
 

Збірка Квасольки 

 



2 

Збірка Квасольки 

Керівник редакції: Маріанн Зісс  

Головний редактор тексту: Роберт Бізонич 

Консультант: Болаж Нірі 

Консультант та переклад українською: Роберт 

Бізонич 

Авторські права світлин: Ноемі Петрік  

Квасолька: Боб  

Кульбабка: Бобіта 

Вступ та субтитри до світлин: Маріанн Зісс 

Під редакцією: Рубіна клас 

Публікація Угорської Асоціації Гіпнозу та 

департаменту афективної психології факультету 

психології Будапештського університету (ELTE 

PPK) 

Весь вміст казок було завантажено з наступних 

веб-сторінок: 
https://nashakazka.org.ua/ 

https://kazky.org.ua/ 

https://dobra-kazka.in.ua/ 

Не для продажу!  

https://nashakazka.org.ua/
https://kazky.org.ua/
https://dobra-kazka.in.ua/


3 

1. Як заєць ошукав ведмедя .................................................... 6 

"How a hare deceived a bear" ................................................... 6 

2. Бідний батько та його сини .............................................. 12 

"Poor father and his sons" ....................................................... 12 

3. В дружбі сила ..................................................................... 18 

"Strength in friendship" ........................................................... 18 

4. Кирило кожум'яка ............................................................. 22 

"Cyril the leatherworker" ........................................................ 22 

5. Льодяне царство ................................................................ 28 

"Ice Kingdom" ......................................................................... 28 

6. Про розумну дівчину й суддю ......................................... 34 

"About a smart girl and a judge" ............................................. 34 

7. Казка про котика та півника ............................................. 40 

"A tale about a cat and a rooster" ............................................ 40 

8. Про щастя ........................................................................... 44 

"About happiness" ................................................................... 44 

9. Три персні .......................................................................... 48 

"Three rings" ........................................................................... 48 

10. Народний цар ................................................................... 53 

"People's King" ....................................................................... 53 

11. Біда і Щастя ..................................................................... 58 

"Trouble and Happiness"......................................................... 58 

  



4 



5 

Я – Квасолька. Я зібрав декілька історій 

для вас та помістив їх в цю книгу. 

Я постійно рухаюсь туди-сюди, але я завжди 

знаходжу час для відпочинку та щоб трохи 

почитати. 

Ви маєте знати, що я великий шукач 

пригод. Коли я бачу щось високе наді мною, я 

на це залізаю. Я залізаю на дерева та дахи, щоб 

бачити дуже далеко, щоб бачити що 

відбувається у великому світі. І я бачу всі види 

чудес. Або я залізаю на книжкову полицю, щоб 

щось почитати. Або я спускаюсь до підвалу, 

щоб сховатися від зовнішнього гамору Коли 

спускаюсь донизу, я знаходжу щось нове в 

темряві. Це завдяки тому, що я бачу дуже добре 

в темряві! Взагалі, що б не сталося, я завжди 

приземляюсь на лапи і я завжди чистенький 

після того, як помиюсь. 

Я приїхав з України і тепер я в Угорщині. А 

ви? Де ви зараз? 
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1. Як заєць ошукав ведмедя 

"How a hare deceived a bear" 

Був собі в одному лісі ведмідь. Та такий дужий 

та лютий!.. Піде було по лісі і душить та роздирає 

все, що здибає. Ліс був великий, і звірини в ньому 

багато, та проте страх пішов на всіх. Адже ж так і 

року не мине, а в цілому лісі душі живої не 

лишиться, коли бурмило буде так господарювати. 

Рада в раду, присудили звірі вислати до 

ведмедя посланців і сказати йому: «Вельможний 

пане ведмедю! Що ти так знущаєшся? Одного з'їси, 

а десятьох із злості роздереш і покинеш!.. Адже так 

до року, то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти 

ось що зроби: сиди собі спокійно в своїм гаврі, а ми 

тобі будемо щодня присилати одного з-поміж нас, 

щоб ти його з'їв». 

Вислухав ведмідь тієї мови та й каже: «Добре! 

Але пам'ятайте собі: як мене хоч одного дня 

одурите, то я вас усіх пороздираю!» 

Від того дня почали звірі день поза день 

ведмедеві одного з-поміж себе посилати. Почали 

кидати день у день жеребки: на кого впав, той і 

мусив іти до ведмедя і датися йому з'їсти. 

Одного дня випав жеребок на зайця. 

Перелякався бідний заєць... Та що було робити? 

Ходили другі, мусить і він. І не змагався. Тільки 

випросив собі годинку часу, щоб із жінкою, 

діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, 
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поки всю сім'ю скликав, поки попрощались, та 

наплакалися, та наобнімалися, то вже сонце геть з 

полудня звернуло. 

Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. 

Іде бідолаха до ведмежої гаври. Та не думайте, 

що йде заячим кроком-скоком, що біжить вітрові 

навздогін! Гай, гай! Тепер бідному зайцеві не до 

скоків. Іде нога поза ногу, іде та й постоює та все 

рясні сльози втирає та зітхає так, що аж лісом луна 

йде. Аж ось бачить: серед лісу криниця кам'яна, 

оцямрована, а внизу вода глибока. 

Стає заєць над цямриною, заглядає вниз, а його 

сльози тільки кап-кап у воду. Та й зразу 

повеселішав і аж підскочив з радості. В його голові 

з'явилася щаслива думка: якби це йому й самому 

від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від 

цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не 

плачучи і не зітхаючи, а щодуху біжучи, він 

поспішав до ведмежої гаври. 

Було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у 

своїй гаврі та ждав, коли-то звірі пришлють йому 

когось на обід. Ждав і не міг нікого діждатися. 

Голод почав йому докучати, і разом з голодом 

почала злість підступати під серце. «Що ж це? — 

ревів ведмідь. — Що вони собі думають? Чи забули 

про мене, чи, може, їм здається, що одною вороною 

я маю бути два дні ситий? О, прокляті звірі! Коли 

мені зараз не прийде від них страва, то кленуся 

буком і берестом, що завтра скоро світ рушу до лісу 
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і повидушую все, що в ньому є живого! І одного 

хвоста не лишу!..» 

Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, 

а страва не йшла. Надвечір вже ведмідь не знав, що 

з собою зробити з голоду й лютості. В такому 

настрою застав його заєць. «Га, ти, помано, ти, 

хлистику, ти, гусяче повітря, — кричав на нього 

ведмідь. — Що ти собі думаєш, що так пізно 

приходиш? Та я тебе, такого комаря, маю цілий 

день голодний ждати?..» 

Затремтів заєць, почувши ведмежий крик і люті 

ведмежі слова, та скоро стямився і, ставши на 

задніх лапках перед ведмедем, промовив, як міг, 

найчемніше: «Вельможний пане! Не моя в тому 

вина, що так пізно приходжу. І звірів не можеш 

винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони, 

ще вдосвіта зібравшися, послали для тебе нас 

чотирьох, і ми всі вітром пустилися до тебе, щоби 

ти, вельможний паночку, мав сьогодні добрий 

баль». — «Ну, і що ж? Чому ж так пізно приходиш 

і де там тих троє?» — запитав ведмідь. «Трапилася 

нам дуже погана пригода,— мовив заєць.— 

Міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім 

тебе, йдемо собі спокійнесенько стежкою; коли із 

кам'яного замку вискочив величезний ведмідь та й 

до нас: «Стійте!» — кричить. Ми стали. «Куди 

йдете?» Ми розповіли по правді. «Го, го, — 

крикнув він.— Нічого з того не буде. Це мій ліс, і я 

не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось 

приблуду, що тут не має ніякого права! Ви мої, і я 
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беру вас собі на обід!» Почали ми проситися, 

благати, почали говорити, що нині твої іменини, і 

дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся 

без обіду. Та де тобі! Ані слухати не хоче. «Я тут 

пан,— кричить, — і я один маю до вас право! І 

ніхто мені тут не сміє втручатися!» І взяв нас усіх 

чотирьох до свого замку. Ледве-ледве я упросив 

його, щоб хоч мене одного пустив до тебе. Тепер, 

вельможний пане, сам поміркуй, чи ми винні тому, 

що ти сьогодні з голоду намлівся і що тобі далі 

робити». 

