько підлІзе, то вІн клац їі зубами або 

стук їі ногою і вб'є та Й ХОВаЄ ПІД 
r • 

себе та так хИтро, що ІНШІ й не бачать. 

Не минула й годИна, а ВІН уже 

наловИв їх якИх трИдцять. ТодІ схопИвся 

на ноги так швИдко, що ВСІ птахи з 

перелЯку повтікали. Осел забрав 
r 

УСІХ 

r 
забИтих птахів та Й несе на те МІСЦе, де 

мали зійтИся з Левом. Приходить, а Лев 

уже там. 

Ну, що? каже до Осла й 

показує йому' ЩО ВІН 
r 

ПрИНІС. Бачиш, 

СКІЛЬКИ Я наловИв? 

Ну, та й дурнИй же ти, небоже, 

каже Осел. Та що з того? Ти 

подивИся моfх! я ловИв 
r 

на ТІЛЬКИ 

, r 
літають. Ану, таких, що в ПОВІТРІ 

по пробуй ти! 

- Ні, я такИх не можу зловИти, 

відповІв Лев. Аж тепер справді бачу, 
r 

що ти над звІрами цар, а не я. ПростИ 
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(' 

нечемно говорИв тобою. меНІ, що я так ІЗ 

А бачиш! гордо 
, 

Осел. - - сказав 

Завжди треба бути чемним, бо як 

, 
старшого себе, 

(' 

наскочиш на ВІД ТОДІ що 

буде? От І тепер, я МІГ би тебе зараз 

засудИти на смерть; але я тобf прощу, бо 

ти з дурнотИ це зробИв, а не ЗІ ЗЛОЇ волі. 

ІдИ ж тепер І вважай, щоб не робИв 

так наступного разу. 

Лев пішов. Чи блИзько, чи далеко 

зустрІв у лІсі Вовчика-братика. 

Здорові булИ, найяснІший царю, 

каже Вовк і кланяється низенько. 

- Ет, ідИ геть, не смІй ся з мене! 

каже сумно Лев. - ЯкИй я тобІ цар? 

Як то ні? скрИкнув Вовк. 

Хто ж би смів інакше казати? 

Не говорИ так, братику! тИхо 

говорить до нього Лев. Тут недалеко є 

справжній цар. Як почує, то біда буде І 

б
(' V (' 

то І, и меНІ. 
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- Справжній цар? - дивується Вовк. -

Що -за дИво? 

тебе? 

Хіба є справжній цар, крім 

Є, є, злЯкано казав Лев. - Я сам 

його бачив. Там такИй страшнИй! А що за 

сИла! Навіть тих ловить, що в повІтрі 

літають. 

Ну, що ти кажеш! дивувався 

Вовк. ДИво дИвне! Знаю цей шс 

уже давно, але ніЯк не пригадую, хто 

б це МІГ бути. Як же виглядає той 

новИй цар? 

Одне слово страшнИй! - говорИв 

Лев. - Вуха отакf - як у конЯ, а на 
( 

задній НОЗІ царська печатка. 

Не знаю, хто б це МІГ бути, 

сказав знову Вовк. Знаєш що, ходИ, 
( 

покажИ мею його! 

Я? Нізащо в свfті! скрИкнув 

Лев. - Досить уже страху наївся. 

Та ходИ бо! Чог6 боЯтися? 
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сказав Вовк. От прив'яжИ себе своїм 

хвостом до мого хвоста! 

- Про мене, - каже Лев, - нехай 

так буде. 

Зв'язалися хвостами та й пішлИ. 

ВИйшли на горбок, на прогалину, що на 

ньому пасся Осел. Лев побачив Осла і 

раптом став. 

- Ось він! Ось він! ПодивИсь! -

тихенько говорИв Лев. 
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Вовк обернувся та як крИкне: 

ДурнИй Леве! Та це ж 

ОслИсько! А Левові причулося, що 

ВІН сказав "новИй цар блИзько". І як 

злякається та в ноги! Через 
( 

СУХІ 

дерева, 

долИни 

через 

r 
леп в 

гілкИ, через горбкИ, через 

щосИли, поки йому стало 

духу! Нарешті став подивИвся, чи 

Вовк біг за ним, 1 сказав: 

А що, Вовче, блИзько вже ТОЙ 

новИй цар? 

Але Вовк ТІЛЬКИ язИк вИвісив. Він 

був прив'Язаний до ЛевИного хвоста, 1 Лев 

тягнув його за собою всю дорогу. 

давно вже не дИхав. 

Вовк 

А бачиш, каже до нього 

Лев, ти казав, що новИй цар не 

страшнИй, а як побачив його блИзько, 

то з самого страху помер! 

За Іваном Франком 
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ТАТАРИ В КАРПАТСЬКИХ ГОРАХ 

Татари прийшлИ в Украіну з Азії. 

Татарське 

Украінське 

'~ 
ВІИСЬКО 

'~ 
ВІИСЬКО й 

було дуже велИке. 

лЮди 
( 

МІСТа КИєва 

хоробро бИлися з татарами, але встояти 

проти татар не змоглИ. Ту частИну 

Украіни, що навколо мІста КИєва, татари 

забрали собІ. ЗалишИлася вІльною лише та 

частИна Украіни, що навколо мІста Львова. 

У Львові тодf правив король ДанИло. 

Почав вІн готуватися до війнИ проти 

татар. 
r 

ДанИпо дав наказ побудувати НОВІ 

міста-замки й почав збирати вІйсько. Хоч 

татар було багато, украінські воякИ вже не 

боЯлися їх. 

Одна частИна татарського '~ 
вшська 

пішла в Карпати, щоб завоювати 

українців. Але українські лЮди сказали: 

Ми готові віддати своЄ життЯ в 

обороні нашої батьківщИни. 
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Татарське 
r~ 

ВІИСЬКО було дуже велИке, 
r 

тому українське ВІйсько відійшло в гори. 

Украінці знали всІ дороги й стежкИ, бо 

вонИ жилИ в горах. Татари не знали 

карпатських 

українським 

пр. 

r 
ВІЙСЬКОМ 

ВонИ гналися 

долИнами, 

украінське ВІЙСЬКО відходило горами. 

за 

а 

Украінські воякИ втікали від татар до 

того часу' поки татари не заїхали в одну 

дуже велИку долИну, з якої не було 

вИходу. У цю долИну був лише ВХІД. 

У горах, майже в кожній долИні, 

течуть річкИ. КолИ пfде дощ, тодf рІчка 

стаЄ дуже велИка. А дощf в горах ідуть 

майже кожного дня. 

Татари заіхали в долИну І зупинИлись 

там на НІЧ. Тодf українські воякИ почалИ 

швИдко 

кидали 

скидати з пр 
r 

КаМІННЯ. 

r 
камІння на долИну всю 

ранку закрИли вИхід із долИни. 

ВонИ 

НІЧ І до 

КолИ украінські воякИ закрИли вИхід із 
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долИни, в горах у той час пішов велИкий 

дощ. Із гір потекла вода в долИну. Але 

вода не могла витікати з долИни, бо вИхід 

був закрИтий камІнням 1 землею. 

ВодИ 
, 

долИні бІльше й ставало в все 

бІльше. Татари почалИ ' ставати на 

r 
але 

, 
долИні підходила камшня, вода в все 

вИще й вИще. Так 
r , 

десять у ВОДІ загинуло 

, r 
тИсяч татарських вояюв. Мале українське 

ВІЙСЬКО в горах перемогло велИке татарське 

вІйсько в долИні. 

Король ДанИл о знав, що татари 

мають багато ВОЯКІВ, і тому готувався до 

війнИ з нИми. ТодІ татарський хан, 

БатИй, заклИкав королЯ ДанИла до себе на 

розмову. ВонИ домовилися, що не будуть 

бІльше воювати. Ось так українське 

вІйсько оборонИло своЮ батьківщИну. 

о. Г. Філь 

(Тему взЯто в Івана Франка) 
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РАННЯ ОСІНЬ 

Дрімають села. 

ОсІннє сонце сЯє, 

Ясно ще 

Та холодом осІннім вже 

В повІтрі повіває. 

Темнозеленії садкИ 

Дрімають вже без плоду, 
, r 

І тихо грІються хаткИ, 

І верби гнуться в вб ду. 

Ще шс не стбгне тим важкИм, 

ОсІннім, довгим тоном, 

І ще стрілою ластівкИ 

Все в'Ються над загоном. 

Іван Франк6 

131 



132 

ГАЛАГАН 

- Мамо, мамо! - клИче Йван, 

Хлопчик може шестИ ЛІТ' 

ПодивІться, подивІть, 

Маю дзІньо, галаган! * 

- Де ж ти, сИнку, теє взяв? 

Чом ти, сИнку, так дрижИш? 

Боже, босий десь бував, 

Босий по снігу біжИш! 

r , 
То мею паничик дав ... 

Я з ним бІгав по снігах: 

Я босоніж, а в1н мав 

ЧеревИчки на ногах. 

r , ,Як доженеш, дз1ньо дам!'' 

Так він мовив та й побІг. 

Я... дігнав його... ма... мам ... 

- СИнку, сИнку, що тобІ? 

За Іваном Франком 

(Скорочено) 

•галаr{ш - дрібна монета. 



З ІСПИТУ 

З іспит6вої кімнати 

ВИбіг лЮтий кандидат: 

ЗбІглось в сfнях товарИство 

І давай йог6 питать: 

н . ? " у, 1 що. Чи склав ти Іспит? 

Маєш вчИтельський дипл6м?'' -

Він мовчИть, а ч6рна хмара 

ВИсить над йог6 чол6м. 

Дсlлі каже: "Ні, мій друже, 

Правди нИні не зіскать! 

Той професор зоол6гії 

Тиран і лЮтий кат! 

r 
Три завдав меНІ питання, 

Як зак6н йому велИть, 

Два я знав не знав одн6го, 

І він смів мене спалИть! 
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- Був ти у саду? питає. 

"Був", - кажу смілИво я. 

- Бачив ти бджолу? - питає. 

,,Бачив'', 
, , 

певно кажу я. 

- СкІльки ж НІГ бджола та 

"Ніг їй 
, 

" я не рахував ... 

І за ее одно питання 

Спік мене, бодай пропав! 

має? 

За Іваном Франк6м 

МАЙСТЕР СВИРЙД 

( 

СвирИд - добрий ЧОЛОВІК. 

"От, - каже, - морока! 

Та ж я вам новеньку скрИню 

ЗроблЮ у миг ока!" 

Поклав дошку на варстат 

Рfже, мІрить, рІже, 

Те проверт:И:ть, друге зіб'Є, 

Третє щось не влІзе ... 



r 
ПлЮнув, сІпнув, розібрав, 

r r r 
МІрить, рІже, МІрить, 

Знов збиває, знов не в лад, 

Сам собf не вІрить. 

"Тьфу! - воркоче, - щоб тоб! 

Гірке, не солодке! 

Вже два рази урІзую 

Та й ще закоротке!' ' 

Іван Франко 
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УЯВІТЬ СОБІ 

У явІть собІ: ввесь св1 т 

Величезний книш плескатий, 

Зверху с6нце - як цибуля, 

МІсяць - як часнИк лукатий. 

36рі - мак, якИм ввесь книш 

ПоприсИпуваний згуста, 

А в нутрІ йог6 лежИть 

ВсЯке благо, мов капуста. 

ВсередИні є землЯ 

Як варена бараб6ля! 

Нею прЯмо звідтілЯ 

НеправдИва править в6ля. 

За Іваном Франком 



СІЧОВА ПІСНЯ 

Гей, Січ іде, красен мак цвіте! 
r 

Кому прИкре наше ДІЛО, 

Нам воно святе, 

Нам воно святе. 

Гей, Січ іде, топірцЯми брень! 

Кому лЮба чорна пfтьма, 

А нам Ясний день, 

А нам Ясний день. 

Гей, Січ іде, мов бджола гуде ... 

Разом руки, разом серцЯ, 

І гаразд буде, 

І гаразд буде. 

Гей, Січ іде, підківками брязь ... 

в нашій хаті 
, 

воля, наша 

А ВСІМ зайдам зась, 

А ВСІМ зайдам зась! 

Іван Франко 
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, 
ЛЕСЯ УКРАЇНКА 

1871-1913 

Як дитИною, бувало, 

упаду соб{ на лuхо, 
то хоч в серце біль доходив, 

я соб{ вставала тuхо. 
щ б , ?" , , " о, олить. - мене питали, 

але я не признавалась. 

я була малою горда, -
щоб не плакать, я сміАлась. 

Леся Укра{нка 
r 

Жила колИсь мала ДІВЧИНа, що замість 

плакати - сміЯлась. От бувало - впаде, 

вдариться, біль аж до серця доходить, а 

вона - встає, та й не плаче, а сміЄться. 

Ім'Я ціЄї 
r 

ДІВЧИНИ ЛарИса, але ВСІ 

клИкали їі Леся. 

ЛарИса Косач народИлася в 
r • 

МІСЯЦІ 

лЮтому 1871 року на ВолИні в У краfні. 

Вона росла весела І жвава, І любИла 

співати. 

Михайлом 

Молодшим 
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Зі 
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СВОЇМ старшим 

часто танцювала 

сестрИчкам, Ользі 
, 
та 

братом 

козачка. 

Ізид6рі, 



шИла одежу для ляльок. 

навчИлася гарно вишивати. 

вона завжди радо допомагала. 

Леся була дуже розумна. 

Вона також 

Своій матері 

КолИ їй 

було чотИри роки, вона вмfла читати, а 

на шостому рGді вже писала листИ. Тодf 

Леся почала вчИтися грати на фортепіЯ:ні, 

але дуже 

грати. 

r 
захворІла й не могла бІльше 

Вона мусила їздити в теплі краї до 

ЄгИпту, Італії, на Кавказ, у Крим, у 

Карпатські гори, щоб там лікуватися. 

Часто бувало так, що вона мусила довго 
, r 

лежати в лІжку. 

Леся ніколи не ходИла до школи, але 

ввесь час учИлася вдома, постІйно читала, 

І так здобула велИку 
r 

ОСВІТу. Знала не 

r r , 
ТІЛЬКИ рІдНу украЇНСЬКУ МОВУ, але ТаКОЖ 

одинадцять 
r 
ІНШИХ мов. ВИвчила історію 

Украіни й світову історію. Добре знала 

також літературу, філософію та культуру. 
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КолИ Лесі бул6 дванадцять р6ків, вона 

написала ВІРШ про своЮ тІтку і назвала 

йог6 Надfя. ОдИн рІк пізнІше був 

надрук6ваний їі вІршик Конвалія. Під ним 

був пІдпис Леся Украінка. 

Ніхт6 не знав, що цей 
r 

ВІРШИК 

написала невелИка 
r 

ДІВЧИНКа, 
r 

ЯКІЙ бул6 

лише тринадцять р6ків. 

не думав, що з ціЄї 

ТодІ ще ніхт6 й 
r 

ДІВЧИНКИ вИросте 

велИка і славна українська поетка. 

Під прИбраним літерат}'рним ім'Ям 

ЛарИса К6сач вИявила своЮ велИку люб6в 

до рІдного нар6ду, до Украіни. З т6го 

часу вІрші Лесі Украінки часто з'явлЯлися 

друком. ПізнІше булИ напИсані їі 

оповідання, драми та Інші тв6ри. 

По всій Украіні стало від6ме ім'Я Лесі 

Украінки, що була ще змалку завзЯта й 

мала тверду вдачу. І хоч вона хворІла, 

була сИльна душею. У своіх тв6рах Леся 
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закликає 
r 

смІливо й завзЯто боротися за 

волю. Вона навчає, що "сором хилИтися, 

долі корИтися'', сором плакати й нарікати, 

сором гнутися перед ворогами. 

Леся Украінка померла 1 серпня 1913 

року на Кавказі. 

серці Украіни. 

Поховали їі в КИєві, в 

Прожила Леся Украінка всього сорок 

два роки, але їі твори будуть ВІЧНО жИти 

в серцях і душах українського народу. 

Ксеня Турко 
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ЛЕСИНА ГРА НА ФОРТЕШЙНІ 

Леся часто 
r 

хворша. БулИ 
r 

таю днІ, 

r 
ЩО ВОНа ДОВГО лежала В ЛІЖКУ. ВосенИ 

Леся майже не виходила 
r 

надВІр. Вона 

читала, писала листИ й ходИла на лекції 

музики. 

фортеліЯні. 

Вона дуже 
r 

ХОТІЛа грати на 

Одного разу батько увійшов до хати й 

сказав: 

Ну, Лесю, нарешті знайшов тобІ 

фортепіЯно. Правда, воно не нове, але 

дуже добре. 

-Ой, буде тепер у хаті! Хоч ІЗ дому 

втікай! - сказала мати. 

Леся 
, r 

фортеліЯном дуже радІла І не 

відступала ВІД нього. Вона І брат 

Михайлик ПОВОДИЛИСЯ чемно: вдень 

учИлися, а ввечері, колИ сходилась 
, 

уся 

, 
Леся сідала фортепіЯно родина, за І 

грала. Це булИ для Лесі найкращі 
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, 
у музиці виливала вона своЮ хвилини. 

радість, 
, 

журбу ... думки, 

КолИ родИна Косачів поїхала ДО 

КИєва, Леся з батьками І братом 

гостювала в ЛИсенків. Леся дуже швИдко 

познайомилася з дЯдьком Миколою. Він 
r 

довщався, що вона 
r 

ВМІЄ вже грати 1 
, 

посадИв їі перед фортепіЯном. 

Леся почала грати. Вона грала й 

грала, пригадуючи знайомі мелодії. КолИ 

Леся скінчИла грати, ВСІ голосно 

заплескали в долоні, а ЛИсенко ледве 

стрИмував сльози, що вИдно було в 

куточках його очей. 

* * * 

Уже другий Леся 
, 

має день хвора, 

, 
у неї болЯть руки й 

, 
А гарячку. ноги. 

, , r 
булИ все сталося тому, що ДІТИ не 

обережні. ПішлИ 
, 

колядувати й вони 
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запізнИлися. Повернулись голодні та ще 

й дуже змерзли. Леся не могла і слова 

сказати. Ледве роздягнули їі. 

Як тобf, донечко? запитала мати, 

колИ Леся поклИкала їі. Мати, сама вже 

бліда, бо не досиплЯє, доглядаючи Лесю, 

нахилИлася над нею, щоб почути вІдповідь. 

Леся не мала сИли відповістИ, ТІЛЬКИ взяла 
, 

мамину руку і притулИла їі до свого лицЯ. 

ТЯжко було Лесі так лежати. Вона не 

МОГЛа НІ ПИСаТИ, Ні ВИШИВаТИ, Ні грати. 

Але, хоч у неї так мало було сИли, Леся 

все такИ мала надІю, що вона поборе 

хворобу. 

Минали рІк за роком. Леся боролася 

з хворобою. І хоч зробИли їй операцію, 

болі в руцІ щоразу булИ сильнІші. Нарешті 

Леся мусила погодИтись з тим, що вона 

вже не буде грати на фортепіЯні. Але вона 

потішала себе, що буде складати поезії. 

Може, мій СПІВ, сердечні слова у 
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r r 
вІршах хоч на хвилИну поТІшать когось, 

ГОВQрИла вона братові Михайлові й матері. 

Тодf в серці Леся відчувала радість І, 

забувши болі, писала: 

Ждfте, ждfте, лЮбі дfти! 

Лfто знов прилИне, 

ПрИйде мИла годИнонька, 

Як зима та згИне. 

r 
І заКВІТНе ваше поле, 

r 
І зазелеює, -

Знов його весна прекрасна 

Квіточками вкрИє. 

Леся написала багато 
r • 

ВІРШІВ. Пfсля 

смерти їі ім' Я пішло жИти мІж людей. І 

так полИнув спів Лесі Украінки по всьому 
r • 

СВІТІ. 

За журналом "Готуйсь" 
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БІДА НАВЧЙТЬ 

Був собІ горобець. І був би вІн 

нічого собІ горобчик, та тІльки біда, що 

дурненький він був. Як вИлупився з яйцЯ, 

так Із того часу і трошки не порозумнfв. 
. . ~ 

Нічого вІн не знав: нІ як гюздо зробИти, 
r 

аю як добре зерно знайтИ, де сЯде, 

там І засне; що побачить, те й з'fсть. 

ТІльки й того, що завзЯтий був дуже, 

чи є чого, чи нема чого, а він уже до 

бІйки береться. Одного разу літав він з 

r r 
Іншим молодИм горобчиком, по дворІ, в 

одного господаря. Літали вонИ, гралися І 

знайшлИ три зернЯтка. 

І каже: 

Mof зернЯтка! 

А чужИй собі: 

м 
.:", 

ОІ. м 
.:", 

ОІ. 

От наш горобчик 

Я знайшов! 

І почалИ бИтися. Та так б'Ються, аж 

догорИ скачуть, аж пfр' я з них летИть. 
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БИлись, бИлись, поки потомИлися; 
( 

СІЛИ 

одИн проти одного, надулись і сидЯть, та 

вже й забулись, за що була бІйка. КолИ 

згадали: а де ж наші зернЯта? Зирк, а 

зернЯт уже й нема. По 
( 

дворІ ходить 

курка з курчатами, квокче та й каже: 

ДурнІ бИлись, а розумні наїлись, 

( 

бИлись, розумні наілись! дурНІ а 

Що кажеш? 
, 

горобцІ. ти - питають 

Та дЯкую 
( 

то я вам, що ви таю 

дурнІ! От поки ви здуру бИлися, то я ЗІ 
, 

СВОЇМИ курчатками 
( 

ПО СНІдала вашими 

зернЯтками! Що то, сказано, як хто 

'й' дурни ... НІкому було вас бИти та 

вчИти! ЯкбИ вас хтось узЯв у добру 

, 
може б птахИ булИ! науку, то з вас І 

ЧужИй горобчик розсердився за таку 

мову: 
, 

В чи своїх дурних курчат розуму, а 

з мене й мого розуму досить!- підск6чив, 
( . ( 

тршнув крИльцем, цВІрІнькнув та й геть 
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r 
полетІв. А наш горобчик лишИвся І почав 

думати. 

думав ВІН, краще "А правда, 

бути розумним. От курка розумна, собІ 

наїлася, а я мушу голодний сидІти''. 

Подумав, подумав та й почав просИти 

курку: 

НавчІть мене розуму, пані матусю! 

Ви ж такf розумні! 

Е, ні! - каже курка. Вибачай, 

серденько! Маю я й без тебе клопоту 

досить, маю своіх діточок, треба всІх до 

розуму довестИ! Шукай собІ Інших 

учителІв! - та й пішла собІ в курнИк. 

ЗалишИвся горобчик сам. 

- Ну, що робИти? Треба кого Іншого 

питати, бо вже я такИ не хочу без розуму 

жИти! - і полетІв у гай. 

ПрилетІв у гай, колИ бачить, 

сидИть зозуля на калИні та все: "Ку-ку! 

Ку-ку!'' От він до неї: 
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ТІточко, я буду вас просИти. 

НавчІть мене розуму! у вас же нема 

своїх дітей. Я курку просИв, а вона 

каже, що в неї й так багато клопоту .. 

- А я тобІ от що скажу, - відповіла 

зозуля, - як у мене свого клопоту нема, 

то чужого я й сама не хочу! От не мала 

б роботи, чужИх дітей розуму вчИти! Це 

не для мене! А от, колИ хочеш знати, 

скІльки тобІ років жИти, то це я можу 

сказати. 

- АбИ ти була жива, а за мене не 

турбуйся! 
• r 

ВІдрІЗаВ горобець І 
r 

полетІв 

геть. 

r 
ПолетІв вІн геть, аж на болото, а там 

ходИв бузько і жаб ловИв. От підлетІв 

горобчик до нього та й каже несмІло: 
r 

- Пане, навчІТЬ мене розуму. Ви ж 

r , • 
таю розумнІ ... 

- Що, що? 
r 

заклекоТІв бузько. -

Тікай но ти, поки живИй! Я вашого брата ... 
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Горобчик швИдко вІд нього 

ледве живИй від страху. 

t' 

ПОЛеТІВ, 

Бачить вІн, сидИть ворона й сумує. От 

ВІН ДО неї: 

ДЯдино, чого ви так зажурИлись? 

Сама не знаю, синочку, сама не 

знаю! 

Чи не м6жете, дЯдиночко, мене 

р6зуму навчИти? 

маю. 

Та НІ' синочку' я й сама його не 

А от колИ ти вже так х6чеш, то 

полетИ до совИ! Вона, кажуть, дуже й 

дуже розумна, то може вона тобІ що 

порадить. А я до того розуму не дуже. 

Бог із ним! 

Прощавайте, дЯдино! сказав 

гор6бчик. 

- ЩаслИво! 

ПолетІв горобчик питати, 
, 

де сова 

сидИть; сказали йому, що вона в сухому 
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дубі 
r 

В дуПЛІ ЖИВе. От вІн тудИ, 

r r 
баЧИТЬ, справді сидИть СОВа В дуПЛІ, ТІЛЬКИ 

спить. 

Горобчик до неї: 

- Пані! Чи ви спите? Пані! Пані! 

Сова як 

крИлами: 

- Га? Що? 

вИтріщивши очі. 

кИнеться, як затріпоче 

Хто це? - 1 кричИть, 

Горобчик і собf трохи злякався, а все 
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такИ х6че до свог6 дійтИ. 

Та це я, горобець ... 

Горобець? ЯкИй горобець? Не 

бачу! І яка вас лиха годИна н6сить удень? 

Оце так біда! І вдень не даЮть 

, ' заснути ... 

І сова знов заснула. 

Гор6бчик не відважився їі вдруге 

будИти, сІв собf на дубі та й почав 

чекати, п6ки ніч прИйде. Чекав і чекав; 

колИ стало вже д6бре темнfти, прокИнулась 

сова та як заведе: "Гу-у-у!.. Гу-гу-гу-у-у! .. " 

Гор6бчик став як неживИй від страху: 

хотІв уже втікати, та якось утрИмався. 

ВИлізла сова з дупла, глЯнула на 

гор6бчика, а 6чі в неї СВІТЯТЬСЯ. 

та й г6ді! 

Ти чог6 тут? - спитала. 

Страх 

Та я, вибачайте, моЯ пані, ще 

зранку тут сиджу ... 

І чог6? 
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Та чекаю, поки ви встанете. 

Я вже встала! Ну, чого тобf 

треба? Чого сидИш? 

Я хотfв би вас просИти, вибачайте 

ласкаво, чи не моглИ б ви мене розуму 

навчИти? Адже ви такf му др і ... 

Не на те я мудра, щоб дурнів 

р6зуму навчати! Хто дурнем родИвся, той 
, 

дурнем 1 згине. Тікай но ти, а то я 

голо-о-дна, - гукнула сова та як засвІтить 

очИма ... 

Горобчик схопИвся та й полетІв свІт за 

6чі, сховався десь у ліску та там і проспав 

аж до самого ранку. Спить горобчик, колИ 

щось пролетІло над його голов6ю: "Че-че

че-че! '' Горобчик прокИнувся і дИвиться - а 

то сидИть собf сор6ка-білоб6ка та так 

скрегоче, аж очі, аж очі заплЮщила. 

-А зким ви, панЯнко, так 

розмовлЯєте? спитав п горобець. 

А тобІ що до того? Ти, якИй 
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цікавий! А хоч би й з тобою! 

Та я дуже радий, як зі мною. я б 

вас просИв, моЯ панно, щоб ви мене 

розуму навчИли. 

А нащо тобІ, мій молодчику, 

розум? Без розуму легше в свІті жИти та 

такИ й веселІше! А ти, голубчику, лІпше 
, , r - , 

красти вчися, от як я, то тощ и розуму 

не треба. З велИкого розуму не тЯжко 

захворІти на голову; ти ось поговорИ зі 

мною, то я тебе навчу, як 1 без розуму 

жИти, - заскреготала сорока, та що далі, 

то все швИдше та дрібнІше ... 

