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ВІД УПОРЯДНИКА

Ця книга е першою спробою подати якомога повніше зібрання україн
ських народних легенд та переказів у максимальному часовому й територіаль
ному охопленні. Тут представлені кращі з ідейного й художнього погляду зраз
ки легенд і переказів, записаних на Україні протягом XIX—XX ст.

У наукових дожовтневих виданнях (передусім у збірниках П. Чубинсько- 
го, П. Мартиновича, М. Драгоманова, І. Манжури, В. Гнатюка, Я. Новицького, 
Б. Грінченка, Д. Яворницького та ін.) легенди й перекази подавалися разом 
з творами інших жанрів фольклору без будь-якої систематизації. У радян
ський час легенди й перекази вже складають окремі розділи збірників, вклю
чаються в спеціальні видання, зокрема тематичного та регіонального харак
теру: «Народ про Шевченка» (К., 1961), «Народ про Кармалюка» (К., 1961), 
«Народ про Довбуша» (К., 1965), «Народ про Кобилицю» (К., 1968), «Легенди 
Карпат» (Ужгород, 1968), «Легенди нашого краю» (Ужгород, 1979) та ін. Спроб 
наукового видання й узагальнення творів цих жанрів у широкому плані досі 
не було.

У даному збірнику всі тексти розташовано за історико-тематичним прин
ципом, що дає можливість послідовніше показати, як український народ від
бив у легендах та переказах важливі історичні події, явища суспільного й ду
ховного життя, виявив своє ставлення до них.

Матеріал збірника поділено на дві частини. Першу складають легенди 
й перекази космогонічні, міфологічно-апокрифічні, топонімічні й гідронімічні, 
побутові; другу — історико-героїчні. В систематизації матеріалу першої час
тини переважає тематичний принцип. Друга частина складається з творів, які 
безпосередньо відображають історичні події, а також погляди, настрої, вчин
ки й подвиги народу, пов’язані з суспільно-історичним життям.

Розділи, що становлять певні тематичні цикли, розміщено в історичній 
послідовності і згруповано за подібністю сюжетів та мотивів. Топонімічні ле
генди, які мають історичну основу і пов’язані з конкретними історичними 
подіями, видатними особами та діячами, подаються в другій частині книги. 
Усі інші — в першій. Оскільки легенди й перекази за тематикою досить близь
кі, вони друкуються у збірнику всуміш.

При наявності варіантів (вони позначені літерами алфавіту) наводяться 
лише ті, що відзначаються помітними розходженнями текстів і водночас гли
боким своєрідним узагальненням та яскравістю художніх образів.

Твори, що розповідають про певну історичну особу, подію або місцевість 
і мають при однакових заголовках різний зміст, подаються під одним заго
ловком і нумеруються римськими цифрами (наприклад, тематично різні ле
генди й перекази про Семена Палія друкуються під однією назвою «Семен 
Палій» і позначаються відповідно: І, II, III і т. д.).

Зважаючи на підсумковий та узагальнюючий характер видання, до збір
ника включено поряд із записами безпосередньо від оповідачів з народу та
кож окремі зразки народних легенд та переказів, які зазнали певного втру
чання й обробки, оскільки ці твори відзначаються сюжетною своєрідністю 
і фольклорною основою.
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В одному збірнику через обмежений обсяг не було змоги подати весь ве
личезний матеріал українських народних легенд і переказів, тому представ
лено лише найхарактерніші, найцікавіші з них.

Назви легенд і переказів подаються у томі за оригіналом, тобто так, як 
вони сформульовані попередніми видавцями або записувачами. У тих випад
ках, коли твори не мали заголовків у першоджерелі або відчувалася явна 
довільність у назвах чи невідповідність назви змістові, упорядник давав свої 
заголовки, виходячи з конкретного матеріалу (вони взяті в квадратні дужки).

В процесі укладання збірника використано друковані джерела дожовтне
вого й пожовтневого періодів, архівні матеріали рукописних фондів Інститу
ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР, 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, Центральної наукової 
бібліотеки АН УРСР, а також сучасні записи легенд і переказів, зроблені 
окремими записувачами.

Тексти в збірнику друкуються за загальноприйнятими нормами сучасно
го українського правопису із збереженням діалектної лексики та деяких фо
нетичних особливостей. Зокрема, зберігаються енклітичні форми займенників 
у різних відмінках — «ми», «ня», «ню», «ті», «тя», написання часток «ся» 
(«сі») перед зворотними дієсловами (ся дивують, сі напудить). Окремі право
писні відмінності, непослідовно витримувані в передачі при записах і в дру
кові — закінчення ї  замість в в дієсловах (розказуї, жалуї), ій замість ий 
у прикметниках (високій, молоденькій), тверді закінчення після шиплячих 
(дукачи, очи), передача закінчень зворотних дієслів через цьця замість ться  
(сварицьця) — зведено до літературної норми. Не зберігаються дифтопги пів
нічних говорів та тверде закінчення дієслів теперішнього часу третьої особи 
однини і множини в західних говорах (виходит, приносит, пишут, гризут). 
Якщо в одному й тому ж тексті та чи інша діалектна особливість витримува
лась непослідовно, то вона не збережена.

У примітках до текстів, де це було можливо, зазначено час запису, місце 
(за адміністративно-територіальним поділом, що існував на час запису), пріз
вище оповідача й записувача, а також джерело, за яким публікується зразок 
у збірнику.

До окремих творів у примітках вказуються друковані та рукописні варі
анти й передруки. Географічні назви та імена історичних осіб, що зустріча
ються в текстах, пояснюються в коментарях. До тому додається словник мало
зрозумілих та рідковживаних слів. Деякі малозрозумілі діалектні синтаксичні 
конструкції пояснюються посторінково.

В алфавітному покажчику текстів на першому місці зазначена сторінка, 
де наводиться твір, на другому — примітка до нього.

Слова і знаки, вставлені упорядником в тексти, взяті в квадратні дужки. 
Круглими дужками позначені пояснення, внесені попередніми видавцями та 
записувачами. Інколи записувачі чи упорядники пояснювали незрозумілі і рід
ковживані слова безпосередньо в тексті. Ми їх виносимо у словник або в пос
торінкові примітки.

Упорядник висловлює вдячність О. І. Дею за корисні поради в процесі 
підготовки тому та за упорядкування й коментування розділу «Від сивої дав
нини до староруських часів. Стародавній Київ і Київська Русь», а також 
Г. Т. Рубай, П. К. Медведику, Ю. К. Ткаченку, які допомагали добирати ма
теріал до збірника.



ЛЕГЕНДИ ТА ПЕРЕКАЗИ

Серед прозових жанрів фольклору легенди та перекази і в наш 
час відзначаються продуктивністю, збагачуються новотворами. Пе
редусім це стосується усних переказів про незвичайні події та вчин
ки громадського значення. Радянська дійсність поповнила фонд на
родних легенд та переказів новими сюжетами і внесла своєрідний 
аспект у трактування традиційних, що зумовлено розширенням реа
лістичного світогляду носіїв фольклору. Обидва ці жанри ^лужать 
збереженню в пам’яті й передачі даних про історичне минуле наро
ду (інформативно-мнемонічна функція), намагаються пояснити при
чини виникнення різних явищ природи, їх суть, фіксують народні 
знання та уявлення про неї| (етіологічна функція). Тим-то дослідники 
відносять їх до[позаказкогої прози з провідним пізнавально-інфор
мативним призначенням, що не виключає присутності в легендах 
та переказах як супровідних і естетичного та повчально-педагогіч
ного моментів,’ Вони, як і фольклор в цілому,— поліфункціональні.

Обидва Жанри близько споріднені, взаємодіють між собою й з ін
шими прозовими (та й пісенними) жанрами; між ними, користую
чись висловом В. Г. Бєлінського, «пограничні лінії існують більше 
як уявність, ніж як дійсність» *. Критерієм визначення жанрової 
приналежності прозових творів у цьому випадку є ступінь достовір
ності їх зображень, характер відношення до дійсності, або, іншими 
словами, питома вага істинного, реального, можливого, чи, навпа
ки,— вигаданого, фантастичного й неймовірного. Перше є атрибутив
ною домінантою переказу, друге — легенди.

Таким чином£ перекази відображають життєві факти, явища й по
дії, інформація про які ведеться не очевидцями, а шляхом перепо
відання почутого (звідси й назва жанру — переказ). В залежності 
від суспільної ваги змісту переказу він здобував і діапазон поши
рення — від вузькомісцевого до загальнонародного. Як вияв історич
ної пам’яті народу, /перекази в своїй основі відштовхуються від 
конкретної дійсності, у  них відсутній надприродний елемент, минуле 
відображається правдоподібно, в межах життєвої достовірності; Пер
шоосновою багатьох переказів були свідчення та спогади очевидців

1 Белинский В. Г. ГІолн. собр. соч. М., 1956, т. 8, с. 318.
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або учасників подій, Викликавши зацікавлення ширших кіл, ці опо
відання починали переходити з уст в уста, набирали емоційного за
барвлення, проте не відривалися від реальних фактів, про які велась 
інформація. Так створювалися перекази. Головні їх цикли — істо
ричні, топонімічні, етнонімічні, зоогонічні та ін. Усі ці цикли тяжі
ють до локалізації та хронологізації об’єкта зображення, в чому ви
являється специфіка відношення творів даного жанру до дійсності. 
Розуміється, місце і час визначаються не з абсолютною точністю, 
а переважно узагальнено, по-фольклорному.

Легенди — це неказковий жанр народної прози з тією ж провід
ною інформативно-пояснювальною функцією, але вони найближче 
примикають до казки своїм незвичайним, дивовижним або неможли
вим, що виступає в органічній єдності з реальним і часто компенсує 
недостатність чи цілковиту відсутність точної інформації про певні 
події і явища, предмети навколишнього світу, про поведінку та вчин
ки чимось помітних осіб. У легендах жива дійсність трансформується 
і вмотивовується часто на основі давніх міфічних і пізніших христи
янських вірувань та уявлень про надлюдські істоти й потойбічні си
ли. При допомозі домислу та вигадки незрозумілі реальні природні 
явища й суспільні події переводяться у ранг зрозумілих, непізнана 
справжня суть їх витлумачується через надприродне й надзвичайне, 
але з установкою на достовірність.