Почувши це, ведмідь аж увесь наїжачився. Вся 

його злість обернулась на того нового супірника, 

що так несподівано став йому на дорозі. «Це ще 

який непотріб непотрібний посмів сюди вдертися! 

— ревів він, дряпаючи землю пазурями. — Гей, 

зайче, зараз веди мене до нього, нехай його розірву 

на дрібні шматочки!» — «Вельможний пане, — 

мовив заєць.— Це дуже могучий пан, страшний 

такий».— «Що? Ти думаєш, що я буду його 

боятись? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто 

буде дужчий!» — «Вельможний пане, але він жне в 

кам'яному замку». — «Е, що там мені його замок! 

Веди мене до нього, вже я його досягну, хоч би він 

сховався на самий вершок найвищого дерева». 

Попровадив заєць ведмедя до криниці та й 

каже: «Велика твоя сила! Бач, твій ворог як тільки 

побачив, що ти наближаєшся, зараз драпонув і 

сховався до свого замку». — «Де він? Де він?» — 

кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи 



10 

нікого. «Ходи сюди і заглянь ось тут!» — мовив 

заєць і підвів ведмедя до криниці. 

Став ведмідь над цямриною, глянув униз — аж 

там справді ведмідь. «Бачиш свого ворога,— мовив 

заєць, — як заглядає із свого укріплення?» — «Я не 

я буду, коли його звідти но достану!» — мовив 

ведмідь і як не рикне з цілого ведмежого горла у 

криницю! А з криниці як не відіб'ється його голос 

вдвоє сильніше, мов з величезної труби! «Та так? 

— скрикнув ведмідь. — Ти мені ще грозиш? Чекай 

же, я тобі покажу!» 

Та за цим словом ведмідь бабах до криниці та й 

там потонув. А заєць скочив щодуху до звірів і 

розповів їм, яким-то способом він змудрував 

ведмедя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. 

Не треба вам казати, яка радість запанувала в 

цілому лісі.  
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Ось як я відпочиваю після своїх перемог. І чекаю 

на наступні поки сплю. 
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2. Бідний батько та його сини  

"Poor father and his sons" 

Жив бідний чоловік. У нього було три сини. 

Найстаршого звали Петром, середульшого 

Гаврилом, а найменшого — Іваном. Коли хлопці 

виросли, батько покликав їх до себе та й каже: 

— Старий я став, не можу вас прогодувати. 

Ідіть собі в світ, шукайте роботу, а через рік 

повертайтесь додому. Хто з вас найбільше 

заробить, той залишиться коло мене. 

Розійшлися сини в різні сторони, й кожний 

найшов собі службу. Минув рік. Повернувся 

додому найстарший син, приніс з собою багато 

грошей. Другого дня повернувся середульший син. 

Він приніс золото. На третій день повернувся 

наймолодший, але не приніс нічого. 

Розсердився батько на найменшого сина і 

вигнав його з дому. Пішов хлопець світ за очі. Ішов, 

йшов, аж поки не настав вечір. Зайшов до лісу, сів 

на пеньок і почав їсти. Та все думає бідолашний, 

що йому робити, куди податись. Аж раптом перед 

ним з’явився велетень. 

— Чого ти, хлопче, зажурився? — питає 

велетень. 

Іван про все йому розповів. 

— Якщо хочеш, то йди до мене у найми! — 

запропонував Іванові велетень. 
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Іван погодився та й пішов за велетнем у 

гущавину, де була його хата. 

Жилося Іванові добре. Роботи було мало. 

Велетень навчив хлопця їздити на коні, битися 

шаблею. Навчив читати, писати. Минув рік. 

Приходить одного дня велетень додому й каже 

Іванові: 

— Приготуй, Іване, коня, зброю та й їдь на 

південь. Там знайдеш великий замок. У ньому живе 

змій, якого ти повинен убити. 

Хлопець зібрався та й поїхав. Три дні був у 

дорозі, а на четвертий побачив великий чорний 

замок, огороджений чорною стіною. В’їхав Іван за 

огорожу, а там змій сидить. Побачив Івана та й 

каже: 

— Що тобі тут треба? 

— Я приїхав битися з тобою! — відповів Іван. 

Змій розреготався і кинув у Івана залізною 

палицею. Та Іван відскочив і палиця пролетіла повз 

нього. Тоді хлопець вхопив ту палицю, прицілився 

добре та як шпурне та й забив змія до смерті. 

Зайшов до замку, знайшов там чорного коня і 

забрав з собою. 

Повернувся Іван додому, віддав коня велетню. 

Той похвалив хлопця, а коня завів до стайні. Минув 

час. Велетень знову кличе Івана й каже: 

— Тепер мусиш їхати на північ. Проїдеш 

непрохідні ліси, болота і там побачиш замок. Там 
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живе ще один змій. Багато горя завдав він людям, 

треба і його вбити. 

Іван зібрався і поїхав на північ. їхав, їхав, поки 

не заїхав у густий ліс. Цілий день прорубував він 

собі дорогу, доки не застала його ніч. Спутав Іван 

коня, а сам ліг спати. Та недовго спав. Прокинувся 

й бачить, що дерева довкола розступилися. Все 

навкруг сяє, земля вкрилась пахучими квітами. Над 

головою Івана, на гілці дерева сидить сова і 

розмовляє з горлицею. 

Прислухався Іван і довідався, що цей ліс був 

заклятим, все тут було мертве. І тільки коли в цей 

ліс прийшов Іван, прорубавши дорогу, і дійшов до 

середини, в лісі все ожило. 

Знов заснув Іван. А коли прокинувся, то 

побачив, що він на краю лісу, а перед ним 

простелилося поле, вкрите квітами. Осідлав коня й 

поїхав далі. Недовго їхав, коли побачив замок, 

оточений стіною. Влетів Іван на двір замку й одразу 

почав битися із змієм. Швидко покинула змія сила. 

Забив його Іван, а із замку забрав коня й поїхав до 

велетня. 

Зрадів господар, побачивши Івана. Взяв коня і 

відпустив хлопця відпочивати. Та недовго Іван 

відпочивав. Довелося їхати на схід, щоб побороти 

третього змія. На цей раз довелося їхати 

безводними степами й пустелями. 

Нарешті приїхав до великого білого замку. Тут 

довелося витримати найбільший бій. Та побив він і 
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третього змія, забрав від нього білого коня й 

повернувся назад. По дорозі назад Іван побачив, що 

пустелі зазеленіли, наповнилися водою озера, на 

деревах співали пташки. 

Заїхав він до одного міста. Аж там всі люди 

плачуть, бо страшенний дракон викрав князеву 

доньку і заніс її до печери. Іван зібрався й поїхав до 

печери й став гукати: 

— Гей, ти, вилазь, буду з тобою битися! 