А бодай тобІ закрИло! крИкнув 

горобчик. Така голосна, що можна 

глухому стати! Цур тобІ! - та й від неї 
r 

геть полетІв. 

Сів собІ горобчик на полі та й думає: 

Де я того розуму навчуся? Далеко я вже 

літав, а щось небагато навчИвся. Хіба 

вже так 1 лишИться ... ЗажурИвся 
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горобець, дИвиться сумно на поле, а по 

полю чорний крук ходить та так поважно. 

"Ну' в цього спитаю, а бІльше ні в 

кого", - подумав горобчик. 

НавчІть мене розуму! звернувся 

вІн просто до крука. - Я вже давно його 

шукаю, та ніЯк не знайду. 

Розум, молодче, при дорозі не 

лежИть, сказав поважно крук, не 

так-то його легко знайтИ! А я тобІ от 

що скажу: поки бідИ не будеш знати, то 

й розуму не будеш мати. Така тобІ моЯ 

наука. А тепер ідИ, я не маю часу. 

ПолетІв горобчик, зажурИвся. "Що 

то менІ така наука?'' - думає собІ, але 

бІльше ю в кого розуму не питав. 

Посумував трохи, що мусить без розуму 

жИти, а потім 1 забув. 

веселИтися. 
r 

І так минуло што. 

Почав знову 

Настала осінь з 

холодними вітрами, з дрібнИми дощами, а 
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часом і сніж6к перепадав. Біда гор6бчикові, 

хол6дно, гол6дний. УночІ, де не сЯде, 

спати не м6же; вдень істи нІчого, бо все 

зІбрано на зИму. От почав наш гор6бчик 

до р6зуму прих6дити, не буде він уже 

бІльше сварИтися! КудИ горобцf летЯть, і 

ВІН за нИми; ЩО вонИ знайдуть, ТО Й ВІН 

з'їсть, та все без сварки, без бІйки, то 

горобцf йог6 й 
, 

себе, не женуть ВІД - а 

, 
й блИзько допускали. спершу, то не 

Побачив гор6бчик, 
r 

пташкИ як ІНШІ в 

теплих гніздечках сидЯть, почав і він собІ 

дивИтися, як гніздечко будувати. Почав вІн 

пfр'ячко до пfр'ячка збирати, сол6мку до 

сол6мки складати та гніздечко будувати. 

Так працЮє наш гор6бчик, так дбає! І всі 

горобцf почалИ йог6 поважати. КудИ йдуть 

на раду, то й йог6 
, 

бо став кличуть, ВІН 

, 
славний 

, 
р6зумом. МІЖ ними СВОЇМ 

Перезимував 
, 

щаслИво, весну ВІН зиму а на 

вже став 
, 

та мудрим горобцем. великим 
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СидІв вІн у гніздечку не сам, а з 

гороблИчкою, І четверо яЄчок у гніздечку 

як вИлупились гороб'Ята, то лежало; 

горобцеві новИй клопіт годувати 

діточок, та вкривати, та вважати, та від 
r 

ворожих птахІв боронИти, - не було часу 

вже гулЯти. А якИй з горобчика був 

добрий господар! СусІди-горобцІ 

дивувалися: "ЯкІ ви, пане 
: 

сусІдоньку, 

мудрі! І де ви того розуму навчИлись?" -

питають 

кивне. 

його. А ВІН 
r r 

ТІЛЬКИ ГОЛІВКОЮ 

Біда навчИла! - каже. 
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За Лесею Украінкою 
(скорочено) 



, 
МРІЯ 

ХотІла б я пІснею стати 

У цЮю хвилИну яснУ, 

Щоб вІльно на свІті літати, 

Щоб вІтер розн6сив луну. 

Щоб геть аж під Яснії з6рі 

ПолИнути спІвом дзвінкИм, 

Упасти на хвИлі проз6рі, 

БуЯти над м6рем хибкИм. 

Лунали б тодf моі мрІї 

І щастя моЄ таємне, 

ЯснІші, ніж з6рі яснfї, 

ГучнІші, ніж м6ре гучне. 

Леся Украінка 
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, 
УКРАІНСЬКА ХАТА 

На зеленому горбочку, 

У вишневому садочку, 

ПритулИлася хатИнка, 

Мов маленькая дитИнка 

СтИха вИйшла виглядати, 

Чи не вИйде їі мати. 

І до бfлої хатИнки, 

Наче мати до дитИнки, \ 

засвітИло ВИйшло сонце, 

\, І хатИнку звеселИло. \ 

\ 
І 

\ 
Леся Украі)tка 



НАдіЯ 

Ні д6лі, НІ в6лі у мене нема. 

л , r r ~ 

ишилася пльки надІя сама: 

Надfя вернутись ще раз на Вкраfну, 

ПоглЯнути ще раз на рfдну країну, 

ПоглЯнути ще раз на сИній Дніпро, -

Там жИти, чи вмерти, менf все одн6; 

ПоглЯнути ще раз на степ, могилкИ, 

Востаннє згадати палкfї гадкИ ... 

Ні д6лі, ні в6лі у мене нема, 

ЛишИлася тfльки надfя сама. 

За Лесею Украінкою 
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РОБЕРТ БРЮС, 
(Урнво.с) 

От Роберт, від вікна відступИвши, 

Ліг на лаву і погляд підвІв 

На потрІскану стелю; на стелі 

ПавутИння павук собІ плів. 

І знічев'я Роберт задивИвся 

На роботу того павука; 

Він дивИвсь, як там пр.Ялась помалу 

Тая нИтка тендІтна, тонка, 

Як павук на тій нИтці спускався, 

РозколИхувавсь потім на ній, 

Щоб П до стінИ причепИти, 

Потім невід розкИнути свій. 

Що гойднеться, то нИтка урветься 

І додолу павук упаде, 

Але зараз же лІзе угору 

І нову собІ нИтку пряде. 



r 
Шість разш той павук обривався, 

Шість разІв він угору злізав, 

Та у сьомий такИ удержався, 

До стінИ своЮ нИтку пр ип' Я в. 

Тут Роберт раптом скочив на ноги, 

УхопИв своЮ зброю до рук 

І гукнув: "Та невже ж такИ лИцар 

Менше має снагИ, юж павук?'' 

Леся Украі~ка 
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ВЙШЕНЬКИ 

ПоблИскують черешеньки 

В лИсті зелененькім, 

Черешеньки ваблять очі 

Діточкам маленьким: 

Дівчаточко й хлоп' Ято чк о 

Під деревцем скачуть, 

Простягають рученЯта 

Та маnо не плачуть. 

Раді б 
, 

з'істи, вишню 

Та вИсоко 
r 

ЛІЗТИ, 

Ой, рАді б зірвати, 

Та годі дістати! 

. «Ой вИшеньки-черешеньки, 

Червонії, 
r • 

СПІЛІ, 

Чого ж бо ви так вИсоко 

ВИросли на гfллі!» 
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«Ой тогб ми так вИсоко 

ВИросли на гfллі, -

ЯкбИ рослИ низесенька, 

Чи то ж би доспІли?» 

Леся Украі~ка 

МЙША ЧІ ТАНЦІ 

Танцювали мИші, 

По бабиній хИжі; 

Стало бабі за танець: 

З'іли мИші буханець. 

МИші налякались; 

в нори поховались, 

Бо почули, як на те 

ШвИдко в хату баба йде. 

Схаменулась баба, 

Що нема бухана, 

Та й почала голосИть, 

ГіркІ сльози з очей ллить. 

Записала Леся Украінка 



ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА 

1863-1942 

Ольга КобилЯнська народИлась на 

БуковИні 1863 року. РодИна КобилЯнських 

була онімечена, себто вдома не говорИли 

українською мовою. Ольга сама навчИлась 

української мови, 

шістнадцять років. 

колИ їй було вже 

Ольга КобилЯнська любИла природу. 

Вона писала про красу У краfни так гарно, 

як Леся Украfнка. 

Леся Украfнка та Ольга КобилЯнська 

знали одна одну. ВонИ часто бачились. 

ВонИ брали участь у тому, щоб здобути 

кращу долю й рІвність для жіноцтва. 
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дІВЧИНА СЙЛЬНОІ ВОЛІ 

6ля була дуже гарна й д6бра дІвчина, 

тІльки все нарікала на , , тяжку украінську 

граматику'' не любИла вчИтися. 
, 

- І нащо та граматика, нащо їі лЮди 

придумали? Щоб мучити нею дітей? -

часто казала вона. 

Почув це дід Тарас та й питає: 

- ДитИнко! Чи лЮбиш ти Украіну? 

-ЛюблЮ,- відповіла здив6вана 6ля.

Чому ж б ні? 
( 

А яка твоЯ рtдна м6ва? 

Украінська. 

Чи ти лЮбиш їі? 

Певно! 

КолИ так, то треба знати цю 

м6ву, бо м6жна любИти й цінИти лише 

те, що д6бре знаємо. А щоб д6бре знати 

рІдну м6ву, дитИнко, щоб . д6бре говорИти 

і правильно писати, треба вчИтися граматики. 
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Що?! Я й без граматики розумІю 

д6бре, колИ читаю казкИ аб6 колИ ви, 

дідусю, якусь казочку нам розказуєте ... 

- Д6бре, ОлЮсю. Якщ6 ти так лЮбиш 

казочкИ, то я розкажу тобІ одну. 
( 

Як ТІЛЬКИ сказав ДІД, що буде 

розказувати казочку, ВСІ 
( 

ДІТИ радісно 

закричали: 

Дідусь буде казочку розказувати! 

Дідусь буде казочку розказувати! 

ЗбІглися дfти та й посідали, як 

він6чок, навк6ло дfда. 

А дідусь Тарас почав: 

Розкажу вам казку про 

сИльної вб лі. Слухайте. 

Була собІ дІвчина Оля. 

І в мене таке ім'Я! 

радісно Оля. 

( 

ДІВЧИНУ 

сказала 

О, так, сказав дІд. ОлЮсин 

батько не говорИв так6ю самою м6вою, 
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як ії мати. ВонИ жилИ в містечку, де не 

r 
було людей, яю говбрили б мовою батька. 

А всі вдома, 1 батько й ОлЮся, говорИли 

рІдною мовою матері. 

Мала Оля була цікава дІвчина. Вона 

завважила, що ії батько буває часто 

сумнИй, якИйсь дИвний. 

Вона нераз питала батька: 

r 
Чогб ви, тату, часто таю невеселі? 

А батько відповідав їй: 

r 
Ти цього, дитИнко, не зрозумІєш. 

Але Оля не була задоволена такою 
r • 

ВІДПОВІДДЮ. 

- СкажІть, тату! СкажІть! Якщо не 

скажете, я плакати буду, 

вона. 

говорИла 

ТодІ батько пригорнув її до себе та й 

сказав: 

Мбже ти колИсь, ОлЮсю, 
r 
шдеш 

між украінський нарІд, із якого я вИйшов, 

наслухаєшся чарівнИх українських пісень, 
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знатимеш українську мову, українські звИчаї, 

надИхаєшся 
~ 

ПОВІТрЯ з українських пр, 

~ , ~ 

тодІ може ти зрозумІєш, чому я сумнИй. 

Тепер, дитИнко, 
~ 

Я ще Не ВМІЮ ОПИСаТИ, 

чому я сумую, не знаю, як це зробИти, 

щоб ти мене зрозумІла. 

І 6ля вже бІльше не питала батька. 

Вона думала про те, що він сказав. Потім 

вона вИрішила бІльше дізнатися про 

український 
~ 

нарІд та його 
. ~ 

ПІСНІ, мову, 

звИчаї тощо. 

Але не так легко зробИти, як сказати. 

Навколо все чуже, ніщо не нагадувало ні 

Украіни, 
~ 

аНІ українців. Часом хіба чула 

вона, як насміхалися з їі батька, з його 

мови. І хоч вона не була зв'Язана з ЦИМ 

народом, хоч вона не знала українського 

народу, анІ його мови, у неї болІло серце, 

колИ в розмовах зневажають український 
~ 

нарІд. Вона 
~ 

вже розумша, що це 

зневажають їі доброго, лЮбого батька. 
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ТодІ вона попросИла батька: 

Тату, навчІть мене своЄї мови! 

Нащо тобІ цього, дитИнко? 

здивувався батько. 
, - я хочу знати українську мову' хочу 

r • r 
розумІти ПІСНІ українського народу. Ви ж 

самІ, тату, нераз говорИли, що вонИ дуже 

гарні. 

Батько почав учИти своЮ доню рІдної 

мови. Але яка ж це могла бути наука? 

у батька було небагато ВІЛЬНОГО часу. 

Але все те 6лю не знеохочувало. Вона 

мусить знати батькову мову, мусить! Так 

говорИла вона собІ. І вона вчИлася мови. 

Хоч І досить 
r 

ПІЗНО, колИ їй минуло 

шістнадцять років, вона вже могла 

говорИти по-українському, вона вже знала 

історію украінського народу. 
r 

Вона могла читати й розуМІТИ твори, 

напИсані українською мовою. Вона 

бралась навіть писати твори. 
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6ля багато читала матірною м6вою і 

багато думала. Вона писала. ЛЮди 

читали їі тв6ри 1 все бІльше й бІльше їі 

шанували. 

- Е, дідусю, та це вже не казка! -

сказала Оля. 

- Я вже знаю, про к6го дідусь нам 

гов6рить! - сказав Богдан. 

Про к6го? - спитав дід. 

Про письменницю Ольгу КобилЯнську! 

Чи знаєте ви, хто це така Ольга 

КобилЯнська? 

- Украінська письменниця. 

6льга народИлась тисЯча вісімс6т 

шістдесЯт третього р6ку в Украіні. їі батько 

був українець, а мати онімечена. ВонИ 

говорИли вд6ма по-німецькому. Ольга аж на 

шістнадцятому р6ці життЯ навчИлася 

батькової м6ви. ТодІ почала писати гарні 

оповідання украінською м6вою. 

- А хто з вас читав якИйсь твІр Ольги 
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КобилЯнської? - спитав ДІД. 

- Я читав у шкільнІй кнИжці БИтву. 

Дуже гарно напИсана, - сказав Богдан. -

fнші їі твори нелегкІ. Їх можуть розумІти 

лише ті, що вже у вИщих клЯсах. 

Так, так, - сказав дщ Тарас. 

Твори 6льги КобилЯнської для вас, 
r 

ДІТИ, 

r 
ще трохи трудНІ, але ви вже тепер 

можете багато навчИтися, якщо не з · П 

творів, то з П життЯ. Можна навчИтися 
r r 

про рІДНИЙ нарІд І мати сИльну ВОЛЮ 

навчИтися його мови, історії та звИчаїв. 

Тут 6ля 
r 

почервонша, але за хвИлю 

сказала: 

я буду вчИтися української 

граматики, щоб добре писати, бо я хочу 

бути такою 6льгою, як 6льга 

КобилЯнська! 

За журналом "Світ ДитИни" 
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Сл}rхайте. 

САРНА 
(Поезія в прозі) 

ЗачинІть двері, збИйтесь у гурт6к, 

стрИмайте в собf вfддих і сл}rхайте. 

Сарна біжИть лfсом. 
r 

Зеленим, веселим, буйним, рОЗКІШНИМ 

r • , , 
шсом 1 шукає чогось. 

БіжИть. КвіткИ ПІД ногами ламає. 

UПелестИть лИстя дерев, щось шепоче. 

КолИшеться ледве ПОМІТНО поважне галуззя 

стар6ї деревИни. 

Аж ось вона стала. 

Чи вже добІгла? Не знає. 

Думає, що добІгла. В рІзні бокИ нею 

кИдало. Високими скоками гнала вперед, 

а тепер зупинИлася. 

їі очі відкрИлися шИроко. 

Жде так непорушно - аж тремтИть. 

Що це? Постріл пішов лfсом. 
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Нечутно починає щось ламатися, щось 

валИтися - 1 все на неї, все на неї. їf 

шИроко відкрИті очі побачили відразу 

чого не бачили досі ... а їі в)тх.а почули 

чого 
, 

досі. ТИхий не чули ЛІС 

наповнився такИм - чого не знала досі, а 

з неї самої побігла кров. 
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Тому й мусила бігти зеленим лісом. 

Сл)тхайте. 

6льга КобилЯнська 



ЛfТНІЙ ВЕЧІР 

Лfтній вечір... Г6ри в МЛІ ... 

В з6лоті вершИни ... 

А під нИми ллЄться десь 

пfсня Украіни. 

Гасне вечір... Сон обнЯв 

Гори і долИни ... 

А між г6рами летИть 

пfсня Украіни. 

Ніч давно... Заснуло все ... 

Тfльки м6ре плИне, 

Та щебече п6над ним 

пfсня Украіни. 

Олександер Олесь 
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ЯЛЙНКА 

Раз я вз}'вся в чобіткИ, 

ОдягнУвся в кожушИнку, 

Сам запрЯ:гся в саночкИ 

І поіхав по ялИнку. 

Ледве я зрубати встиг, 

Ледве став ялИнку брати, 

Як на мене зайчик - плиг! 

Став ялИнку відбирати. 

Він сюдИ, а я тудИ. 

Не віддам, - кричИть, - нізащо! 

Ти ялИнку посадИ, 

А тодІ рубай, ледащо! 

- Не пущу і не просИ, 

І цяцьками м6жна гратись! 

Порубаєте лісИ, 

НІде буде і сховатись! 



А у лісі скрІЗЬ вовкИ 

І ·ведмеді, 1 лисИці, 

І ворони, 1 гракИ, 

І розбійниці-кунИці! 

Страшно стало. Ой, пустИ, 

Не держИ мене за поли! 

Бідний зайчику, простИ. 

Я не бу ду більш ніколи! 

НИзько, нИзько я зігнувсь, 

А ще нИжче скИнув шапку. 

Зайчик весело всміхнувсь 

І подав сіреньку лапку. 

Олександер Олесь 
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ПОЕМИ КРJ\ЩОІ ВІД дЕРЕВА НЕМА 
("Trees" Ьу J. Kilmer) 

Однаково, чи ЛІТО, чи зима 

Поеми кращої від дерева нема. 

Уста його припали до землІ 
, 

І з лона п'ють і п'ють нектар li. 

До Бога дИвиться воно ввесь день 

І шепче безліч молит6в-пісень. 

Як пИльно в кУчерях своїх воно 

Таіть гніздо пташИне не одно! 

Взимf на грудях снfгу обстіль дасть, 

А в дощ - всьог6 себе віддасть! 

Поеми створені шаленими, як Я, 

А дерево - лиш Ним, як небо 1 

землЯ. 

З англІйської мови переспівав 
О. Олесь 

ВОВЧЕНЯ 

Раз веселі мИлі дfти 
На лужку зривали квfти, 

КолИ - зирк! Аж вовченЯ ... 
Так завбfльши з кошенЯ. 

181 



182 

дІти вгледіли, спинИлись, 

З вовчен.Ям розговорИлись, 

ЗвІдки, хто воно, чиЄ, 

І чи мама в нього є. 

Вовчен.Я їм розказало, 

Як воно саме гулЯло, 

Як за ним погнавсь їжак, 

Як він хрЮкнув... просто жах! 

Розказало, як тікало, 

Як сюдИ на луг попало, 



І тепер не знає, де 

СвоЮ голову складе! 

Залилось мале сльозами: 

- Хочу, хочу в ЛІС до мами! 

Але там їжак мене 

Мабуть знову нажене! 

Стали дfти розважати, 

ДрібнІ сльози витирати: 

- Та не плач бо, не журИсь, 

Краще в поле подивИсь! 

Зирк! Аж там, бfля пшенИці, 

Очі блИскають вовчИці: 

- Мамо, матінко моЯ! 

Закричало вовченЯ. 

дІтям навіть не вклонИлось 

І клубочком покотИлось. 

- Мамо, матінко моЯ! 

ТІльки чулося здалЯ. 

Олександер Олесь 
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ЖУРАВЛІ 

Чуєш, брате мій, 

Товаришу мій, 

r 
Відлітають с1рим шнурком 

ЖуравлІ в вирій. 

Чути: "Кру-кру-кру ... 

В чужинІ умру, 

Заки мбре перелечу, 

КрИлонька зітру". 



МерехтИть в очах, 

Безконечний шлях, 

ГИне, гИне в сИніх хмарах 

Слід по журавлЯх. 

Чути: "Кру-кру-кру ... 

В чужинІ умру, 

Заки мб ре перелечу, 

КрИлонька зітру''. 

Богдан Лепкий 
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ПІЛЬНИЙ КОНИК 

ПІльний коник, джиrуніщь, 

ЗробИв скрИпку із крилець. 

Та й ну, та й ну собІ грати, 
r 

Тепле ЛІто вихвалЯти: 

Трfлі, трfлі, трі-лі-лf, 
r 

Маю скрИпку на криЛІ. 

А мурашка не така, 

Не гулЯла гопака. 

На холодну зИму дбала 

І харчІ собІ збирала. 

На те й розум Господь дав, 

Щоб про завтра пам'ятав. 

От минули теплі дні, 

ПолилИсь дощf дрібнІ. 

Дуже ПІЗНО сонце сходить 

Скоро, скоро так заходить. 

• r 
Ні травИці, НІ листюв, 

Коник з голоду зімлІв. 



Напівмертвий, півживИй 

Він застукав до дверей: 

- Ой, Мурашко, ой нанашко, 

rаздйнечко, моЯ свашко, -

ТрІлі, трІлі, трі-лі-лІ, 

Дай щось істоньки менІ. 

А вона йому на те: 

Ет, базІкаєш пусте! 

НавеснІ і довго влІті 

Ти чого блукав по свІті? 

Натерлйкав трі-лі-лІ, 

То й танцЮй тепер собІ. 

За Богданом Лепким 

~-
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ОТ І СКІНЧЙВСЯ РІК ШКІЛЬНЙЙ! 

От і скінчИвся рtк шкільнИй! 

Хто працював, тепер вільнИй, 

КнижкИ і зшИтки, і пер6, 

Усе школЯрськеє добр6, -
, 

Прощайте!.. Їду на сел6. 

А на селf, там в6ля нам 

І школяркам і школярам; 

Як х6чеш, то біжИ у гай 

МалИни і грибИ збирай, 

Гукай і пісень6к співай. 

Ніхт6 тобf не скаже: цить! 

Бо 1 без тебе гай шумИть, 

Бо і без тв6го СПІВУ в гаю 

МушкИ гудуть, пташкИ співають, 

ПіснЯми Б6га величають. 

Богдан Лепкий 



ВЕЛИЧАЙТЕ Б6ГА 

Кожна пташка, хоч маленька, 

Що лугом літає, 

Рано ввечір веселИться, 
, 

Богу шснь співає. 

І ви, дfти, лЮбі квfти, 

ТІштеся, співайте, 

Бога ТворцЯ голосочком 

МИлим величайте! 
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БРИСЬКО НА ЛОВАХ 

Наш Брисько нЮхом занЮхав, вухом 

зачув, очИма побачив, що під лfсом є два 

зайчики. І захотІв ВІН пітИ . на лови. 

А мороз був сИльний 

Одягнувся Брисько добре. 

( 

аж трІскав. 

УзЯв велИкі 

чоботи, теплі рукавИці, кожушИну, шапку. 

Через плече перевfсив рушнИцю. 

А сам Брисько був товстИй, грубий, 

добре відгодований. Іде снігами по 

( 

сопе ... КОЛІНа, 

Аж дИвиться 
( 

ПІД ЛІСОМ два 

молоденькі зайчики грають у футбол. 

Здалека пізнав Брисько, що це СІрий 1 

Куценький. 

Хто б їх не знав? 

На них лише тоненькі сорочечки 1 
, 

спортові штанцЯ:та. Бігають, скачуть, 

кИдають м'ячем то сюдИ, то тудИ. 

Що їм мороз, що їм сніг і вІтер?! Їм 
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холод не шкодить! Це ж відомі спортовці! 

ТІльки побачив їх Брисько, заграла в 

ньому ловецька кров. Підійшов блИжче, 

r 
навш рушнИцею на куценького... ю, не на 

того. На СІрого, - ні, не на того на 

обох відразу! - Та й вИстрілив: Бах! Ба-

б , І 
ах ... ах, ах! .. Аж гомін пішов, а 

сам Брисько від гуку перевернувся. 

у став та й думає: 
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- Піду я позбираю зайчиків, а моЯ 
r 

дружИна, пані Бриськ6ва, приготує меНІ з 

них д6бру печеню. 

ВИліз Бриськ6 зІ 
r 

СНІГу, глЯнув, а 

вонИ собІ спокійненько дальше грають у 

футб6л. Якраз Куценький загнав СІрому 

rол. 

Що ж це таке? Хіба я не 

застрІлив їх, невже вонИ ще живІ? 
r r , 

- Ах, ви, сяю-таю, почекайте, підІйду 

я блИжче! 

Та й пустИвся бІгти до них. БіжИть, 

бІжить уже ось-ось близенько, 
r 

ТІЛЬКИ 

стрІлити! Та що таке? зайчиків 

немає! А вонИ, наче той пух, летЯть над 

землею; одИн прав6руч, другий лів6руч, та 

позаду нь6го, то спереду. 

r 
ТІЛЬКИ шусть! шусть! 

шур... шелесть! 

Куценький 

А СІрий 

ПустИвся Бриськ6 за однИм, а другий 

мельк йому перед самим н6сом. Він за 
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цим, а той уже ось-ось блИзько, 

стрІлити! 

r 
ТІЛЬКИ 

Нараз Бриськові душно стало, шапка 

очі заслонИла. КИнув шапку й рукавИці в 

СНІГ. Легше стало... БіжИть дальше ... ще 

тЯжко. СкИнув кожушИну. Ба, 1 

чоботи заважають! 

Та й чоботи скИнув. 

БіжИть із рушнИцею - як дИкий! А 

зайчики йому все перед очИма: то блИзько, 

то знову далеко-далеко, аж шд лІсом! 

А як же вонИ біжать! Стрибають 

кривулькою, мелькають Бриськові СВОЇМИ 
, 

перед очИма. А досягнути їх, хвостиками 

r 
Брисько може! застршити - не 

Ах, ви, клапов}тхі, куці, безхвості! 

я 
, 

зітру. я вас на мак, на порох вас 

зубами ось як роздеру! та й кИнув 

рушнИцю, загавкав: 

Гав-гав! Дзяв-дзяв! змучився, 

упрІв, ледве ноги тЯгне. 
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А зайчики бадьорі, веселі, вибрИкують. 

Сказано, спортовці! 

Та й ще й насміхаються: 

А що, пане БрИську, змучилися? 

с , б , ' починьте, удь ласка ... А де ж ваша 

рушнИця? 

ДИвиться Брисько, а вонИ вже якось 

дістаnи ЙОГО власну рушнИцю у СВОЇ 

лапки! 

я , ? 
к це сталося ... КудИ вонИ його 

завелИ? Як голову закрутИли? От 

по шИвся в дурні! 

- Та ж, чого доброго, щ молокососи 

можуть ще мене, поважну особу, з моЄї 

власної рушнИці застрІлити! 

СхилИв голову й подався додому. По 

дорозі шукає в снігу розгублені речі й 

заводить: "Гав-гав! Гав! '" ... у-у-у-у. 1 

своїми довгими вухами сльози витирає. 

А зайчики йому вслід: 

Пане БрИську! Вертайтеся здорові 
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додому! ЛежІть собІ в буді та ловІть мух! 

Куценький склав 

гукнув: 

, 
лапки в трубку 1 

Не за двома зайчиками гнатися! .. 

н 'І е за двома ... Не з нами вам, БрИську, 

мІрятись! м 
, ., 

и спортовщ ... 

За Оленою Цегельською 

ДО ПРАЦІ 

Праця єдИна з неволі нас вИрве: 

Нумо до праці, братИ! 