За класифікацією В. Я. Проппа, вся галузь народної прози ді
литься на такі твори, в дійсність змісту яких не вірять, і такі, в ре
альність змісту яких вірять. «В першому випадку маємо художнє 
оформлення вигадки (всі творення казкового типу), а в другому — 
художню передачу дійсності або того, що приймається за неї (всі 
види легенд, сказань, переказів)» 2-

За своїм походженням термії^ «легенда» — книжний. Первісно 
він означав пояснювальний напис, розрахований на доконче прочи
тання (тексти над брамами, на монетах, пам’ятниках, малюнках, гео
графічних картах і т. п .). В часи середньовіччя легендами стали 
називати твори популярного літературного жанру, що розробляв 
біблійно-релігійні мотиви, житія святих тощо. Звідси назва «леген
да» перейшла на усні оповідання християнсько-релігійної тематики. 
В другій половині XIX  ст. вчені-фольклористи розширили обсяги 
цього терміна, об’єднавши ним, крім релігійно-фантастичних легенд 
(деякі дослідники їх теж розуміли досить широко3), різноманітні

2 Пропп В . Я. Фольклор и действительность.— М., 1976, с. 43.
3 Наприклад, І. Франко та В. Гнатюк у своєму зверненні 1899 р. «В справі 

збирання народних легенд» (див.: Ф р ан к о  І. Зібр. творів: У 50-ти т. К., 1981, 
т. 32, с. 427—429) накреслили таку систематику жанру і його зміст: 1) біблій
ні легенди Старого завіту; 2) біблійні легенди Нового завіту; 3) легенди про 
святих; 4) легенди про недовірків (еретиків) і чарівників (про Симона-волхва, 
магів, чарівників, що продають душу чортові, про папіссу Йоанну, про жінок, 
перевдягнених у чоловіків, про вічного жида і т. ін.); 5) легенди про потвор 
(дивогляди), монстрів, дивовижні предмети й землі (про песиголовців, Гога 
і Магога, підземних людей, звірів-однорогів, грифів, слонів, орлів, левів, про 
морські дива — мелюзіни, китів, про незвичайні рослини, камені, мертві й ки
пучі моря і т. п.); 6) легенди про кінець світу; 7) філософські й моралізатор
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легенди чисто народного, світського характеру. Так, М. Драгоманов 
пропонував систематизувати їх за рубриками: 1) природа; 2) міфо
логія, мерці; 3) люди, наділені чудесною силою; 4) скарби; 5) ро
динне й суспільне життя; 6) особи й події історичні; 7) місцевість; 
8) бувальщини.

Своє розуміння суті жанрів легенди та переказу М. Драгоманов 
висловив і у виданні «Малорусские народньїе предания и рассказьі.- 
Свод М. Драгоманова» (К., 1876).

У наш час основою легендарного фонду народів дослідники вва
жають передусім створені трудовими верствами легендЯ^головним 
завданням яких є передача й закріплення в усній традиції та пам’я
ті поколінь певної, заснованої на надприродній причиновості, пояс
нювальної інформації про природні й суспільні явища, історичні 
події, вчинки визначних з народного погляду осіб; з ’ясування і збе
реження як своєрідного фонду знань певних космогонічних, міфо
логічних, релігійних, історичних та соціальних уявлень. Легенди 
споріднені з переказами не тільки функцією, а й генетично.'Як спра
ведливо відзначив сучасний дослідник цих фольклорних жанрів 
С. Азбелєв, «один із шляхів виникнення легенди є перетворення в неї 
переказу. Виклад реальних фактів оповідання в процесі усної пере- 
дачі доповнюється витворами уяви самих оповідачів або контамі
нується з відомими вже легендарними мотивами. В процесі посту
пової еволюції реальна основа оповідання може бути відтіснена на 
задній план або навіть зникнути, змінившися в опис чогось незви
чайного, надприродного» 4.

В залежності від змісту й походження легенди розподіляються 
на міфологічні, антропоморфічні, апокрифічні, топонімічні, історич
но-героїчні, соціально-побутові та ін. Нерідко одна й та ж легенда 
містить у собі подвійну й потрійну інформацію. Особливо це стосує
ться топонімічних та історичних легенд. Подібне можна сказати 
й про перекази цих груп. Якщо легенда пройнята дидактичною ідеєю, 
вона наближається до притчі.

Виникнення жанрів легенди й переказу К. Маркс пов’язував з ду
же давнім періодом у житті людства — з нижчим ступенем варвар
ства, коли почали розвиватися вищі якості людини й активно пра
цювати ї ї  уява — цей великий дар, за висловом К. Маркса, що так 
багато сприяв розвиткові людства 5. Цим певною мірою пояснюється 
те, що значна частина образів і мотивів легенд та переказів є спіль
ним надбанням багатьох або певної групи народів; джерела цих

ські легенди (про гордість, спокусу, злочини, гріхи, покуту, про чудесне від
криття злочинів — під злочинцем западається земля, йому приростає волова 
шкіра, стає корабель серед моря, на якому грішник, і його кидають у воду, 
кара за стріляння в церкві і под.); 8) жартівливі легенди й сатири на святі 
теми. В. Гнатюк згодом опублікував два томи таких легенд — «Галицько-русь
кі народні легенди» (Етнографічний збірник, т. 12, 13).

4 Аабелев С. Н. Отношение предания, легенди и сказкп к действиТельнос- 
ти.— Славянский фольклор и историческая действительность. М., 1965, с. 18. 
Див. про це також: Чистов К. В . Прозаические жанри в системе фольклора.— 
В кн.: Прозаические жанри фольклора народов СССР. Минск, 1974, с. 17—18.

5 Архив Маркса и Внгельса. М., 1941, т. 9, с. 45.

9



мотивів сховані у глибокій давнині, з їх арсеналу черпали різні на
роди, пристосовуючи до своїх умов історичного й побутового життя. 
Не дивно, що саме «неписана література легенд і переказів» бага
тьох народів зафіксувала уявлення про найдавніший період їх існу
вання, оповиті сутінками початки їх історичного шляху і ввійшла 
чималою кількістю сюжетів у літописи 6! Однак немало легенд і пе
реказів виникло в атмосфері життя кожного народу, на конкретному 
місцевому суспільно-історичному грунті.1, Ці твори з пізнавального 
та патріотично-виховного поглядів являють особливий інтерес, бо 
відобразили визвольну боротьбу народу, відвічний протест трудящих 
проти соціальної несправедливості і їх активну дійову ненависть до 
зовнішніх загарбників, а також внутрішніх, «своїх», гнобителів фео
дальної доби та часів капіталізму. Легенди й перекази радянського 
часу в основному присвячені героїчним подіям і вчинкам, розкри
вають величні риси людини соціалістичної доби.

,У фонді легенд та переказів кожного народу, в тому числі й ук
раїнського, незважаючи на їх міцну прив’язку до певних конкрет
них історичних осіб або місць, зустрічається значна кількість спіль
них мотивів з легендами та переказами інших народів^ Ці спільності 
мають різну природу: одні пояснюються генетичними чинниками, 
про що вже згадувалося і що особливо виявляється у споріднених 
народів, інші є наслідком історико-культурних взаємин між близь
кими й далекими народами, а чимало спільностей має типологічний 
характер, тобто близькі образи й мотиви виникали самостійно в по
дібних історичних умовах і при однаковому рівні мислення та сві
тобачення. Історико-порівняльне дослідження конкретних сюжетів 
і мотивів переказів та легенд дає змогу визначити й природу їх по
дібностей та спільностей, і співвідношення локальних та інтернаціо
нальних елементів у творах цих жанрів кожного народу 7.

С Народні легенди та перекази відзначаються плинністю, рухоміс
тю текстів (виняток становлять окремі віршовані твори легендарно
го змісту), адже певний мотив чи сюжет передається у кожному 
випадку в формі довільної імпровізації, інформативно, чого й ви
магає характер даних жанріві На відміну від казки переказ і леген
да не мають мовно-стереотипних стабілізуючих елементів (зачинів, 
повторів, формульних кінцівок і т. п.), вони подають інформацію 
звичайною діловою мовою, а якщо й трапляються певні сталі фразео
логізми, то вживаються вони тут як у живій розповіді і не зумовле
ні жанровою своєрідністю оповідання. Іншими словами, структури 
легенд та переказів відкриті: зберігається каркас теми чи мотиву, 
найосновніший зміст, а передається він довільною формою викладу, 
яка є похідною. Естетичні якості творів цих жанрів повністю зале
жать від їх носіїв-оповідачів. Обдаровані прагнуть розповідати ко-

6 А збелев С. Н. Летописание и фольклор,— Русский фольклор, т. 8, 1963.
7 Ширше про це див.: Ч истов К . В  Легендьі об «избавителях» и проблема 

повторяемости фольклорних сюжетов.— Славянский фольклор и историческая 
действительность. М., 1965, с. 36—50; Соколова В . К . Соотношение националь- 
них и общих олементоп в преданиях.— Проблеми фольклора. М., 1975, 
с. 221-227.
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лоритно, образно, тому багато із зафіксованих збирачами творів від
значається художністю, естетичною привабливістю. Передусім вони 
захоплюють незвичайністю та винятковістю відтворених колізій та 
ситуацій, нерідко — розвиненим сюжетом. Зміщуючи в легендах 
об’єкт інформації з площини реальної дійсності в бік вільного до
мислу і навіть вигадки або в сферу фантастичішх уявлень, з’ясовую
чи таким чином факти і явища історичного та соціального життя, 
народні творці все ж по-своєму орієнтуються на критерій правдивості 
й достовірності, дбають насамперед про типову тенденцію, про іде
альну, а не реальну правду. Це влучно підмітив класик молдавської 
та румунської літератур Б. П. Хаждеу.

«Коли хтось стає славнозвісним у доброму чи поганому значенні 
цього слова,— писав він,— народ поспішає створити про нього ле
генду, яка з точки зору фактичної достовірності є неправдою, але 
в той же час це і є так звана ідеальна правда, бо народ не творить 
нічого, що не мало б аналогії в дійсності.

Загін Свірчевського захопив у полон самого агу, який очолював 
турецьку армію,— вродливого, високого, привабливого чоловіка і до 
того ж настільки багатого, що, бажаючи відкупитися, він запропону
вав козакам заплатити їм одну свою вагу перлами, дві ваги — золо
том і три сріблом... Автори цієї легенди не прагнули до абсолютної 
точності, вони хотіли лише дати найбільш образне поняття про ба
гатство тодішніх турецьких пашів, і тому їх вигадка була подібна 
до правди» 8.

Порівняно з переказами, легенди відзначаються ускладненим 
відношенням до дійсності, історичні й соціально-побутові факти та 
події тут відступають на задній план, стаючи лише своєрідним ви
хідним матеріалом для вислову певної тенденції, народного розумін
ня й оцінки їх, народного бажаного бачення їх, що дозволяє загост
рювати відтворення суттєвого засобами неймовірного й фантастично
го. «Легенда,— писав І. Франко,— се не історія. Та проте воно не 
парадокс, коли один із новіших учених говорить, що пе одна легенда 
має в собі більше правди, ніж не одна історія. Все діло в тім, щоб 
уміти видобути правду, як метал із руди» 9.