Допіру сказав це, як з грізним криком і громом 

вискочив дракон. Іван стрибнув на свого коня й 

кинувся драконові назустріч. 

Почався бій страшний. Іван рубав драконові усі 

голови одну за одною, але на їх місці виростали 

нові. Чує Іван, що покидають його сили. Дракон 

звалив його разом з конем під себе і почав душити. 

Та Іван підставив меч і розпоров драконові черево. 

Глянув Іван, а недалеко стоїть князівна. Взяв 

він її на коня і завіз до міста. А тут люди 

побиваються, плачуть за князівною. 

— Годі плакати! Я жива, а Іван — мій рятівник! 

— сказала дівчина. 

Зраділи люди, повели Івана з дівчиною до 

князя. А той як побачив її 

веселою і щасливою, заплакав з радості. Коли 

ж довідався, хто врятував його дочку від загибелі, 

видав князівну за Івана. Почався такий банкет, 

якого ще ніхто не бачив. 
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Іван запросив і свого господаря велетня. Але не 

давала Іванові спокою думка: чому його господар 

сам не ходив боротися? От він і спитав велетня: 

— Ви на мене не сердьтеся, але скажіть, чому 

ви самі не пішли боротися із зміями, а. посилали 

мене? 

Велетень посміхнувся і відповів: 

— Бачиш, синку, коли велике діло зробить 

сильний і мудрий, воно не має тої сили. Пам’ятай, 

що великі справи роблять не ті люди, які мають 

багато сили і багато знають, а ті, що мають велику 

волю і бажання.  
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Однієї ночі я виліз на найвище дерево. І я побачив 

яка велика Європа і як ми всі поєднані.  
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3. В дружбі сила  

"Strength in friendship" 

Обридло волові щозими тремтіти на морозі. Не 

раз він думав собі: «Ось переживу цю зиму, 

перелітую, і як тільки птахи почнуть летіти до 

вирію, подамся і я в теплі краї». 

Швидко пролетіло літо. Настала мокра холодна 

осінь. Згадав віл про теплий край. Одного дня 

піднявся він і вирушив в дорогу. Залишив двір і 

пішов собі на городи. А там півень і качка ходили. 

— Куди ти йдеш? — запитали вони. 

— Та тікаю від зими, йду шукати літа, — 

відповідає віл. 

— І ми підемо з тобою. 

— Ну що ж, ідіть, гуртом веселіше буде. 

Вийшли вони втрьох. Коли глянь. А на купі 

картоплиння, а на картоплинні кіт лежить. Побачив 

їх і питає: 

— Куди йдете? 

— Тікаємо від зими, йдемо шукати літа. 

— Візьміть і мене з собою. 

— Добре, коли хочеш, гуртом веселіше буде. 

Пішли вони далі. По дорозі до теплого краю 

зустріли вони барана. 
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Йшли, йшли. Дорогою втомились, ноги болять, 

не слухаються їх. А до літа ще далеко. Тут і сніг 

перший випав, морози вдарили. Куди ж далі іти? 

Холодно їм. Ось і задумались вони: 

— Що ж будемо робити? — віл запитує і трохи 

згодом додає: 

— А давайте, братці, збудуємо собі тут хатку, 

перебудемо в ній до весни, а там і далі підемо. 

— Коли тут, то й тут, — каже кіт. 

— Давайте знайдемо місце, де хатинку 

будувати. 

Качка попросила, щоб будувати хатинку 

недалеко від води. Ось і взялися всі дружно до 

роботи. Одне носить глину, друге — воду, третє 

місить балабухи, четверте стіни кладе. Дружно 

збудували вони хату. 

Для качки свиня вирила яму, а качка наносила 

туди води. От і було де їй купатись. Для кота 

збудували піч, для півня поклали жердину, а для 

свині, барана і вола наносили багато сухого листя, 

щоб м’яко було спати. Наносили туди всякої 

поживи для свого товариства: кукурудзи, сіна, 

картоплі, буряків, проса, пшениці. А для кота 

навіть мишей і горобців припасли. 

Живуть дружно. Надворі мороз тріщить, а в них 

затишок і їсти є що. Радісно всім. Щоранку півень 

кукурікає, будить своїх друзів. 
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Та якось повз їхню хату лисиця пробігала і саме 

почула, як півень виспівував і ще хтось в хаті 

гомонів. Вирішила хитрунка м’ясом поласувати, 

курятиною. Сама тільки боялася заходити до півня. 

Попросила допомоги у ведмедя, бо він найдужчий 

і найхоробріший серед звірів. 

Погодився ведмідь. Тільки-но він просунувся у 

хату, як на нього накинувся віл, довбнув рогами, 

став притискати до стіни. Баран і собі почав колоти 

рогами. Кіт уп’явся пазурами йому в голову, свиня 

гризе ведмедя за ноги, а півень клює його, аж 

шерсть летить в усі боки. 

Насилу вирвався ведмідь від дружньої 

роботящої сімейки. А лисиця-хитрунка, почувши 

такий гамір, чимдуж рвонула світ за очі, не 

оглядаючись. 

А віл зі своїми друзями ще довго жили в 

хатинці, гуртом працюючи та про спільне добро 

дбаючи. 
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В мене також є друзі. Зараз я і Кульбабка 

радимось один з одним як ми могли б провести 

наш час разом найкращим чином… 
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4. Кирило кожум'яка  

"Cyril the leatherworker" 

Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був 

коло Києва змій, і щороку посилали йому дань: 

давали або молодого парубка, або дівчину. 

Ото прийшла черга вже й до дочки самого 

князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба 

й йому давати. Послав князь свою дочку в дань 

змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не 

можна. То змій її й полюбив. От вона до нього 

прилестилась та й питається раз у нього: 

— Чи є,— каже,— на світі такий чоловік, щоб 

тебе подужав? 

— Є,— каже,— такий — у Києві над Дніпром... 

Як вийде на Дніпро мочити кожі (бо він кожум'яка), 

то не одну несе, а дванадцять разом, і як набрякнуть 

вони водою з Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за 

них, чи витягне-то він їх? А йому байдуже: як 

поцупить, то й мене з ними трохи на берег не 

витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. 

Князівна і взяла собі те на думку й думає, як би 

їй вісточку додому подати і на волю до батька 

дістатись? А при ній не було ні душі,— тільки один 

голубок. Вона згодувала його за щасливої години, 

ще як у Києві була. Думала-думала, а далі і 

написала до отця. 

— От так і так,— каже,— у вас, тату, є в Києві 

чоловік, на ймення Кирило, на прізвище 
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Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, 

чи не схоче він із змієм побитися, чи не визволить 

мене, бідну, з неволі! Благайте його, таточку, і 

словами, і подарунками, щоб не образився він за 

яке незвичайне слово! Я за нього і за вас буду 

довіку богу молитися. 

Написала так, прив'язала під крильцем голубові 

та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та 

й прилетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме 

бігали по подвір'ї та й побачили голубка. 

— Татусю, татусю! — кажуть.— Чи бачиш — 

голубок від сестриці прилетів! 

Князь перше зрадів, а далі подумав-подумав та 

й засумував: 

— Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою 

дитину! 

А далі приманув до себе голубка, глядь, аж під 

крильцем карточка. Він за карточку. Читає, аж 

дочка пише: так і так. Ото зараз покликав до себе 

всю старшину. 

— Чи є такий чоловік, що прозивається 

Кирилом Кожум'якою? 

— Є, князю. Живе над Дніпром. 