Годі лякатись! За дІло святеє 

СмІло ми будемо йти. 

Праця єдИна нам шлях уторує, 

Довгий той шлях і важкИй, 

Що аж до щастя і волі прямує, 

Нумо до праці, мерщІй! 

Праця не згИне між лЮдьми даремне: 
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r 
Сонце засвІтить колИсь, 

ДЯкою нас тодІ лЮди згадають, 

Нумо ж, до праці берИсь! 

Хоч у недолі й нещасті звікуєм, 

Дблю онукам дамб! 

Ми на роботу на світ народИлись, 

Ми для борнІ живем б! 

СмІливо Ж, браття, до праці ставайте, 

Час наступає, - ходІм! 

ДЯка і шана робІтникам щИрим! 

196 

Сором недбалим усІм! 

БорИс Грінченко 

КОТИК-ПОМІЧН:ЙК 

ПИше Рбмчик: а, о, у ... 

о , V , ' х, як тяжко це иому ... 

хто поможе, хто розкаже, 

Як писати, хто покаже? 



- Я, КОЗаК ІЗ 6лива, 

Написав би: ов-ов-ва! .. 

Щоб не мав он де я варти, 

ВІйсько, бачиш, - це не жарти! 

Коник каже: "Їга-га-га!" 

Написав би я хоч А ... 

Бач, вожу я ось гармати, 

Як я можу помагати?! 
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А годИнник: - Так, пк, так! 

н ' б ~ І аписав и я, ще и як ... 

Часу в мене ні хвилИни, 

Я показую годИни ... 

Та знайшовся помічнИк 

Що до пс6тів радо звик. 

Хто ж? Ну, котик наш МурмИло, 

Що нявк6че лЮбо-мИло ... 

І нявк6че: - Няв, няв, няв! .. 

Напишу Я! Ти ж не знав? 

І на стблик скаче з печі: 

- Поможу тобІ ці речі! .. 

Пхає хвостик в каламар: 

- Напишу все, як школЯр. 

Сам побачиш ти це зразу, 

Дай, я хвостиком намажу! 

Ромчик же того не чув, 

Так завзЯто пИше У. 

Той же котик, той МурмИло, 

РозіллЯв на стіл чорнИло. 

За журналом "ВовченЯта" 



ХАТА 

СпинИвши авто, я зайшов у хату, 

Що біловИда стала між ялИн, 

Ясну з кулІв покрІвлю небагату 

Спускаючи понад вербовий тин. 

добри, день ТІrтко .1" -
" ' 

r 
Я звернувсь до жшки, 

Що березові підкладала в шч. 

ПашІли з комина підсмаглі грІнки, 

І променИлась доброта із віч. 

ч '?" '' и є питво. . .. Небавом наточИвши 

Із крану в кУх.лик чИстої водИ, 

Сказала: "Доброго здоров'я пИвши ... " 
r~ r 

Мов СОЛОВІИ ПОВІВ На ВСІ ладИ. 

Я пив і сЯяв. я жадав, щоб завше 

Моі нащадки, правнуки мої 

МандрівникІв приймали, привітавши, 

І з рІдних слів - співали солов'і! 

Яр Славутич 
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КОНЮ МІЙ БУЛАНИЙ 

Коню мій буланий, 

Не ходИ в траву, 

я для тебе з лану 

КонюшИну рву. 

ВИrляджу на зерні, 

На вівсf, й тодІ 

Сполосну в озерній 

ГолубІй водІ. 

Поведу в діброву, 

Щедро попасу, -

Набирайся крови, 

Набувай красу! 

А як прИйде свЯто, 

В грИву золоту 

СИню, непом'Яту 

СтрІчку заплету. 



• 

r 
І в той день попдний 

В:Иїдем за гай 

Оглядати рІдний 

Придніпровий край. 

Небесами чИстий, 

Землями плодИстий, 

КвІтами барвИстий 

У краінський край! 

Яр Славутич 
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УКРАІНА 

Украіна лежИть далеко, далеко за 

морем. Щоб побачити Украіну, треба 
( ( , 

лепти на схІд, перелепти Атлантичний 

океан, західню 
( 

ТОДІ вже Европу, а 

приземлИтися в Украіні. 

Украіна це гарний край. Там 

ростуть вИшні, Яблука, груші, слИви, 
( 

виноград та Інша садовина. 

в Украіні ростуть гарні КВІТИ й дерева. 

Там співають соловейки та Інші пташкИ. 

Головна ріка в Украіні - Дніпро. Над 

Дніпром стоіть мІсто КИїв. КИїв - це 

столИця Украіни. 

Запорозька Січ. 

На ДніпрІ колИсь була 

( 

Тарас Шевченко похований на горІ над 
( 

Дніпром, 

Багато 

недалеко ВІД МІСТа канева. 
. ( 

ВІдВІдують Шевченкову 

могИлу, кладуть там вінкИ, 
( 

КВІТИ та 

оглядають музей. 
Ксеня Турко 
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r 
ДІТИ 

МРГlАТ\1\ 

• МРКІВ 

,... • MJITAIM 

НА КРЙ:ЛАХ УЯВИ 

к
, .. І 

ИІВ. Харків! 

нахилИлися над 

Львів! у школі 

велИкою мапою 

Украіни 1 водять по ній пальчиками та 

вигукують: 

- Це Дніпро! Це мІсто ЗапорІжжя! 
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Гори Карпати! Ось тут Чорне море! 

Досить, 
r 

ДІТИ, ДОСИТЬ, каже 

вчИтель. - Бачу, що вас дуже зацікавила 

мапа Украіни. Бачу, що ви говорИли . з 

батьками про те, звfдки вонИ приіхали, бо 

пізнаєте НаЗВИ багаТЬОХ МІСТ СІЛ В 

Украіні. Отже, будемо сьогодні говорИти 

про міста Украіни. Хто перший? 

закричали разом Я! Я! Я! 

ВасИль, Степан і СофіЯ. 

- Тfльки троє з вас готові? - спитав 

учИтель. - Ну, нічого. Але не забудьте 

спитати тата або маму, може, дідуся чи 

бабусю, нехай розкажуть вам, звfдки вонИ 

приїхали. 

Моі батькИ приїхали з Харкова, -

сказав ВасИль. 

А мої зІ Львова! перебИв 

Степан. 

- А мій дідусь казав, що вонИ жилИ 

в КИєві, у столИці Украіни, - несмІливо 
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сказала СофІя. 

Добре. Починай ти, ВасИлю, 

сказав учИтель. 

Харків! Бачите, ось тут Харків! -

почав ВасИль. Харків це велИке 

r 
мІсто. Мій дідусь був там інженером на 

фабриці. я буду також інженером, як мій 

дідусь 1 батько. Я збудую літака 1 

фур-р!.. фур-р!.. гу-у ... полечу далеко на 

СХІД. Перелечу АтлантИчний океан, 

Францію, Німеччину. О, літак уже над 

велИким мІстом! Уже приземлюється на 

летовищі. Ми в Харкові! ВелИке й гарне 

мІсто Харків. 

ДІти дИвляться на мапу. Їм здаЄться, 

що вонИ з Василем прилетІли до Харкова. 

От ми оглЯнули Харків, 

продовжує ВасИль. А ти, Степане, 

хочеш побачити Львів? Фур!.. Фур! .. 

Летимо далі. ДивІться! Під нами - рІки, 

села, міста. ЯкІ чудові городи й садИ! 
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- Я бачу Львів! 

тебе добрий летун, 

Я бачу Львів! З 

ВасИлю, сказав 

Степан. - Дідусь говорИв, що у Львові є 

велИка церква - Собор Святого Юра. 

- Я буду їздити по всій Украfні, 

далі говорить ВасИль, як у СНІ. А 

тепер летимо понад гори Карпати. 

полетимо до СофІйчиного мfста. 

Потім 

Ми вже прилетІли до КИєва. ДивІться 

з літака на землю - під нами прекрасний 

Собор Святої СофІї. 

Літак знову піднЯвся. Софfйка 
r 

усмІхнена; 
r 

ДІТИ дИВЛЯТЬСЯ на мапу І 

слухають, як зачаровані, а ВасИль далі 

возить їх по У краfні. 

Тепер ми над велИкою рікою 

Дніпром, говорить ВасИль. Бачите 

он там високу могИлу над Дніпром? Там 

поховано Тараса Шевченка. Недалеко -

мfсто Канів. 
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ВасИль, Степан, СофІя 
r • r 

та ІНШІ ДІТИ 

летЯть ... ЛетЯть над Украіною ... 

Діти чують гуркіт мотора, виразно 

бачать села, міста, 
r 

рІки, полЯ. Ось 

Дніпро! ВасИль добре опИсує краєвИд. 

у чИ тель також слухає. 

Тепер летимо над Дніпром. Он 

там ЗапорІжжя. КолИсь там була 

козацька Січ, показує на мапі ВасИль. 

ВезИ нас до Чорного моря, де 

колИсь плавали запорожці, тИхо 

попросИв Степан. 

Мій тато казав, що ВІН їхав 

пароплавом із КИєва до Чорного моря, -

перервав ДанИлко. 

І 
r 

дІти зідхнули неначе ЗІ 

пробудИлись. ТЯжко повертатись 

звичайної праці у школі. 

УчИтель похвалИв ВасилЯ. 

сну 

до 

З тебе, ВасИлю, добрий учИтель, 

сказав вІн. - Ти так цікаво навчИв усіх 
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географії Украіни. Я думаю, що всІ 

запам'ятали 

Украіни. 

r 
ГОЛОВНІ міста, 

r 
РІКИ й гори 

ДЯкуємо тобІ, ВасИлю, гуртом 

сказали 
r 

ДІТИ. 

ДЯкую тобІ, ВасИлю, 
, 

сказала 

СофІйка. - Ми літали з тобою на крИлах 

уЯви, але може колИсь ти справді будеш 

мати свій літак і повезеш нас в Украіну. 

Ксеня Турк6 

, 
ПРАПОР І ГЕРБ УКРАІНИ 

- Романе! - сказав тато, поклИч 

Тараса. 

посадник 

український 

Ми 
r 

шдемо 

r 
МІСТа буде 

тИждень. 

подивИтися, як 

проголошувати 

Там будуть 

піднімати украінський прапор. 

Добре, тату' 

швИдко побІг по Тараса. 
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Сонце так пірна світИло, що всІ мали · 

охоту не їхати, а йти 
~ 

ПІШКИ. ІдучИ 

вулицею, вонИ побачили, що над однИм 

велИким будИнком уже вИсів прапор. 

Чому піднімають прапор над 

будИнком? запитав Тарас. 

Якщо це державна школа або 

якИйсь урядовий будИнок, 
r 

ТОДІ 

прикрашують його державним прапором, -

відповІв батько. 
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Яке значення має прапор? 

запитав Тарас. 

Кожна держава 
r • 

на СВІТІ 

знову 

має СВОЇ 

прапорИ й гербИ, - поЯснював батько. -

Це державні знаки. КолИ на кораблІ, що 

серед моря, побачать здалека прапор, ТОДІ 

знають, чий це корабель, до якої держави 

ВІН належить. Прапорами часто 

прикрашують місцЯ, де виступають високі 

державні урядовці, напрИклад, прем'Єр-

мінІстер Канади чи президент Америки. В 

Об'Єднаних Націях вИсять прапорИ всІх 

держав, що належать до ціЄї організації. 

О, зараз буде говорИти якИйсь пан, -

сказав Роман. 

- Це посадник 
r 

мІста, голова. міської 

ради, - додав батько. - Він каже, що 

22 сІчня 1918 року Украінська Центральна 

Рада проголосИла 
r • 

СаМОСТІЙНІСТЬ Украіни. 

ОдИн рік пізнІше, себто 22 СІЧНЯ 1919 р6ку, 

об'єдналися В ОДНУ республіку ВСІ землі 
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r .. Украіни. 

посадник 

тИждень. 

На відзначення тіЄї подн 

r 
МІСТа проголошує український 

Наш прапор буде вИсіти увесь 

тИждень бІля цього міського будИнку. 

ЯкИй гарний украінський прапор! 

сказав Тарас. 

Так, - додав Роман. - Він має 

два кольори: сИній 1 жовтий. Я вже 

бачив його в нар6дному д6мі 1 в 
r r • 

nлаСТОВІЙ ДОМІВЦІ. 

- Наш прапор, - додав батько, 

нагадує нам Украіну. СИній колір - це 

чИсте веснЯне небо, а ж6втий - це поле 

( .. , . 
дозрІЛО! пшенищ. 

Повертаючись додому, батько дАлі 

розказував хлопцям про Інші державні 

знаки украіни. 

- Якщ6 вІзьмемо в руки монету, і 
r 

дав КОЖНОМУ ХЛОПЦеВі ПО ОДНІЙ ВІН 

монеті, - то легко побачити, яка держава 

її вИпустила у світ. Романе, чи твій гріш 
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такИй самий, як Тарасів? 

МоЯ монета канадська, сказав 

Тарас. 

А моЯ американська, сказав 

Роман. 

По чому пізнаємо, яка держава 

вИпустила гріш? - спитав батько. 

Бо на ньому є герб, 
• r 

ВІДПОВІВ 

Роман. 

ТакИй самий герб є на поштових 

марках, на РІЗНИХ печатках і на будИнках 

установ, говорИв далі державних 

батько. По гербІ, як по прапорі, 

пізнаємо державу. Тому кожний нарщ 

шанує свій прапор 1 свій герб. 
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Тарас. 

я знаю український герб, - сказав 

Це Тризуб. 

Так! Але чи знаєте ви, що наш 

герб, Тризуб, дуже давній? спитав 

батько. - Князь ВолодИмир ВелИкий мав 
, 

цей герб на своїх гр6шах майже тИсячу 

р6ків тому. Треба зберігати й шанувати 
~ 

наші державні ЗНаКИ, бо це СВІДКИ 

державної минувшини Украіни. 

Ксен.я Турко 
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214 

ЯРЧИК І ІОРЧИК У КАРПАТАХ 

.Ярчик, ІОрчик, вІрні друзі, 

із Карпатських пр - у тузі, 

щоб побачить світ далекий, 

попрощали плай, смереки 

і в потоці петругів бИстрих 

ведмедЯток танцюрИстих: 

- Не сумуйте! Ми зІ Львова 

швИдко вернемося знову! 

На дарабі, друзі мИлі, 

мчать їх Черемоша хвИлі ... 

На дарабу зла пригода: 

.Ярчик, Юрчик - бовть у воду! 



Та на берег, хоч і змоклих, 

пструги вИтягли обох їх. 

ПоявИлись ведмедЯтка 

з медом їм несуть горнЯтка! 

ПідживИлись друзі й вІльно 

«Аркана» утЯли спІльно. 

r 
А ОПІСЛЯ, хвала Богу' 

далі рушили в дорогу. 

Не сумуйте! Ми зі Львова 

швИдко вернемося знову! 

За Л. Моеендзам 
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дАВНЯ BfPA УКРАіНЦІВ 

Давно, давно колИсь украfнці не булИ 

христиЯнами. ВонИ мали багато богІв, 

якИх шанували та якИм молИлися. ТодІ 

поклонЯлися сИлам природи. ГоловнИй бог 

у них був Перун - бог грому, вогнЮ та 

блИскавки. Дажбог бог сонця, так 

називався від СЛОВа "давати": ТОЙ бог, ЩО 
r r 

даЄ життЯ на землІ. Бог вІтру був 

Стрибог; Лада богИня красИ; ЯрИло -

бог кохання; а бог худоби Волос. 

Украfнці мали ще й ІНШИХ, менших богІв. 

Але з часом на Украfну прибулИ 

христиЯни. ВонИ побудували церквИ й 

молИлися в них одному Богові. 

У КИєві була дуже розумна княгИня. їf 

ім'Я було 6льга. Вона дуже цікавилася 

христиЯнством, розмовлЯла зі священиками 

і придивлЯлась, як христиЯни молИлись у 

своіх церквах. 
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КолИ княгИня Ольга добре 

ознайомилася з христиЯнською вІрою, вона 

сама стала христиЯнкою. За княгИні 

Ольги та кнЯзя ВолодимИра ВелИкого 

ввесь украінський нарІд прийнЯв Христову 
r 

ВІру. Від того часу українці живуть як 

христиЯни. 

За Петр6м Волюиfком 

ПОДОРОЖ КНЯГЙНІ ОЛЬГИ 
ДО ГРЕКІВ 

(Легенда) 

СтарИй переказ оповідає, що княгИня 

Ольга вИрішила поїхати в грецьку столИцю 

Царгород, щоб краще знати христиЯнство. 

З нею поїхало багато людей: булИ мІж 

нИми служниці, 
r , , 

купЦІ, посли та священик 

Григорій. 

Грецький цар прийнЯв Ольгу з велИкою 

пошаною. Він говорИв із нею про всЯкі 

справи й дивувався, що вона така мудра. 
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Нарешті попросИв їі, щоб стала йому 

дружИною. 

Ольга відповіла йому: 

Я ще не христиЯнка. 

спершу охрестИтися. 

хрещеним батьком. 

Цар погодився. 

охрестИв Ольгу. 
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ТодІ цар знову просить 6льгу, щоб 

вона вИйшла за нього заміж. 

відповіла: 

6льга 

Як же я можу стати твоЄю 

дружИною, колИ ти мій хрещений батько? 

ХристиЯнський закон не дозволЯє цього 

робИти. 

Цар подивИвся на неї і сказав: 
, 

- ПерехитрИла ти мене, Ольго! 

Він дав їй велИкі дарИ: золото, срІбло, 
r r 6 шовкИ, дороГІ камІння, 1 княгИня льга 

повернулась в Украіну, до КИєва, з 

велИкою пошаною. 

За Петром ВолинАком 
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МАРУСЯ БОГУСЛАВКА 

Давно колИсь в Украfні, у містечку 

Богуславі, жила дІвчина Маруся. Їй було 

шістнадцять 
r 

несподІвано 

мали часу 

полон. 

років, колИ на 

напали татари. 

поховатися. Їх 

Богуслав 

ЛЮди не 

забрали в 

Татари поверталися додому на конях, 

старИх людей убивали, а молодИх гнали в 

неволю. ВонИ забирали все, що моглИ, а 

хатИ палИли. 

fнші українці з Богуслава пробували 

стрИмати татар, але не змоглИ: татари 

булИ сильнІші, бо їх було дуже багато. 

Маруся стрілЯла з мушкета. Вона 
r r 

застрІлила кшька татар. Але одИн 

татарин підкрався до неї та й закИнув їй 

аркан на шИю. Так забрали й Марусю. 

Татари гнали невІльників до КрИму. 

Там вонИ продавали їх на базарі. Марусю 
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купИв собf одИн багатий пан, що мав 

багато жінок у своЄму гаремі. Він 

подарував Марусю турецькому султанові, 

якИй узЯв її до свого гарему. 

Незабаром султан розігнав усІх своїх 

жінок І лишИв собІ лише Марусю за 

дружИну. Одного разу, колИ вш заснув, 

Маруся взяла йоrо 
r 

КЛЮЧІ, швИдко побІгла 
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до в'язнИці, де булИ замкнені українські 

r 
НеВІЛЬНИКИ, відімкнула двері, дала ЇМ 

зброю та й вИпустила їх на волю. 

Ці невІльники булИ козакИ, 
r 

ЯКІ ЧаСТО 

воювали з татарами й визволЯли людей із 

неволі. КозакИ булИ дуже вдЯчні Марусі. 

ВонИ склали про неї думу. 

* * * 

ДУМА ПРО МАРУСЮ БОГУСЛАВКУ 
(УрИвок) 

Що на Чорному морі, 

На камені біленькому 

Там стоЯла в'язнИця ... 

А в тій в'язнИці пробуваnо сімсот козакІв, 

БІдних невІльників. 

То вонИ трИдцять літ у неволі пробувають, 

Божого свІту, сонця не бачать, не знають. 

222 



От до них дІвка-бранка, 

Маруся Богуславка, 

Приходжає, 

Словами промовлЯє: 

"Гей, козакИ, 

Ви, бІдні невІльники! 
{ 

Вгадайте, що в нашій земш христиЯнській 

за день тепер? .. " 

"Гей, дІвко-бранко, 

Маруся Богуславка, 

Як же ми можемо знати, 

Що в нашій землІ христиЯнській 

за день тепер? 

Ми трИдцять літ у неволі пробуваєм, 

Божого свІту, сонця не бачили, не знаєм ... " 

"Ой, козакИ, 

Ви, бІдні невІльники! 

Сьогодні в нашій землІ христиЯнській субота, 

А завтра святИй день, ВелИкдень ... " 
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т r r б , 
ОДІ дІвка- ранка, 

Маруся-Богуславка, 

Добре дбає, 

До в'язнИці приходжає, 

В' яз нИ цю відмикає, 

Всіх козакІв, 

БІдних невІльників, 

На волю випускає 

І словами промовлЯє: 

"Гей, козакИ, 

Ви, бІдні невІльники! 

Кажу я вам, добре дбайте, 

В землІ христиЯнські утікайте ... 

Богуслава не минайте 

МоЄму батькові й матері привІт 

, ..., '' передаите ... 

Нарддна дума 
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дfти 

МИКОЛА ЛЙСЕНКО 
(1842-1912) 

лЮблять співати. Кожна 
r 

українська мати навчає СВОЇХ дітей рІЗНИХ 

пісень - 1 про сонечко, 1 про дощик, і 

про пташок, 1 про звірЯт. дfти вже чули, 

як лисИчка співала: "я лисИчка, я 

, , б r " 
сестричка, не сиджу ез дІла ... 

Цю пІсеньку складено для дітей. Вона 
, 

з дитЯчої опери Коза-дереза~ що ії 
, 

написав славний український композИтор 

Микола ЛИсенко. 
, 
Опера - це театральна вистава, де не 

говорять, а співають. 6пера Коза-дереза 

це гарна казка. Самf 
r 

ДІТИ ії 

виконують. 

Хто такИй Микола ЛИсенко? НародИвся 

вІн 22 березня 1842 року в Украіні. Його 

батько й мати 

козацьких родів 

походили 

І мали 

з давніх 

велИке 
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господарство. МалИй Микола дуже любИв 

музику. Він слухав українські піснІ, що їх 

співали селЯни. Мати вчИла його грати на 

фортепіЯні, колИ він мав лише п'ять років. 

Потім учИвся Микола музики в 

Харкові та в КИєві. УчИвся довго й 
, 

пИльно. ЗакінчИвши університет, він поїхав 

до Німеччини. 

закінчИв своЮ 

Там у консерваторії 

музИчну 

повернувся він додому. 

музИчну школу. 

( 

ОСВІТу. Тодf 

У КИєві створИв 

ЛИсенко гарно грав на фортеліЯні й 

дириrував хорами та оркестрами. Він 

писав також музИчні твори. 

Змалку до кінцЯ свого життЯ ЛИсенко 

цікавився украінською народною творчістю. 

у 
( 

ВІЛЬНИЙ час мандрував по селах І 

запИсував 
о ( 

ПІСНІ, ЩО ЇХ співали селЯни. 

ЗапИсані мелодії опрацьовував для хорів 
о ( 

або для окремих сшваюв. 

КомпозИтор любИв українські народні 
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• r 
ПІСНІ велИкий скарб, як6го не мають 

fнші. нар6ди. У піснЯх украінського нар6ду 
r 

осПІвана вся йог б іст6рія. Украінські 

нар6дні піснf своїми мел6діями та рИтмом 

відрізнЯються ВІД пісень 
r 
ІНШИХ нар6дів. 

Тому нИми цікавляться вчені ДОСЛІДНИКИ. 

ЛИсенко опрацював с6тні нар6дних 

пісень. Крім т6го, він створИв п6над сто 

власних композИцій. НайбІльше музИчних 

тв6рів написав ЛИсенко на слова Тараса 

Шевченка. Йог б 
• r 

ПІСНІ до КобзарЯ 

співають ус{ украінці. ЛИсенко написав 

так6ж багато тв6рів для фортепіЯна. 

Для театру ЛИсенко створИв чотИри 

6пери: Чорноморці, Утоплена, Ене{да, 

Тарас Бульба. Для дітей композИтор 

написав 6перу Коза-дереза, Зима і весна 

та Пан К6цький. 

Така велИка праця підірвала йог б 

здор6в'я, і він помер у КИєві в листопаді 
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1912 р6ку. У ее своЄ життЯ 1 ВСІ СВОЇ 

сИли ЛИсенко віддав украінській музИчній 

культурі, щоб спбввилися слова Тараса 

Шевченка: , ,Наша дума, наша 
r 

ПІСНЯ не 

вмре, не загИне!" 

Ксеня Турко 

ГЕЙ, НА ГОРі ТАМ СІЧ ІДЕ 
(Марш) 

Гей, на горf там Січ іде, 

Гей, малин6вий стяг несе, 

Гей, малин6вий, наше славне товарИство, 

Гей, марширує - раз, два, три! 

Гей, попереду кошовИй, 

Гей, як орел той степовИй, 

Гей, як орел той, наше славне товарИство, 

Гей, марширує - раз, два, три! 
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БІЖЙТЬ ЗАЙЧИК ДОРОГОЮ 

БіжИть зайчик дорогою 

Та й скаче, 

ЗакрИв очі лапками 

Та й плаче! 

( 

- Ус1 ж бо я та й городи 

Обійшов, 

Ніде ж бо я капуетиці 

Не знайшов. 

Украі~ська народна пІсенька 
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У ГОРАХ КАРПАТАХ 

у горах Карпатах ХОТІВ би я жить, 

З горИ на долИну хотІв би сходИть. 

ПташкИ там співають, там скаче сарна, 

А голос сопІлки там чути щоднЯ. 

У горах Карпатах там весело жить, 

ПіснІ там лунають, Черемош шумИть. 

ПташкИ там співають, там скаче сарна, 

А голос сопІлки там чути щоднЯ. 

У горах Карпатах смерека росте, 

Там зІлля пахуче усЮди цвіте. 

ПташкИ там співають, там скаче сарна, 

А голос сопІлки там чути щоднЯ. 

У горах Карпатах там гуцул живе, 

Він гарну гуцулку за руку веде. 

ПташкИ там співають, там скаче сарна, 

А голос сопІлки там чути щоднЯ. 
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ОЙ, ВЙДНО СЕЛО 

Ой, вИдно село, широке село ПІД горою, 

Ой, там ідуть стрІльці, 

Січовfї стрІльці до бою, 

Іде, іде вІйсько крізь широке поле, 

Хлопці ж бо то хлопці, як соколи. 

Ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха, 

Гей, дівчИно, рибчИно, чорнобрИвко моЯ, 

ВИйди, вИйди, вИйди, вИйди, 

Чим скорІше до вікна! 
Хлопці ж бо то хлопці, як соколи. 

Ой, вИдно село, широке село ПІд горою, 

Ой, там ідуть стрІльці, 

Січовfї стрІльці до бою, 

Попереду ідуть старші отамани, 

Хто охоту має, хай іде із нами. 
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Ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха, 

Гей, дівчИно, рибчИно, чорнобрИвко моЯ, 

ВИйди, вИйди, вИйди, вИйди, 

Чим скорІше до вікна! 

Хто охоту має, хай іде ІЗ нами. 

ДОБРИЙ ВЕЧІР, ЗАЙЧИКУ! 

- Добрий вечір, зайчику! 

КудИ йдеш? 

СкажИ менf правдоньку, 

Де живеш? 

- Отут живу в хаточці 

Край водИ, 

А ти тудИ, лИсонько, 

Не ходИ. 

Украі~ська народна пІсенька 
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ПОЧАІВСЬКА БОЖА мАТИ 

Ой, зійшла зорЯ вечоровая, 

Над Почаєвом стала, 

r 
Виступііло турецькеє вІйсько 

Як та чорна хмара. 

Турки і татари брами облягають: 

МонастИр воювати. 