Значно ближчий до життєвої та історичної першооснови як 
об’єкта відтворення переказ. Він незрівняно міцніше, ніж легенда, 
тримається реальності, хоч, переходячи з уст в уста, часто обростає 
мотивами й деталями, які в дійсності не мали місця при даній події, 
отже, вони привнесені, додумані, але цей домпсел відповідає кри
терієві можливого. Переказ, як правило, тримається в реалістично- 
пізнавальних межах відношення до дійсності. Легенда ж виходить 
за ці межі. Тому при видобуванні з неї зерна правди, про що йшло
ся у наведених вище міркуваннях І. Франка, необхідно виходити від 
світоглядних передумов, рівня пізнавальних можливостей творців 
і носіїв легенд, відображеного в самих творах даного жанру.^В де
котрих із них фантастичне й дивоглядне є продуктом того етапу

8 Хаждеу Б.  П.  Ион — воєвода лю тий — Кишинев, 1959, с. 107.
9 Франко  / .  Святий Климент у К орсуні.— Записки наукового товариства 

ім. Ш евченка (далі — ЗН ТШ ), Львів, 1902, т. 46, с. 1.
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мислення, коли людина ще не відділяла себе від природи, коли не 
розмежовувала ідеального й матеріального. «Нерозвинена людина 
бачить у природі,— писав М. Чернишевський,— щось похоже на 
людину, або, висловлюючись технічно, вносить у природу антропо
морфізм, передбачає в ній життя, схоже на людське життя» 10. Внас
лідок цього люди щиро вірили в реальність міфологічних образів, 
сприймали вірування як достовірність, і ці уявлення закономірно 
входили до легенд тією своєрідною «рудою», яка оточувала зерна 
істинного знання. Тут фантазія творців відштовхувалась від тради
ційних вірувань, які на тому етапі ще не вважались забобонними.

«Вся древність вірила в привиди. Тому драматичні письменники 
стародавності мали право користуватися цією вірою,— писав 
Г.-Е. Лессінг.— Якщо у когось із них з’являються пришельці з того 
світу, то не слід настроюватись проти цього на основі наших більш 
освічених поглядів» п . Подібне можна сказати й про найдавнішу 
верству легенд. Сам характер пізнавального мислення, відображено
го в таких легендах, зумовив наявність у них матеріалу первісних 
вірувань. Передусім це стосується творів, в основі яких лежать ані
містичні уявлення, використані в даному разі з етіологічною (пояс
нювальною) метою (розкриття географії — назв міст, сіл, урочищ, 
озер і т. д.— через людські трагедії, пригоди і т. п.). Те, що для нас 
здається неможливим і абсурдним для наших далеких предків пе
ребувало, в . м еж ах вірогідності. Дивовижні перетворення людей 
у  предмети живої і мертвої природи, розказані в легендах того часу. 
Сприймаються нині лише як поетична вигадка, оповита атмосферою 
таємничості та казковості і вабляча своєю незвичайністю .

Але якими б дитинно-наївними не здавалися сучасним людям ті 
давні легенди з уламками міфологічного мислення, все ж вони були 
на певному етапі суспільного розвитку відображенням нестримного 
потягу людини до пізнання дійсності, таємничого та незрозумілого 
в ній, прагненням проникнути в основи й причиновість явищ та 
предметів навколишнього світу й по-своєму пояснити їх, користую
чись арсеналом первісних уявлень та нав’язаної пізніше релігією 
віри в потойбічні добрі й злі сили, чудеса тощо. Та і в цих старовин
них легендах розсипані іскрини народної мудрості й дотепу, сві
титься здорова гуманна мораль колективу. Розуміється, певною мі- 
ірою відобразився в них і забобонний страх людини перед могутніми 
[стихіями природи.

У пізніших легендах, передусім історичного й соціального зміс
ту, вигадка та фантастичні елементи, гублячи домінанту вірування 
чи забобону, стають своєрідним жанровим засобом загостреного уза
гальнення і відтворення дійсності, і цим легенди відрізняються від 
чародійно-фантастичних казок, суцільно заснованих на нереальному.

Характерно, що в народі здавна відчувається дещо іронічне став
лення до вірувань у неземні, потойбічні сили, явний скепсис до бога 
і персонажів християнської релігії. Останні у творах християнсько-

10 Ч е рнише вс кий Н. Г.  Избр. философские сочинения. М., 1950, т. 1, с. 245.
11 Лессинг  Г.-д.  Гамбургская драматургия,— М.; Л., 1936, с. 45—46.
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апокрифічної сюжетики дуже заземлені і рідко проявляють свою 
божествену силу. В історичних легендах бог взагалі майже не з’яв
ляється, а якщо побіжно й фігурує, то лише для того, щоб фантастич
но аргументувати незвичайну міць того чи іншого позитивного героя 
легенди. Бог і святі у фольклорі частіше виступають в антирелігій
них анекдотах, ніж у легендах.

Включення до історико-героїчних легенд атрибутів зі сфери над
природного віддавна відображало не стільки віру в ці надприродні 
сили, скільки мало на меті рельєфніше донести бажану творцям 
легенд тенденцію, відтінити історичні події і героїв засобами домис
лу, освітити їх сильним промінням фантазії. Трудящим хотілося 
бачити своїх героїв — захисників рідного краю, борців за соціальну 
справедливість — нездоланними, могутніми, і вони наділяли їх у ле
гендах надприродними якостями, зв’язками з фантастичними потой
бічними силами, а в переказах, при всій документальності їх змісту, 
подавали їх опоетизовано, часто з певною повчальною тенденцією. 
Все це підпорядковувалось життєво-практичним завданням — дати 
переконливу інформацію про певну історичну постать чи подію, ви
словити народне ставлення до неї, іншими словами, домисел підси
лював пізнавальну функцію творів цих фольклорних иїанрів. Якщо 
в переказах зерно раціонального пізнання навколишнього світу, 
інформативно-цінувальне відтворення дійсності подаються прямолі
нійно, у близьких, відповідних їй формах, то в легендах це, як прави
ло, опосередковується або доповнюється фантастичними образами, 
дійсність деформується.

А оскільки в легендах і переказах за інформацією чи передачею 
певних знань відчувається і якась ідея, тенденція, то вона вимагає 
втілення в крайній, аж до неймовірності, образності. «Ідея,— писав 
В. І. Ленін,— є пізнання і прагнення (хотіння) [людини]» 12. Скажі
мо, ідея захисту вітчизни від завойовників породжує прагнення ма
ти нездоланних богатирів, невразливих воїнів, і так з’являються 
в легендах та споріднених з ними легендарних переказах образи ко- 
заків-характерників, що ловлять кулі й повертають ворогові, неви
димо з’являються в його стані і т. п. Обмаль фактів про видатних 
діячів, захисників народних інтересів, у розпорядженні широких 
мас, а також бажання бачити цих діячів особливими, винятковими,— 
спричинялися до створення легенд про них, до приписування їм над
людських рис (чудесного походження, безсмертя, титанічної сили 
та ін.). Такий домисел в історичних легендах і переказах має теж 
позаестетичну, практичну функцію: не тільки інформувати про ге
роя, а й уславити його. Так зливається історична пам’ять з історич
ною славою. Ця ж функція гіросліджується і в багатьох топонімічних 
легендах та переказах, які пояснюють назви певної місцевості через 
виняткові ситуації з участю історичних постатей або прив’язуючи 
до певних історичних подій.

Фантастика в історико-героїчних та соціально-утопічних леген
дах — це своєрідний інструментарій даного жанру. Вона найчастіше,

12 Лен ін  В. І. Ф ілософські зош ити.— Повне зібр. творів, т. 29, с. 164.
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свідомо спрямовується на ідеалізацію позитивних героїв та засу
дження найбільш ненависного і ворожого трудовим верствам, що 
випадало на їх долю протягом історії. Віщуни, ворожки, чарів
ниці, чорти й ангели — це ті аксіоматичні сили, контакт з я к и м и  дає 
змогу гіперболізувати людських героїв легенд, вносити у твори еле
мент, аргументуючий неймовірні якості чи вчинки героя. Щоправда, 
новіші легенди вже не вдаються до цього арсеналу.

Отже, легендам властиво пояснювати невідоме через невірогідне 
або виключне в неймовірному ступені, проте визнаване за реальність. 
У цьому — жанрова специфіка легенд, їх «метод» трансформування 
дійсності й умотивовування та з’ясовування її таким домислом, яко
му вільно заходити у сферу надістотного. Саме так слід сприймати 
наявність елементів фантастичної, «перевернутої свідомості» в ле
гендарній народній творчості, яка в цілому є свідченням народного 
реалістично-стихійного світорозуміння. Якщо зіставити історичні 
легенди з історичними переказами й піснями, то в перших маємо 
узагальнено-фантастичні форми історизму, а в других — форми з тя
жінням до історичної конкретності.

Характерно, що історичні легенди уникають будь-якої хроноло
гії, передаючи народне сприйняття певних подій та осіб, зумовлене 
світоглядом і соціальною психологією мас. Тому дані легенди ні 
в якому разі не можна розглядати як документальні свідчення. В пе
реказах хронологічна й географічна конкретизація виступає віднос
но точно, історичний зміст тяжіє до документальності, проте й тут 
вона часом досить приблизна, особливо у випадках, коли до перека
зів включено інтернаціональні елементи (мотиви, образи тощо). 
«Спільні сюжети й мотиви,— справедливо відзначає В. К. Соколо
ва,— можуть входити до них без суттєвих змін. Це пов’язано з жан
ровою специфікою переказів, призначених для повідомлення важ
ливої інформації... Переказ усвідомлюється як свій національний 
(місцевий) завдяки тому, що прикріплюється до точного місця 
й об’єкта, його дійові особи одержують імена історичних персонажів 
або місцевих мешканців. Така конкретизація — основний спосіб 
включення спільних сюжетів у національну усно-поетичну традицію 
і один із головних засобів творення традиційних переказів» 13. Пе
реказам цього гатунку, як і легендам, властива чітка дидактична 
спрямованість. Не випадково відомий збирач народної творчості 
й художник Л. Жемчужніков відносив легенди ха перекази «до тих 
творів народної фантазії, при допомозі яких народ поширює між 
собою моральні переконання. Деякі з них, як, наприклад, перекази 
про зміїв, занесені з глибокої старовини, інші нагадують грецькі 
міфи: всі яї вони — або майже всі — сповнені незвичайної грації ви
гадки й мальовничості вислову» и . «В них,— кажучи словами одного 
з пізніших дослідників казок та легенд,— ніби в химерній екзотич

13 Соколова В. К.  Соотношенпе пациональньїх и общ их алементов в пре- 
даниях.— П роблеми фольклора. М., 1975, с. 221—222.