— Як же б до нього приступитись, щоб не 

образився та послухав? 

Ото сяк-так порадились та й послали до нього 

самих старих людей. Приходять вони до його хати, 
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відчинили помалу двері зо страхом та й злякались. 

Дивляться, аж сидить сам Кожум'яка долі, до них 

спиною, і мне руками дванадцять кож, тільки 

видно, як коливає отакою білою бородою! От один 

з тих посланців: «Кахи!» 

Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки 

трісь! Обернувся до них, а вони йому в пояс: 

— От так і так: прислав до тебе князь із 

просьбою... 

А він і не дивиться: розсердився, що через них 

та дванадцять кож порвав. 

Вони знов давай його просити, давай його 

благати. Стали навколішки... Шкода! Просили-

просили та й пішли, понуривши голови. 

Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся 

старшина. 

— Чи не послати нам іще молодших? 

Послали молодших — нічого не вдіють і ті. 

Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть. Так 

розібрало його за ті кожі. 

Далі схаменувся князь і послав до нього малих 

дітей. Ті як прийшли, як почали просити, як стали 

навколішки та як заплакали, то й сам Кожум'яка не 

витерпів, заплакав та й каже: 

— Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя. 

— Давайте ж,— каже,— мені дванадцять бочок 

смоли і дванадцять возів конопель! 
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Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою 

добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів 

десять, та й пішов до змія. 

А змій йому й каже: 

— А що, Кирило? Прийшов битися чи 

миритися? 

— Де вже мириться? Битися з тобою, з іродом 

проклятим! 

От і почали вони биться — аж земля гуде. Що 

розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так 

кусок смоли й вирве, що розбіжиться та вхопить, то 

так жмуток конопель і вирве. А він його 

здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в 

землю. А змій, як вогонь, горить,— так йому жарко, 

і поки збігає до Дніпра, щоб напиться, та вскочить 

у воду, щоб прохолодиться трохи, то Кожум'яка 

вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмоливсь. 

Ото вискакує з води проклятий ірод, і що 

розженеться проти Кожум'яки, то він його булавою 

тільки луп! Що розженеться, то він, знай, його 

булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились-

бились — аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів 

Кирило змія ще лучче, як коваль леміш у горні: аж 

пирхає, аж захлинається, проклятий, а під ним 

земля тільки стогне. 

А тут у дзвони дзвонять, молебні правлять, а по 

горах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, 

жде, що то буде! Коли ж зміюка — бубух! Аж земля 
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затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув 

руками: «Слава тобі, господи!» 

От Кирило, вбивши змія, визволив князівну і 

віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й 

дякувати. Та вже з того-то часу і почало зваться те 

урочище в Києві, де він жив, Кожум'яками.  
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Я прийшов побачити принцесу!  
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5. Льодяне царство 

 "Ice Kingdom" 

За льодяними горами, за синіми морями жив 

собі бідний чоловік. І було в нього діточок, як в 

решеті дірочок, та ще одним більше. Всі дістали 

якесь ремесло, лише наймолодший Василь не мав 

свого хліба. 

Батько й каже синам: 

— Навчіть його якомусь ремеслу, бо пропаде. 

Один брат обіцяє вивчити Василька на столяра, 

другий — на коваля, третій — на кравця. Кожен 

прихвалює своє ремесло, а Василько 

відмовляється. 

— Я хочу бути лише майстром на тисячу рук,— 

каже він.— А хліб ваш задарма їсти не буду, піду у 

світ. 

Зібрався хлопець у дорогу. Іде день, два, 

тиждень і придивляється, як народ бідує. 

Прийшов у одну країну, а там люди з голоду 

вмирають. Спитав у стрічного чоловіка: 

— Чому ваша держава така бідна? 

— У нас земля нічого не родить,— відповідає 

чоловік.— Одним кінцем наша держава досягає до 

льодяного царства. У тому царстві дуже лихий цар. 

Своїх людей винищив та й до нас добирається. 

Відчиняє ворота на границі, морози та заметіль до 

нас жене, і весь урожай пропадає. 
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Вислухав хлопець і надумав у льодяну країну 

йти та з лихим царем поборотися. Пішов у той бік, 

звідки найдужче морозом тягло. По дорозі надибав 

хатину, в якій сиділа стара жінка. 

Зайшов до хати, а жінка питає: 

— Як ти сюди потрапив, коли тут і птах не 

пролітає? 

Розказав хлопець, хто він, куди йде. Баба 

нагодувала його і каже: 

— Може, мій син Сонце допоміг би тобі. 

Ввечері Сонце додому повернулося таке 

втомлене, що й заговорити з ним не можна було. І 

вирішив Василько до ранку чекати. Встав раніше 

від Сонця, став на порозі і чекає. 

Прокинулося й Сонце. Надвір біжить і кричить 

до парубка: 

— Відступися з дороги, бо в мене кожна 

хвилина дорога. 

— Вислухай мене,— просить хлопець.— Я йду 

в льодяний край, та як мені царя перемогти? 

— Спершу заслужи, щоб я тобі допомогло,— 

відповіло Сонце і по небу побігло. 

Пішов Василько далі. Раз лиш чує жалібний 

голос. Бачить — за горбком білий ведмідь лапу 

облизує. Злякався хлопець, а ведмідь проговорив: 

— Допоможи мені, і я тобі віддячуся. За мною 

гнався льодяний цар, і я лапу покалічив. 
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Оглянув Василько лапу ведмедя, видер шматок 

із сорочки і перев'язав рану. Ведмідь мовив: 

— На тебе чекає велика біда. Тут маєш три мої 

волоски. Як треба буде помочі, потреш їх. 

Пішов Василько далі. Ввечері розпалив ватру1. 

Гріється і дрімає. Коли чує голос: 

— Щасливий чоловік, що коло вогню спить. 

— Щасливий, бо льодяної бороди не має,— 

озвався другий голос. 

Відкрив хлопець очі, а коло нього стоять 

маленькі чоловічки. 

— Чи й ти тікаєш з льодяного царства? — питає 

один. 

— Не тікаю, а хочу льодяного царя знищити,— 

відповідає Василько.— Лише не знаю, куди мені 

йти. 

— Ми покажемо тобі дорогу,— кажуть 

чоловічки.— Та спочатку розтопи наші бороди. 

Взяв хлопець із ватри головню, приклав до 

льодяних борід, і вони відпали. Зраділи чоловічки і 

подарували Василькові свисток. 

— Як треба буде нашої помочі,— порадили 

вони,— свиснеш у цей свисток. 

 
1 Ватра — вогнище. 
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Іде Василько далі. Вийшов на високу, до неба, 

гору і лізе рачки, щоб зірок головою не зачепити. 

Довго ліз Василько, поки дістався до снігової 

долини. Втомився і згадав про три волоски. Як 

потер ними, з'явився ведмідь і спитав: 

— Що накажеш? 

— Понеси в льодяний край. 

— Я понесу, але там у десять раз сильніші 

морози. 

— Все одно неси,— наказав Василько і сів на 

ведмедя. 

Чим ближче було до льодяного царя, тим 

холодніше ставало. Хлопець уже ледве говорив. 

Тоді згадав про подарований свисток. Подув у 

нього, і нараз прибігли два маленькі чоловічки. 

— Чоловіче добрий, вертайся, бо замерзнеш,— 

просили вони. 

— І не говоріть таке,— відповів Василько.— 

Ліпше біжіть до Сонця і скажіть йому, що я 

замерзаю в льодяній країні. 