Мати Божа Почаївська, 

Будеш нас рятувати? 

Отець Залfзо з келії виходить, 

у сльозах умліває' 

Ой, рятуй, рятуй, Божая Мати, 

МонастИр загибає. 

Ой, вИйшла, вИйшла Божая Мати, 

Та й на хрестІ стала -

Кулі вертіlла, турків вбивіlла, 

МонастИр рятувала. 
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, 
ОЙ, ПРИІХАВ КОЗАЧЕНЬКО 

Ой, приїхав козаченько 

До сестрИчки в гості, 

Та й пост{шив свого конЯ 

На жовтім помості. 

Ой стій же ти, лЮбий коню, 

Не тупай ногою, 

Поки я тут поговорю 

З рІдною сестрою. 

Народна 
r 

те ня 

ДЕ ЗГОДА В РОДЙНІ 

Де згода в родИні, де мир 1 тишина, 

ЩаслИві там лЮди, блаженна сторона. 

Їх Бог благословлЯє, добро їм посилає, 

І з нИми вік живе. 
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ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ 
(Щедрівка) 

добрий вечір тобІ, 

Радуйся! 

пане господарю, 

Ой радуйся, земле, 

Син Божий народИвся! 

ЗастелЯйте столИ та все килимами 

Радуйся ... 

Та кладІть калачі з Ярої пшенИці 

Радуйся ... 

Ой до тебе прИйдуть три празники 

в гості 

Радуйся ... 

А що перший празник - Рождество 

святеє 

Радуйся ... 

А другий же празник ВасилЯ святого -

Радуйся ... 

А третій же празник 

Водохреща 

Радуйся ... 

r 
СВЯТІ 



БОГ ПРЕДВІЧНИЙ НАРОДЙВСЯ 
(Коляда) 

Бог ПредвІчний народИвся, 

Прийшов днесь із небес, 

Щоб спастИ люд Свій ввесь 

І утІшив вся. 

В ВифлиЄмі народИвся, 

Господь наш, Христос наш 

І Пан наш для всІх нас 

Нам народИвся. 

Слава Б6гу заспіваймо! 

Честь СИну Божому, 

І Панові нашому, 

ПоклІн віддаймо! 
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, 
У МІСТІ 

Петро прокИнувся дуже рано. Замість 

кукурІкання пІвників, кудкудакання курей, 

мекання овець, мукання 
r 

КОРІВ ЧУЄ ВІН 

якИйсь дИвний гуркіт - фур-р-р, трах-трах, 

дзень-дзень, стук-стук ... 

Учора тато й мама відлетІли літаком 

відвІдати дідуся й бабусю, 
r , 

яю живуть в 

Украіні, а його лишИли в дЯдька Павла й 
r 

ТІТКИ Олени. Це перший день у велИкому 

мІсті! 

Петро вИскочив з лfжка й побfг швИдко 

до вікна. А там ... Замість Яблуні, що 

росте ПІД його вікном удома, його 

зустрІнула висока стіна якогось будИнку. 

Вfкна цього будИнку відзеркаnювали Ясність 

ранішнього сонця, але того сонця Петро не 

бачив. 

Увечері 
r 

ТІТКа казала, що вона його 

збудить, але Петро не чекав на тІтку. Він 
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тихенько відчинИв двері й пішов до 

лазнички вмиватися. 

Петро був уже одЯгнений, колИ 

прийшла тІтка його будИти. 

- Ну й чого ж ти так рано встав? 

Що будеш робИти цІлий день? - спитала 
r 

птка. 

я вдома встаЮ 
r 

ще ранІше, бо 
r r • r 

ПІВНИК КУКУРІКаЄ І ВСіХ будИТЬ, - ВІДПОВІВ 

Петро .. 

А тут будять нас автобуси, 
r 

ЯКІ 

трублять або дзеленькають, щоб авта не 

заступали їм дорогу, та гудуть І трублять 

тут, тут, ту-ут, 
r • 
ІНШІ авта, що 

підганЯють іще Інші авта, ЯКІ ідуть перед 
, 

А 
, 

й 
, 

допомагає ними. часом ще сирен а 

СВОЇМ ' ' "в ю. в'ю! ву-у-у-у-у! .. " ТодІ ВСІ 

, 
та авта 

, 
швИдкість І машини зменшують 

даЮть дорогу, бо 
, 

бути 
, 

то може пожежна 

машИна аб6 машИна швидк6ї допом6ги. 

Такf машИни треба наперед пускати, 
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r 
сказала ТІТКа. 

Часом І поліцИсти мусять швИдко 

їхати, якщо хтось учинИв злочин, - додав 

Петро. 

О, так! Так! Ти, мабуть, бачиш це 
r • 

на телевІЗорІ, - знову сказала 
r 

ТІТКа. 

Але тепер 
r 

ХОДІМО 
r 

снІдати. ДЯдько 

Павло вже снІдає, бо йому треба йти на 

працю. 

І вонИ пішлИ до їдальні. 

ДЯдько Павло 
r 

вже посНІдав. Він 

читав газету й пив каву о 

ДобрИдень, дЯдьку! сказав 

Петро. 

ДобрИдень, Петре! 
• r 

ВІДПОВІВ 

дЯдько. Тебе, мабуть, також збудИв 

ТОЙ польовИй ховраш6к, що вранці 

ллЮскався у вмивальні. 

- ДЯ-дьку! - засміЯвся Петро. - Я 

не ховраш6к. Крім того, ховрашкИ не 

можуть плЮскатись. ВонИ не лЮблять 
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водИ. Якщ6 хтось наллЄ водИ в дІрку, де 

живе· ховраш6к, то він зараз же вилазить 

І втікає. Хл6пці р6блять сильце. Як 

тІльки ховраш6к покаже г6лову з дІрки, 

хл6пець потЯгне за сильце і зл6вить йог6. 

ХоврашкИ р6блять шк6ду на гор6ді й на 

п6лі, тому треба їх нИщити. 

Але наші ховрашкИ 
r 

гол6дні, сказала тІтка. 

r 
сНІдати. 

вранці дуже 

Прошу 

ДЯкую, тІтко! Я справді гол6дний, -

сказав Петр6 й сів бІля ст6лу. - Смачн6го, 

дЯдьку! 

- ДЯкую, дЯкую! Смачн6го й тобІ, -

відповІв дЯдько Павл6. - Де ти навчИвся 

так гарно бажати? 

- Мама й тато навчИли мене. ВонИ 

казали, що вд6ма всІ так говорИли, 

сказав Петр6. 

Д6бр.е, д6бре. Ти снІдай, а менf 

вже треба йти. А щоб тобІ не нудИлося, 

243 



r 
ось тобІ ця соПІлочка, що я з Украіни 

r 
ПрИВІЗ. І дЯдько Павло дав Петрові 

сопІлку та ще й додав: 

- До побачення! Добре проведИ день! 

Обережно переходь вулицю! ДивИсь, чи 
, 

не їдуть авта. 

Добре, дЯдьку, я буду обережний, -
r 

сказав Петро. - ДЯкую за соПІлку. До 

побачення! 

ДЯдько Павло ще й не зачинИв за 

r 
собою дверей, як Петро взяв соПІлку до 

уст і щосИли подув. ЯкИй разЮчий свист! 

Ой, Петрусю! Не можна! Не 

можна! закричала 
r 

ТІТКа 

в }'ха. Так не можна. 

будИнку живе багато людей. 

й закрИла 

у цьому 

СусІди ще 

МОЖе СПЛЯТЬ, а ТИ ЇХ ПОбудиш! 

О, я не знав! Прошу пробачити, 

сказав Петро. 

грати на сопІлці? 

А колИ можна буде 

Ти спершу скінчИ 
r 

снІдати. 
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Незабаром прИйде Богдан і вfзьме тебе до 

парку. Там м6жна кричати й свистfти, 

скІльки х6чеш, відповіла тІтка. У 

парку будуть ще й Інші ДІТИ. ТобІ буде 

весело там. 

ПІсля сніданку Петр6 допомагав тfтці, 

ВІН носИв склянкИ, горнЯтка й тарілкИ, а 

r 
тІтка брала вІд нь6го І складала їх у 

машИну до миттЯ. Петр6ві тЯжко 

r 
повІрити, що машИна мИє склянкИ, 

горнЯтка, тарілкИ і не поб'Є їх! 

це бачив уч6ра на власні 6чі. 

Але він 

Незабаром чути: - Дзень! Дзень! 

Мабуть, Богдан уже прийш6в, 

сказала тІтка й пішла до дверей. 

ДобрИдень, пані! 

встав? - спитав Богдан. 

Чи Петр6 вже 

ДобрИдень, Богдане! відповіла 
r 

тІтка. Петр6 вже давн6 встав і чекає 

на тебе. 

Хл6пці І привітаnися, тр6хи поговорИли 
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з тітк6ю Оленою, а потім пішлИ в парк. 

Петро не забув узЯти сопІлку. 

У парку було багато дітей. Петро 

познайомився з тИми, якИх Богдан уже 

знав. Раптом підійшов до Петра якИйсь 

задирака й вИрвав Петр6ві сопІлку з рук. 

- А що це таке в тебе? - спитав 

ВІН. О, трубочка! ДивІться, ВІН ще 

може й грає на трубочці. 

т т 

Віддай меНІ СОПІЛКУ, сказав 

Петро. - Це менІ дЯдько дав. 

грати на ній. 

я буду 

т 

Петро ХОТІВ узЯти 
т 

СОПІЛКу, але 

задирака повернУвся та - в ноги. 

Хлопці пустИлися за ним. Раптом 

задирака зупинИвся. Йому заступИв дорогу 
, й т 

ЯКИ СЬ ЧОЛОВІК. 

Ей, козаче! Ти кудИ біжИш? Чи 

в тебе часом не засвербІли пальці і ти не 

ВЗЯВ ЩОСЬ Від ЦИХ дітей? - СПИТаВ ВІН. 

- я ... я ... Пробачте. я ТІЛЬКИ 
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так грався з нИми, виправдувався 

задирака. - Бачите? Це трубка. А цей 

хлопець каже, що буде грати на ній. -

ТодІ до Петра, - На, берИ собІ! Хто б 

хотІв мати твоЮ трубку. 

сто зробИти. 

Я можу такИх 
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r , 
Петро взяв СОПІЛКУ та й каже: - Це 

не трубка, 

r 
ЦЮ СОПІЛКУ 

-Так, 

СопІлка 

інструмент. 

а 

з 

це 

r 
таю й 

r • 
СОПІЛЩ. 

, 
свої сопілкИ, 

r 
ДЯдько 

r r 
соПІлка. ПрИВІЗ меНІ 

Украіни. 
r , r 

СОПІЛКа, - сказав ЧОЛОВІК. 

це украінський народний 

Давно, давно вже грАли на 

Хоч 
r • 
ІНШІ народи мають 

українська 
r 

СОПІЛКа маЄ для 

украінців особлИве значення. 

Грають на сопілках по всій Украіні, 

також по всьому СВІТУ' де лише живуть 

наші лЮди. ОсоблИво лЮблять цей 
• , r 
ІНСТрумент ДІТИ. 

Ксеня Турко 
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СОПІЛКА 

- СопІлка коштує недорого. їі легко 

зробИти. 

дерева. 

СопІлку можна вИрізати з 

НайчастІше 
r 

вирІЗували з бузку, 

Іноді з вербИ чи з лозИ. На сопІлці легко 

навчИтися грати. 
r , 

Я вже вмІю, - сказав 

Якщо хочете, розкажу, як 
, r 

ОДИН ЧОЛОВІК. 

це було. 

РозкажІть! РозкажІть! - загукАли 
r 

ДІТИ. 

СідАйте, а я розкажу вам, як я 

навчИвся грати 
r • 

на СОПІЛЦІ, почав 

r 
ЧОЛОВІК. 

Це було 
r , 

був ТОДІ, коли я ще 

, , 
Украіні. маленьким хлопчиком І жив в 

Прийшло раннє 
r 

ЛІТО, а з ним І день 

Свят6го Івана. Давн6 
, 

називали колись 

цей день - Івана КупАла. У той час 

тисячІ людей із рІзних околИць сходИлись 

до села 
r 

на ВІдпуст. Село було недалеко 
1\ 

ВІД Льв6ва, ' славне тим, що в нь6му над 
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рІчкою був старИй монастИр. КолИ була 

r 
гарна пог6да, тодІ лЮди ночували в лісах 

шд деревами. 

У день Свят6го Івана сам єпИскоп 

відправлЯв Богослуження, 

допомагали багато священиків. 

а йому 

Це все 

бул6 надв6рі. Здавалося, що сам Госп6дь 

Бог дИвиться з неба на наш украінський 
r 

нарІд І 
r 

радІЄ. А 
r 

ПІСЛЯ Богослуження 

зустрічалися 
r 

старІ знай6мі. МолодІ 

знай6милися. А для дітей булИ там рІзні 

гри й забави. 

Мама й тато взялИ мене на таке 

чуд6ве свЯто. Багато, багато я там чув і 

бачив. я радо був би 
r 

там Не ТІЛЬКИ 

r 
ЦІЛИЙ деНЬ, але так6ж НОЧував би. 

КолИ я так 

раптом почУв я 

ходИв 

чуд6вий 

r 
ПОМІЖ 

г6лос 

людьмИ, 

r 
СОПІЛКИ. 

ГлЯнув у ту ст6рону й побачив старенького 

дідуся з д6вгими вусами. Він був у бІлих 

штанах та в бІлій сор6чці, вишіІваній 
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чорними нитками. Сидfв ВІН на пеньку 1 

грав на сопfлці. А через плече вИсів 

сагайдак, така торба, де було багато-багато 

сопілок. Підійшов я блИзько і так менf 

сподобалась та гра на сопfлці, що я й собf 

схотfв купИти сопfлку і так заграти. 

Побfг я до тата по гроші. Тато дав 

менf гроші й наказав, щоб я не загубИв, 

бо вдруге вже нічого не дістану. Я 

затИснув гроші в кулак 1 прибfг до 

старенького сопілкар.Я:. Кажу йому, що 

r 
хочу купИти найкращу соПІлку, яку вІн 

має. 

добре, синочку, сказав дідусь. 

Ось я бу ду грати, а ти скажеш, котра 

тобf найбІльше сподобається. Та сопfлка 

й буде твоЯ. 

І почав дідусь грати, час ВІД часу 

, • , r , • 
переставав 1 пояснював ПІсню та чому вІн 

по-рfзньому грає. 

- Сопfлку можна РІЗНО називати, 
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казав дідусь. - Залежно вІд того, як на 

ній грають. Однf називають іі сопІлкою, 

Інші тропfлкою або дудкою. 

Дідусь грав у троЯкий спосіб. Так 

чуд6во грав, що я не знав, котру сопІлку 

вИбрати для себе. Котру не вІзьме він у 

руки, то душа радується від надзвичайних 

r 
звуків, яю до нас прийшлИ з давнинИ -

більш, нІж тисЯча років тому. 

Одну таку чарівну 

собІ та й почав грати. 

r 
СОПІЛКУ Я вИбрав 

Але засор6мився. 

Звук на моїй сопfлці вих6див погано! Я 
r 

ж хопв так грати, як дідусь - а тут 

ніЯк не втну! 

Дідусь засміЯвся, погладив мене по 
~ r • , 

головІ, потІшив І показав, як грати краще. 

І я зн6ву пр6бував грати. Звук був 

як класти кращий, бо я вже знав, 

пАльчики на діркИ. 
r 

Та так чарІвно грати, 

як дідусь, 

зажурИвся. 

252 

r 
я юяк не вМІв і на хвилИну 



Дідусь 
r 

МОЇ турб6ти й зрозумІв та 

r 
ПОТІШИВ: 

Не 
, 

хл6пче. я журися, так, як І 

ти, не ВМІВ колИсь грати. 

Порадив 
r 

старИй сопілкар, щоб мею я 

піш6в п6ле, 
r 

побував у ЛІС, у над РІЧКУ І 

, 
прир6да, щоб там, де чудова я 

, 
звуків: 

, 
прислухувався до ВСІХ як дзюркоче 

r 
шумлЯть лісИ, співають ПОТІК, як як 

пташкИ, як вИють звfрі, як розмовлЯють і 

співають лЮди. І щоб я наслІдував усе, 

що м6жу, на сопfлці. 

Спочатку буде не легко, сказав 

дідусь. - Але, за якИйсь час І ти станеш 

сопілкарем. Та треба грати часто. 

Найкраще тодf, колИ душа забажає. 

я подЯкував, узЯв 
r 

СОПІЛКУ В руКИ, 

заплатИв щось дідусеві й побfг до тата й 

мами, щоб ЇМ затирлИкати. 

По дор6зі дод6му ми йшлИ через 

густИй ЛІС. А я грав та грав. Я так 
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д6вго грав, що в мами вже в}тха болІли. 
r 

Уд6ма я вих6див у сад6к аб6 над рІчку І 

там програвав собІ. Та нік6ли не був я 

задов6лений. НіЯк не мІг я так грати, як 

дідусь. 

r 
Аж ОДНОГ6 вечора, колИ МІСЯЦЬ вИйшов 

r , , , 
Із-за гори, я почув як кумкають 

Мабуть 
, r r 

вони радІЛИ, що МІСЯЦЬ 

Менf стало 
, 

радісно. я дуже 

r 
й піш6в 

, 
СОПІЛКУ ПІД гору до 

, 
кажуть жаби. послухати, що 

Що тІ жаби не вироблЯли! 

лЮди мІж соб6ю розмовлЯли! 

жаби. 

Ясний. 
, 

вхопив 

ставка 

Наче 

Наче 

сварИлися. Наче співали, кричали. Сл}тхав 

я, сл}тхав та й подумав: 

- Заграю я їм на 
r • 

СОПІЛЩ. І я 

почав грати. Грав я, грав, як ТІЛЬКИ МІГ. 

Раптом перестав я грати. Сл}тхаю, а тут 

навк6ло мене тИша. Усе наче завмерло. 

ГлЯнув я на 
r 

МІСЯЦЬ, а ВІН неначе 

усміхнувся до мене. І менf ще бfльше 
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радісно спіло. 

вигравання на 

МенІ здавалося, що моЄ 
r • 

СОПІЛЦІ 

вигравання погане, якщо 

не таке 

воно 

вже 

могло 

зачарувати жаб, щоб вонИ замовкли й 

сл:Ухали. 

Задоволений, пішов я до хати, ЛІГ у 

лІжко та й заснув. ПриснИвся менІ дідусь 

І його прекрасна гра на сопfлці. 

Так я 

СопІлка 

часто грав собІ на r • 
СОПІЛЦІ. 

це мій друг.. Вона для мене 

ще й 
r 

трошлка І дудка. СопІлка для 

мене? Це пІсня Украіни, голос природи в 

Украіні. А що вона для вас, діточкИ? 

Лише ви можете дати 

запитання. 

r • 
ВІДПОВІДЬ на це 

Зин6вій Квіт 

,, 
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БАНДУРА 

- Сонце низенько, вечір близенько ... -

співає хтось у радіо на сусІдському подвІр'ї 
r 

так голосно, що шеня лунає крізь відчИнене 

вікно в кімнату. І сонце ще раз 

усміхається з-за обрію, нfби прощаючись до 
, А . , "? 

завтра. в юмнап ... На підлозі сидИть 
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r 
дІвчина, заплакана, схилИвши голову на 

r 
КОЛІН(:~., І хлИпає. Довкола неї енциклопедія, 

історія Украіни, історія музики, Кобзар та 
r • , 
ІНШІ КНИЖКИ. 

Раптом відчинИлися двері. 

ввійшла мати. 

У кімнату 

- Катрусю, дитИнко, що з тобою? 

, , 
затривожено й підбІгла скрикнула вона до 

r 
Заспокfйся! 

, 
й ДІВЧИНИ. сказала 

пригорнула КатерИну до себе. 

А КатерИна далі хлИпає 
, 

І слова не 

може промовити. 

- Катрусю! Доню! СкажИ менf. Що 
, ? 

сталося ... Може ти хвора?.. Може щось 

болИть? 
, 

питає мати, втираючи знову 

сльози КатерИні. 

Мамо ... нарешті почала 

КатерИна. Та 
, 

вчИтелька ... даЄ - н-наша 

. таку домашню роботу ... каже читати... і 

написати... про к-кобзу ... Про кобзу 

, .,~~., , 
немає юде нІчого в цих книжках. Як я 
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мбжу знати, що таке кобза? - скаржилася 

крІзь плач КатерИна своій матері. 
, 

Не плач, доню, не плач, 

, , r 
заспокоювала мати. Чогб ж ти мею 

r 
сказала? я тобf 

, 
скорІше не допоможу. 

Але чекай-но! Мб же 
r 

ми тут щось ІНШе 

порадимо. Менf треба поіхати до бабусі 

й завезтИ їй м'Яса із заморбжувача. У 

дідуся є кобза бандура. Він 
, 

І грає на 

бандурі. УмИй 
, 

й поїдеш 
, 

личко ЗІ мною. 

Дідусь напевно допоможе тобІ 
, 

написати 

, r • 
про кобзу, 

кобзарІв. 

а МОЖе ще рОЗПОВІСТЬ І про 

- Добре! 

бу ду готова, 

Добре, мамо! я зараз 

радісно сказала КатерИна і 

з підскбком побІгла вмиватися, щоб ніхто 

не знав, що вона плакала. 

Мати взяла м'Ясо, КатерИна взяла 

зшИток, сfли вонИ в авто та й поїхали. 

До 
r 
щда й бул б не дуже далеко. 

Незабаром вонИ булИ вже там. 
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КатерИна відразу побІгла до дідуся 

просИти, щоб він допомІг їй написати про 

кобзу. 

БІдна Катрусю! Ти так 

намучилась! І ніхто не сказав тобІ, що 

кобза й бандура - це майже той самий 

інструмент? спитав дідусь. Про 

бандуру багато напИсано. У багатьох 

книжках згадується, що колИсь бандура 

була кобза. А тих, що грали на кобзах, 

називали кобзарЯми. А тепер тих, що 

грають на називають 

бандурИстами або часом кажуть на них, 

, б r" 
що вони "ко зар1 . 

О, дідусю! аж 

КатерИна руками з радости. 

r 
рада, що Ви мею допомагаєте. 

сплеснула 

Яка я 

Ти ж моЯ дорогенька внучка. Я 

радІю, колИ ти читаєш про украінців, 

похвалИв дідусь. - Тепер візьмИ папІр, я буду 

розказуватщ а ти запИсуй, щоб не забула. 
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- Добре, дідусю! 

сказала КатерИна. 

я вже готова, 

Кажуть, почав дідусь, що 

музИчний інструмент, себто кобза, прийшов 

на У кр аіну більш як тИсячу років тому. 

Дехто думає, що цей інструмент походить 

з Азії. 

Тодf кобза мала 
r 

ТІЛЬКИ ДВІ струнИ, 

довгу шИйку і кругле денце. Протягом 

r 
сторІч. цей інструмент змінЯв свій вИгляд і 

r • 
КІЛЬКІСТЬ струн. Його почалИ називати 

"кобза-бандура" або скорочено "бандура". 

Ця бандура мала вже ШІСТЬ довгих струн 

І ШІСТЬ або й бІльше коротких 

прИструнків. А денце було вже не кругле, 

виглядало як півеліпса. 

Пробачте, дідусю, перебИла 

КатерИна. - А що таке "еліпс"? 
І 

- Еліпс? Це таке видовжене коло. 

поЯснював дідусь. fноді на таке 
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вИдовжене коло кажуть "овал". 

-. О, я знаю, - сказала КатерИна. 

Таке, як яйце! Ми вчИлися в школі про 

( . 
РІЗНІ форми: квадрат, прямокутник, 

трикутник, коло, овал, але про еліпс нам 

ще не говорИли. 

Ще будуть вас учИти І про 

еліпси, - сказав дідусь. - Але говорІмо 

про бандуру. 

в Украіні на кобзі -бандурі грали 

кобзарІ, виконуючи свої думи. Думи -

це піснІ, що славлять боротьбу українців, 
( 

яю боронИлися від татар, турків, полЯків і 

росіЯн. 

У думах розповідається про походи 

запорожців на турків. Тарас UПевченко 

описав одИн такИй похід у СВОЇЙ поемі 

Гамалfя. 

Ми вже читали урИвок ІЗ поеми 

Гамалfя. я колИсь прочитаю всю 

поему, 'Знову перервала КатерИна. 
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КозакИ часто визволЯли українців 

ІЗ турецьких 

дідусь. 

в'язнИць, 

ПІсля такИх 

продовжував 

походів було 

багато калІк І сліпИх. СліпІ козакИ 

ходИли по Украіні, грали на бандурі й 

виконували думи. Їх радо вітЗли по 

селах, сл}тхаючи. Давали їм їсти або 

гр6ші за те, що вонИ співали. Так ті 

кобзарІ-сліпцІ й жилИ. 

Тепер уже є НОВІ бандури, що мають 

вІд тридцятИ до шістдесятИ струн. На 

такИх бандурах м6жна грати концерт6ву 

музику. 

ОдИн бандурИст, Гнат Хоткевич, 

відкрИв першу шк6лу гри на банд}трі та 

r 
сшву. Він так6ж писав музику для гри 

на бандурі. Одна з найкращих йог6 

тв6рів - це дума про Байду. 

ЗавдякИ Хоткевичеві, мистецтво гри на 

'бандуРі пошИрилося по всій Украіні. Тепер 

є багато капель бандурИстів. Є також 
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капелі бандурИсток. ТакІ капелі СВОЇМИ 

мистецькими вИступами захоплюють 

слухачІв не лише в Украfні а й у всьому 
r • 

СВІТІ. 

дУмаю, що досить на одИн раз, -

закінчИв дідусь. 

Це багато бІльше, НІЖ Я сама 

написала б, - сказала КатерИна. Дуже 

дЯкую Вам, дідусю! Я вдома перепишу 

це, щоб краще виглядало ... 

Ви ще граєте на бандурі? 

Дідусю, чи 

Трохи граю, - відповІв дідусь. 

Чому ти питаєш? 

- До нас у клЯсу приходять старші 

лЮди і розказують нам про життЯ тут, у 

Канаді Америці, 
, , , 

та в коли вони СЮДИ 

прибулИ. інші 
, 

розказують нам про 

, , , 
Чи розказали б культуру нашого народу. 

Ви бандуру й показали, 
, 

нам про як вона 

виглядає та й заграли щось на ній? 

спитала КатерИна. 
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Якщо вчИтелька схоче, то я прийду. 

Чому ж би ні? я хочу, щоб 
r 

УСІ ВИ 

• r 
ЗНіuJИ, ЩО таке бандура, - ВІДПОВІВ дідусь. 

КатерИна підбІгла до дідуся, обняла 

йог6 й радісно сказала: 

- ДЯкую, дЯкую, дідусю! Я скажу 

вчИтельці, щоб вона з Вами поговорИла й 

запросИла Вас до нашої школи. О!.. Вже 
, 

й мама готова їхати додому. . До 

побачення, дідусю! 

До побачення, внучко, 

КолИ знову будеш 

додав 

мати 
, 

дідусь. 

завдання написати про українське 

мистецтво, то приходь до мене. 

Добре, дідусю, дЯкую! І 

КатерИна побІгла до авта, де мама вже 

чекала на неї. 

Стетін rpox 
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ФЕСТИВАЛЬ 

Сьогодні 
, 

погода. з 
r r 

гарна УСІХ сторш 

сходяться лЮди на площу бІля міського 

будИнку. з переповнених автобусів 

ВИХОДЯТЬ лЮди. Автам заборонено 

блИзько під'їжджати. 
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ЛЮди з у стр і чаються ЗІ СВОЇМИ 

знайомими й шукають 
r 

МІСЦЯ, звfдки буде 

найкраще бачити парад оркестр, що беруть 

участь у музИчних змаганнях. 
, 

Пан Бfлик приїхав ІЗ своЄю кл Ясою 

музики, щоб дати учням нагоду побачити 

рІзні інструменти. Хлопці й дівчата 

посідали недалеко свого вчИтеля, пИльно 

дИвляться на все, що 
r 

ДІЄТЬСЯ, І 

розмовлЯють. ЛЮди, переходячи бfля 

дітей, часто звертають увагу на те, що 

, r , • 
вони таю чемнІ. 