14 Записки о Юяшой Руси. Спб., 1857, т. 2, с. 27.



ній раковині, завжди таємно світиться якась дорогоцінпа перлина, 
якась висока і вічна істина» 15.

Пізнавальний і етично-дидактичний аспекти тут міцно зливаю
ться. З розширенням світогляду людей повчальне звучання творів 
висувається на передній план. Легенди та перекази випромінюють 
ідеї гуманності, соціальної справедливості, здорової екологічної 
етики. Вони вчать чуйного ставлення до природи, високої моралі 
щоденного життя й людських відносин. В історико-гсроїчних леген
дах і переказах сильно звучить патріотична струна. Все це і викли
кає інтерес до них сучасних радянських людей, оскільки спільний 
для всіх фольклорних жанрів позитивний ідеал легенди та перекази 
відображають по-своєму, відкриваючи для уявлення й мислення ок
ремі горизонти.

* * *

Типологічно найглибшою за змістом верствою легенд, у яких уже 
дає себе знати історична свідомість трудового народу, є міфологічні 
та етіологічні легенди. В своїй сукупності вони відобразили давні 
погапські уявлення про всесвіт і природу, про походження людей 
і рас, про відвічність і змінність життя на землі, про її різних меш
канців і т. п. З них до нашого часу викликає інтерес своєю химер
ністю художнього уособлення група зоогонічних — легенди про по
ходження рослин, тварин, птахів, про чудодійні перетворення одних 
видів живої природи в інші. Більшість таких легенд виникла на пе
редісторичному ступені розвитку людства іі відобразила хибні та 
забобонпі уявлення про природу. Вони ваблять своєю фантастичніс
тю] дитинного бачення навколишнього світу Це ж стосується легенд 
при землю, воду та стихії природи (про виникнення гір, про вітер, 
блискавку і т. д.). Антропоморфічні перетворення, що лежать в ос
нові цих легенд,  сприймаються на сучасному етапі світоглядного 
розвитку людей як відгомони давніх вірувань та як втілення у фан
тастичних образах певної етичної тенденції. Частина легенд увібра
ла в себе вплив християнських апокрифічних легенд та оповідань. 
Побутування міфологічних легенд про надприродних істот — руса
лок, домовиків, перелесників, духів різного типу — у паш час ско
ротилося, тільки окремі з цих творів пасивно зберігаються в пам’яті 
старших віком людей, які розглядають зміст цих творів як цілкови
ту вигадку.

Близько до легенд примикає народна інтерпретація повір’їв 
і прикмет, коли вони ілюструються життєвими прикладами. Це були 
наївні намагання пояснити навколишній світ. Проте, чим ближче 
до наших часів, тим голосніше звучить іронія при розповідях про 
потойбічні сили. На початку XX ст. навіть серед гуцулів, які зЬе- 
регли багато залишків анімістичних та міфічних уявлень, вже зни
кав страх перед потойбічним і таємничим, витвореним фантазією

15 Яворский Ю. А.  Очеркп по исторпи русской пародной словеспости: Л е
генда о панщ ине. Львов, 1901, с. 3.
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первісних людей та релігією. «Тепер чортів менш,— говорили гуцу
ли жартома М. Коцюбинському,— бо вони мають роботу на фабри
ках, коло машин, у телефоні, у колії, у велосипеді» І6.

Особливою популярністю в різних народів користувалися леген- 
ди-уявлеиня про людей-велетнів, які нібито спершу населяли зем
лю . Легендарний сюжет про велета, який приніс на долоні, щоб 
показати матері, людину-плугатаря з конем і плугом, поширений 
у багатьох народів І7. Він був широко відомим і на Україні. Подібні 
легенди про велетів і досі побутують серед гуцулів у Карпатах.

Очевидно, від космогонічних уявлень про земний рід велетнів 
беруть початки й легенди пізніших — «археологічних» та історич
них — часів про виняткових своєю силою людей — богатирів і витя
зів. Тривалий час людині важко було протидіяти могутнім стихіям 
природи, опановувати її в своїх інтересах, багатьом племенам і на
родностям протягом віків доводилось відстоювати своє існування та 
свободу, захищати свою землю від нападників. Все це вимагало ве
ликих фізичних зусиль, і тому сила стала головним атрибутом народ
ного героя, підносилася в народній свідомості і творчості до ідеалу. 
Людина-велетень, богатир, витязь, сильний лицар-воїн — це типові, 
типологічно подібні персонажі фольклору багатьох народів світу, 
особливо таких жанрів, як казки, легенди та перекази. У фольклор
ній свідомості ці герої мають і своїх антиподів — напівбогів, зміїв, 
таких же силачів із ворожого табору, з якими обов’язково має 
відбутися двобій.

Постаті богатирів як уособлення народних бажань та ідеалів 
найчастіше з’являються у фольклорних творах, що відобразили дов- 
говікову боротьбу трудящих проти зовнішніх і внутрішніх ворогів. 
Зрідка зустрічаються такі персонажі і в побутовому оточенні. Що 
віра в існування богатирів була міцною в масах, свідчать місцеві 
легендарні перекази, які виникали ще в перші десятиріччя нашого 
століття |8.

Образи сильних богатирів — захисників рідної землі — відомі 
у фольклорі східних слов’ян вже за часів спільної для них давньо
руської доби. Пізніше персонажі богатирського епосу трансформу
ються у фольклорах російського, українського і білоруського народів 
під впливом своєрідного історичного розвитку кожного з них. Витво
рюючи свій ідеал народного героя, трудові маси наділяють богатир
ськими рисами історичні постаті,— оборонців рідного краю, борців 
з іноземним поневоленням і соціальним гнітом феодальної та капі
талістичної доби. Всупереч догмам християнської релігії про велич 
бога та святих і про нікчемність та безсилля звичайної людини, на
родні маси в легендах і переказах вихваляють людську силу, підно

18 Коцюбинський М. М. Твори: В 6-ти т. К„ 1961, т. З, с. 405.
17 Текст ц іє ї легенди, зап исаної Г. Тимофєєвим серед  чувашів, див. у кни

зі: П ер ву х ин  А.  И. М ировоззреіш е и фольклор.— Ч ебоксари, 1971, с. 42.
18 ЗН'ГШ, Львів, 1911, т. 203, с. 203—204. Інші записи легенд на цю тему 

див.: Савич А.  Заметка о малорусских «семилетних богатирях или близне- 
цах».— Кпевская старина. 1889, март, с. 733—739; Манжура И. Сказки, посло- 
вицн и т. п.— Харьков, 1890, с. 8 —9.
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сять своїх представників на богатирський п’єдестал, наділяють їх 
рисами чудодійників, що звершують подвиги і творять чудеса в ім’я 
народних інтересів, а не заради особистого рятунку, як церковні му
ченики й аскети, введені релігією у ранг святих. У цьому — доко
рінна різниця між народними й релігійно-агіографічними або апо
крифічними легендами: «Народ,— писав Максим Горький,— ство
рюючи епічну особу, наділяв її всією могутністю колективної пси
хіки, і ставив проти богів або рядом з ними» І9.

С л ід  зазначити, що середньовічна література активно популяри
зувала новозавітні апокрифічні легенди с.вапгельського змісту, які, 
на відміну від канонічного євангелія, змальовували земне побутове 
життя Ісуса Христа та апостолів? Як писав І. Франко, цими апокри
фами й легендами цікавилися ш и рокі верстви народу, бо вони «опо
відані інтересно, нераз поетично і драматично... сильно вдаряли на 
фантазію» 20. Під їх впливом виникали народні редакції цих легенд, 
проте в них релігійні персонажі подавалися знижено, без церковно- 
легендарного ореолу, а часто і в пародійному освітленн і .

Початки історії кожного народу чи групи споріднених народів 
в основному освітлені тільки в легендах та переказах. Саме через 
цей історизм, як словесний вислів історичної пам’яті народу, вони 
раніше творів інших жанрів почали фіксуватися письмово — в літо
писах, історичних хроніках та анналах. Так, найдавніші історичні 
легенди та перекази східнослов’янських язичницьких племен, буду
чи вже художньо оформленими, ввійшли до літопису «Повести вре- 
менных лет», відобразивши характер давньоруської фольклорно-іс
торичної інформації, до якої з повним довір’ям (за винятком леген
ди про Кия-перевізника через Дніпро) поставився літописець, бо це 
на той час був єдиний спосіб збереження знань народу про своє ми
нуле. Та й пізніше легенди про історичні події і особи були відобра
женням народних думок про них і поглядів на своє історичне мину
ле. Завдяки літопису до нашого часу дійшли легендарні розповіді 
про заснування Києва і походження його назви, про сутички з во
йовничими хозарами, боротьбу з печенігами (легенди від 968, 992 
і 997 років), про окремих князів тощо. Вже в цих творах звучить 
ідея захисту рідної землі і розкрита вирішальна сила простого на
роду в подоланні нападків (у переказі про звільнення Києва від 
облоги печенігів справу вирішує звичайний хлопець з вуздечкою, 
в іншому — про походження назви Переяслав — в поєдинку на річці 
Трубіж «перея славу» від переможеного в двобої печенізького бога
тиря син київського кожум’яки і т. п .).

Поетичні легенди та перекази потрапили до літопису з живого 
фольклорного процесу і, як народний елемент літопису, відобразили 
характер історичної свідомості мас у період Київської Русі. Поряд 
з літописними легендами та переказами про ці часи дійшло до нас 
і чимало подібних творів у майже тисячолітній усній передачі.

18 Горький М.  Твори: В 16-ти т., К., 1955, т. 16, с. 59.
20 Апокрифи і легенди з українських рукописів зібрав, упорядкував і по

яснив др. Іван Франко. Львів, 1899, т. 2, с. 1.
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Найпопулярніші з них — «Михайлик і Золоті ворота», про золотоор- 
динську навалу в середині X III ст. (легенди про хана Батия, Шолу
дивого Буняку, який в народі інколи ототожнюється з постаттю 
Батия, та ін .).