Чоловічки побігли, а ведмідь зігрів Василька 

своїм тілом і далі несе в льодяний край. Дивиться 

хлопець — довкола людей заморожених видимо-

невидимо. Роздивлявся та й сам замерз і з ведмедя 

впав. 

А чоловічки якраз потрапили до Сонця, коли 

воно відпочивати йшло. Розказали про Василька, 
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що гине в льодяному царстві і просить допомоги. 

Сонце подумало і сказало: 

— Не смію я із своєї дороги сходити. Але 

почекайте до ранку, як мені сон скаже. 

Що снилося Сонцю, я не знаю. Та вранці воно 

на годину раніше прокинулося, збігло на льодяну 

гору, і сталося чудо: сніг і лід розтанули, 

заморожені люди, звірі, дерева ожили. І Василь 

прокинувся. Сів на ведмедя й далі до льодяного 

царя їде. 

Але воювати вже не було з ким, льодяний цар 

загинув від Сонця.  
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Коли одного разу я видерся на дах, я також 

попросив Сонце про допомогу. І воно продовжило 

сяяти ще яскравіше. 
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6. Про розумну дівчину й суддю  

"About a smart girl and a judge" 

Один чоловік був дуже багатий, а другий дуже 

бідний. Ішли вони дорогою і раптом почули, як 

закувала десь зозуля. Бідний каже: 

— Та зозуля мені закувала. 

Багатий заперечує: 

— Ні, мені закувала! 

Вони посварилися і побилися. Тоді багатий дав 

бідного в суд. Суддя сказав, що коли дістануть 

повістки на суд, то щоб йому принесли те, що 

найтучніше в світі. Вони розійшлися. Багатий 

порадився зі своєю жінкою, що як треба буде йти 

на суд, то заріже кабана. А бідний зажурився, бо не 

знав, що понести. 

Та в нього була сімнадцятирічна донька — 

велика розумниця. 

— Чого то ви, няньку, зажурилися? — питає 

вона. 

Батько відповідає: 

— Як мені не журитися, коли суддя сказав, щоб 

ми принесли те, що найтучніше в світі. Багатий 

заріже свого кабана, а я що принесу? 

— Не журіться,— каже йому донька.— Ви 

понесете в суд, що найтучніше: тучнішого за землю 

на світі немає. 
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Одержали повістки і пішли на суд. Багатий 

повіз найбільшого свого кабана, а бідний пішов 

так. Коли прийшли, суддя їх питає: 

— Ну, принесли що найтучніше в світі? 

Багатий каже: 

— Де би ні? Ідіть подивіться у мене на возі, чи 

є щось тучніше. 

Суддя подивився, а на кабанові сало у дві 

долоні. Тоді питає бідного: 

— А що ти приніс? 

— Я приніс вам землю, бо тучнішого за землю 

на світі немає. 

— Ти правий,— сказав суддя. 

Та багатий знову подав бідного в суд. Тепер 

суддя сказав принести те, що найтонше на світі. 

Багатий настриг найтоншої овечої вовни, а 

бідний знову зажурився, що він понесе. Питається 

донька: 

— Що ви, няньку, знову зажурилися? 

— Як мені не журитися, коли суддя сказав 

принести те, що найтонше у світі. Багач понесе 

вовни, а я — яку мару? 

— Понесете судді що найтонше,— відказує 

донька.— Коли вас запитає, то скажете, що тонше 

від холоду нічого немає. Зимою одягають теплу 
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шубу, та холод пробирається й крізь шубу — такий 

він тонкий. 

Коли прийшли на суд, багатий показує судді 

найтоншу вовну, а бідний каже, що нічого тоншого 

за холод немає. І він знову виграв. 

Багатий третій раз подав бідного на суд. Цього 

разу суддя наказав, аби принесли те, що найрідкіше 

на світі. 

Багатий набрав швидко до склянки води, а 

бідний зажурився, що йому робити. Донька 

побачила й питає: 

— Чого й тепер журитеся, няньку? 

— На суд треба принести найрідшого в світі. 

— Скажете, що рідкішого від вітру не буває. В 

одному селі видумали велику брехню, а вітер 

розніс її аж на третє село — такий він рідкий. А 

вода собі тече з потічка до Дніпра, а з Дніпра до 

моря і стає все густішою. 

Ідуть на суд. Прийшли до судді, а він їх питає: 

— Ну, що принесли? 

Багатий показує скляницю з водою. А бідний 

сказав, що рідкішого від вітру не буває. 

Суддя заявив багатому, що він програв діло і 

повинен виплатити суд. А бідному велів 

залишитися. Коли багатий заплатив і пішов 

додому, суддя спитав бідняка: 
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— Скажи, хто тебе радив, бо сам ти, напевне, 

того би не придумав. 

І бідний зізнався, що в нього є донька, і це вона 

радила, що йому казати. 

Тоді суддя звелів: 

— Приведи до мене свою доньку. Якщо не 

приведеш, то обох вас запру у в’язницю! 

Прийшов бідний додому і трохи не плаче. 

Розповів доньці, що суддя йому наказав. 

— Не журіться, няньку,— відповіла донька.— 

Підемо, раз треба. 

Коли зібралися йти в суд, то дівчина взяла із 

собою дві стеблини сірників і голку. Прийшли до 

судді, поклонилися і подали руку. 

Суддя приніс дівчині шматочок тканини і 

сказав, аби до ранку пошила костюм. Тоді вона 

вийняла дві стеблини сірників і голку, поклала їх на 

стіл та й каже судді: 

— А ви з цього дерева й заліза зробіть мені 

машинку. 

Суддя був дуже мудрий, але вона ще мудріша. 

Він знав, що з малого шматочка тканини костюм не 

пошити, а сам із двох сірників і голки машинки не 

зробить. Дівчина його перехитрила і тим йому 

сподобалася. Суддя добре погостив бідного 

чоловіка і сказав йому: 

— Тепер ідіть собі додому, а ваша донька 

лишиться у мене — беру її за жону. 
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Так вони побралися й судили вже двоє. 

І казці кінець.  
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Я тренуюся як бути мудрим, як розумна дівчина.  
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7. Казка про котика та півника  

"A tale about a cat and a rooster" 

Був собі котик та півник, і були вони у великій 

приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник 

тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а 

півник вдома сидить та хати глядить. То котик 

було, йдучи, наказує: 

— Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, 

хоч би хто й кликав. 

— Добре, добре,— каже півник; засуне хату та 

й сидить, аж поки котик вернеться. 

Навідала півника лисиця та й надумала його 

підманити. Підійде під віконце, як котика нема 

вдома, та й промовляє: 

— Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене 

золота пшениця, медяна водиця. 

А півник їй: 

— То-ток, то-ток, не велів коток! 

Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз 

уночі, насипала півникові попід вікном золотої 

пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик 

вийшов по здобич, а півник одсунув кватирку та й 

виглядає. Бачить: нікого нема, тільки пшеничка 

попід вікном розсипана. Понадився півник: 

— Піду-но я трошки поклюю, нікого нема, 

ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже. 
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Тільки півник за поріг, а лисичка за нього та й 

помчала до своєї хати. А він кричить: 

Котику-братику, 

Несе мене лиска 

По каменю-мосту 

На своєму хвосту. 

Порятуй мене! 

Котик поки почув, поки завернув (далеко був), 

то вже й опізнився лиску догнати. Біг-біг, не 

здогнав, вернувся додому та й плаче, а далі 

надумався, узяв скрипку та писану торбину та й 

пішов до лисиччиної хатки. 