Час від часу чути вИгуки: 

Айскрім! Папкорн! пfнатс! 

ЛИмонейд! - МолодІ рознощики продавали 

свій крам. 

- Якщо хтось хоче купИти собf щось, 

то зробІть це зараз, бо пізнІше оркестри 

будуть переходити й грати, - радив пан 

Бfлик. 

Тодf почався рух! Однf 
r 

ХОТІЛИ 
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морозива, 
r • r • 
ІНШІ ГОрІХІВ або ЛИМОНаду. А 

ще Інші - пухкатої кукурудзи. 

Пане 

по-українському 

БІлик, 

називають 

кукурудзу? - питали учні. 

як 

у деяких околицях 

інакше 

пухкату 

казали 

кукурудзяні баранчики, 
r 

а В ІНШИХ Казали 

пІвнички на ті зерна, що бІльше пухкаті, а 

курочкИ на ТІ, ЩО менше пухкаті, -

відповІв пан БІлик. 

Це дуже сподобалося 
r 

ДІТЯМ І вонИ 

почалИ вибирати 
r 

швнички, курочкИ й 

баранчики у своїх торбИнках, що були 

наповнені пухкатою кукурудзою. 

- ДивІться! ДивІться тудИ! раптом 

закричали 
r 

ДІТИ. ДивІться! Он там 

біжИть 
r 

ЧОЛОВІК, а за ним біжать 

інструменти! Чого вІн біжИть? 

Він, мабуть, запізнИвся 1 тепер 

шукає своЮ оркестру, - сказав пан БІлик. 

Незабаром було чути музику і вИдно 
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оркестру сопілок. Спереду йшлИ 

грали на сопілках, а за нИми йшлИ 

на сопілках дорбелі. 

r 
ДІТИ 

грали 

А тепер будуть грати на 

цимбалах, оголосИв заповідач. 

Цимбали входять до складу оркестр 

українських інструментів. 

Бачите, поЯснював учИтель, 

на дерев'Яній рамі натЯгнені струни. По 

струнах ударЯють паличками або 

молоточками. Цей інструмент часто 

використовується для танцювальної музики. 

ТакІ танці, як метелиця, 
r • 
рвю гопакИ, 

козачкИ й коломИйки виконують у 

супроводі музики на цимбалах разом ЗІ 
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скрИпкою та бубном. 

О, а що це за група? - питали 

r 
ДІТИ. ВонИ тримають щось у рбті 

r 
швою рукою 1 дрИмкають по ньому 

пальцями правої рукИ. 

- Їх багато, але звуки чути не дуже 

вИразно, - додав якИйсь учень. 

Це дримбарf, знову поЯснював 

учИтель. Кожний з них має дрИмбу. 

ДрИмба це маленький музИчний 

інструмент, подІбний фбрмою до підкови. 

Посередині є язичок. КолИ порушують 

цей ЯЗИЧОК ПаЛЬЦеМ, ВІН ВИдає ЗВУКИ. 

Підчас граннЯ дрИмбу тримають зубами. 

ДрИмба - ще й тепер улЮблений 
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інструмент серед вівчарів Закарпаття 1 

серед сільськИх хлопців в Украіні. 

- А що це за оркестра? - спитали 

дfти. - Що робить оркестр шотлЯ:ндських 

волИнок на змаганнях оркестрів українських 

інструментів? 

ВолИнка? Це не 
r 

ТІЛЬКИ 

шотлЯ:ндський народний 

поЯснював учИтель. 

інструмент, 

Думають, що 

волИнка створена на Сході. ТодІ вона 

пошИрилась на Захід, переважно там, 

де булИ пастухИ. 6тже, волИнка або 

дуда це пастуший інструмент. 

ВолИнка - це шкірянИй мішок, якИй 

підчас гри тримають під лfвою рукою 1 

злегка натискають його. у 

уставлено трубки або пИщики. 

трубка має діркИ, як у сопfлці. 

беруть у рот. 

мішок 

Одна 

ПИщики 

На Украіні волИнка з' явИлась уперше 

на ВолИні, ЗВІДТИ походить украінська назва 
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цього інструмента. 

НевелИ:кі 
• r 

ВІДМІНИ волИнки є в 

Німеччині, в Ірл.Яндії, в Англії та в Інших 

країнах. У Шотл.Яндії волИику вважають 

народним інструментом. 

- А тепер буде перерва на обІд, -

оголосИв заповідач. - ПІсля обІду будуть 

продовжуватися змагання оркестр. 

Пане БІлик, чи можемо прийтИ 

сюдИ й пІсля обІду? 
, r 

питали дІти. 

н
., 

І. сказав учИтель. ПІсля 

обІду маєте 
r • 
ІНШІ предмети з 

r 
ІНШИМИ 

вчителЯми. 

Ааа ... невдоволено заголосИли 

дfти, але всі зайшлИ в автобус і від'fхали 

до школи. 

Ксеня Турко 
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, 
РІЗДВО 

Не всІ починають колядувати в одИн 

час. Декотрі ходять колядувати вже на 

СвятИй Вечір, а Інші - на перший день 
r 

Різдва Христового, шсля того, як у церкві 

скІнчиться Служба Божа. 

Найперше збиралися колядувати 
r 

ДІТИ. 

Сходилися однолітки. Часто батькИ 

хотІли, щоб старші брали малИх Із собою, 

але вонИ не ХОТІЛИ, бо казали, що ДІТИ не 

можуть так швИдко ходИти, як дорослі. 

У кого є дідусь або дЯдько, той 

м6же розказати, як він ходИв колядувати, 

колИ був ще хлопцем. Тепер уже не 

святкують так, як колИсь. Ось так 

розказував одИн дідусь своЄму внукові, 

Івасикові. 

Ксеня Турк6 
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ЯК ДІДУСЬ ХОДЙВ КОЛЯДУВАТИ 

КолИ я був ще малИй, почав 
( 

дідусь, тощ ходИв Із хлопцями-

однолітками колядувати. МенІ тодІ було 

вже дванадцять років, а моЄму братові, 

Степанові, - вІсім. Так як тобІ, Івасю. 

Степан усе хотІв зІ мною йтИ, кудИ б 

ми не ходИли. А 

дорослим 1 

дитИну! 

( 

не ХОТІВ 

я почувався вже 

брати з собою 

- ВасИлю! ВізьмИ Степана з соб6ю 

колядувати, казЗла мама. 

- Ні, не візьму, - сказав я, - бо 

ВІН ще малИй, тІльки тЯгнеться за мною. 

Нехай шукає собІ однолітків! 

Саме в той час батько увійшов у хату 

знадвору й почув, що казЗла мати. 

- Та Степан же справді ще малИй, 
( 

колядувати не вмІє, - сказав батько. -

КудИ йому йтИ! 
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Ні, тату, я вмІю! сказав 

Степан. 

r 
УмІєш? Ану, йдИ В СІНИ й 

починай. Нехай я сам почую, каже 

батько. 

Степан пішов, став ПІд дверИма І 

заспівав: 

r 
БІгла телИчка з березнИчка 

Та до дЯдька за рІг. 

Я вам, дЯдьку, заколядую, 

А ви дайте пирІг. 

- Еге, ти вже справді колЯдник. ІдИ 

й колядуй, лише не заходь далеко, 

каже знову батько. 

Степан узув мамині чоботи, насунув на 

очі татову шапку' кожуха вже свого мав, 

а рукавИці 
r • 

ВЗЯВ ДІДОВІ, 
r 

таю, що КІТ, 

бувало, як змерзне, 
r r 

ТО ЗалІЗе ГрІТИСЯ В 

r • 
рукавИцю - ТІЛЬКИ ХВІСТ СТИрчИть. 

Отак одЯгнений, малИ_й біг ПІд вікно 

274 



r 
до сусІда або до дЯдька через вулицю І 

там співав своЮ ТелИчку. 

А я, з друзЯми, все село обходив із 

колядою. 

вікном 

ПідІйдемо до хати, станемо ПІД 

нас було п'Ятеро 

разом, в одИн голос: 

БлагословІть колядувати! 

Колядуйте! 

А кому? 

Господареві! 

та ВСІ 
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Ми знали, як той госп6дар називається 

Михайло чи Іван - і співали так, як 

треба: 

Чи вд6ма, вд6ма пан господар? 

Цей господар, на ім'Я Михайло? 

Челядь каже: , , Нема вдома''. 

А пан господар собf удома, 

Між Карпатами 1 Дніпром, 

Ще й сидИть він кінець столу, 

А на тім столІ три кубки стоЯть ... 

Тодf господИня виходила з хати й 

давала нам по коржику чи по копІйці, а 

ми радІємо, що заробИли! 

Йдемо далі... Зима. СнІгу по колІна, 

мороз аж у ніс пече. А проте не 

чуємо нічого це ж бо коляда! ОдИн 

тІльки раз на р1к буває. Йдемо й 

зустрічаємо Інших колЯдників. Питаємо їх: 

Хлопці, де кращі бублики даЮть? 

Що там бублики, кажуть, - ви 

йдІть до ВасилЯ Козака. Там до нього 
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r 
панИч Із мІста приїхав - грбші даЄ! 

Ми біжимб навпростець, через горбди, 
r , r 

а там сюгу намело - не перелІзеш ... 

У ВасилЯ Козака ми вже знали, як 

треба співати: 

- Ой краєм, краєм, краєм Дунаєм, 

r • 
Славен єсИ, Ббже, у всьбму свІТІ ... 

ВасИль любИв цю колЯдку ... 

Була в нашому 
r 

сеш вдова бfдна 
, 

така... Ми так б ж їі не минали, бо казали 

в нас: "Гріх обминути бfдного!" Хоч 

знали, що нічбго не вИнесе, але співали, 

співали їй такбї: 

А чи вдбма, вдбма бfдная вдова? 

Немає вдбма - пішла до Ббга, 

Ббга благати, щастя прохати. 

- Ой, дай, Ббже, два ланИ жИта, 

Два ланИ жИта, та й лан пшенИці, 

Лан пшенИці - на палянИці ... 
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- Ой, дай, Боже, ще й трохи гречки, 

Ще й трохи гречки 

на варенИчки ... 

Бувай здорова, вдово, 

з Ісусом Христом. 

З Ісусом Христом та святИм Різдвом! 

Дай, Боже! 

Отак, 

колядкИ, 

смеркне. 

бувало, 

аж поки 

ходимо 

вже 

1 співаємо 

геть-геть не 

За Олексою ВоропоЄм 
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колядА 

МалИй ДанИлко й МарІйка бавилися 
r 

забавками, що святИй Миколай ПрИНІС, а 

Тарас читав кнИжку. 

кімнату мати. 

Нараз увійшла в 

ДІти, сказала вона. 

Позбирайте забавки 1 поскладайте їх у 

Треба вже одягатися. Ми скрИню. 

поїдемо до баби й 
r 
щда на вечерю. 

Сьогодні Святвечір, а завтра Різдво. 

Як це може бути? - спитав Тарас. 

Різдво ж було двадцять п'Ятого грудня. 

Сьогодні вже шосте СІЧНЯ. 

спізнИлися? 

Чому вонИ так 

- Чи ми знову дістанемо подарунки? -

поцікавились ДанИлко й МарІйка. - Ми мали 

вже подарунки в день святого Миколая і на 

Різдво, з-під ялИнки. Тепер, колИ знову 

Святвечір, то може ще щось буде ПІД 
r 

ялИнкою в дІда й баби. Ото була б радість. 
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- А чи не забагато подарунків для 

вас? сказала мати. Це ж не ваш 

день, а день народження Ісуса Христа. 

Подарунків ніколи не забагато, 

сказав ДанИлко. 

Але ж, ДанИлку! Не будь такИй 

зажерливий! сказала МарІйка. - Як би 

ти почувався, колИ б у твій день 

народЖеННЯ ВСІ дістали гарні ПОдарунки, а 

ти ні? 

- Одягайтесь, дІти! - перебИла мати. -

Треба нам уже іхати. 

Посідали в авто й поїхали. 

Тату, 
, , 

Різдво - чому не ВСІ святкують 

, 
час? Чому 

r , 
Різдво в один ОДНІ святкують 

двадцять п'Ятого грудня, 
r , 

а ІНШІ сьомого 

сІчня? - спитав Тарас. 

- Тому, Тарасе, - пояснЮвав батько, 

що не всі Краіни СВІТУ мають одиакбвий 

календар. В Украіні - ЮліЯнський календар, 

а в Канаді, Америці та в Інших краінах -



ГригоріЯнський календар. 

r 
КолИ українці еміrрували до ІНШИХ 

країн - до Канади чи Америки, - вонИ 

не завждИ моглИ святкувати Різдво так як 

в Украіні. Ті, що жилИ в містах, не 

моглИ святкувати сьомого 
r 

СІЧНЯ, як у 

рІдному краЮ, бо мусили йти на працю. 

ДІти повертались до школи по РіздвянІй 

перерві. Через це багато людей почали 

святкувати Різдво двадцять п'Ятого грудня, 
r , , 

тодІ, коли вся країна урядово святкувала. 

Тепер багато людей святкують І 
r 

ОДНІ, й другі свЯта, - додала мати. 

Ви святкуєте по-новому. Дід І баба 

святкують так, як у рідному краЮ, себто 

по-старому. 

Чи будуть ходИти колЯдники? 

спитав ДанИлко. 

Може будуть 
, 

ходити, 
• r 

ВІДПОВІВ 

батько. Не всі починають колядувати в 

одИн час. Деякі х6дять колядувати вже у 
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Святвечір, 
r • 

а ІНШІ в перший день Різдва 

Христового, 
r 

ПІСЛЯ того, як у 
І • 

церКВІ 

r 
сюнчиться Служба Божа. 

Давно колИсь в Украіні першими йшли 

колядувати дfти. Старші одн6літки ходИли 

колядувати гуртом. 
r 

Часто батькИ хотІли, 

щоб старші брали малИх ІЗ собою, але 
r r 

йти нИми. МалІ 
r 

ДІТИ не ХОТІЛИ з ДІТИ 

казали, що вонИ не можуть так швИдко 
, 

дорослі. ходити, як 

От ми, вже І приіхали! Якщо хочете 

знати, 

дідуся. 

тоді, 

як колИсь колядували, спитайте 

Він розкаже вам, як то було 

колИ ВІН ще хлопцем ходИв 

колядувати. 

Ксеня Турко 
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РІЗДВО В ДІДУСЯ 

r 
Яскраво світИли свІтла на ялИнці. На 

самому вершку малИй Янголик усміхався 

радісно й розмовлЯв із паЯциком, що вИсів 

бfля нього. 

- Як гарно співають! - казав ВІН. 

Бог предвІчний народИвся... - неслося 

по кімнаті. Співали колЯдку за колЯдкою. 

Наймолодша Галя не вИтримала: 

Ну, а колИ ж ми шд ялИнку 

заглЯнемо? 

Хоч би й зараз! 

старенький дідусь. 

Того ТІЛЬКИ й треба було. 

велИкий рух, гамір. ТІльки 

дідусь сидЯть собf 
, 

тихо та 

, 
СВОЇХ онуків. поглядають на 

аж семеро! Здалека приїхали, 

святкувати РіздвЯні СвЯта. 

М'Ячик! ЛЯля! 

• r 
ВІДПОВІВ 

В кімнаті 

бабуня й 

з любов'ю 

А ЇХ було 

щоб разом 

О, дивИсь, 
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кнИжка! ОбразкИ! радо вигукували 

r 
ДІТИ. 

А це що? 

Раптом УСІ замовкли. У велИкій 

коробці лежали шабля, жупан І козацька 

смушкова шапка, а ПІД нИми 

шаравари й вИшита сорочка. 

малин6ві 

Всеволодові, прочитали на 

картці. 

одягнИсь! 

Всеволоде, це для тебе! Ану, 

Всеволода не треба було два рази 

просИти. ВИбіг ІЗ коробкою І за 

хвилИнку з'явИвся у дверях козак: шабля 

при боці ще й вуса почепИв. 

"Гей, 
r 

на горІ там Січ іде!" 

r 
присшвував вІн і почав маршувати, а всІ 

r 
дІти рушили за ним. Забули про ялИнку, 

про Інші подарунки, про дідуся й бабуню 
r • 

про все на свІ п ... 

От, зовсІм, як Січ запорІзька! 

всміхнувся дідусь. 
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ЗробІмо засідку на турків! 

крИкнув fгор. 

Дідусю, а може б ви розказали 

нашим , " ,,козакам , як то було на СІчі в 

РіздвЯні СвЯта одного славного року, 

попросИла Ігорева мама. 

так, дідусю! Просимо! Так, 

РозкажІть! 
r r 

підхопИли дІти І вмить усІ 

r r 
засІли навколо дІда. 

Давно це було, почав дідусь. 

А дІялось воно в Украіні - там, де ми з 

бабунею народИлись. 

Украіна була тоді сИльна держава. На 

неї нападали злі сусІди, турки. ЦІЛИЙ СВІТ 

боЯвся турків, але Украіна мала своЄ 
r ~ r r r 

СМІЛИВе ВІИСЬКО - запорІЗЬКИХ КОЗаКІВ, ЯКІ 

часто відплачували туркам за напади. 

КозакИ ходИли в походи на турецькі оселі, 

розбивали в'язнИці й випускали невільників, 

допомагаючи їм вертатися додому. За це 

турки ще бІльше не злюбИли козакІв. 
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От 
r 

узи мІ 1675 року султан наказав 

татарам і туркам зруйнувати Січ, 1 то на 

саме Різдво, бо 
r 

ТОДІ, казав ВІН, козакИ 

розходяться по всій Украіні святкувати 

Різдво. ВелИка сИла турків і татар пішла 

на Украіну. 

А козакИ й не догадувалися, що така 

біда для них готується. Б ага то їх справді 

розійшлося по селах Украіни зустрічати 

Різдво Христове разом із родИною - ось 
. . 

так, як 1 ми всІ тут. І тІльки ті, що їм 

було далеко дод6му, аб6 ті, що не мали 

родИни, залишИлися в СІчі. 

ПІсля вечері розійшлИся козакИ по 

куренЯх забавлЯтися. Уже давно минула 
~ . , , , 

А в той швюч, як вони полягали спати. 

час ворогИ тихенько по льоду підійщлИ під 

Січ. ВартовИх узялИ в полон і по одному 

прокрались у фортецю. Посходилися на 

майдані й чекали наказу, щоб кИнутися на 

• r 
СІЧОВИКІВ. 
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На щастя, одИн козак не МІГ спати 

тіЄї ночі. Він вИглянув у вікно, щоб 

подивИтись на зоряне небо, ЗІ страху 

перехрестИвся ... 

Свят, свят, свят! Що це таке? 

Татари в Січі? А, може, я вже сплю? -

пр отирав очі. Ні, вороже 
r~ 

ВІИСЬКО такИ 

стоЯло серед майдану, готове до нападу. 

. (' (' . 
ШвИдко побудИв вш усІх козаюв І сказав, 

що сталося. 
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Тихесенько, щоб ворогИ не почули, 

зібралися козакИ. ПомолИлись. 
• r , , r 

СТрІЛЬЩ СТалИ КОЛО ВІКОН. 

- Раз, два, три - бий! 

команда. 

Найкращі 

залунала 

ГрИмнули постріли, 
r 

засвистши кулі, І 

ворогИ, як підкошена трава, стали падати 

одИн за одним на землю. Страх охопИв 

їх. ХотІли ховатися, та не було кудИ. 

Пробували втікати тим самим входом, але 

вІн був уже закрИтий. 

А кулі летІли безперестанку. Не було 

рятунку. КолИ ж запорожці побачили, що 

ворогІв залишИлося мало, вИбігли з куренІв 

та й рубали ворогІв гострими шаблЯми ... 

Турки так перелякалися, що ТІ, 
r 

ЯКІ 

залишИлися живИми, втеклИ до свого 

КрИму. 

Так то наші прадіди, козакИ, відбИли 

турецький напад. 

закінчИв дідусь. 
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НОВЙЙ РІК 

А що ви робИли на НовИй Рік, 

дідусю, спитав Івасик. 

На НовИй Рік, Івасику, 

розказував дідусь, мене батько будИв 

дуже рано. ТІльки почне розвиднЯтися, а 

тато вже й каже: 

Вставай, сИну, досить спати, час 

ітИ посівати. 

Я швИдко встаЮ 

вмивсіюся та вмить 

r 
з шжка, одягаюся, 

r 
за дІдову рукавИцю. 

У дІдовій рукавИці повно зерна: пшенИці, 

жИта, ячменю, вівса, гороху усе 

r 
змІшане. я це ще вчора приготував, щоб 

було чим посівати. 

Спочатку вдома посівай, каже 

батько, а потім і до людей пfдеш! 

Я став перед образами, набрав 

жменю зерна з рукавИці, посівсів І 

приказував: "На щастя, на здоров'я та 
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на НовИй Рік, щоб родИло краще, як 

r 
ТОРІК жИто, пшенИцю та всЯку 

пашнИцю... Дай, Боже!" 

Чи всІ так говорИли, дідусю? 

спитав Івасик. 

Ні, 
r 

дідусь. Не ВІДПОВІВ 

всЮди. От 
r 

частИні Украіни в Іншій 

казали так: 
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- Сfйся, родИся, жИто пшенИця, всЯка 

пашнИця, 

На цей новИй рІк, щоб уродИло лfпше, 
r 

ЯК ТОРІК. 

Дай вам, Боже, в щасті, в здоров'ї 

дочекати 

Від нового року до Богоявлfння, 

Від Богоявлfння 

Від ВоскресІння 

до ВоскресІння, 

до ста лІт, 

Поки Пан Біг назначив вік! 

Дай, Боже! 

За Олексою ВоропоЄм 



ЩЕДРИЙ ВЕЧІР 

ПІсля Різдва й Нового Року святкують 

ще одне свЯто Щедрий Вечір. Не 

всЮди називали те свЯто однаково. В 

деяких частИнах Украіни казали, що це 

свЯто Водохрещення, в ІНШИХ 

Голодна КутЯ, або Богоявлfння. 

Дідусь розказував Івасикові про Щедрий 

Вечір, як у нього вдома святкували: 

В Украіні на Щедрий Вечір батько 

ховався від дітей за пирогами, 
r , 

яю пекла 

мати. ПирогИ - це сИмвол багатства. 

Увечері, 

запалювала 

колИ 
r 

СВІЧКУ 

засЯє 

перед 

зорЯ, мати 

образами І 

ставила велИку мИску з пирогами на стІл. 

ТодІ тато сідав за столом І нахилЯв 

голову за мИскою. НІби ховався так за 

пирогами. А ми, 
r , 

щти, вдавали, що не 

бачимо його. Тодf ми питали: 

- Мамо, а де наш тато? 

291 



А хіба ж ви мене не бачите, 

дІти? - відповідав батько. 

Не бачимо, тату! 

Дай, Ббже, щоб І цього року ви не 

бачили мене за купою багатства. 

Потім батько казав нам перехрестйтися 

І запрошував 
(' 

УСІХ ДО столу, до ,,щедрої 

спбкої 
(' 

кутІ'', щоб у достатках І 

наступного свЯта дочекати! 

Бувало, лише сЯдемо за СТІЛ, а ПІД 

вікном уже й щедрують: 

Вечір, 

Щедрий вечір, пане господарю! 

СтережИ, Боже, твого товару, 

Твого товару, всЯкого статку. 

МолІмо Ббга за батька й матку. 

Добрий вечір! 

Отак ми святкували Щедрий 

оповідав дідусь Івасикові. 

А щбдо страв у цей вечір, то також 

не всЮди однаково: над Дніпром печуть 
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пирогИ з 

r 
МЛИНЦІ. 

м'Ясом 

На 
r • 

ПІВДНІ 

І смажать 

Украfни 

гречані 

подавали 

бублики, а в гуцулів вареники чи, 

як вонИ казали, , '' "пироги . 

За Олексою ВоропаЄм 

ВАРЕНИК І ПИРіГ 

r 
Раз на полумиску зустрІлись 

r 
Вареник та пирІг 

І стали скаржитись, що лЮди 

Не розрізнЯють їх. 

Вареник каже: - Я варений 
r 

В кип'Ячій на плИті водІ, 

Це не від нИні добре знають 

СтарІ і молодІ. 

Та пирогбм мене назвали 

І клИчуть, мов на сміх, 
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Хоч я варений, не печений, 

Вареник - не пирІг. 

ПирІг на те: - То правда, брате! 

ОбИдва ми з мукИ, 

Та поміж нами немаленька 

РізнИця є такИ. 

Тебе 
r 

кип'Ячій варять в ВОДІ 

Мене 
r 

печуть, в печІ 

Тож хай же тим, що це забули, 

Нас ЇСТИ не даЮть! 

Роман Завадович 



ПИРОГЙ 

Ах ви мої пирогИ, 

Ви менІ не ворогИ, 

К6ло вас би тІльки сІсти, 
, , , 

Ну, і їсти, їсти, їсти. 

Ви в кухарстві буйний цвtт, 

ПолюбИв вас цІлий світ; 

В к:Ухні ви - у лІсі пташка! 

Ну, а істи вас - іграшка. 

Їли вас 1 козаки, 

Як робИли байдаки, 

Їли вас 1 гайдамаки, 

ЛІпші ви як рИби й раки. 

Народна пfсня 
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ЯК ДІЗНАЛИСЬ ЗАЙЧЕНЯТА, 
ЩО ПРИЙШЛЙ РІЗДВЯНІ СВЯТА 

СвятИй Вечір завтра буде! Бfлий СНІГ 

лежИть усЮди. Вfтер собf скаче, а мороз 

малЮє квfти. Що ж тодf р6блять дfти? 

Оленка, хоч маленька, але вже 

господИня, як її мама. МІсить, пече 

бублики, пиріжкИ 1 щось там ще. А 

кому? Та не тобf й не менf, а тим сfрим 

зайченЯтам, що увечері в садочок 

прибігають, носиками рухають та лапками 

тупають - туп-туп! 

Оленка жалІє зайченЯт. Меле й меле 

дрібнИй мак і собf думає ось так: 

- Треба вИйти до зайченЯт на Свят-

Вечір у сад! Занесу їм пиріжкИ і солодкі 

булкИ. Вушка їм погшіджу пальцями і 

скажу їм: ,,ЗайченЯта! Таж тепер РіздвЯні 

СвЯта, прошу, 
• r 

не СПІЗНІТЬСЯ, берІть і ж те, 

- хруп-хруп!" 
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НамісИла, напекла та й спати лягла. 

Вже Свят-Вечір іде, за рукав Різдво 

веде. У хаті на ялИнці свічечкИ сЯють 

тИхо, нІби зіркИ. А у сад-садок 

прибігають зайченЯта, носиками р}'хають, а 

лапками тупають - туп-туп! А в хаті 

по вечері заскрипІли тИхо двері ... 

Хто йде? - питає вІтер. 

Хто йде? МОрОЗ ІЗ-ПІД ХаТИ 
r r 

грІзно, грІзно став гукати. 

Ой, пустІть! пищИть Оленка так 

тоненько, як комашка. - я до зайчиків 

іду, несу їм коляду, щоб дізналися біднЯта, 

що прийшлИ РіздвЯні СвЯта. 

О, будь ласка! каже 
r 

ВІТер І 

, r r 
перестав гудІти, ревІти. 

- О, будь ласка! - відізвався також 

І мороз. 