Основне історичне зерно легенд, що стосуються давньоруської 
доби,— осмислення визвольної боротьби свого часу, відображення 
патріотичного духу мас. Уособленням їх є, зокрема, постать київ
ського богатиря Михайлика, який вірить у перемогу над Батиєвими 
ордами, і коли пануюча верхівка Києва на вимогу ординців хоче від
дати його орді, він настромлює на списа Золоті Ворота, що були 
символом непереможності та слави киян, і на вірному коні зникає 
з ними, не дозволивши чужинцям поглумитися над золотою славою 
рідної землі.

Літописні й усні легенди часів Київської Русі (в тому числі й про 
М ихайлика21) ввібрали в себе тодішні міжнародні традиції цих 
фольклорних жанрів і склали важливий арсенал мотивів та стерео
типних структур для наступної легендарної творчості трьох східно
слов’янських народів. Для ілюстрації цих тез вкажемо хоч би на 
відомі з «Повести временных лет» легендарні перекази про смерть 
Олега, про Переяслав і про білгородський кисіль. Так, у скандінав
ських народів відома така ж змістом і деталями легенда, як і старо
руська літописна про Олега 22, отож ядро ї ї  і провідна думка про 
неможливість уникнути своєї долі належать до арсеналу міжнарод
них мотивів.

Відмітною властивістю процесу розвитку легенд та переказів 
є, як уже згадувалось, легке прив’язування мотивів і сюжетів до 
різних історичних подій, осіб та географічних осередків (своєрідна 
хронологізація й локалізація) і циклізація навколо них. У цьому від
ношенні давньоруські легенди та перекази були джерелом і зразком 
для історичних творів цих жанрів трьох братніх східнослов’янських 
народів. Досить зіставити, наприклад, образи князя із літописної ле
генди про Переяслав, Петра І із легенд про Палія та Мазепу, та ко
роля Матвія з переказів про нього, щоб побачити однотипність їх 
поведінки. Це зумовлено впливом традиційної схеми, виробленого 
стереотипу для відтворення у цих жанрах типологічно подібних жит
тєвих ситуацій. Так, київський князь Володимир замислюється, ко
го ж протиставити печенізькому богатиреві, розпитує воїнів і, ді
знавшись про можливого переможця в поєдинку, посилає за ним; 
така ж ситуація і в угорського короля Матвія, для якого знаходять 
богатиря в Мараморощині і той перемагає турка в двобої; цар Пет

21 Ш ирше про це див.: Веселовский А.  Н. Ю жнорусскпе б и л и н и .— Спб., 
1881, вьш. 1, с. З—60; Плисецкий М. М.  Взаимосвязи русского и украинского 
героического зпоса.— М., 1963, с. 84— 138; Чистов К. В.  Л егенди  об избавите- 
лях и проблема повторяемостп фольклорних сюжстов, с. 51.

22 Сухомлинов  М.  О преданиях в древней русской летописи.— Основа, 1861, 
июнь, с. 52—68; Костомаров Н. Первоначальньїе преданпя русской летописи.— 
Монографии, т. 16; Франко І. Смерть Олега і староісландська зага про фаталь
ного коня.— Науковий додаток до «Учителя», 1912, № 1, с. 1—9; Р иб ако в  Б. А.  
Древняя Русь. Сказання, бьш ини, летописи.— М., 1963.
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ро І, опинившись у скрутному становищі, також радиться з солдата
ми, йому нагадують про засланого Палія, він повертав його у вій
сько, і Палій вирішує долю битви.

Яскравим прикладом історичного переадресування легендарного 
давньоруського літописного переказу про білгородський кисіль мо
же бути побутуюче па Чернігівщині пояснення, звідки походить 
назва Седнів. Під час російсько-шведської війни на високому березі 
ріки Снов нібито була неприступна фортеця. В ній і оточили шведи 
невеликий загін російських воїнів, гадаючи тривалою облогою і го
лодом змусити відважних скласти зброю. Минали дні, становище 
ускладнювалось, оточених став мучити голод. Тоді вони пішли на 
хитрощі: з останнього борошна й сушенини зварили бочку киселю, 
спустили її в глибокий колодязь і, замаскувавши, покликали швед
ських представників. Коли пригостили їх з «посланої богом» кри
ниці, ті вирішили, що голодом пе зморити оточених. Другого дня 
шведи зняли облогу та й пішли геть. А наостанок кинули обложе
ним: «Ну, то й сидіть тут сиднем!» Від цих слів і пішла назва 
Седнів.

Як бачимо з наведених різних варіантів і тлумачень одного й то
го ж сюжету, історизм творів цих жанрів слід шукати в їх дусі, тен
денції, а не у фактичній основі, хоча, здавалося б, в інформативних 
за своєю функцією жанрах саме ця основа мала б відображати конк
ретну дійсність. Взагалі, фольклорні твори, за невеликими винятка
ми, вимагають особливої обережності при визначенні їх конкретно- 
історичної достовірності чи документальності. Навіть «народний 
епос всякого історичного народу,— на думку О. Веселовського,— 
з необхідності міжнародний» 23. Виняткові, незвичайні сюжети зав
жди захоплюють і на крилах дивовижності свого змісту-перелітають 
від народу до народу, поширюються в просторі й часі. В процесі по
бутування сюжетне ядро і в легендах та переказах набуває естетич
ного характеру, ваблячи й збуджуючи емоції. Саме так староруські 
літописні легенди ставали джерелом багатьох художніх творів. Зга
даймо «Песнь о вещем Олеге» О. С. Пушкіна і поему «Олег — князь 
київський» С. Руданського, в основі яких лежить літописна легенда 
про смерть князя Олега від свого коня; твір О. Майкова, поему 
І. Франка «Євшан-зілля» і вірш під тим же заголовком М. Воропого, 
переспіви всіх легенд і пайяскравіших своєю конфліктністю епізодів 
«Повести временньїх лет» І. Франка та ін. В останній час інтерес 
до літописних легенд та переказів посилився (як з боку творчих пра
цівників, так і широких кіл радянських людей) у зв’язку з відзна
ченням видатної дати — 1500-річчя Києва. Відгомони їх чуються 
в художніх творах історичної тематики, що відноситься до періоду 
Київської Русі (П. Загребельного, Р. Федоріва та ін).

Часів Київської Русі стосується й значна кількість збережених 
в усній передачі легенд та переказів про золотоординське іго, про 
спустошливу навалу орд Батия та Бурундая на давньоруські землі. 
Ці твори малюють неймовірні жахи та плюндрування, що їх несли

23 Веселовский А.  Н. Ю жнорусскпе бьілинн.— Спб., 1884, с. 401.
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завойовники. Народна пам’ять зберегла страшні картини нищення 
ордою всього, що траплялося на її шляху. Вони, ці картини, є тим 
історичним зерном легенд і переказів, яке об’єктивно заперечує праг
нення буржуазно-національних істориків (М. Грушевського та його 
адептів) применшити руйнівні наслідки золотоординської навали, 
яка насправді надовго послабила Київську Русь і загальмувала її 
економічний та культурний розвиток.

Відображаючи хижацьку суть завойовників, народ малює їх 
у потворних образах людоїдів, песиголовців, однооких страшилищ 
(в даному разі відчувається відгомін старовинної міфології — зга
даймо постать Циклопа в стародавній Греції). Збірний образ ханів, 
які в легендах виступають під іменем Буняки, втілив у собі все най- 
бридкіше: це — кровожадний людожер з висячою за спиною печін
кою, ненормально великою головою і важкими повіками, що їх слуги 
піднімають вилами. Вся народна ненависть і наївна словесна помста 
втілені в огидності цього персонажу.

Великий шар народних легенд та споріднених з ними переказів 
складають твори про довговікову боротьбу українського народу про
ти хансько-татарських та османсько-турецьких нападників. Важли
ву роль у захисті свого краю від їх руйнівних наскоків, у отриманні 
завойовницьких намірів відіграли запорізькі козаки, образи яких 
у народній творчості овіяні гіперболічно-легендарною романтикою 
героїзму. Сміливі люди, переважно втікачі від феодально-кріпосниць
кого гніту, запорожці були плоть від плоті дітищем українського 
народу. В пошуках свободи (а в певної частини — також і наживи) 
вони стали в історичних обставинах XVI—XVII ст. важливою силою 
в боротьбі проти зовнішніх поневолювачів. Хоча легенди й своєрідно 
пояснюють походження запорожців (із надісланої якимось царем 
живої данини — невільників для турецьких владик), все ж першо
причину відтворюють історично вірно: нею було горе, неволя трудо
вої людини. Фольклор чітко відобразив соціальну неоднорідність за
порізького козацтва, віддаючи всі симпатії рядовим запорожцям та 
тим представникам козацької старшини, що стояли на боці козаць
ких мас і трудового народу. Саме про них у переказах і легендах го
вориться, що «то був народ розумний; розумний і войовничий», це 
були «знаюки», «характерники», «на своїй землі їх ніхто не міг узя
ти». ІВ легендах та переказах^високо піднесені героїчні вчинки ко
заків у бою з ворогом, їх розум, оптимізм, фізична сила, надприродні 
властивості^ Як і належить жанрові легенд, гіперболізація тут ви
ступає у формі фантастичної вигадки: ці воїни — велетенського рос
ту, з семипудовими головами, вміють зачаровувати переважаючі си
ли татар або турків, на бігу переливаються в річку, мають дзеркала, 
в які бачать за тисячу верст, розмовляють дванадцятьма мовами, 
можуть ставати невидимими і т. д. й т. п. Не тільки в бою, а й у побуті 
проявляється ця їх незвичайність (скажімо, такий образ запорож
ця: як дихпе під час говіння, то піп з причастям падає)ї'| Такими 
властивостями наділяються й козацькі ватажки, під проводом яких 
здобута не одна перемога над зовнішніми ворогами народу. Так, ко
шовий Іван Сірко в легендах перекидається в хорта, уміє заворожу
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вати загони чужинців, і вони рубають один одного; навіть рука 
мертвого кошового здатна приносити перемогу 24.

Цей арсенал народних легенд щедро використав сучасний укра
їнський письменник О. Ільченко в своєму «химерному романі» «Ко
зацькому роду нема переводу». Головний герой його книги — козак 
із фольклорним ім’ям Мамай — героїзований у дусі легенд та пере
казів і є своєрідним художнім узагальненням оптимізму та непере
можності цілого пароду.

Народ хотів бачити своїх оборонців від спустошливих навал тур
ків і татар саме такими — хоробрими, нездоланними, всемогутніми, 
їх кровний зв’язок з трудовими верствами та рідним краєм, кілька- 
вікова історія захисту його від зовнішніх ворогів, рясніюча героїчни
ми вчинками, являли собою реальний грунт для виникнення легенд 
та оповитих легендарністю переказів.