А в лисиці було чотири дочки та один син. То 

стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала 

півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як 

вернеться, зарізати його та обпатрати. 

— Глядіть же,— наказала,— нікого не 

пускайте. 

Та й пішла. 

А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й 

приспівує: 

Ой у лиски, в лиски 

Новий двір 

Та чотири дочки на вибір, 

П’ятий синко,  

Ще й Пилипко. 

От найстарша лисичівна не стерпіла й каже до 

менших: 
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— Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що 

воно там так хороше грає. 

Тільки що вийшла, а котик її — цок у лобок та 

в писану торбину! А сам знов грає: 

Ой у лиски, в лиски  

Новий двір  

Та чотири дочки на вибір,  

П’ятий синко,  

Ще й Пилипко.  

Вийди, лисе, подивися,  

Чи хороше граю! 

Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, 

а він і ту — цок у лобок та в писану торбину! Так 

усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде-

пожде сестричок — не вертаються. 

— Піду,— каже,— позаганяю, а то мати 

прийде, битиме. 

Та й пішов з хати. От котик і його — цок у 

лобок та в писану торбину! А потім почепив 

торбину на сухій вербі, сам у хату, знайшов 

півника, розв’язав; взяли вони удвох усю 

лисиччину страву, поїли, горщики з окропом 

вивернули, горшки-миски побили, а самі втекли 

додому. 

Та вже потім півник довіку слухав котика. 

  



43 

Ну, ця історія мені до душі. 
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8. Про щастя  

"About happiness" 

Давно це було. Було, коли землею правили 

князі. Мав князь трьох синів-красенів. Всього в 

князівстві було вдосталь, але кожен син хотів мати 

своє місце під сонцем, знайти своє щастя. І пішли 

вони у світ. 

Журилися князь із княгинею за дітьми, та що ж, 

виросли вони, вилетіли із батьківського гнізда. 

Найстарший хотів знайти скарб, середній — 

пізнати світ, а найменший — знайти щастя. 

Довго княжичі блукали світами. Повернувся до 

батьків найпершим найстарший син. Він знайшов 

скарб і приправив до князівства кораблі із золотом, 

сріблом, оксамитами і шовками, і був щасливий, бо 

збагатив князівство батька, а значить і міць 

держави. Другим повернувся середній син. Він 

побачив стільки див світу, що його розповідей 

досить на сто літ. І тільки меншого все не було і не 

було. 

А він шукав щастя. Не було щастя в квітах, і не 

було у ясних зорях, і не було в дорогих замках. Аж 

ось натрапив у лісі на озеро, небесно-голубе, 

поросле вербами, вкрите ніжним лататтям. Тиша, 

спокій, благодать. І так гарно було тут, і на душі 

легко. 

Раптом на воді з’явилася біла птаха, сніжно-

біла. З тонкою вигнутою шийкою, маленькою 
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голівкою з короною, горда, ніжна, красива. Не 

відвести очей. Хлопець провів день на озері, 

другий… І раптом, підпливши до берега, птаха 

ударила крильми і перетворилася на дівчину. Що за 

краса! Очей не відірвати. Дівчина милувалася 

квітами, гладила листочки, говорила із бджолами, 

метеликами. Сонячний промінчик гладив дівчину 

по біленькому личку, торкався розкішного 

золотавого волосся, заглядав у голубі, як безоднє 

небо, очі. Хлопець наважився вийти зі схованки і 

запитати прекрасну незнайомку, хто вона? 

Голубоока лісовичка стрепенулася і відповіла: 

— Я — Лебіда. 

— Чому ти тут? Звідки ти? 

— Я жила межи людьми. Але їхній світ 

жорстокий, корисливий, підступний. Вони часом 

не бачать навколо себе нічого і нікого. Я була 

самотня з ними. 

— А зараз ти ж сама на все озеро, на весь ліс! 

— Ні тут я щаслива, мене любить ліс, озеро, 

метелики. Я люблю прекрасне, і сама хотіла бути 

прекрасною. І стала Лебідою. 

Дівчина махнула рукою і стала дивною птахою. 

Княжич не міг піти з цього місця. Щось щемке і 

солодке розлилося коло серця. Світ став світлішим, 

яскравішим. Поглядом він обіймав Лебіду, серцем 

був біля неї. Проходив час. Що робити? Юнак 

ступив у воду і … став птахом, сніжно-білим, 

красивим, гордим, щасливим. Він підплив до 
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Лебіди, і закружляли закохані у чарівному танку. 

Дивлячись в очі одне одному, обіймалися крилами. 

Здається, світ став добрішим, сонце — ніжнішим, 

вітерець — легеньким, хмари — диво-скарбом, 

земля — радістю. Вони були щасливі! 

…Проходив час. А вони були щасливими. 

Народилися в них діти. Люди приходили до озера і 

милувалися Лебедями, дивувалися з їхньої краси, 

захоплювалися їхньою вірністю, училися любити у 

них, у Лебедів. 

І світ ставав добрішим, і люди ставали 

щедрішими, і бентежні серця сповнювалися 

радістю, любов’ю. Князі чекали сина, та коли 

дізналися, де він і який він, щиро раділи за нього. 

Бо золото і срібло тьмяніє, з пам’яті стирається 

минуле, а любов — вічна. На ній стоїть світ, нею 

живе людина. Любові і вірності люди навчилися у 

Лебедів і до цього часу вчаться. 

Ось і казці кінець, а хто слухав — молодець. 
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А це – моя кохана Кульбабка. Я чекаю, що вона 

також стане лебідкою. Поки що ми їмо. А диво 

станеться потім.  
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9. Три персні 

"Three rings" 

Це було тоді, коли моя прабабка в попелі 

гралася, а прадід повзав рачки по подвір'ю. 

Жив-був чоловік, що мав трьох синів, а коло 

його хати не могла навіть кішка втриматися, бо 

миші виздихали з голоду. 

Коли чоловік постарів і відчув смерть з косою 

за плечима, покликав своїх хлопців і сказав: 

— Я, діти мої, буду вже вмирати. Не сумую за 

життям, бо прожив у бідності й нужді. Шкодую 

лиш за тим. що не лишаю вам ні волів, ні корів, ні 

коней. Є в мене три персні. Даю кожному по 

одному. Як тяжко буде жити на світі, то киньте 

перстень на землю, і тоді вам сповниться якесь 

одне найдорожче бажання. Перстень можна кидати 

тільки один-єдиний раз. 

Помер чоловік. Сини його оплакали, поховали 

і порозліталися по світу, як листя, бо коло хати не 

було що робити. 

Старший син блукав селами і дивився, де з 

комина дим іде — шукав людей, які б ним 

журилися, годували його, одягали 

В одному селі ґазди й ґаздині повиходили в 

неділю з хат, посідали на призьби2 і про щось 

 
2 Призьба — невисокий земляний або глиняний 

насип уздовж стін хати знадвору. 
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розмовляли, сміялися. Тільки один чоловік і жінка 

сиділи осторонь зажурені. 

— Чого ви сумуєте? — спитав хлопець. 

— Як не сумувати.— відповів чоловік, коли у 

нас хлопчик і дівчинка ростуть горбатими, і ніхто 

їм не може нічим допомогти. 

— Я допоможу. Вони будуть такими, як усі 

людські діти. 

— А що ж ти хочеш за це? — спитав чоловік. 

— Будете мене все життя годувати й одягати. Я 

нічим не повинен журитися. 

На тому й погодилися. Старший син кинув 

перстень на землю, діти випростались. 