Іде Оленка, клИче зайчиків: - Гей, до 

мене, зайчики, сІрі побігайчики! 

іду, несу вам коляду! 

Я до вас 
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Вже зайчики Оленку бачать і скачуть, 

не боЯться, підбігають, бо всі вонИ Оленку 

добре знають. 

А хто перший прибІг тому Оленка 

дала пирІг, другому - бублика, третьому 

- моркву цукрову, наче шапка, здорову, а 

четвертому наймолодшому дала 

найсолодший медЯничок. 

ПоклонИлись зайченЯта низенько 1 

сказали швиденько: 

- О, дЯкуємо тобІ, Оленко! - та й 

посідали. Ніхто не спізнИвся. Всі 

їдЯть-під'їдають - хруп-хруп! 

І так дізналися зайченЯта, що прийшлИ 

РіздвЯні СвЯта. 

За Романом Завадавичем 
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ВЕЛЙКДЕНЬ 

Великодні свЯта припадають на весну. 

Гарно й весело тодІ! Сонечко пригріває 

землю. Надворі стаЄ тепло. Трава 
r 

зелеНІє, а дерева вже мають лИстя. У 

садках починають щебетати пташкИ. 

Перед 

писанкИ. 

ВелИкоднем пИшуть дівчата 

fноді хлопці також пИшуть. 

Багато дітей умІють гарно писати писанкИ. 

Перед Великодніми СвЯтами понапИсують і 

собІ писанок І ще лЮдям крашанок 

накрасять - то червоних, то жовтих, то 

голубИх. 

У суботу ввечері всІ їдемо паскИ 

святИти. Одягаємо нову святкову одежу. 

Яка то велИка радість, колИ співають 

Xpucm6c Воскрес! ЛЮди христосуються, 

вітають однІ одних, зі свЯтом ВоскресІння 

Христового поздоровлЯють. 

А вдома так гарно! ПІсля Великодньої 

299 



300 



Служби даЮть одне одному свячене яЄчко, 

радісно розмовлЯють і їдЯть свячене. 

Потім хлопці біжать до церкви, до 

дзвінИці, де цfлий день дзвонять, нfби 

грають у Великодні дзвони. 

співають гаівки, або гагfлки. 

Дівчата 

Гарно святкують українці ВелИкдень! 

Ксеня Турко 

ВЕЛЙКДЕНЬ НА ЧУЖій ЗЕМЛі 

Мабуть, немає 
{ . 

На СВІТІ такої країни, 

щоб у ній не було украінців, якf заїхали 

тудИ в надfї на краще життЯ. Ось як 

споминав давні часИ одИн українець. 

ВелИкдень! 
{ 

І пригадується меНІ той час, колИ ми 

зазнали багато мук 1 труднощів. 

мали навіть своЄї рІдної церкви. 

тут ми збудувсіли церкву. 

І не 

Нарешті 
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~ . 
Досі ми, святкуючи ВелИкдень чи ІНШІ 

свЯта, жилИ споминами минулого. Наші 

~ 

летши тудИ, за море, на 
r 

РІдну думкИ 

землю. Наші серцЯ відчували вІдгомін 

великодніх спІвів, що їх співали в Украіні. 

КолИ ми згадували все те, багато з нас 

посвЯчували Паску щИрими сльозами 

глибокого суму. 

Тепер у нас є своЯ церква. І здаЄться 

нам, що ми не сИроти, не вИгнані в чужу 

далеку сторону, що маємо щось такИ своЄ 

r 
щось рщне. 

Незабаром буде ВелИкдень. Цього року 

гарна погода. У сІ бажають, щоб Господь 

дозволив 

ВелИкдень 

відсвяткуна ти 

так гарно 

цей перший 

й радісно, як 

святкували його колИсь у рІдній Украіні. 

І вИслухав Господь наші щИрі бажання. 

Ніч із Великодньої Суботи на НедІлю 

була тепла й гарна. Небо погІдне. Ще й 

тепер стоїть в уЯві та незабутня хвилИна. 
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Рано-вранці, колИ ще й сонце не 

вИглянуло, коло церкви вже зібралася 
, 

ПрийшлИ блИзькі, прибулИ лЮди громада. 

далеких 
r 

було української з СТОРІН, де не ще 

церкви. 

Прибуло багато людей. 

Навколо церкви поставили рядочком 

святочне печиво, паскИ у кошичках, а серед 

них - нІби усміхалися чудові писанкИ. Але 

нащо поприносили їх, 

немає? 

Хто ж посвЯтить? 

колИ священика 

Ні! Про це тодІ ми не думали, бо 

кожний з нас відчував свЯтість у душІ. 

А може булИ 

бажання і почування 

при цьому й 
r • 
ІНШІ 

нагода побачитись 

r r 
з Іншими, за рІдним звИчаєм побажати 

Xpucm6c Воскрес! 

А скІльки ще Інших почувань збудИлось 
r r 

тодІ в душІ кожного з нас, почувань 

щИрих і чИстих. 
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Почалося Богослуження. 

Співав дяк. Це був одИн ІЗ нас, що 

, , • r 
трохи знав церковнІ СПІВИ. Спів був дуже 

гарний. 

душею, 

Ми ВСІ співали серцем, співали 

r 
не тІЛьки устами. Наші душі 

розливалися І сумом, І радістю в цих 

великодніх 
r 

СПІВах. 

Менf ще й тепер здаЄться, що до того 

часу Я не чув І, мабуть, уже не ПОЧУЮ 

такого святого й велИчного спfву Христос 

Воскрес ... 

БоГослуження вже кінчається. На 

середину церкви виходить старенький дІд І 

каже: 

ЛЮди добрі! Довго вже я не знав 

такої радости, як тепер. ВелИкий Господь 
r 

не лишИв нас І на чужинІ. Ми зійшлИся 

тепер сюдИ так радо, так щИро, як рfдні 

братИ, як дfти одного Отця Небесного. 

ПрийшлИ ми сюдИ й паскИ поприносили 

r 
тІЛьки ж хто нам їх посвЯтить? Та от 
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послухайте мене, старого, що я скажу. 

Нехай молодші вІзьмуть корогвИ і святИй 

хрест 1 
r 

так шдемо навколо церкви, а 

Господь посвЯтить їх своЄю ласкою. 

Слова старенького 
r 
дща зворушили 

кожного . Не чекаючи, чи ще хтось хоче 
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говорИти, молодші взялИ двІ корогвИ 

(тІльки дві їх у нас і було), хтось Інший 

узЯв хрест І так зІ 

Воскрес рушили з церкви. 

r 
сшвом Христос 

Сонце вже світИло, на небі з'явИлося 

r 
кшька ріденьких хмарок. ВонИ нfби 

збиралися саме над нами. Пам'ятаю 

добре, 
r 

що як пльки наблИзились ми до 

пасок, хтось зауважив: 

Скоро дощ буде! 

Нараз почалИ падати велИкі краплі 

дощу - почалИ й за хвилИну перестали. 

ЛишИлися тІльки краплі на писанках та на 

печиві, на пасках. 

Не забуду ніколи, яке почування 

вИкликав у всІх зІбраних той несподІваний 

великодній 

показалися 

дощик. 

блискучі 

в 

сльози. 

очах людей 

Кожний 

відчував, що щ краплі впали, як Боже 

благословення. Це тим бІльше відчувалося, 

саме тодІ, в ту хвилИну, колИ всі ми з 
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хрестом І корогвами проходили коло пасок 

І однодушно співали Христос Воскрес! 

Тих почувань, що пережИв я тодf, що 

пережилИ Інші, я ніколи не забуду. 

Записала Ксеня Турк6 

ЛЕГЕНДА ПРО ПИСАНКЙ 

Минув уже третій день, як помер 

Христос на хрестІ. Уже третій день Його 

Мати, МарІя, журиться - не їсть і не п'є 

нічого. ЖінкИ приходили до неї, 
r 

ХОТІЛИ 

ПОТІШИТИ її, просИли, щоб вона з'fла щось. 

Але МарІя й діІ.лі нічого не говорИла й 

ні чого не їла ... 

Одна з тих, що часто приходила до 

Матері Божої, була бІдна 
r 

Ганя. у ДІВЧИНа 

r 
вранці, колИ 

r 
НеДІЛЮ ВСІ радІЛИ, що 

ХрИстос воскрес, Ганя взяла все своЄ 

добро 
r 

яЄчок пішла КІЛЬКа до 

МарІї. 
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МарІє! 

просИла вона. 

Не плач, не сумуй. 

Твій Син воскрес? 

Хіба Ти не знаєш, що 

Не сумуй, а радуйся, 

МарІє! 

Знаю, відповіла МарІя. - Мій 
r 

Син з' явИвся меНІ у СНІ. Навколо Нього 

була така Ясність, що 6чі болІли від неї. 

Знаю, мій Син воскрес. 

дІвчина дала МарІї свій подарунок 

КОШИК ІЗ яЄчками. Сльози радости 

потеклИ з їі очей і впали на яЄчка. 

І дИвне дИво сталося. Де впала 

сльоза з їі святИх очей, там на яЄчках 

зацвілИ чудові квіточкИ, гарні метелики, 

Ясні зірочкИ. У сІ яЄчка в кошику засЯяли 

всіма кольорами веселки! МарІя зрадІла й 

почала роздавати ТІ яЄчка лЮдям. 

Радуйтеся! казала Вона кожному, 

колИ подавала яЄчка, - Христос воскрес! 

Христос воскрес! 

КолИ вже яЄчок не стало, Вона з 
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подЯкою віддала кошик 
~ . 

ДІВЧИНІ. Ганя 

взяла кошик і вИйшла на вулицю. Раптом 

глЯнула вона В КОШИК, а ВІН ПОВНИЙ 

гарних писанок. ЗрадІла 
~ 

ДІВЧИНа, бІгала 

вулицями мІста Єрусалйму і кожному, кого 

зустрічала, дарувала пИсанку: 
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Радуйтесь! Христос воскрес! 

СкІльки Ганя не роздавала тих яЄчок, а 

кошик в неї був завжди повний. ЛЮди, 

якИм вона давала писанкИ, неслИ їх далі, 

давали ЇХ Іншим і віталися словами: 

Христос воскрес! 

Так за короткий час усІ лЮди в мІсті 

знали, що Христос воскрес. 

На пам'ять про це чудо в Украіні 

пИшуть 
, 

Перед ВелИкоднем писанки. 

пИшуть писанкИ 
, 

Украіні, 
, 

не лише в але 

також поза Украіною 
, 

1 - там, де живуть 

українці. На ВелИкдень дарують їх 

рІдним 1 друзям та шанують їх як велИкі 

скарби. 

За 6льгою Цегельською 
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ВЕЛИКОДНІЙ СТІЛ 

Нюх! Нюх! Як гарно щось 

пахне! Десь тут недалеко мусить бути 

смачна пожИва, - сказав Рябко і понЮхав 

навколо своfм носиком. - Нюх! Нюх! О, 

щось є в цій кімнаті. І ВІН пхнув 

носом двері. ВонИ відчинИлися. - Ах! Та 

це Ж ВеЛИКОдНій СВЯТКОВИЙ СТІЛ. У ее 

готове до посвЯчення! Як пахне шИнка! 

О, і ковбаса тут! Є й бабка та рІзне 

, ' г , , печиво. ав ... гав ... аж слина тече. 

хоч понЮхати зблИзька. 

І Рябко підійшов до столу, став на 

задні лапки, а передніми торкнувся до 

столу. 

Ніхто мене не бачить, - подумав 

собf. Поки прИйдуть святИти писанкИ, 

ковбаси, паскИ, Яйця, спробую дечого 

покуштувати. 

І вже ось-ось почав би їсти, колИ б 
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не заскрипІли двері. ОдИн велИкий сКІк 

І Рябко вже шд столом. 

ввійшлИ два сірІ котики. 

До кімнати 

сказав одИн. 

ДивИсь, 

Мр... няв, 

Мурку, що тут на столІ! 

По куштуймо всього потроху. 

Мр... няв, погодИвся другий 

котик. - ТІльки швИдко, бо хтось може 

ввійтИ. 

Ну, як що так, то скачfмо! 

І котики відбИлися вІд підлоги, як 

м'Ячики, та й гоц - уже на столІ! 

А Рябк6 
, 

зл6сти. аж затрясся ВІД 

От 
( 

безсор6мні, 
( 

погані! Та ЯКІ ЯКІ 

це пр6сто ЗЛОДІЙСТВО! подумав ВІН. 

Господарі 
, 

великодній приготували СТІЛ, а 

вонИ х6чуть усе з 'істи. Ах , І ' ви, злодюги. 

Геть звІдси! Зараз вам хвостИ повириваю! 

І Рябко загавкав голосно на КОТІВ. 

Раптом до кімнати вбfгла бабуся й 

побачила, що дfється. 
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r( 

А котИ гоц-гоц! Зіскочили зІ 

столу, наїжилися та й почалИ пИрскати. 

КотИ! Геть, котЮги! - крИкнула 

бабуся . Мурко й Варварка знИкнули за 

дверИма. Бабуся підійшла до Рябка. 
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Добрий, дуже добрий наш лесик 

Рябко. Розумний. Не дав котам зробИти 

шкоди. І бабуся погладила Рябка раз, 

другий І третій. Дістанеш, песику' 

нагороду за те. Дістанеш ковбаску. 

Рябко спустИв в}тха, сховав хвіст шд 

себе. НіЯк не тІшать його похвали ВІД 

бабусі. І не взяв він ковбасИ від бабусі, 
r 

тшьки тихесенько вИйшов за двері. 

Що сталося нашому Рябкові? 

подумала бабуся. 

Може, хворий? 

Не хоче істи ковбасИ. 

Але Рябко був здоровий·:· · ТІльки не 

зовсім певний, ЧИ справді ВІН повИнен 

дістати похвалу й нагороду. 

своїм куточку та й думає. 

ви, І дайте йому пораду. 
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ЯК ЯЄЧКО КРАШАНКОЮ СТАЛО 

Була собІ дІвчинка Уля Моргуля. мала 

вона курочку Журочку. Курочка Журочка 
, 

зерна дарма не їла, щоднЯ неслася, щоднЯ 

дІвчинці одн6 яЄчко дарувала. Подарувала 

У лі яЄчко і в суб6ту під ВелИкдень. 

Поклала У ля яЄчко в к6шик і каже: 

- Це менІ крашанка буде! 

Почуло яЄчко та й злякалось: 

- Що вона зі мн6ю буде робИти? 

І яЄчко вИкотилось ІЗ кошИка та й 

утекл6 в сад. К6титься вон6 по свіжІй 
r , • , , , 

травІ, аж назустрІч - друге яєчко, але не 

бІле, а так гарно розмаль6ване, аж 6чі в 

себе вбирає. 

- Хто ти? питає Улине яЄчко. 

Яйце чи не яйце? 

Авжеж, яйце, ще й пИсанка! 

відповіл6 г6рдо зустрІчне яйце. - Катруся 

д6вго мене малювала, три фарби добирала. 
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А 
r 

це? НаВІЩО ж 

Хе-хе, ти, мабуть, сьогодні 

народИлося, нічого 
, 

Завтра що не знаєш. 

ВелИкдень! 

А чого ж ти по саду блукаєш, 

колИ таку гарну сукбику маєш? знов 

питає Улине яЄчко. 
~ 

Щоб мене ЗаЙЧИК CTplHYB, у КОШИК 

поклав 1 на плечах під церкву між дітей 
~ 

приюс. От буде радість! 
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й 
r 

меНІ на ВелИкдень Треба 

прибратися! подумало У лине яЄчко. 

Ой, яке я дурненьке, що крашанкою не 

ХОТІЛО стати, ВІД у лі Моргулі втекло ... 

Вернуся додому, нехай мене у ля 
r 

ВІЗЬМе, 

хай помалЮє! 

ПрикотИлось 
, 

хати, У лі яєчко до а 

немає, І кошика немає ... Пішла Уля ДО 

подруги 
, , r 

яЄчок крашанки красити, юлька у 

, 
понесла. кошику 

fнші яЄчка завтра крашанками будуть, 

може зайчик під церкву ЇХ принесе ДІТЯМ 
r 

На ВТІХу ... А Улине яЄчко буде лежати 

не прИбране, забуте ... 

ПосумнІло, зажурИлось яЄчко та й 

думає: 

r 
КолИ так, то нащо меНІ на цьому 

r • 
СВІТІ жИти? Піду ВТОПЛІОСЯ! ТІльки -

де? 

ДИвиться яЄчко СТОЇТЬ каламар, а В 

ньому щось сИнє блищИть. 
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Ось де в топлЮся! 

яЄчко і стрибнула в каламар. 

крИкнуло 

Та каламар не глибокий, чорнИла в 

НЬОМУ мало, нема ЯК на ДНО пірнути! 

Покачалось яЄчко сюдИ-тудИ в чорнИлі -

дарма! 

зостався. 

БокИ посИніли а чубок бІлий 

СердИте яЄчко видряпалося з каламарЯ 

та й задумалось: 

- Не маю щастя! Не щастИть менІ! 

Аж глип, ІЗ дзеркала дИвиться на 

нього яЄчко таке 

темносИнє, тІльки голІвка бІла. 

гарне, 

У лине 

яЄчко всміхнулось 1 воно всміхнулось. 

У лине яЄчко вклонИлось 1 воно 

вклонИлось. У лине яЄчко по котИлось йому 

назустріч, котИлось-котИлось, аж ударилось 

об скло ... 

- А-а-а, то це так? 

У лине яЄчко пізнало, що ця гарна сИня 

крашанка - воно саме. Так воно зрадІло, 
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що й розказати годі! 

Аж тут У ля Моргуля йде, крашанкИ 

несе: жовті, червоні, зелені... як побачила 

сИню крашанку, дуже здивувалася, 
r 

ЗВІДКИ 

вона тут узялася. 

каже: 

Думала-думала та й 

Мабуть 

подарунок принІс! 

r 
меш заєць 

І вона по гладила яЄчко 

мов би то сам зайчик був. 

узяла сИнє яЄчко в кошик 

саму середИну. 

І 
r 

сИня крашанка, радІла що 

настав ВелИкдень. 

r 
ІЗ ЛІСУ 

паnьчиками' 

А потім 

поклала, в 

й 
, .. 

для неІ 

За Романом Завад6вичем 

ТВАРМНИ ПЙШУТЬ ПИСАНКЙ 

ВзялИся звірЯта 

ПИсанку писати, 

Бо іде ВелИкдень 

Це ж велИке свЯто! 
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Зайчик на драбИні 

ПИше взори сИні, 

А лисИця помагає, 

Така добра нИні! 

МИшка із грибочка 

ВидивлЯє очка: 

- А то в нас вже буде 

ПИсанка ніврочку! 

Гуска ще під крИла 

Пензлі захопИла. 

пташка заспівала: 

- Всім робота мИла! 

Лиш сова оспала 

ЛЮто забурчала: 

От менf б далИ це -

Я б намалювала! 

Кінчають звірЯта 

ПИсанку писати, 

Раді та веселі, 

Що надходить свЯто! 

Леся Храплuва 



УКРАfНСЬКЕ НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО 

Здавна украінський 
~ , 

нарІд жив серед 

чуд6вої 
, 

ВелИчні г6ри, вкрИті природи. 

, 
лісами, пахучі 

, 
квітучі густими полонини, 

садИ, шир6кі 
, 

пшенИці, степИ, поля 

сріблИсті 
~ 

Щебетання жайворонків РІКИ. 

над полЯми, чуд6ві трелі солов'ів у гаЯх 

та х6ри Інших пташ6к - усе це створИло 

в 
~ 

душІ українського нар6ду глиб6ке 

відчуттЯ красИ. Та йому бул6 мало 
, 

прир6дної красИ, І ВІН почав сам їі 

творИти, прикрашунав своЮ одежу, п6суд і 

знарЯддя праці; дбав щоб хатИ булИ чИсто 

побfлені, 
~ о 

ПрИВІТНІ, щоб бІля хати булИ 
~ 

гор6ди й сад6чки з квІтами. А СКІЛЬКИ 

уваги віддавав він сво ім церк6вцям! 
, 

Предки українців творИли й співали 

гарні 
о ~ 

ПІСНІ. 

вигравали на 

власного вИробу. 

Танцювальні 

музИчних 

мел6дії вонИ 

інструментах 
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У cf щ й подІбні скарби називаємо 

українським народним мистецтвом. Їх 

творИв нарід віддавна 1 творИть їх тепер, 

передаючИ з поколІння в поколІння. Кожне 

наступне покоління старається зробИти своЄ 

мистецтво ще кращим. Воно є дорогИм 

скарбом народної культури. 

Ксеня Турко 
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НОВЙЙ СТРІЙ ДЛЯ ЛЯЛІ 

Ааа, а-а, а-а! 

Спи, лялЮсю мала! 

Покладу тебе 
r 

в ЛІЖКО 

Спи, спи, спи, моЯ потІшко! 

Ааа, а-а, а-а! Ой цить, цить! 

БІля тебе зайчик спить! .. 

Ааа, а-а, а-а! 

Спи, лялЮсю мала! 

Загорну тебе в перИику 

І присплЮ своЮ дитИнку ... 

Ааа, а-а, а-а! Ой цить, цить! 

БІля тебе котик спить! .. 

Ааа, а-а, а-а! 

Спи, лялЮсю мала! 

Погашу зараз 
r 

я СВІЧКУ 

І заклИчу темну нІчку! 

Ааа, а-а, а-а! Ой цить, цить! 

БІля тебе ЛЮба спить! .. 
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- Добре, лЯлю, що ти вже заснула, 

сказала ЛЮба. - А тепер я тобІ вИшию 

сорочку. Ти будеш мати такИй гарний 

украfнський стрій, як я. 

І ЛЮба взяла велИку голку, засИлила 

черв6ну нИтку та й почала шИти. 

ПересИлює г6лку через сор6чку - спереду 

назад, а ззаду наперед - шИла, шИла аж 

дИвиться: щось не так. 

- Черв6ні ниткИ виразно вИдно, але 

щось я не так роблЮ, бо це з6всім не 

виглядає, що будуть такf зірочкИ, як на 

моfй сор6чці, - сказала вона. 

ЛЮбо! ЛЮбо! - клИче мати. 

А де ти, д6ню? І мати увійшла в 

кімнату. Як побачила, що ЛЮба шИє, то 

й скрИкнула: 

Ай, ЛЮбцю! Хто тобf дозв6лив 

брати г6лку! Ти ще 
r 

Не ВМІЄШ шИти. 

М6жеш пllльця прокол6ти! 

- Я х6чу лЯлі вИшити сорочку, таку 
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r 
як ви меНІ вИшили, мамо. Але дивІться, 

вон6 щось не виглядає так як зірочкИ, -

заплакала ЛЮба. 

Не плач, не плач, ЛЮбцю, 

заспок6ювала мати. Ти ще мала, але 

як вИростеш, то я тебе навчу вишивати. А 

тепер скажИ, якИй стрій ти хочеш вИшити 

лЯлі. Я попрошу бабусю, а вона тобf 

вИшиє. 

ЯкИй? спитала ЛЮба. Не 

якИй Інший, тІльки украінський! 

В українців є багато народних 

стр6їв, поЯснювала мати. Кожна 

околиця в Украіні має свій відмІнний 

нар6дний стрій. Ось тут на цій картИнці -

бачиш? РІзні стр6ї кИївський, 

полтавський, 
r 

запорІЗЬКИЙ, сокальський, 

гуцульський, 
r 

КотрИй та ІНШІ. же ти 

хочеш? 

О! Так ЇХ багато! І 
r 

ВСІ таю 

гарні! - сказала ЛЮба. - Я думаю, що 
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полтавський такИй, як мій. 

- Д6бре! - сказала мати. - ХодІмо 

до бабусі, попр6симо їі, щоб вИшuла для 

літі украінський стрій. Якщ6 вона зм6же, 

то вИшиє ще й гуцульський, бо вона вже 

казала, що вИшиє тобІ гуцульський стрій. 

Мамо, а колИ почалИ вишивати 

рІзними кольорами в Украіні? Хто їм 

показав це так робИти? - запитала ЛЮба. 

ХодІмо до бабусі! відповіла 

мати. - Запитай їі, а вона тобІ розкаже. 

Ксеня Турко 

ЯК ПОЧАЛЙСЯ ВИШИВКЙ 

- Бабусю, - запитала ЛЮба, - хто 

вас навчИв вишивати? 

Бабуся відклала вИшивку набік, 

поглИнула на ЛЮбу й відповіла: 

- Мене навчИла вишивати моЯ бабуся. 
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А хто П навчИв вишивати? 

питає далі ЛЮба. 

- їі навчИла їі бабуся або мама, 

сказала бабуся. - КолИсь дівчата вчИлися 

вишивати від мами або від бабусі. Тепер 

уже можна вчИтися на курсах вишивання. 

А хто вИдумав вишивати? 

питала далі ЛЮба. 

Це сталося колИсь давно, почала 
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розказувати бабуся . 

. . . КолИсь, дуже давно, колИ ще не 

було ні машИн до шиттЯ, ні фабрИк, лЮди 

шИли тодf свій одяг руками. 

Одна мала 
r 

ДІВЧИНКа попросИла своЮ 

маму, щоб по шИла їй нову сорочку. Мама 

почала шИти. КолИ не вИстачило їй бІлої 

нИтки, вона взяла чорну й докінчИла шИти 

сорочку. дІвчинка одягнула нову сороу:ку 

й пішла бавитися надвІр з Іншими дітьмИ. 

о' ти маєш нову сорочку' 
r 

сказали ДІТИ. - Яка гарна вона! 

- Я попрошу маму, щоб і менІ таку 

по шИла 1 прикрасил~ чорною нИткою, 

сказала одна дІвчинка. 

Але мама другої ДІВЧИНКИ мала чорні 

й червоні ниткИ. Вона вИшила сорочку 

СВОЇЙ ДОНі черВОНИМИ Й ЧОрНИМИ НИТКаМИ. 

Всім дівчаткам дуже сподобалися 

сорочкИ. 

Від того часу 
r 

матерІ 
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прикрашувати 

нитками. 

сорочкИ кольоровими 

Ось так почалась наша 

вИшивка, закінчИла бабуся. 

- А чому моЯ сорочка має зірочкИ, а 

Лесина сорочка квіточкИ? 

ЛЮба. 

Бабуся говорИла далі: 

Украіна дуже велИка. 

околицях по-рІзному вишивають. 

спитала 

в 
r 

РІЗНИХ 

На сході 

украіни вишивали 
r 

КВІТИ, тому Леся має 

сорочку, вИшиту троЯндами (рожами), на 

заході Украіни вишивали хрестиками, або 

зірочками, rеометрИчними взорами. Тому 

ЩО ми приїхали ІЗ західньої Украіни, я 

вИшила тобІ сорочку зірочками. 

Бабусю, 
r , 

неукраїнці, чи ІНШІ люди, 

також вишивають? запитала ЛЮба. 

Певно, що так, - сказала бабуся. 

Кожний нарfд має свої вишивкИ. 

А чи вонИ вишивають, так як ми? 

Майже ВСІ 
r 

ВМІЮТЬ шИти 
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хрестиками. ОдИн нарfд учИвся вІд Іншого, 

а тепер по 
, ( . . , . , 

ВСЬОМУ СВІТІ ВІДОМІ ХреСТИКИ. 

Украінці також вишивають хрестиками. 

- Ну, то як знати, чи то українська 

вИшивка чи ні? - знову спитала ЛЮба. 

- По взорах, дитИнко, по взорах, -

сказала бабуся. Ось тут я маю рfзні 

українські взори. Для твоЄї лЯлі я вИшию 

сорочку до українського строю. 

взір тобf подобається? 

бабусю! 

КотрИй 

сплеснула ДЯкую, 

руками ЛЮба. Я хочу такИй самий 

взІр, як на моїй сорочці зірочкИ! 