Розуміється, немалу роль у процесі творення легенд про бороть
бу козаків з турками, татарами, а пізніше й з польсько-шляхетськи
ми загарбниками, відіграла фольклорна традиція, вироблені нею 
стереотипи. Тому, скажімо, розповідь про поєдинок запорізького бо
гатиря з турецьким нагадує то літописний двобій київського Кожу
м’яки і печеніга, то Геракла й Аптея з давньогрецької міфології 
( «Макітрина балка»).

Особливо сильно в легендах і переказах цієї тематики звучить 
патріотична ідея: рідна земля дає наснагу в боротьбі, множить сщіи^ 
В цьому глибокий повчальний зміст переказу про козаків, що на
брали в чоботи своєї землі та клянуться, перебуваючи на турецькій 
території, боротись за землю, на якій стоять; цим ваблять і легенди, 
в яких до послуг героєві стає сама природа, і т. д.

В своїй сукупності легенди та перекази про наскоки татарських 
і турецьких загонів на українські міста й села подають жахливу 
картину лихоліття, що її переживали прості трудові люди. Численні 
сліди залишили ці жорстокі пападники-людолови в українській то
поніміці, а ще більше народна пам’ять пов’язала різні місцеві назви 
з важкими часами, сповненими крові, смертей, плюндрувань та по
невірянь і мук на невільничому шляху захоплених у ясир, на ту
рецьких каторгах, в темницях і на галерах. Всі легенди, перекази 
й пісенність цієї тематики пройняті тугою за рідною землею, за «ти
хими водами, ясними зорями, краєм веселим і миром хрещеним», як 
говориться в думах про турецько-татарську неволю. Водночас у цих 
творах чується протест проти насильства й наруги, звучать ноти 
нескореності й помсти. Легенди та перекази про втечу з турецько- 
татарського полону, про козацьку відсіч ординцям, про єдиноборст
во, в яке вступали з ворогом навіть беззбройні жінки, відобразили 
оптимізм народу в ті важкі часи і мали важливе повчально-виховне

24 Див.: Чубинский П.  Несколько народни х исторических преданий (За
писки юго-запад. отдела РГО. Т. 1. К., 1873); два рницкий Д. И. По следам  
запорож цев. Спб., 1898; д вар ниц кий Д.  Запорож ье в остатках старини п пре- 
даниях народа. Спб., 1888, ч. 1—2; Рец. І. Франка (К\уагІа1пік Ьіяіогусгпу, 
1889, № 2, з. 332— 333); Новицкий Я. П. М алорусская и запорож ская стари
на : Предания и рассказьі,— Александровск, 1907.
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значення. Вони спрямовували до боротьби з жорстокими чужинця
ми, виховували покоління в дусі вірності своєму народові. Поетизую- 
чи хоробрість, такі твори засуджували боягузтво й нищівно тавру
вали зраду. Зажерливого зрадника народна фантазія перетворила 
в зловісного крука, супутника татарської орди й смерті.

Саме за відвагу й постійний опір турецько-татарським нападни
кам на слов’янські землі народ героїзував запорожців, представляю
чи їх у легендах як непереможних і мудрих лицарів, патріотів рідної 
землі. (До речі, підкреслимо, що поняття «лицар» у пародній твор
чості пов’язується з чарівництвом, надприродним могутнім умінням 
духовно впливати на оточення та самого себе, в той час як богатир 
виявляє себе тільки незвичайною фізичною силою. Відповідно ха
рактеризуються фольклором і неодмінні супутники цих героїв — їх 
коні, зброя, навіть джура, як у легендах про Палія, Харка тощо).

Слід відзначити, що легенди й перекази про боротьбу з турець- 
ко-татарськими завойовниками властиві не тільки українському 
фольклорові, а й творчості інших слов’янських народів, яким турки 
й татари протягом віків прагнули накинути своє ярмо. «Адже ж ,— 
кажучи словами І. Франка,— від середини X III ст., тобто від вели
кого нападу орди на Русь і Польщу близько 1240 р., слов’яни являли 
передмур’я Європи, великий граничний вал, який, щоправда, сам не 
міг стримати велетенської навали тих племен, але, незважаючи на 
це, цілі століття з напруженням всіх своїх сил допомагав відбивати 
ту навалу. Від X III ст. історія слов’ян є історією невпинної запеклої 
війни, безкінечною шеренгою перемог і поразок, нападів, здобичі 
і спустошень» 25. Така історична атмосфера посилювала процес об
міну між слов’янами легендарними сюжетами та мотивами, приуро
ченими темі боротьби з турецько-татарськими нападниками.

Фольклор цієї тематики був одним із джерел історичних рома
нів та повістей, у яких ішлося про події XV—XVII ст., пов’язані із 
захистом слов’янських земель перед наступом османсько-турецьких 
і хансько-татарських завойовників.

Починаючи з перших десятиліть XVII ст., на українських землях 
Правобережжя і Галичини розгорнувся визвольний рух проти шля
хетської Польщі. Він мав наскрізь соціальний характер і був спря
мований проти кріпосницького закабалення трудового народу поль
ськими магнатами, проти нестерпного гніту, обезземелення і жор
стокого визискування та приниження селян і козаків. Загарбавши 
українські землі — Київщину, Волинь і Брацлавщину — ще в 
XVI ст., шляхетська Польща вела тут грабіжницьку політику, під
тримувану частиною місцевої козацької старшини. Розбещена шлях
та не знала меж у своїй сваволі й знущанні над закріпаченими. В на
роді зростала ненависть, що знаходила вихід у втечах на Запоріж
жя, повстаннях, соціально-загостреній антишляхетській та антика- 
толицькій літературі і в народній творчості. Зокрема, у фонді 
народних легенд та переказів з’являються твори, що принижують

55 Ггапко І. Рггусгупкі <1о ройап о М аїїош есіе и 5Іо\уіап,— \УізІа (\Уагзга- 
\уа), 1894, І. 8, 8. 70.
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шляхту (про походження шляхетських родів та ін.), викривають її 
самодурство (легенди та перекази, циклізовані навколо пана Ка- 
ньовського) тощо.

Трудові маси підносять на п’єдестал героїки і слави керівників 
селянсько-козацьких повстань, спрямованих проти шляхти і фео
дального гніту, особливо героїв народно-визвольної війни 1648— 
1654 р. Богдана Хмельницького та його сподвижників Івана Богуна, 
Максима Кривоноса й ін. В легендах і переказах з гордістю й сим
патією розповідається про їх переможні бої з ворогом, про зв’язані 
з їх героїчними вчинками місця і т. д. («Хмельницький і Барабані», 
«П’ятницькі хрести», «Богунова криниця», «Кам’яна баба в Субото- 
ві» та ін.). Пізнавальна й виховна функції цих легенд та переказів 
відображали демократичні тенденції і соціальні настрої широ
ких мас.

В противагу таким народним творам шляхетське середовище ча
сом пускало свої легенди про окремих ватажків народного руху, щоб 
принизити їх, поглумитися над ними. Так, із польсько-шляхетських 
кіл вийшла легенда про те, пібито славетного керівника селянсько- 
козацьких повстань Северина Наливайка було страчено на вогні, 
в мідяному биці. Розглядаючи цю легенду в статті «Наливайко в мі
дянім биці», І. Франко відзначив, що вона тенденційно приплетена 
до цього ватажка повстанців і була посмертною помстою йому з боку 
шляхти. «Мусив се бути збірний витвір шляхетської фантазії, яка 
під враженням пізніших козацьких завірюх чим раз сердитіше ма
лювала кінець першого їх ініціатора» 26 (тобто Наливайка). Сама ж 
легенда належить глибокій давнині, її  знали і стародавні греки, і єв
реї, а потім і візантійці.

До улюблених народом історичних постатей початку XVIII ст., 
в якій героїзовано народний подвиг — розгром шведсько-польської 
навали на російські та українські землі — належить постать Семена 
Палія, В легендах та переказах він виступає і як могутній лицар 
у битві із зовнішнім ворогом, і як послідовний борець за соціальні 
права трудового народу проти внутрішнього панства. Характерна 
риса історико-героїчних легенд — соціально загострена інформація 
про події — в циклі про Семена Палія виступає особливо рельєфно. 
Причому відмітно, що з бігом часу твори на ці теми ввібрали в себе 
ряд породжених новими соціальними умовами атрибутів. Якщо, ска
жімо, в давніх варіантах легенд його прізвище пояснювалось тим, 
що він спалив козацький курінь або вистрілив із рушниці і вбив 
чорта, з яким не міг дати ради навіть бог, то в пізніших переказах 
цього циклу він палить панські економії і за це одержує прізвище 
Палій.

В народній творчості його постать набула фантастичних обрисів, 
ввібравши і сконцентрувавши в собі уявлення про богатирів та за
порізьких лицарів-характерників. Полярним до Палія персонажем 
виступає в цих творах гетьман Мазепа. Палій — народний герой, обо
ронець рідного краю, вірний дружбі з російським народом; Мазепа —

26 Науковий збірник.— Львів, 1906, с. 90.
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запроданець, зрадник. «Палій тягнув руку за народ, а Мазепа — за 
панів»,— так соціально чітко визначає одна з легенд позиції цих 
сучасників-антиподів. В образі Семена Палія легенди поетизують 
народний подвиг — перемогу над шведсько-польською навалою 
в Полтавській битві. В образі Мазепн засуджують підступність, по
казують повний крах антинародної політики частини козацько-сгарг 
шинської верхівки. Лейтмотивом цих переказів і легенд звучить ідея 
братнього єднання українського та російського народів, що відповід
но уособлюються в історико-героїчних постатях Палія та Петра І.

Аналізуючи народні легенди й перекази про Палія та Мазепу, 
В. В. Каллаш справедливо відзначив, що «народна фантазія, зачеп
лена грандіозними подіями першої чверті X V III ст., для поетичного 
відображення цих подій багато взяла із готового запасу раніше 
створених переказів, відлила новий зміст у традиційні усталені 
форми, нових кольорів вона майже не створила. До основного, істо
рично достовірного кістяка приростали все нові й нові подробиці, 
легендарні біографії героїв, що зацікавили народну думку, розрос
талися все більше й більше і перетворювались у 'строкату мозаїку, 
в якій переплелось старе й нове, фантастичне й реальне» 27.