Зажив хлопець у хаті того ґазди. Його одягали 

й годували, як великого благодійника. Ходив у 

панському вбранні, нічого не робив, а на обід казав 

щоднини давати йому смажену курку, 

Газда давав. Минуло багато років. Діти виросли 

і від світанку до ночі так працювали на свого 

благодійника, що знову погорбатіли. А він, 

побачивши, що життя прожив марно, зажурився і 

від того помер. 

Скоро помер і середній брат. Ловив одного разу 

рибу в глибокому озері, дно човна випало, він 

опинився у воді і почав топитися. 

Згадав про перстень, та стало жаль кидати його 

у воду,— може, якось врятується, а перстень 
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знадобиться. Але поки роздумував, захлинувся 

хвилею та й пішов на дно. 

Найменший брат жив бідно, але не журився 

цим. Він мандрував по селах, заробляв на хліб і 

ніколи не думав про перстень. А коли 

набурлакувався, знайшов собі дівчину, бідну, як і 

він сам. та й оженився. Зліпили якусь хатину з 

глини і жили, як каганець без лою. 

Настав тяжкий голодний рік. У хаті не було 

хліба. Жінка спитала: 

— А чи нема в тебе, чоловіче, тата-мами, аби 

нам допомогли? 

— Нема, жінко. Був колись у мене добрий 

бідний тато, який перед смертю дав мені перстень. 

Сказав, що як буде тяжко, то щоб я кинув його на 

землю, і тоді сповниться одне найтяжче моє 

бажання. У мене ще не було такого бажання. 

Жінка знала, що її чоловік розумний, і те, що 

він зробить з тим перснем, буде добре. 

Раз після довгої лютої спеки почалася страшна 

буря. Вітер землю рвав, хмарами колотив. Град 

стогнав у небі, над землею так гриміло, що аж стіни 

в хаті стугоніли. Потім настав потоп. Хвилі несли 

хати, худобу. Люди підіймали руки до неба, 

благали милосердя. Та небо, темне і зле, дивилося 

на них мокрими, сердитими очима. 
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Шкода стало молодшому братові людей. Він 

витягнув з пазухи татів перстень, кинув, 

примовляючи: 

— Най згине буря, най хмари позатикають свої 

діри, най озеро вернеться у свої береги і най все 

стане на своє місце. 

Буря вдарилася об скелю і затихла, хмари 

позатикали діри, крізь які лився дощ, і розповзлися. 

Хати повернулися на старі місця, усе ожило. 

Люди повеселішали. Підійшли до рятівника і 

спитали: 

— Якщо в тебе був такий чарівний перстень, то 

чому ти не став найбагатшим чоловіком на землі? 

— Хіба можна бути щасливим серед 

нещасливих людей? — відповів той.— Тепер 

відчуваю себе найбагатшим, бо зробив добро. 

З того часу односельці не забували 

наймолодшого брата і не давали йому бідувати. 

І тепер живе. 
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Такі скарби я знаходжу в підземеллях, де я 

ховаюсь. Я роздаю їх іншим, звичайно ж. 
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10. Народний цар 

"People's King" 

Було в одній родині два сини та дочка Оленка. 

Старшого сина звали Іван, а меншого — Андрійко. 

Іван був дуже гордим, самовпевненим та байдужим 

до людей парубком. Андрій був доброю, лагідною 

та уважною людиною. Родина була не дуже багата, 

але роботяща і дружна. 

Та ось прийшло на їхні землі лихо. Напав на 

них дуже лютий та злий підземний цар. Він захопив 

в полон багато людей. Попала в лапи підземного 

царя і маленька Оленка. Сум та сльози оселилися в 

колись веселій родині. І вирішив тоді старший брат 

Іван піти визволяти Оленку з полону ворога. Сів він 

на коня та вирушив в небезпечну дорогу. 

Багато чи мало пройшов Іван, коли йому 

назустріч іде старий дідусь і просить хлопця: 

— Синку, дай мені води попити та підвези мене 

до мого села! 

— Ще чого! Мені самому води не вистачить та 

й ніколи мені з тобою возитися, старий! — відповів 

хлопець. 

Довго чи швидко не знаємо, дібрався Іван до 

підземного царства. А вхід до нього охороняв 

величезний трьохголовий пес. І почалася кривава 

битва. Тільки Іван відрубає голову собаці, а на її 

місці з’являється нова і ще з більшою силою та 
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злістю накидається на хлопця. Розірвав жорстокий 

пес парубка. 

Чекали дома, чекали Івана та Оленку та 

зрозуміли, що вже їх не дочекатися. Ще більший 

сум та горе запанували в хаті. І вирішив 

відправитися на визволення сестри менший брат 

Андрій. 

Багато чи мало проскакав на своєму вірному 

коні Андрійко, коли назустріч йому йде той самий 

дідусь, що зустрічався Івану. 

— Синку, дай мені води попити та підвези мене 

до мого села! — попрохав дідусь. 

— Будь ласка, дідусю, випийте холодної води з 

хлібом, що моя матуся пекла мені в дорогу, та 

сідайте на коня, я вас відвезу додому! 

А коли дісталися вони до хатини дідуся, старий 

і каже парубкові: 

— Знаю я, в яку страшну подорож ти 

відправився і яка небезпека тебе чекає. Я хочу тобі 

допомогти. Ось тобі чарівний меч, який завжди 

вбиває ворога і з яким ти ніколи не будеш знати 

втоми. Це тобі за те, що підібрав мне посеред 

дороги. І ось тобі жбан з чарівною живильною 

водою. Поллєш з нього на померлу людину і та 

оживе. Це тобі за те, що поділився зі мною 

останніми краплями води в дорозі. Бажаю тобі 

успіху! 
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— Дякую вам, дідусю, на добрім слові і за вашу 

підтримку, час мені вирушати в дорогу! 

Довго чи швидко, але дістався Андрійко до 

печери-входу у підземне царство, яке охороняв 

трьохголовий пес. Змахнув парубок чарівним 

мечем і зніс одразу три голови страшному 

охоронцю підземного царства. І завдяки чарівним 

властивостям цього меча, голови не виросли знову. 

Загинув жорстокий та злий пес! А Андрій увійшов 

в холодні печери підземного царства. 

Не очікував на таку зустріч злий, але боязкий та 

слабкий підземний цар, і сховався від хлопця в самі 

темні та глибокі свої печери, з яких більше ніколи 

не виходив. 

А Андрійко вивів всіх захоплених підземним 

царем людей на землю. Була там і люба сестричка 

Оленка, яка дуже зраділа визволенню та зустрічі з 

братом. Біля входу в печеру побачили Андрійко та 

Оленка тіло свого старшого брата Івана. 

Розплакалася Оленка, а Андрійко полив на брата 

живильної води і той розкрив очі. Підвівся, наче 

після довгого сну, здоровий та дужий. Нарешті всі 

знову разом! 

Серед полонених була і дочка царя цієї країни. 

Вона закохалася в свого визволителя Андрія, і цар 

з радістю погодився віддати доньку заміж за її 

рятівника. А коли через декілька років цар помер, 

новим царем став Андрійко, який правив країною 

справедливо та чесно, багато добрих справ зробив 



56 

для простих людей країни. Його називали 

справжнім народним царем!  
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Кожен з нас має свій шлях, щоб стати королем. 

Мій шлях – кудись залізти чи десь сховатися.  
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11. Біда і Щастя 

"Trouble and Happiness" 

Жили колись два брати. Старший, Гаврило, був 

лінивий, та багатий, а молодший, Іван, роботящий, 

але бідний, як церковна миша. 