- Добре, дитИнко! - сказала бабуся. 

Але спершу я докінчу те, що я почала. Цей 

гуцульський стрій для тебе! Потім я 

пошИю твоїй лЯлі такИй стрій, як тобf, 

гуцульський. 

ДЯкую, дЯкую, бабусю! ЛЮба 

підбІгла до бабусі, обняла Іі й поцілувала. 

Анізія Коцик-МандзІй. Надя КулинИч 
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, 
УКРАІНСЬКА КЕРАМІКА 

Одного дня, 
r 

шсля сніданку, Оленка 

взяла Тараса 
r 

надвІр так, щоб мама не 

чула, І сказала: 

Тарасе, чи ти знаєш, що за два 

тИжні СвЯто Матері? Не можна забувати 

за маму' вона така добра до нас. 

О, як це гарно, Оленко, що ти 

пам'ятаєш про цей велИкий день, - сказав 

Тарас. - Треба гарно відсвяткувати мамин 

день. ПередусІм, я думаю, що треба 

купИти гарний подарунок. Чи ти вже 

надумала, 

мамі? 

якИй подарунок дати нашій 

Ні, я ще над цим не думала, 

сказала Оленка. ПІдемо разом до 

крамнИці народного мистецтва там 

щось вИберемо. Ти знаєш, наша мама 

лЮбить рІзні глечики, вази, тарілочкИ та 
r • , • , • 
ІНШІ розмальованІ речІ. 
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Дуже добре, Оленко! сказав 

Тарас. - ХодІмо зараз же. 

Добре, Тарасе. я візьму МОЇ 

гроші, а ти візьмИ свої, згодИлася 

Оленка. 

Незабаром зайшлИ вонИ до крамнИці. 
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ДобрИдень, пані! 

ДобрИдень, 
r 

ДІТИ, відповіла 
r 

ЖІНКа. Чим я можу вам допомогтИ? 

Ми хочемо оглЯнути деякі речі у 

вашій крамнИці, 
( 

ДІТИ. сказали 

Незабаром буде день матері. 

ДивИсь, Оленко! Глянь на цю 

вазочку, сказав Тарас, показуючи 

пальцем на одну вазу. - Чи не думаєш 

ти, що вона сподобається мамі? 

- Ні, Тарасе, - відповіла Оленка. 

Хоч ЦЯ ваза й гарна, я думаю, що мамі 

бІльше сподобається он та вазочка, 

розмальована по-українському. 

Їх тут так багато, сказав 

Тарас, краще ти вибирай. 

Ось ця, що так усміхається до нас 

веселими кольорами. 

показала на глечик. 

Бачиш? - І Оленка 

Це український 

глечик. Бачиш, Тарасе? Він відрізнЯється 

• r 
ВІД ІНШИХ. 
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Як відрізнЯється? - спитав Тарас. 

ПоглЯнь на цей малЮнок, 

поЯснювала Оленка. На бІлому 

дзбаночку' розмальовані жовті КВІТИ, зелені 

листочки, 

кольором. 

а все обведене 

ПоглЯнь сюдИ 

корИчневим 

~ . 
на плщ 

~ 

ПІВНИЧОК. ЯкИй же він чепурненький, ще 

й із червоним гребІнчиком на головІ! 

І 
~ 

меНІ подобається такИй 
~ 

чепурненький швничок, засміЯвся Тарас. 

- Чи не думаєш ти, Тарасе, що мамі 

сподобається 

Оленка. 

цей глечик? 

Я не знаю, Оленко, 

спитала 

. ~ 

ВІДПОВІВ 

Тарас. Із чого цей глечик зроблений? 

Він зроблений із глИни. ГлИна, як 

пласти сИна; можна виробляти з 
~ . 

РІЗНІ 

форми: глечики, мисочкИ, вази, звірЯтка, -

сказала Оленка. - КолИ глИна вИсохне, їі 

випалюють у печі, пізнІше малЮють на 

ній І ще раз випалюють. Тодf вже 
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можна готову річ уживати. У такИй 
r 

ГЛеЧИК наша мама напевно ПОСТаВИТЬ КВІТИ. 

r r • 
Але ПОДИВІМОСЯ ще на ІНШІ 

речі, 

глечик. 

сказав Тарас. Ось на цей 

Цей глечик? Це гуцульський, бо 

на ньому гуцульський 
r 

уз Ір. Такf взори 

лЮди, що живуть у лЮблять 

Карпатах 

називають 

в Украіні. Тих 

горах 

людей 

Оленка. 

гуцулами, 

Гуцули не 

розказувала 

r 
ТІЛЬКИ гарно 

малЮють кераміку, але також дуже гарно 

вишивають. 

- Чи всі ТІ, що роблять кераміку в 

Украіні, малЮють такf взори? - запитав 

Тарас. 

Ні, не всІ. ПодивИся сюдИ, на цю 

вазу. Кольори на ній fнші, сказала 

Оленка й показала Тарасові fншу вазу. 

бІлий Тут уже не 
r 

ТІЛЬКИ колір, а й 

чорний і корИчневий. На ньому лІнії, що 
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йдуть у ВСІ боки. Ті 
r ••• 

ЛlHll створЮють 

узfр. Такf взори колИсь малювали на 

мисочках та глечиках. 

А тут 
r u 

ще ІНШИИ 

Інші на цьому глечику. 

знову запитав Тарас. 

r 
уз Ір, І кольори 

Звfдки він? 

- Цей глечик і ця мИсочка мають на 

собf дуже цікаві узори, 
• r 

ВІДПОВІЛа 

Оленка. Мама казала, 
r 

що таю взори 

малЮють в околиці КИєва. Глечик І 

мИска червоні, бо зроблені з червоної 

глИни. На них КВІТИ жовті, багато лІній, 
r 

ЯКІ рОЗХОДЯТЬСЯ, ЯК ЗаГОСТрені зубЧИКИ. 

А чому цей глечик так гарно 

блищИть? - знову запитав Тарас. 

Тому, що глИну покривають 

полИвою, даnі поЯснювала Оленка. 

КолИ глечик вилалюється в печі, полИва 

топиться і покриває його. 

О, Оленко! Як ти багато знаєш! І 

як ти цікаво розповідаєш! дивувався 
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Тарас. Всі тІ глечики й мисочкИ справді 

чудові. Не легко й вИбрати, що 

найбІльше сподобається мамі. Але я 

думаю, Оленко, що ми вІзьмемо ось цей 

перший глечик, гуцульський. Наша мама 

жила в Украіні недалеко від Карпат. Він 

буде нагадувати їй рІдний край! 

добре! згодИлась Оленка. 

СкІльки він коштує? 

Лише десять долярів, сказала 

r 
ЖІНКа. 

Якщо так, Оленко, на тобІ моїх 

п'ять долярів, додай ще своїх п'ять 1 

купимо мамі цей глечик, - сказав Тарас. 

ДІти заплатИли за глечик, і задоволено 

побІгли додому. 

6льга Манастuрська 
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СЛОВО ДО ВЧИТЕЛІВ 

"Наші скарби" - сьома читанка в серії розвитку мови учня. У 
цій книжці, як у всіх попередніх, було найпершим завданням 
розвинути лексику в дітей. 

Звернено увагу також на ознайомлення з народною творчістю та 
українською літературою. 

7. скарби платівок прогнали 

емерхає повториться смів 

телефон сердито 

мить 12. зберігати зірвався 
слухавку незалежної 

Одарко держави 16. права 

галл о уявити шануєш 

Марії Тереси Йордан схиливши 

присвоїли не порадиш 

8. задихано гірко 

Відня 13. створена жаль 

продовжувала дозволяй прийняти 

схвильовано псувати кари 

влади 

9. література 14. щедрик байдужі 

мистецтво ластівочка витрачати 

творить щебетати 

ключ господаря 17. гурт 

нагоду кошару Ганнуся 

таким чином овечки сирота 

по котились засипана 

10. відмінна товар блукаю 

сумні хороший 

захоплюють мірку 18. 
на жаль полова 

акробатики 19. допоможеш 

характер 15. сльози зашепотіли 

ДОЛИНИ 

11. гумористичний куточка 20. особливості 

запроваджують важко Оксана 

мішають зідхає лавці 
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21. обурена здібність 40. крізь 

звертаємося Росії ласкаві 

пояснив зморшки 

правильно зо. боровся молодим 

наприклад даремна дяка 

букви скасували Рубана 

оспівав науку 

22. присутність Іван 

існування ЗІ. Катериною пригладила 

мовчав Микита чуба 
f/ почепила 

З2. панщину 

2З. 
захрипне 41. буквар 

Йосип 
24. переважно з з. вимовити Совгирем 

Керен 
онука кудлатою 

Даrлес журавлі сліпим 
відомі ріллі оце 
серед 

пригадую 

Роберта З4. розпалює лугом 

Ді яни душі м'яв 
Мальвіни підпирають 
кольори залізні 
сорому 42. подіти очі 

посивів З5. сіни 

попід 

25. згадав З6. тиші ліворуч 

граматики перебирає донизу 

чумаки Бондаренко 

26. грудях 
мандруєш сперечатися 

серденько парубче вмістити 

ненька гм ... зачинились 

27. З7. скриньку 
4З. Аз Буки Веди 

передку 

28. Моринцях батіг 44. Краса 

Григорій по ганяє Галя 

Кирилівки воли 
віку 

Енrельгардта 

кріпаками З8. паркану 45. струмок 

ку-ку калиною 

29. прибуток ясніла 

Петербурзі З9. закривали.· метелики 
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46. голубе нагайкою 65. розмовляв 

соловейка долівці добираючи 
ледачі прибували 

47. чоло сиплеться сліди 
полікую кайданів 

48. незабаром чортополоху злодій 

викупили ВИЙШЛО 

цар 58. язиком злизала 

маєток 66. 
49. Сибір випала доля 

лавровий орати 67. ховрашка 

муки дізналися 

50. поет 

59. натягали 68. хитала 

51. краєвиди зупинялися рідше 

ярмарок кочовиками смерти 

релегійні 
60. офорти де-не-де 69. особи· 

міді лози Семен 
киргизькі 

солома 

52. застав 
Тангі з гомін 

спідлоба Кайса 
агов-гов-го 

кривдять 
табуном 

гайда 
кумис 

53. непокірний кобиляче 70. ява 

гайдамака кишені 

вигадки 
61. бур'яні 

подушив 

обійме помалу 

повстануть 
обітре 71. дехто 

62. 
хтонебудь 

54. наступного хліб 
задумалася 

доведеться 

55. зазнає 
невинних 

жмуриться 

бурчить крали 
придумай 

простягають 
в'язень 

запалився 72. по важне 
63. неохоче 

пишне 

56. підвести таки 
ЦЯЦЯ 

косарі вилася 
качатися 

колоски 

зернятко 
64. завважив 73. комір 

блискучих упирається 

57. заступник узялися подерта 
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74. черга оксамитом барвінком 
вцілила лан жайворонок 

жито 

75. Весиянку жати 90. світає 
підхоплюють копи палає 

парами товариству мріють 
навкруг чужині рясні 

обступили сторожа 

тужиш 84. тече повита 

двір явора росою 

верболози споконвіку 
76. фу-у-у лози 

ображено хлюпочуться 
91. однаково 

дзвіниці поміж 

хвалько осокою 
згадає 

неоплаканий 
качуром 

СВОЇМИ 77. ге ряску 
несвої 

виставляє 

евитку 85. вишневий 
замучили 

хрещена мати хрущі 
92. ох 

плугатарі 
заповіт 

78. подоляночку ждуть 
поховайте 

поза сім'я 
кручі 

попа 

завіса 86. 93. вражою 

79. обновами 87. 
окропі те 

неначе 
вольній 

лиштвою тополі 
пом'янути 

стьожку витає 
незлим 

емушеву 

шкапові 
88. 94. Дунаю думи 

уривок рибалонька 

80. лихо скіпок 

пилину 

81. цурайтесь попідтинню 95. Франка 

серпня 

82. Гамалія 89. найдете Карпат 

завзятий нерозумних провів 

сонну природи 

83. Скутару розбудила Мирон 

дожидають уквітчала мавка 

яничара рястом прутик 
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стинає здурив січку 

будяків небо же набридли 

зілля ехуд 

однолітки 101. по крутив сновида 

склади змилувався 

96. чотириста табличках га 

загадкою а-ба-ба га-ла-ма-га 

пи скливим 105. ремінь 
97. затикає наввипередки підпережися 

шостому визнати личком 

Павло пильним лупку 

напам'ять спосібним протягом 

удруге хлопаком Лучка 

вітчима ліпше болота 

переконатися порохом 

98. rімназії переставив 

складати віршики 106. шкоду 
університету 102. ЦОМУ не КЛИЦИС яструб 

друком галамага проте 

редактором бідолаха .череда 

засудили різкою торік 

тюрми опівдні сорок 

в'язниці тазе штук 

Австрії справуйся влади 

доктор заохотив німіючий 
філософії дай-но снк 

професорська ба колишнього 

колеrія 103. надії пастиря 

міністерство будущину трепотом 

погодилося туман цокотіла 

вісімнадцятий адже 

заставить о в 

99. повісті докладно 

довбав поступу 107. дурню 
ззаду мисліте сьо-сьо 

усадити причина громадячись 

стебло формулював 

микав 104. тридцять дзьоботіли 

нитки штурханців 

каптана пац 108. немов 
блиску недосяжний 

100. бовщем проклятий випрямившися 

шепеляво пошарпав тріпочучи 
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кши добро І24. ЗЛОЇ 
зламаний стереже волі 
перейняв жарт ет 

коштувала порожній 

обдурити І25. отакі 
109. ріпку спровадити нізащо 

Андрушка бо 
Марушка 

Мінка ІІ5. вістку І26. 
Фінка липі 

КИЦЯ волочаться 127. сухі 
Варварка привалив вивісив 
Сіроманка важкий 

мотику 128. Азії 
гною ІІ6. драпнув хоробро 
грабельками 

правив 

підгромадив ІІ7. ложалітися замки 

марно рогом батьківщини 
поливав обману 

охоти вирішив І29. виходу 
кулак байці 

критися 130. перемогло 
І І О. пень хан 

піт ІІ8. хап Батей 
торочку горло 

ДОМОВИЛИСЯ 

роздер 

ІІІ. спідмичку ІЗ І. дрімають 
119. Осел плоду 

112. Лев стогне 

тоном 

І13. шпарку 120. клапає в'ються 
Бурко дурниці 

загоном 

пес 

змалку І2І. документ ІЗ2. галагап 
приятелі копито дзіньо 
жнива підкова дрижиш 

жалібно печатка босий 
ГОСПОДИНЯ доженеш 

І22. прогалину 

114. коморі лікоть ІЗ З. іспиту 

гніздах спочатку лютий 

ситі кандидат 

гладкі І23. диплом 
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зіскать брязь гарячку 

зоології зась 

тиран 

кат 138. признавалась 144. змерзли 

велить Лариса досипляє 

спалить Косач 
притулила 

лютому 
операцію 

134. бодай Волині 

пропав жвава 
145. прилине 

Свирид козачка 
мила 

морока Ізидорі 

миг 
146. 

варстат 139. 
мірить фортеліяні 147. біда 

провертить Єгипту вилупився 

зіб'є Кавказ 

Крим 148. надулись 

135. плюнув постійно зирк 

розібрав освіту квокче 

лад одинадцять 
цвірінькнув 

тьфу історію 

солодке 
149. вибачай 

закоротке 140. Надія клопоту 

Конвалія курник 

136. книш прибраним гай 

плескатий виявила 
зозуля 

цибуля драми 
от 

часник вдачу 

лукатий 150. турбуйся 

поприсипуваний 141. закликає 
відрізав 

нутрі коритися 
бузько 

благо вічно заклекотів 

бараболя 

звідтіля 142 лекції 151. дядино 

відступала сови 

137. красен Михайлик 

прикре поводилися 152. дуплі 

діло 

топірцями 143. виливала 153. заведе 

брень Лисенків гу-у-у 

пітьма познайомилася утримався 

гаразд мелодії годі (страх та годі) 
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154. че-че-че плі в 174. 
сорока-білобока знічев'я 

скригоче прялась 175. прозі 

заплющила тендітна збийтесь 
невід буйним 

155. голубчику додолу розкішним 

красти шелестить 

дрібніше 163. СЬОМИЙ помітно 

глухому удержався тремтить 

цур прип'яв 

снаги 176. досі 

156. 
164. 177. млі 

157. сваритися вершини 

перезимував 165. черешеньки гасне 

ваблять 

158. горобличкою спілі 178. запрягся 

гороб'ята встиг 

боронити 166. хижі плиг 

гуляти стало став 

буханець 

159. луну нори 179. граки 

полинути схаменулась розбійниці 

прозорі куниці 
167. Ольга Кобилянська держи 

буяти Буковині поли 

хибким себто 

таємне шістнадцять 180. 
гучніші 

181. 168. нарікала лона 

160. мов цінити нектар 

безліч 

161. долі 169. кучерях 

востаннє 
таїть 

палкії 170. пригорнув постіль 

гадки 
вовченя 

171. ТОЩО кошеня 

нагадувало 

162. Роберт Брюс насміхалися 182. вгледіли 

потріскану зневажають їжак 

стелю 172. хрюкнув 

павутиння жах 

павук 173. попало 
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183. складе 192. печеню пашіли 

розважати сякі-такі комина 

вовчиці шур підсмаглі 

клубочком мельк грінки 

здаля віч 

193. душно наточивши 

184. вирій заслонила кухлик 

кру-кру-кру кривулькою жадав 

за ки досягнути нащадки 

зітру клапов}'хі 

зітру (на порох) 200. буланий 

185. мерехтить дзяв-дзяв конюшину 

шл.ях змучився вигляджу 

упрів- ві всі 

186. джиrунець діброву 

тр і лі 194. бадьорі набувай 

харчі вибрикують гриву 

Господь власну непом'яту 

зімлів пошився в дурні заплету 

молокососи 

подався 201. поrідний 
187. нанашко небесами 

rаздинечко 195. єдина плодистий 
свашко нумо барвистий 
ет уторує 

базікаєш мерщій 202. приземлитися 
пусте груші 
на терликав 196. звікуєм 

сливи 

борні 
виноград 

188. малини 
садовина 

гриби 197. 6лива столиця 
величають он де Канева 
папитай іга-га-га картини 

189. Творця 198. так, тік, так 

осотів 203. Харків 
190. Брисько звик водять 

грубий Мурмило 

cone нявкоче 204. Степан 
Куценький каламар 

спортові чорнило 205. інженером 
фабриці 

191. навів 199. кулів фур-р 
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летовищі утяли пробувало 

спільно сімсот 

206. Собор рушили 

223. дівка-бранка 
207. мотора 216. віра 

виразно християнами 224. передайте 
параплавом богів 

силам 225. Микола Лисенко 
208. географії перун опери 

посадник грому Коза-дереза 

блискавки композитор 

209. урядовий Дажбог 

Стрибог 226. консерваторії 

210. прем'єр Лада диригував 

президент богиня хорами 

Обєднаних Націях Ярило опрацьовував 

організації кохання 

Центральна Рада Волос 227. ритмом 
самостійність священиками дослідники 

резпубліку придивлялась Чорноморці 

Енеїда 

211. події 217. переказ Бульба 

дозрілої Царгород підірвала 

купці 

212. поштових марках посли 228. сповнилися 
установ марш 

218. охреститися малиновий 

213. свідки хрещеним батьком стяг 

минувшини патріярх кошовий 

орел 

214. попрощали 219. перехитрила 
пл ай 229. 
смереки 220. Бо гославка 
петругів несподівано 230. 
бистрих шию 

дарабі базарі 231. гуцул 

мчать 

Черемоша 221. гаремі 232. соколи 
бовть султанові 

233. 
215. змоклих 222. вдячні 

підживились думу 234. 
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235. Почаївська злочин дзюркоче 

виступало їдальні потік 

брами наслідував 

облягають 243. сильце затирликати 

монастир нудилось 

Отець Залізо 254. кумкають 
келії 244. Добре проведи 
загибає день! 255. зачарувати 

разючий приснився 

236. 
245. 256. лунає 

237. помості обрію 
тупай 246. задирака 

мир 
повернувся 257. хлипає 

блаженна засвербіли пальці 
енциклопедія 

пробачте 
затревожено 

238. застеляйте кобзу 
калачі 247. виправдувався 

ярої пшениці 
248. інструмент 

258. скаржилася 
празники чекай-но 

Ро ждество підскоком 
Водохреща 249. вирізати 

бузку 
259. 

239. спасти іноді 

Вифлеємі Івана Купала 260. струни 
околиць півеліпса 

240. кукурікання відпуст видовжене 

кудкудакання 

мекання 
250. ночували 261. овал 

мукання 
єпископ квадрат 

трах-трах 
відправляв прямокутник 

дзень-дзень 
Богослуження трикутник 

стук-стук 
знайомі поляків 

відзеркалювали 
251. затиснув 262. калік 

241. лазнички Гнат Хоткевич 

трублять 252. тропілкою Байду 

заступали 
дудкою завдяки 

сирен а 
троякий капель 

в'ю! в'ю! в тну 

ву-у-у-у-у! 263. 
253. турботи 

242. учинив побував 264. завдання 
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265. фестиваль 274. теличка коробці 

заборонено берез ни чк а жупан 

еге шаравари 

266. айскрім насунув Всеволодові 

папкорн стирчить 

піпатс 285. засідку 

лимонейд 275. благословіть Ігор 

рознощики ВМИТЬ 

крам 276. челядь відплачували 

кубки 

267. пухкатої копійці 286. зруйнувати 

кукурудзи заробили догадувалися 

баранчики бублики прокрались 

посходилися 

268. цимбалах 277. навпростець 
оголосив 

намело 
287. протирав 

заповідач 
славен єси 

рамі 
вдова 

288. команда 
паличками гримнули 

молоточками 278. гречки 
підкошена 

метелиця 
бувай здорова 

охопив 

коломийки входом 

супроводі 279. позбирайте безперестанку 

поскладайте 
гострими 

269. скрипкою 
Святвечір 

прадіди 

бубном 
грудня 

група 289. розвиднятися 

лівою 280. зажерливий ячменю 

дримкають 
календар 

жменю 

правої 
юліянський 

подібний 290. пашницю 

281. григоріянський 
Богоявління 

270. натискають емігрували 
Воскресіння 

пишики 
по-новому 

по-старому 
291. символ 

271. відміни вдавали 

Ірляндії 282. 

предмити 283. яскраво 292. достатках 
невдоволено паяциком статку 

неслося 

272. Служба Божа гамір 293. вареники 
полумиску 

273. почувався 284. замовкли розрізняють 
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294. муки (борожна) 307. взори 

міврочку 

295. кухарстві 308. пензлі 

іграшка забурчала 

байдаки 309. Єрусалиму 
321. полоннии 

296. місить 310. посуд 

туп-туп знаряддя 

меле 311. шинка побілені 

хруп-хруп слина привітні 

торкнувся предки 

297. заскрипіли дечого виробу 

грізно 

комашка 312. мр ... няв 322. покоління 
побігайчики відбилися 

гоц 323. потішко 
298. цукрову затрясся цить 

медяничок злодійство загорну 

загавкав периику 

299. припадають погашу 

накрасять 313. наїжилися 
христосуються пнрскати 324. голку 

засилила 

300. 314. ніяк наперед 

виглядає 

301. Служби 315. Уля Моргуля ай 

гагілки Журочку проколоти 

споминав неслася 

вбирає 325. полтавський 
302. відгомін авжеж со калський 

погода 

316. навіщо 326. 
303. громада хе-хе 327. 

304. Отця Небесного 317. 328. відклала 

набік 
305. корогви 318. видрипалося 

зворушили глип 329. курсах 

скло 

306. зауважив 330. машин 
краплі 319. 
зібраних 320. драбині 331. геометричними 
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332. 336. дзбаночку 337. лінії 

333. передусім 
чепурненький 

гребінчиком 338. загострені 

334. 
пластисина поливою 

форми 

335. висохне 339. 

словник 

а-ба-ба-га-ла- - a-ba-ba-ha-la-ma- безліч - countless 
ба-га ha безперестанку - unceasingly 

авжеж - of course березничка - birch grove 
Австрії - Austria бистрих - agile 
агов-гов-го - whoa-hoa-ho біда - misfortune 
адже - well then бідолаха - poor fellow 
Аз-Буки-Веди - ABC's благаю - beg 
Азії -Asia благо - goodies 
ай - dear me благословіть - bless 
айскрім - ісе cream блаженна - blessed 
акробатика - acrobatics блискавки - lightning 
Андрушка - Andrushka блиску - glory 

блискучих - shiny 
блукаю - wandering 

ба - bah бо - then 
бадьорі - daring бовть - splash 
базарі - market бовщем - lisped form of 
базікаєш - jabbering borsch 
байдаки - barks (boats) богиня - goddess 
Байду - Bayda богів - gods 
байдужі - indifferent Богослуження - Mass 
байці - fairy tale Бо гаявлін ня - Epiphany 
барабан - little drum Богаславка - Bohoslavka 
бараболя - potato бодай - may 
баранчики - little lambs болота - mud 
барвистий - colorful Бондаренко - Bondarenko 
барвінком - periwinkle борні - struggle 
Батий - Batey боровся - fought against 
батіг - whip боронити - defend 
батьківщини - country босий - barefooted 

(fatherland) брами - gates 
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б ре нь - clash взори - designs, patterns 
Брисько - Bresko вибачай - excuse me 
брязь - clink вибрикують - frisk 
бублики - ring-shaped buns вивісив - hung out 
бубном - drum вигадки - inventions 
бувай здорова - keep well виглядає - looks like 
будущину - future вигляджу - bring up, raise 
будяків - thistles видовжене - elongated 
бузку - ІіІас bush видряпалося - clambered 
бузько - stork визнати - recognize 
буйним - thick вийшло - happened 
буквар - primer виконують - perform, fulfil 
букви - letters викупили - redeemed, 
Буковині - Bukovina ransomed 
буланий - light Ьау вилася - wound (verb) 
булки - buns виливала - poured out 
Бульба - Bulba вилупився - hatched 
Бурко - Burko вимовити - pronounce 
бурчить - grumbles виноград - grapes 
бур'яні - weeds випала доля - it was his lot 
буханець - loaf (dim.) (fate) 
буяти - soar limitlessly виправдувався - justified 

випрямившися - stretched 
ваблять - attract виразно - clearly 
важкий - heavy вирізати - to cut out 
важко - sadly (deeply) вирій - warm regions 
Варварка - Varvarka вирішив - decided 
вареники - varenyky виробу - handiwork 
варстат - work bench висохне - dries out 
вбирає - attracts, draws виставляє - sticks out 
вгледіли - noticed вистачить - sufficient 
вдавали - pretended виступало - appeared 
вдачу - character витає - hovers 
вдова - widow витрачати - spend 
вдячні - grateful Вифлеємі - Bethlehem 
величають - praise виходу - escape, exit 
велить - allows, permits вишневий - cherry 
верболози - willow bushes виявила - revealed 
Весиянку - spring song ві всі - oats 
вершини - peaks відбилися - bounced 
в'ється - winds (verb) відгомін - echoes 
взагалі - in general відзеркалювали - reflected 
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відклала - laid (aside) в'ю! в'ю! ву-у- - vue! vue! voo-o 
відміни - variations у-у! wail of siren 
відмінна - distinct в'ються - soar 
Відня - Vienna в'язень - prisoner 
відомі - well known в'язниці - prison 
відплачували - paid back 
відправляв - celebrated 
відпуст - pilgrimage га - ha 
відрізав - answered sharply гав-гав - bow-wow 
відступала - withdrew гагілки - Easter songs 
віку - life гадки - thoughts 
віра - faith гай - grove 
вісімнадцятий - eighteenth гайда - away 
вістку - news гайдамака - rebel 
вітчима - stepfather галаган - coin 
віч - eyes галл о - hello 
вічно - forever Галя - НаІіа 
влади - power, authority Гамалія - Hamalia 

(mark of) гамір - clamour 
власну - own Ганнуся - Hanusia 
вмить - in а flash гаразд - well (being) 
вмістити - contain, hold гаремі - harem 
вовченя - wolf cub гарячку - fever 
вовчиці - she-wolf гасне - dies out 
Водохреща - blessing of ге - ha 

water, Feast географії - geography 
of Epiphany гірко - bitterly 

ВОДЯТЬ - were tracing гладкі - smooth 
воли - oxen глип - behold 
волі -will глухому - deaf 
Волині - Volyn гм .. м -hm .. m 
Волос - Volos Гнат Хоткевич - Hnat Hotkevych 
волочаться - drag along гніздах - nests 
вольній - free гною - manure 
Воскресіння - Resurrection, годі - enough 

Easter (Expression: 
востаннє - in the end Страх та годі!) 