Справді, в численних прозових творах Палій виступає і як 
реальна історична постать, що вела боротьбу проти зрадницької по
літики гетьмана Мазепи і була заслана за доносом останнього до 
Сибіру Петром І, і як наскрізь легендарна — то замурована в стовп 
і звільнена тільки через сім років, то повернена за царським нака
зом з Сибіру для участі у битві російських військ зі шведами. Як 
і належиться лицареві-богатиреві, Палій у легендах вирішує долю 
Полтавської битви, чому служить його вміння перекидатись соколом 
або собакою і так розвідувати у ворожому таборі, його чудодійне 
мистецтво характерника заворожувати противника, «напускати на 
нього ману», внаслідок чого шведські воїни рубають один одного, 
опиняються в лісі і т. п. Все це — арсенал давніх легенд, використа
ний народом для гіперболізації і вславлення свого героя, виразника 
народного ставлення до «проклятого Мазепи» (цей епітет у народ
ній поезії невідступно супроводжує прізвище гетьмана-зрадника). 
Наскільки легенди в процесі відтворення ідеальної правди, ідеалу 
народного героя відходять від «конкретної» дійсності, можна судити 
з порівняння легендарного образу Палія, який не міг собі підібрати 
коня, щоб його витримав, а своєю богатирською шаблюкою розтинав 
шляхтичів у бою з голови до ніг, з виписаною О. С. Пушкіним у пое
мі «Полтава» постаттю справжнього Палія в момент Полтавської 
битви:

По близ московского царя 
Кто воин сей под сединами?
Двумя поддержан казанами,
Сердечной ревностью горя,
Оп ОКОМ ОПЬІТНЬІМ г е р о я

27 К ал л аш  В. В. Палин н Мазепа в народпой поззип.— Зтнографическое 
обозрение, 1889, кн. 2, с. 2.
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Взирает на волненье бон.
Уж на коня не вскочит он,—
Одрях, в изгнаньи спротея,
И казаки на клич Палея 
Не налетят со всех стороні 
Но что ж его сверкнули очи 
И гневом, будто мглою ночи,
ГІокрьшось старое чоло?
Что возмутить его могло?
Иль он сквозь бранньїй дьім увидел 
Врага Мазепу и в сей миг 
Свои лета возненавидел 
Обезоруженньїй старик?

В народній творчості — свій підхід до епічного героя. І не лише 
в легендах та переказах, а й у піснях та думах. Той же історичний 
момент народна пісня, як і легенди, змалювала в героїчному дусі:

Ой ти хмелю, ти зелененький, та в головки не в ’єшся,
А вже Семен, Семен Палієнко та з Мазепою б’ється.
Ой як крикнув проклятий Мазепа: «Та у купу, у купу,
Бо наробить Семен Палієнко превеликого трупу!»
«Ой не в купу, проклятий Мазепо, та не в купу, не в купу,
Ой терпів же я на Сибірі превеликую муку!» 28

Зіткнення легендарного Палія з Мазепою — це тільки один з яс
кравих моментів його фольклорної біографії. Бо ж він, як місяць, 
старів і молодів знову. В легендах революційної доби 1905—1907 рр. 
він воював з поміщиками, прагнув знищити документи про селянські 
борги і т. д. Так народні маси не хотіли погодитись і з смертю 
Т. Шевченка, застосовуючи й до нього щойно згадане порівняння 
з місяцем. В цьому знаходила своєрідне втілення ідея спадкоємності 
героїзму в захисті вітчизни та в боротьбі проти соціальної неправди 
й гніту за інтереси трудових мас.

Відсіч шведсько-польській агресії на початку X V III ст. знайшла 
відгомін і в ряді топонімічних легенд (у вже згадуваній про Седнів), 
а також у легендах і переказах про зачаровані скарби, окремі з яких 
грунтуються на мандрівних мотивах 29.

Дальше посилення кріпосницького гніту в кінці X V II і у X V III ст. 
викликало активну боротьбу мас проти феодально-кріпосницьких 
відносин. «Коли було кріпосне право,— писав В. І. Ленін,— уся ма
са селян боролася з своїми гнобителями, з класом поміщиків, яких 
охороняв, захищав і підтримував царський уряд. Селяни не могли

28 Історичні пісні.— К.. 1961. с. 329.
29 Наприклад, розповідали, що в рік Полтавської битви з шведсько-поль

ським військом мешканці Ніжина відбивали а міських валів наступ шведсько
го загону, і в цьому захисті міста брали участь ніжинські козачки, переодяг
нені в чоловіче вбрання та козацькі шапки (Береж ков М. А. Ф. Шафонский 
и его труд «Черниговского паместничества топографическое описание».— Не- 
яшн, 1910, с. 91).
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об’єднатися, селяни були тоді зовсім задавлені темнотою, у селян 
не було помічників і братів серед міських робітників, але селяни 
все ж боролись, як уміли і як могли. Селяни не боялись звірячих 
переслідувань уряду, не боялись екзекуцій і куль, селяни не вірили 
попам, які з шкури пнулися, доводячи, що кріпосне право схвалене 
святим письмом і узаконене богом ...селяни повставали то тут, то 
там, і уряд, нарешті, поступився, боячись загального повстання всіх 
селян» 30.

Селянські рухи і повстання супроводили всю історію феодаліз
му. Вони знайшли широке відображення в народних переказах 
і легендах, історичних піснях та думах. Панівні класи жорстоко при
душували селянські виступи, переслідували та нещадно карали ва
тажків і взагалі всіх месників за кривди трудящих, але легенди 
й пісні поетизували їх як народних героїв і, переходячи з уст в уста, 
від покоління до покоління збуджували нові сили до соціального 
протесту, виховували й виражали соціальну ненависть простих лю
дей до кріпосницького ладу й по-своєму розхитували його основи. 
«Поезія народу,— справедливо відзначив Л. Толстой,— завжди ві
дображала, і не тільки відображала, а готувала народний рух» 31. 
Саме в цьому — винятково важлива суспільна функція народних 
легенд та переказів на теми боротьби із соціально ворожими наро
дові силами. Інформація у творах цих жанрів мала чітко визначену 
тенденцію.

Так, з відвертою ненавистю до магнатів, поміщиків та різних 
посіпак чимало легенд і переказів розповідає про їхню жорстокість 
та самодурство, про печуваний цинізм і знущання над кріпаками 
(твори про пана Каньовського-Потоцького та ін.).

«Огида до кріпацького стану, до кріпацької праці дуже розвине
на в м асі»,— стверджував М. Добролюбов 32. Ця огида переростала 
в ненависть, породжувала дух соціальної боротьби з гнобителями- 
кріпосниками. І селяни «боролися, як уміли і як могли» (В. І. Ле
нін): тікали від панів, збирались у загони опришків чи гайдамаків, 
розбивали й палили панські маєтки, грабували багатіїв, убивали 
ненависних гнобителів, їхніх лакуз і т. д. Народна соціальна мораль 
освячувала цю класову боротьбу, а народна творчість увічнила сла
вою героїв антикріпосницького руху, борців за правду і справедли
вість. Історико-героїчні легенди та перекази доби феодалізму в біль
шості зосереджуються саме навколо таких, висунутих народними 
масами, історичних постатей.

Характерно, що фольклор, всупереч релігійним тлумаченням про 
гріх і спокуту, не вважає злочином убивство жорстокого пана-кро- 
вопивці чи його посіпаки. Так, легенда про великого грішника (один 
із варіантів її став основою цілого розділу поеми М. Некрасова «Ко
му на Руси жить хорошо») розглядає таке вбивство як праведний 
вчинок, що став спокутою розбійнику, приніс йому єпітимію за дійс
но тяжкі гріхи. Нехай основний мотив цієї легенди й належить до

30 Л енін В . І. До сільської бідноти.— Повне зібр. творів, т. 7, с. 186.
31 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. М., 1953, т. 53, с. 126.
32 Добролюбов Н. А. Избр. соч.— М.: Л., 1948, с. 253.
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міжнародних надбань, проте її  історично-побутовий колорит, що 
склався в умовах панщизняної дійсності на українських землях, 
яскраво розкриває соціальні демократичні настрої трудящих тієї до
би — їхню волелюбність, ненависть до гнобителів і людську гід
ність. Цими настроями й тенденціями пройняті народні поетичні 
твори, що виникли в часи кріпацтва, всіх жанрів, вони відобразили 
цю добу як жахливе насилля над трудовою людиною, пеприродне 
й вороже людській натурі. До речі, на це вказав у свій час Д. І. Пи
сарєв, аналізуючи народні оповіданпя Марка Вовчка. «А ось те,— 
писав він,— що українці і за своїм народним характером, і за своїм 
історичним минулим, і, можливо, навіть завдяки клімату своєї віт
чизни не здатні і не схильні до кріпосної залежності,— ось це ціл
ком вірно, але, на мою думку, не можна краще похвалити народ, ніж 
сказати про нього, що він не піддається поневоленню. Це значить — 
усвідомлює свої людські права і не дозволяє ображати свою людську 
особистість» 33.

Народ у своїй творчості високо підніс тих сміливців, які у важкі 
часи кріпосницького й капіталістичного гніту виступили на боротьбу 
за людські права трудящих, за соціальну справедливість у суспіль
стві. Народні легенди та перекази зафіксували у творчому осмислен
ні багато сторінок та епізодів цієї боротьби. Героями її  були й чис
ленні безіменні кріпаки та козаки (більшості останніх під час 
кріпацтва велося за прислів’ям «звання козацьке, а життя собаць- 
к е » 34), і ватажки гайдамацького та опришківського р у х ів35, і окре
мі діячі культури, що вийшли з трудового середовища й присвятили 
себе боротьбі за свободу трудящих.

Саме як захисники пригніченого народу стали героями усної 
поетичної традиції, а особливо легенд і переказів, ватажки повстан
ських гайдамацьких загонів Максим Зал ізн як36 та Іван Гонта, ви
датні представники опришківського руху Григор Пинтя, Олекса 
Довбуш, Мирон Штола, селянський бунтар-революціонер Устим Кар- 
малюк, поет-революціонер Тарас Шевченко та багато інших борців 
за інтереси народу. Майже у всіх розповідях про них звучить ідея 
боротьби з панством, а в сукупності ця творчість несе в собі сильний 
заряд соціального протесту.

Образ «благородного розбійника», що, ризикуючи власпим жит
тям та життям своїх товаришів, по-своєму відстоює соціальну спра
ведливість — грабує панів та багачів і допомагає бідноті — типовий

33 П исарєв Д. І. Народні українські оповідапня Марка Вовчка.— Марко 
Вовчок в критиці. К.. 1955, с. 204.

34 Зап. О. Л. Гулак-Артемовський (від. рукоп. Центральної наукової біб
ліотеки АН УРСР, ф. II, од. зб. 3505, арк. 6).