Ходить Іван по своїй ниві і нарікає. Земля і 

насіння такі, як у брата, нива оброблена ще ліпше. 

Та в Гаврила густа, як ліс, пшениця, а в нього 

стирчить із землі по стеблу. 

Раз уночі вийшов Іван у поле і побачив, що 

якесь чудовисько — не дитина, не щеня і не птах — 

з його ниви колоски з корінням вириває та засаджує 

на Гаврилову. 

Підкрався він до того чудовиська, схопив його 

за шию і почав душити. 

— Хто ти? Чому нищиш моє добро? 

— Я Щастя твого брата Гаврила і йому 

допомагаю,— відповіло чудовисько. 

— А моє Щастя де? 

— Твоє Щастя приспала твоя Біда. Поки вона 

буде на волі, ні про що не говори «моє» або «наше». 

І спробуй розбудити своє Щастя, бо інакше 

загинеш. А як хочеш знати, котра твоя Біда, то 

глянь на ниву. 

Подивився Іван, а на ниві потвора сидить і зуби 

шкірить. Підбіг до неї, хотів ударити, а вона 

скочила йому на шию і сміється. Ніяк не міг 
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відірвати Іван від себе Біду і мусив з нею іти 

додому. У хаті потвора відпустила свого господаря 

і сховалася під припічком. 

Ввечері пригнали корову з череди. Іван гукнув 

жінці: 

— Іди, прив'яжи нашу корову. 

А корова зразу загинула. 

Діти та жінка плачуть, а Іван бідкається: 

— Що тепер будемо робити? Як будуть жити 

наші діти без молочка? 

На другий день Іванові діти пішли купатися і 

потопилися. 

Зажурився тяжко Іван, задумався, як йому 

розбудити своє Щастя, що на печі мохом заросло. 

Просив, молив. А Щастя спить і не чує. Розгнівався 

Іван, почав його лаяти і бити. Розкрило Щастя очі і 

заговорило: 

— Не бий, а слухай мою пораду. Сховай мене в 

торбу, лише щоб твоя Біда не бачила, і кидай свою 

мізерію1. Бери з собою лише торбу і тікай із 

жінкою від Біди, куди хочеш. 

Іван так і зробив. Вночі взяв торбу на плечі, 

жінка взяла дзбан для води і пішла з дому. 

Вже далеко були за селом, коли Іван 

здогадався, що забув постоли. 

— Вернуся я, жоно, за постолами, бо як босому 

ходити? — каже він. 
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Прийшов додому, а на печі Біда взувається в 

його постоли. Побачила свого господаря і скочила 

йому на шию. 

Мусив Іван нести з собою і Біду. Наздогнав 

жінку і пішли разом. Вона несе Щастя, а він Біду. 

Коли прийшли до річки, Іван згадав: 

— Ей, жінко, не замкнув я хату, ще якась біда 

зайде та й нічого не залишить з нашої мізерії.3 

Сказав і оглянувся на село. А хата його вже 

горить. 

— Тьху на тебе, Бідо! Бодай ти пропала! — 

вилаявся Іван. 

А Біда сидить на шиї і сміється. 

Посумували Іван з жінкою, що хата згоріла, та 

й пішли далі. 

— Треба, жоно, якось через ріку 

перебиратися,— каже Іван.— Хіба перепливемо. 

Біда із шиї питає: 

— А зі мною що буде? 

Поміркував Іван та й радить: 

— Лізь, Бідо, у дзбан, а ми будемо плисти та й 

тебе перед собою переправимо. 

Залізла Біда, а чоловік заткнув дзбан, прив'язав 

до нього камінь і кинув у ріку. 

 
3 Мізерія — дуже мала кількість чого-небудь. 
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Тоді з торби обізвалося Щастя. 

— Вертайся, чоловіче, додому. Відтепер будеш 

жити у добрі та гаразді. 

Прийшов Іван з жінкою в село, ходить по 

згарищу і думає, як зробити якусь колибчину4. 

Відкинув він один камінь, а там котел із золотими 

грішми. 

І зажив відтоді Іван добре. Збудував велику 

хату, накупував худоби. Та й син у нього скоро 

народився. 

Позавидував Гаврило своєму братові й питає: 

— Як ти, Йване, збувся Біди? Розкажи та, може, 

і я своєї збудуся. 

Розповів Іван усе, як було. Почав Гаврило 

міркувати, як би Іванову Біду на волю випустити. 

Пішов на те місце, де Іван кинув дзбан у річку. 

Бачить, з води стирчить мотузка, що зачепилася за 

кущі. Смикнув за мотузку і витягнув дзбан. 

Розкрив, а звідти вискочила Біда і скочила йому на 

шию. Потім потягла його у воду і втопила, бо 

думала, що то її хазяїн. 

Приплелася Біда на старе місце, а там нова хата 

стоїть і Йван по двору живий-здоровий ходить. 

Зрозуміла, що не свого господаря втопила, і від 

люті аж зубами заскреготала. А коли побачила в 

Івановій хаті Щастя, почала нігті відточувати. 

 
4 Колиба — житло для пастухів і чабанів. 
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Журиться Іван, бо гине його худоба, хліб у полі 

гниє. Раз радить йому Щастя: 

— Знаєш що, чоловіче, лишай своє обійстя, бо 

знову волочиться Біда. Та й мене не забудь. 

Взяв Іван торбу з Щастям і пішов з жінкою та 

дитиною у світ. У сьомому селі найнявся в одного 

господаря служити. Коли відбув рік, хазяїн 

подарував йому за добру службу корову. 

— Видиш, жоно, вже маємо свою корову,— 

похвалився Іван. Та тільки це сказав, корова 

загинула. 

«Недобре,— подумав Іван.— Наша Біда знову 

нас знайшла». 

А Біда вже сидить йому на шиї і сміється: 

— Думаєш, утечеш від мене? Я тебе до смерті 

не лишу. 

Наймається Іван служити на другий рік та й 

каже господареві: 

— Не треба мені ніякої платні. Дайте лише той 

камінь, що у вас за хатою. 

Дивується хазяїн, що його слуга буде робити з 

такою величезною брилою. А Іван нічого більше не 

хоче. 

— Віднині най буде цей камінь мій,— каже він. 

— Най буде, про мене,— згодився хазяїн. 

На другий день Іван показує жінці на брилу: 
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— Аби ти знала, що то наш камінь. 

Тільки сказав це, бачить — з одного боку брила 

погризена. 

Кожного дня ходив Іван до каменя і промовляв: 

наш, наш. А через рік брила дуже змалілася — Біда 

її згризла. Раз прийшов Іван подивитися, чи багато 

ще лишилося гризти, і побачив здохлу Біду з 

вищербленими зубами. 

Зрадів Іван, взяв молот і розбив недогризок 

каменя, щоб не заважав на подвір'ї. А з-під .уламків 

заблищали золоті гроші. 

Іван хотів віддати золото хозяїну, але той 

заперечив: 

— За нашим договором камінь твій, то й гроші 

належать тобі. 

Розпрощався Іван з хазяїном, взяв торбу із 

Щастям, гроші і пішов додому разом з жінкою та 

сином. Дома завів собі нове господарство, тепер 

уже без Біди.  
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А тепер, коли у вас є вся моя мудрість, ви 

прочитали всі мої казки, я запитаю у вас 

найважливіше питання, з яким я нещодавно 

розібрався. Чи знаєте ви що приходить після 

зими? Я знаю! Весна. 