вражою - hostile голку - needle 
Всеволодові - for Vsevolod голубе - sky-blue 
встиг - just had time голубчику - darling 
в тну - perform гомін - echo 
входом - entrance горбки - hills 
в цілила - struck (hit) горло - throat 
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горобличкою - female sparrow Даглес - Douglas 
гороб'ята - ЬаЬу sparrows Дажбог - Dahzboh 
господаря - host дай-но - (dial.) 
господиня - house wife come give 
Господь - Lord дарабі - rafts 
гострими - sharp даремна - in vain 
гоц - hop Дарусю - Darusi~ 

грабельками - little rake двір - yard 
граки - rooks де-не-де - here and there 
граматика - grammar держави - country 
гребінчиком - little comb джигунець - madcap 
гречки - buckwheat дзбаночку - pitcher 
гриби - mushrooms дзвіниці - belfry 
гриву - mane дзеленькають - clanging 
Григорій - Hrehorij дзень-дзень - clang-clang 
григоріянський - Gregorian дзіньо - jingling coin 
гримнули - thundered дзюркоче - gurgles 
грізно - fiercely, дзяв-дзяв - уар-уар 

threateningly дзьоботіли - gibbered 
грінки - slices (of bread) держави - government 
громада - crowd держи - hold 
громадячись - flocked together дехто - someone 
грому - thunder дечого - something 
грубий - fat (со/І.) ДИПЛОМ - diploma 
грудня - December диригував - conducted 
грудях - breast діброву - grove 
група - group дівка-бранка - girl slave 
груші - pears дізналися - learned 
гу-у-у! - whoo-oo-oo! діло - deed 
гуляти - to make merry Дія ни - Diana 
гумористичний - humorous добираючи - chosing 
гурт - group Добре проведи - Have а good day! 
гучніші - louder день! 

гуцул - Hutsui добро - property 
довбав - picked 
доведеться - come to an end 

rімназії - high school (stop) 
газдинечко - hostess (dim.) довкола - around 
геометричними - geometric догадувалися - guessed 

доглянути - take care 
додолу - downward 

давне - ancient дожидають - awaiting 
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доженеш - catch up Енеїда - Eneida 
дозволяй -allow енциклопедія - encyclopaedia 
дозрілої - ripe ет - get away 
докладно - precisely 
доктора - doctor 
документ - document єдина - only 
долини - valleys Єгипту - Egypt 
долівці - floor єпископ - bishop 
долі - fortune Єрусалиму - Jerusalem 
домовилися - agreed 
донизу - to the bottom 
допоможеш - will help жадав - wished 
дорожать - value жайворонок - skylark 
досі - until now жалібно - mournfully 
досипляє - had enough жаль - sorrow, grief 

sleep жарт - joke 
дослідники - researchers жати - reap 
достатках - plenty, abundance жах - horror 
досягнути - reach жвава - lively 
драбині - ladder ждуть - await 
драми - drama жито - rye 
драпнув - took to his heels жменю - fistful 
дрижиш - trembling жмуриться - close the eyes 
дримкають - strum жнива - harvest 
дрібніше - finer жупан - mantle of а 
дрімають - dreaming kozak 
друком - in print журавлі - cranes 
дудкою - musical ріре Журочку - Zurochku 
думи - thoughts 
думу - ballad 
Дунаю - Danube заборонено - forbidden 
дуплі - hole (of а rotten забурчала - grumbled 

tree) завважив - noticed 
дурниці - nonsense завдання - assignment 
дурню - silly person завдяки - thanks to 
душі - souls заведе - hooted 
душно - hot завзятий - persistent 
дядино - aunt завіса - curtain 
дяка - cantor загавкав - barked 

загадкою - riddle 
еге - indeed загибає - is being 
єміrрували - emigrated destroyed 
Енrельrардта - Engelhardt загоном -реп fold 
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загорну - wrap заступник - substitute 
загострені - sharpened засудили - sentenced 
задирака - bully зась - mind your own 
задихано - breathlessly business 
задумалася - lost (absorbed) in затикає - plugs 

thought затирликати - to fiddle 
зажерливий - greedy затиснув - clenched 
зазнає - will experience затривожено - alarmirigly 
зайдам - vagrants затрясся - shook 
заки - until зауважив - observed 
закликає - urges, appeals захоплюють - fascinate 
заклекотів - rattled захрипне - becomes hoarse 
закоротке - too short зачарувати - enchant 
закривали - (tears) filled зачинились - closed 
залізні -iron зашепотіли - whispered 
О. Залізо - Father Zalizo збийтесь - huddle 
замки - fortifications, зберігати - preserve 

castles звертаємося - address, turn to 
замовкли - became si lent звик - accustomed to 
замучили - tormented (tor- звичаїв - customs 

tured to death) звідкіля - from where 
заохотив - encouraged звікуєм - live through 
запалився - inflamed зворушили - moved, touched 
заплету - braid звучно - tunefully 
заплющила - closed (eyes) згадав - mentioned 
заповідач - announcer згадає - recall 
заповіт - legacy, testa- здаля (здалека) - from afar 

ment здібність - ability 
запроваджують - introduce здурив - fooled 
запрягся - hitched oneself зернятко - kernel 
заробили - earned, profited ззаду - from behind 
засвербіли пальці - itchy fingers, зирк - in а flash 

stealing (со//.) 
зіб'є - nail together 

засилила - threaded 
зібраних - gathering 

засипана - showered 
зідхає - sighs 

засідку - ambush 
зілля - herbs, weeds 

заскрипіли - creaked 
зімлів - fainted 

заслонила - covered, shielded 
зірвався - sprang (up) 

застав - found 
зіскать - benefit 

заставить - set to work 
зітру - wear out, reduce 

застеляйте - cover 
зламаний - disheartened 

заступали - obstructed, 
злодій - thief barred 
злодійство - robbery 
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злої - evil Кавказ - Caucasian 
злочин - crime кайданів - chains, sha 
злучилися - joined Кайса - Kaisa 
змалку - from youth каламар - inkwell 
змерзли - chilled калачі - kolaches 
змилувався - had mercy календар - calendar 
змоклих - wet, drenched калиною - cranberry Ь1 
зморшки - wrinkles калік - cripples 
змучився - got tired кандидат - candidate 
знайомі - acquaintances Канева - Kaniv 
знаряддя - instruments, капель - сареІІа, bar 

tools каптана - jacket 
зневажають - scorn кари - punishment 
знічев'я - for no reason Карпат - Carpathian 
зозуля - cuckoo (mountains) 
зоології - zoology картини - paintings 
зруйнувати - destroy кат - executioner 

Катериною - Katherine 
качатися - roll about 

Іван - lvan 
качуром - drake 

Івана Купало - lvan Kupala 
квадрат - square 
квокче - clucks 

іга-га-га - ee-ha-ha 
келії - сеІІ (neighing) 
Керен - Karen 

Ігор -lhor 
іграшка - it's like рІау кип'ячі - boiling 

Ізидорі - lsidora 
киргизькі - Kirghizian 

інженером - engineer 
Кирилінки - Kerelivka 
киця - kitten 

інструмент - instrument 
кишені - pockets 

іноді - sometimes 
Ірляндії - lreland клапає - flaps 

існування - existence 
клаповухі - flap eared 

іспиту - test 
клопоту - problems 

історію - history 
клубочком - ЬаІІ 

ключ - key 
книш - stuffed Іоаf 

bread 

їдальні - dining room кобзу - kobza 

їжак - porcupine кобиляче - mare's 
коза-дереза - koza dereza 
козачка - kozachok (d 
колегія - college 

Йордан - feast of Epiphany колишнього - former 
Йосип - Joseph коломийки - kolomeyka 
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колоски - heads (of grain) крізь - through 
кольори - colors ·кріпаками - serfs 
команда - command кру-кру-кру - kroo-kroo-kroo 
комашка - insect кручі - ravines 
комина - chimney ку-ку - соо-соо 

комір - collar кубки - cubes 
коморі - pantry, кудкудакання - cackling 

storeroom кудлатою - shaggy 
композитор - composer кукурікання - crowing 
конвалія - ІіІу of the valley кукурудзи - corn 
консерваторії - conservatory кулак - fist 
конюшину - clover кулів - reeds for а 
копи - stooks thatched roof 
копито - hoof кумис - koumis (mare's 
копійці - kopek milk) 
коритися - submit кумкають - croaking (of 
коробці - Ьох frogs) 
корогви - banners куниці - marteris 
косарі - reapers купці - buyers 
Косач - Kosach курник - chicken соор 
кота - scat курсах - courses 
кохання - affection куточка - corner 
кочовиками - nomads кухарстві - cookery 
кошару - sheepfold кухлик - dipper 
кошеня - kitten Куценький - Kutsenky 
кошовий - chief кучерях - curls 
коштувала - cost куштувати - taste 
коштує - costs кши - for shame! 
краєвиди - landscapes 
край - edge 
крали - stole 
крам - wares лавровий - Іaurel 

краплі - drops лавці - bench 
Краса - Beauty лад - order 
красен - from красний - Лада - Lada 

beautiful лазнички - bathroom 
красти - steal лан - meadow 
кривдять - wrong, harm Лариса - Larysa 

(take advantage ласкаві - kind 
of) ластівочка - swallow (dim.) 

кривулькою - zigzags Лев - Lion 
Крим - Crimea ледачі - good-for-nothing 
критися - secret yourself лекції - lessons 
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летовищі - airport мелодії - melodies 
лемонейд - lemonade мельк - flash 
липі - poplar мерехтить - flickers 
Лисенків - Lysenko's мерщій - quickly 
лихі - evil метелики - butterflies 
лихо - woe is me метелиця - whirlwind 
личком - cord from the миr - in а wink 

rind of а tree микав - pulled, pluc 
лиштвою - embroidered Микита - Mikita 

borders Микола - Mykola Lys, 
ліворуч - to the left Лисенко 
лівою - left мила - (adj.) deligh 
лікоть - elbow pleasant 
лінії - lines минувшини - past 
ліпше - better мир - реасе 

літа (літає) - (poetical) flying Мирон - Myron 
література - literature мисліте - letter "m" і1 
лози -willow church Sla· 
лона - bosom мистецтво - arts 
лугом - meadow мить - in а flash 
лукатий - bulbous Михайлик - (dim.) Micha 
лунає - resounds, echoes міді - copper 
луну - echo міністерство - ministery 
лупку - leaf (skull) сар Мінка - Minka 
Лучка - Luchka мірить - measures 
лютий - angry мірку -а measure 
лютому - February місить - kneads 

мішають - mix 
млі - mist, haze 

Мавка - Nymph мов (не мов) - as if 
маєток - property мовчав - was silent 
малини - raspberries молодим - youthful 
малиновий - crimson молокососи - green horns 
Мальвіни - Malvina молоточками - hammers 
мандруєш - wandering монастир - monastery 
Марія Тереса - Maria Theresa Моринцях - Morentsi 
марно - for nothing морока -а bother 
Марушка - Marushka мотику - hoe 
марш - march мотора - motor 
машин - machines мріють - day dreamin 
медяночок - honey cookies мр ... няв - mr-iow 
мекання - bleating мукання - mooing 
меле - grinds муки - suffering 
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мукИ - flour науку - schooliпg 
(борошна) (lessoпs) 

Мурмило - Murmello нащадки - desceпdaпts 
мчать - hurries небавом - sооп 

м'яв - rumpled небесами - іп the heaveпs 
небо же - poor fellow 
невдоволена - discoпtentedly 
невинних - іппосепt 

набік - aside невід -web 
набридли - disgusted недосяжний - uпattaiпable 
набувай - acquire незабаром - sооп 
наввипередки - competitively незалежної - іпdерепdепt 
навів - aimed 

незлим - поt bad (good) 
навіщо - why 

нектар - пectar 
навкруг - аІІ arouпd 

немов - as if 
навпростець - shortcut 

неначе - as if 
нагадувало - remiпded 

ненька - mother 
нагайкою - whip неоплаканий - uпmourпed 
нагоду - opportuпity 

неохоче - reluctaпt 
надії - hopes непокірний - rebellious 
Надія - Nadia непом'яту - uпcreased, 
надулись - puffed up uпwriпkled 
на жаль - regretfully непарадиш - сап't do aпythiпg 
найдети - will fiпd about it 
наїжилися - bristled нерозумних - stupid 
накрасять - dye, color несвої й - поt опе's оwп 
намело - drifted неслася - laid ап egg 
нанашко - godmother неслося - floated 
напам'ять - from memory несподівано - uпexpectedly 
наперед - іп froпt нитки - threads 
наприклад - for example ні в рочку - certaiпly 
нарікала - complaiпed нізащо - for пothiпg 
наслідував - imitated німіючий - dumb 
насміхалися - ridiculed НІЯК -по way 
наступало - advaпced нори - hole 
наступною - пехt (time) ночували - stayed over пight 
насунув - pulled over нудилося - got bored 
на терликав - scraped оп а нумо - come поw 

vіоІіп нутрі - iпterior 
натискають - press нявкоче - meows 
наточивши - tapped (drew) 
натягали - put-up, pitched 

(teпt) обдурити - deceive 
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Об'єднаних - United Nations отакі - like this 
Націях отець Залізо - Father Zalizc 

обійме - hugs, embraces ото була б - Oh, what fur 
обітре - dries, wipes пwіха! 

облягають - surround Отця - Heavenly Fa 
обману - deceit Небесного 

обновами - new things офорти - etchings, toc 
ображено - insulted ох - oh, dear 
обрію - horizon охопив - overcame, 
обступили - surrounded grasped 
обурена - indignant охоти - desire, gladr 
о в - oh охреститися - baptize 
овал - oval оце - here, now 
овечки - ewes 
оголосив - announced 
Одарко - Daria 
одинадцять - eleven Павло - Paul 
однаково - it's аІІ the same павук - spider 
однолітки - same age павутиння - cobweb 
околиць - districts палає - (is) aglow 
окропі ти - strengthen паличками - little canes 
оксамитом - velvet палкії - passionate 
Оксана - Oksana панщину - serfdom 
олива - lead папкорн - popcorn 
Ольга -Oiha парами - pairs 
Кобилянська Kobelyanska паркану - fence 
он-де - over there пароплавом - steamship 
онука - grandson парубче - young man, 
опери - opera fellow 
операцію - operation пасеться - grazes 
опівдні - noon пастер я - shepherd 
опрацював - adapted патріярх - patriarch 
орати - plough пац - slap 
організації - organization паші ли - smelled, glo1 
орел - eagle пашницю - grains 
освіту - education паяциком - clown 
Осел - Donkey пензлі - paintbrushes 
осикою - aspen пень - stump 
особливості - peculiarities перебив - interrupted 

(features) перебирає - pattering (of 
особи - cast, persons переважно - especially 
оспівав - eulogized, praised передайте - give 
от - alas, so передку - front, forepar 
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передусім - above аІІ пл ай - footpaths 
перезимував - spent the winter пластисина - plasticine 
перейняв - imitated платівак - records 
переказ - tale плескати й - flat 
переконатися - convince himself плиг - leaped 
перемогло - overcame плиті - stove 
перелиличка - quail плі в - was spinning 
перерва - recess, плодистий - fertile 

і nterm ission плоду - fruit 
переставив - transposed плугаторі - ploughmeп 

перехитрила - outwitted плюнув - spit 
периику - feather bed побігайчики - ruппers arouпd 
Перун - Peruп лобілені - whitewashed 
пес - dog побував - stayed 
Петербурзі - Petersburg паважне - digпified 

(Leпiпgrad) повернувся - turпed arouпd 
печатка - seal повита - eпveloped 
печеню - roast повісті - пovels 
пилину - dust particle поводились - behaved 

(dim.) 
повстануть - rise up 

ПИЛЬНИЙ - diligeпt, studious 
повториться - hарреп аgаіп 

пнрскати - spit 
по ганяє - hurries оп 

пискливим - squeaky 
погашу - blow out 

письменний - literate лагідний - fair (weather) 
пишне - proud, pompous, 

погляд - gІапсе 
haughty 

погода - weather 
пи шики - pipes 

погодилося - agree 
півеліпса - half ellipse ложалітися - ask for 
підвести - raise sympathy, 
підгромадив - raked соmрІаіп 
підживились - revived поза - оп the outside 
підірвала - impaired позбирайте - pick up 
підкова - horseshoe познайомилася - got acquaiпted 
підкошена -mowп подався - set out 
підпережися - put а belt arouпd подерта - torп 

yourself подібний - similar 
підпирають - support події - eveпt 
підскоком - with а bouпd подіти очі -look 
підсмаглі - toasted 

подоляночки - podoliaпochka 
підхоплюють - jоіп in (паmе of а song) 
лінатс - peanuts 

подушив - crushed 
ПІТ - sweat 

поет - poet 
пітьма - darkness покоління - generation 
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покотились - gave birth поховайте - bury 
(idiom. expres.) Почаївська - Pochaiv 

покрутив - twisted почепила - hung 
полова - chaff почувався - feeling 
поли - coat tails пошарпав - tore 
поливав - watered пошився в - made а fool of 
поливою - glaze дурні himself 
полинути - fly поштових - postage stamp 
полікую - cure марках 

полонина - mountain valleys пояснив - explained 
полтавський - Poltavian права - rights 
полумиску - plate правив - governed 
поляків - Poles правильно - correctly 
помалу - slowly правої - right 
помітно - noticeably прадіди - forefathers 
поміж - amidst празники - feast days 
помості - wooden floor предки - forefathers 
пом'янути - remember предмити - subjects 
поновому - in the new way прем'єр- - prime minister 
попа - priest (со//.) міністер 

попало - (he) found прибраним - adopted 
himself прибували - came 

попід - along, under прибуток - profit, income 
попідтинню - under the hedge привалив - heaped 
попращали - bid farewell привітні - pleasant 
поприсипований - sprinkled пригадую - recall 
порожній - empty пригладила - smoothed 
порохом - dust пригорнув - hugged 
посадник - mayor придивлилась - observed 
посивів - turned grey придумай - think of 
поскладайте - ріІе up something else 

посли - envoys invent 

постарому - in the old way приземлитися - to land 

постійно - continually призидент - president 

постіль - bed, bedding признавалась - admit to 

поступ - progress прийняти - accept 

посуд - dishes прикре - troublesome 

посходилися - gatnered прилине - will return 

потелефонувати - to phone· припадають - fall 

потік - creek прип'яв - attached 

потішко - joy природи - nature 

потріскану - cracked присвоїли - appropriated 
приснився - dreamed 
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присутність - presence ритмом - rhythm 
притулила - pressed closely рівність - equality 
причина - reason рідше - not as often 
приятелі - friends різкою - rod 
пробачте - excuse (me) ріллі - ploughed field 
пробувало - stayed ріпку - turnip 
провертить - drill Роберт Брюс - Robert Bruce 
провів - spent Роберта - Robert 
прогалину - clearing рогом - outside corner 
прогнали - banished роди - produce 
продовжувала - continued Рождество - Birth 
прозі - prose розбійниці - predators 
прозорі - transparent розбудила - awakened 
проклятий - cursed розважати - cheer, comfort 
проколоти - prick роздер - tore apart 
прокрались - stole into розібрав - took apart 
променілась - radiated розкішним - luxurious 
пропав - got lost, perished розмовляв - conversed 
простягають - stretch out рознощики - venders 
проте - in spite of розпалює - kindle 
пр отирав - rubbed розрізняють - differentiate 
протягом - during Росії - Russia 
професорська - professional росою - dew 
прутик - twig Рубана - Reuben 
прялась - was being spun рушили - started out 
прямокутник - rectangle ряску - duckweed 
псотів - mischiefs рясні - rich, abundant 
петругів - trout рястом - primroses 
псувати - spoil 
пусте - idle (nonsense) 
пустилися - took off (after садовина - fruit 

him) самостійність - independence 
пухкатої - popcorn сарна - doe (female deer) 
кукурудзи сваритися - quarrel 

свашко - maid of honor, 
kinswoman 

разючий - piercing, jarring Свирид - Svered 
рамі - frames евитку - cloak, short 
редактором - editor jacket 
релігійні - religious свідки - witnesses 
ремінь - leather belt світає - daybreak 
резпубліку - republic СВОЇМИ - relatives 
рибалонька - fisherman Святвечір - Christmas Eve 
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священниками - priests Служба Божа - Mass, Divine 
себто - that is Liturgy 
Семен - Samuel (Sam) служби - service 
серденько - heart (dim.) слухавку - receiver 
сердито - angrily сльози - tears 
серед - among смереки - pine trees 
серпня - August смеркає - darkness is 
Сибір - Siberia falling 
сик - hiss смерти - death 
силам - forces смів - dared 
сильце - snare смутком - sorrow 
символ - symbol смущеву - Persian lamb 
сиплеться - bursting out снаги - energy 
сирен а - siren сновида - sleepwalker 
сирота - orphan сови - owl 
СИТІ - fat Собор - Cathedral 
сімсот - seven hundred Совгирем - Sovher 
сім'я - family сокалський - Sokal 
сіни - hallway соколи - daring hawks 
сіпнув - tugged соловейка - nightingale 
Сіроманка - Siromanka солодке - sweet 
січку - chopped straw солома - straw 

(bits) сонну - sleepy 
скарби - treasures сопе - puffs 
скаржилася - complained сорок - forty 
скасували - abolished сорока- - magpie 
скіпок - crests of waves білобока whitesided 
складати - compose verses (rhyming) 
вірщики сорому - shame 

складе - Іау down спалить - flunk 
склади - syllables спасти - save 
скло - glass сперечатися - argue 
скорочено - shortened спинялися - encamped, 
скрегоче - chattered, paused, stayed 

jabbered спідлоба - to look sullenly 
скриньку - chest спідмичку - skirt 
скрипкою - violin спілі - ripe 
Скутару - Skutar спільно - together 
славен єси - glory Ье сповнилися - fulfilled 
сливи - plums споконвіку - from time 
слина - saliva immemorial 
сліди - trace, marks сполосну - rinse 
сліпим - blind споминав - recollected 
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спортові - sport таємне - secretive 
спосібним - talented тазе - but (lispingly) 
спочатку - at first таїть - hides 
справуйся - behave yourself так, тік, так - tock, tick, tock 
спровадити - send off таки - still, yet 
став - began таким чином - in such а way 
стало - invariably Тангі з - Tanhiz 
старати - try твори - works 
статку - property творить - comprise 
створена - created Творця - Creator 
стебло - straw телефон - telephone 
стелю - ceiling теличка - heifer 
Степан - Stephen тендітна - delicate 
стереже - guards Тереси - Teresa 
стинає - cuts off тече - flows 
стирчить - sticks out тимчасом - meanwhile 
стогне - groans тиран - tyrant 
столиця - capital тиші - silence 
сторожа - guards тішать - pleases 
Стрибог - Streboh товар - merchandise 
стрийка - uncle товариству - comrades, 
струмок - brook friends 
струни - strings тоном - tone 
стук-стук - knock-knock топірцями - axes with long 
стяг - banner handles 
стьожку - ribbon тополі - poplars 
султанові - Sultan торік - last year 
сумні - sad торкнувся - touched 
супроводі - accompanied Ьу торочку - fringe 
сухі - dry тощо - etcetera 
схаменулась - came to herself трах-трах - bang-bang 
схвильовано - anxiously тремтить - trembles 
схиливше - bowed трепотом - trembling 
схрупати - to crunch трикутник - triangle 
ехуд - lost weight тридцять - thirty 
сякі-такі - so and so трілі - trili (thrilling) 
сьо-сьо-сьо - ss-ss-ss (hissing) тріпочучи - flapping 
сьомий - seventh тропіпкою - variation of а 

flute 
троякий - three 

табличках - cards трублять - honking 
табуном - herd тужиш - pining 
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туман - blockhead хан - Khan 
туп-туп - stamp-stamp хап - seize 
турботи - problems характер - character 
турбуйся ·- bother Харків - Kharkiw 
тюрми -jail харчі - food 
тьфу - phew хвалько - braggart 

хе-хе - ha-ha 
хибким - treacherous, 

удержався - held on 
rough 

удруге - for the second 
хижі - cottage 

time 
хитала - shook 

узялися - where did you 
хлипає - sobs 

come from? хліб-паляниця - flat loaf (bread) 

уквітчала - adorned (with хлопаком - fellow 

flowers) хлюпочуться - splashing 

Уля Моргуля - Ulya Morhulya ховрашка - gopher 

умліває - faints хорами - choirs 

університету - university хоробро - bravely 

у перається - resists хороший - beautiful 

упрів - sweated хрещена мати - godmother 

уривок - extract (from а хрещеним - godfather 

book) батьком 

урядовий - administrative християнами - Christians 

усадити - stick in христосуються - greet on Easter 

установ - institutions Day 

уторує - smooths out 
хруп-хруп - crunch-crunch 

утримався - stayed on 
хрущі - tree beetles 

утяли - cut а caper хрюкнув - grunted 

учинив - committed хтонебудь - anybody 

уявити - imagine 

цар - tsar 

фабриці - factory 
Царгород - Tsarhorod 

фестиваль - festival 
(presently 
lstanbul) 

філізофії - philosophy цвірінкнув - chirped 
Фінка - Finka Центральна - National Counci 
форми - forms Рада 

формулював - formulated цибуля - onion 
фортепяні - piano цимбали - zither 
Франко - Franko ЦИТЬ - hush 
фу-у-у - phooey цінити - value 
фур-р - whirr-r цокотіла - chattered 
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цому не - lisping way of шелестить - rustles 
клицес, saying "Why шепеляво - lispingly 
галамага don't you shout шепотіли - hissed 

halamaha?" 
шинка - ham 

цукрову - sweet - neck 
- begone 

ШИЮ 
цур 

шістнадцять - sixteen 
цурайтесь - shun 

шкапові - horse leather 
ЦЯЦЯ - pet, plaything 

шкоду - damage 
шлях - pathway 

- garlic 
шостому - sixth 

часник 
шпарку - crack 

че-че-че - che-che-che - head 
- wait now 

штук 
чекай но 

штурханців - blows 
челядь - young реорІе 

шур - shrr (shuffle) 
(со/І.) 

чепурненький - elegant 
черга - turn 

щебетати - warble 
череда - flock 

- Epiphany carol 
Черемоша - Cheremosh щедрик 

черешеньки - cherries 
чоло - forehead 

юліянський - Julian 
Чорне Море - Black Sea 
чорнило - ink 
Чорноморці - Chornomortsi 

- exorcist, devil ява - scene 
чортополоху 

явора - sycamore scarer 
чотириста - four hundred язиком злизала - licked it off 

чуба - tuft of hair without а trace 

чужині - foreign land яничара - traitor, turncoat 
Ярило - Yarello 

чумаки - waggoner or 
ярмарок - fair, market courier оп the 

Ukr. steppes ярої - spring 
яскраво - glaringly 
ясніла - (was) radiant 

шануєш - respect яструб - hawk 

шаравари - loose trousers ячменю - barley 
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