35 Перекази й легенди про опришків див.: Гн атю к В . Народні оповідання 
про опришків (Етнографічний збірник, Львів, 1910, т. 26); Народ про Довбу- 
ша / Упор., вступна стаття і примітки В. І. Тищенка.— К., 1965; Ходили оп
ришки І Передмова, упор. І. М. Сенька.— Ужгород, 1983. Характеристику теми 
також див.: Богатьірев П. Фольклорньїе сказання об опришках Западной Ук
рапим (Советская зтнография, 1941, № 5, с. 59—80).

36 Чистов К. Легенда про Максима Залізняка.— Народна творчість та ет
нографія, 1968, № 2.
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для пізньофеодального фольклору всіх слов’янських народів. В істо- 
рико-героїчному циклі українських легенд та переказів він розроб
лений особливо широко, що зумовлено конкретним життям народу 
(фольклору українців, як справедливо відзначили дослідники37, об
раз «доброго», «ідеального» царя не властивий, а якщо він зрідка 
й зустрічається, наприклад, перекази про справедливого короля Ма- 
тяша, то в запозичених від сусідніх слов’ян — в даному разі від сло
ваків — народнопоетичних творах). Можна говорити навіть про 
своєрідну усну традицію зображення героїв антифеодального виз
вольного руху в народних легендах та переказах. Тут історично до
стовірні факти і явища переплетені з вигадкою, метою якої було 
піднести народного героя, відтінити його, надати йому рис величі, 
непереможності, чудодійності, аж до безсмертя. В цьому знаходили 
своєрідне втілення народний оптимізм і віра в перемогу пад гноби
телями трудового народу.

Поетична біографія легендарного героя, як правило, розпочинає
ться з незвичайних або й надприродних обставин його народження; 
вже в дитячі роки він проявляє пеймовірпу силу (наприклад, Олек
са Довбуш, будучи малим, так заганяє топір у пеньок, що ніхто не 
може витягнути), а ставши дорослим, знищує самого чорта, чого не 
в змозі зробити навіть бог, і за це герой одержує надлюдську силу 
(Палій, Довбуш). До краю гіперболізоване зображення легендарно
го героя не обмежується фізичною його могутністю — він і духовно 
переважає освічених панів, виявляє виняткову мудрість і винахід
ливість у боротьбі з соціальним ворогом, у небезпечних для себе си
туаціях. Багато легенд та переказів про Довбуша, Кармалюка, Шев
ченка та інших героїв соціально-визвольної боротьби відзначають їх 
гнучкість і дотепність у стосунках із панами та царями, в чому від
чувається народна гордість за своїх мужніх борців і виражається 
народне презирство та прагнення принизити своїх гнобителів (а це 
теж одна із наївних форм вияву соціальної ненависті та оомсти). 
Основне ж, чим вони заслужили народну шану та увічнення в ле
гендах і переказах,— їх намагання стихійно-бунтарським методом 
втілити у життя селянські ідеали справедливості, що виявлялось 
у віднятті грошей і майна в багачів та передачі їх бідноті, у помсті 
жорстоким панам та іншим здирцям народу. Такі вчинки є чи не 
найголовнішою темою легенд і переказів про опришків (від Грпгора 
Пинті починаючи й до Миколи Ш угая включно), про Устима Кар
малюка, Гаркушу, Засоріна тощо. Вабила носіїв легенд та переказів 
і та, хоч би тимчасова, воля, якої могли спробувати в житті народні 
месники. Романтика цієї волі не тільки надавала своєрідного коло
риту народним оповіданням, а й спонукувала йти в загоїш гайдама
ків та опришків.

«Поневолений, битий, кривджений підданий,— писав І. Фран- 
ко,— не можучи знайти ніде полегші ані справедливості, тікав у лі
си, в гори, приставав до куни таких самих очайдухів, і хоч чув над

37 Соколово В. К . Аптифеодальпьіе предаиия и песни славянских народов.— 
Славянский фольклор и историческая действительность. М., 1905, с. 173—207; 
Чистов К. В. Русские народньїе соцнальїіо-утоїшческие легенди.— М., 1967.
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собою в кожній хвилі загрозу смерті, все таки рад був хоч під тою 
загрозою прожити свобідно, а надто ще мститися на своїх кривдни
ках. Інші селяни, що сиділи на грунті, не дивилися тоді на розбій
ника як на ворога суспільного порядку; вони бачили в нім «вільного 
козака», героя, завидували йому: хоч самі не раз мусили від нього 
терпіти, все ж таки готові були помагати йому, дати йому поживу 
й притулок, остерегти перед засідкою, порадити та дати вказівки 
до нападу на панський двір» 38.

Ось ця органічна єдність вчинків народних месників з інтереса
ми трудового селянства є лейтмотивом легенд та переказів про них, 
визначальним моментом їх фольклорної біографії.

Ідея відданості трудовому народові, визволення його від само
державно-поміщицького кріпосницького гніту проймає й легенди та 
перекази про Тараса Шевченка. Його легендарна біографія — це 
вияв виняткового авторитету поета серед народу, своєрідна висока 
оцінка його усного й друкованого революційного слова, що кликало 
до повстання й рішучого знищення кріпосництва («Кукіль і пше
ниця», «Гола воля» та ін.). «Майже жодного оповідання про Шев
ченка,— писав один із їх збирачів А. Смоктій ще 1883 р.,— я не 
чув, в якому б особа його виступала не легендарною. Народ не зна
ходить для нього звичайної мірки» 39.

Ця особлива мірка до героїв соціально-визвольної боротьби ви
являється і в змалюванні їх невразливості, безсилля проти них зви
чайної зброї (риса характерників), і в драматизації самої їх смерті 
(внаслідок спеціально виготовленої завороженої чи освяченої кулі 
тощо). Смерть окремих народних легендарних героїв оточена таєм
ничістю або зовсім не визнається. Скажімо, легенди про фіктивний 
похорон Шевченка твердили, що в домовині були сховані ножі для 
нових гайдамаків, а поет — живий та здоровий — ходить селами, за
кликаючи до повстання проти панів і царату 40. Як справедливо від
значив М. К. Васильєв у своїй замітці «Т. Шевченко в легенді», 
«особливість багатьох легендарних переказів про реформаторів і на
родних героїв полягає в тому, що кінець діяльності цих осіб окутує
ться таємничістю або покривається ореолом чудесного; легенда не 
допускає кінцевого стану в застосуванні до особи і діяльності героя, 
вона залишає місце для сподівання і надій на краще майбутнє, на 
доведення ними до кінця справи емансипації мас від життєвих тягот 
на шляху до загального щастя» 41.

Історико-героїчні легенди та перекази, пов’язані з тим чи іншим 
героєм соціально-визвольної боротьби, в своєму побутуванні завжди 
тяжіють до території, де він діяв. Так, на Правобережжі, особливо 
на Київщині і Черкащині, широкою популярністю користувались

38 Ф ранко 1. Твори: В 20-ти т. К., 1956, т. 19, с. 594.
39 Киевская старина, 1883, т. 7, с. 320 (Известия и заметки).
40 Бильїк И. (И. Рудченко). Тревога над свежей могилой Т. Г. Шевчен

ка,— Киевская старина, 1886, апрель, с. 708—728. Див. також : Народ про Шев
ченка.— К., 1961; Шевченко— герой переказів і легенд.— Народна творчість 
та етнографія, 1964, № 3; 3 народних переказів про Т. Шевченка.— Там же, 
1968, № 2.

41 Киевская старина, 1900, июнь, с. 141 (Известпя и заметки).
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перекази та легенди про гайдамацький рух і його ватажків, у Карпа
тах і Прикарпатті — про героїв опришківського руху, передусім 
Олексу Довбуша 42, на Закарпатті — про Григора Пиптю 43, Миколу 
Ш угая44. -Героєм подільських легенд був Устим Кармалюк 4Б, на Лі
вобережній Україні ще раніше ходили перекази про Семена Гарку
шу, в яких також розповідалось, як він розбивав і обкрадав панів 
та допомагав бідноті, володіючи надприродними можливостями по
збавлятись замків, пут і в ’язниць тощ о46. Поблизу Таганрога на ве
ликих шляхах у кінці X V III — на початку X IX  ст. діяв Засоріп 47.

Легендами, переказами й піснями про героїв соціально-визволь
ної боротьби широко користувались письменники. При цьому 
представники демократичної дожовтневої літератури й радянські 
автори змальовували їх  як оборонців прав експлуатованих мас 
(Т. Шевченко, М. Старицький, 10. Федькович, Марко Вовчок, 
І. Франко, А. Малишко, О. Ільченко, В. Кучер, В. Канівець, В. Су- 
ходольський, В. Гжицький, І. Драч та ін .), а письменники реакцій
ного табору — як звичайних розбійників, тенденційно затушовуючи 
класовий характер їх виступів. У свій час ще Т. Шевченко гостро 
виступив проти поміщицько-дворянського викривленого висвітлення 
гайдамаків як грабіжників і злодіїв. У відповідь па слова одного 
з тодішніх істориків, що

Гайдамаки не воипьі,—
Розбойники, ворьі,
Пятно в нашей истории,

поет гостро заявив:

Брешеш, людоморе!
За святую правду-волю 
Розбойник не стане,
Не розкує закований

42 Докладніше про це див.: Гн атю к В . Народні оповідання про опришків.— 
Етнографічний збірник, т. 26; Тищ енко В . І. Олекса Довбуш в усній народній 
творчості.— В кн.: Народ про Довбуша.— К., 1965, с. 5—38; Тищ енко В . І. На
род про свого героя.— Ужгород. 1959.

43 Ширше див.: Линтур П. Закарпатскпе песнп и народпьіе преданпя о Пьін- 
те.— В кн.: Восточнославянские-восточпороманские язьїковьіе, лптературньїе 
и фольклорнне связи. Черповцьі, 1966.

“  К уш нірук  Я. Г . Легенди та перекази про Миколу Шугая,— Народна 
творчість та етнографія, 1973, № 5.

45 Народ про Кармелюка / Упор, і передмова В. І. Тищенка. К., 1961; Про- 
ценко І. Фольклор .про Устима Кармалюка.— Народна творчість та етнографія, 
1960, № 4.

40 Семен Гаркуша був упійманий жандармами в лютому 1784 р. В архіві 
колишнього Румянцевського музею зберігалась окрема справа про нього. Пе
реказами про С. Гаркушу користувались письмеппики Г. Квітка-Оспов’япен- 
ко, О. Сторожепко, П. Байськнй (Сомов), Г. Даішлевський, В. Нарєжний (його 
незавершений роман «Гаркуша» зберігається в Публічній бібліотеці 
ім. М. Є. Салтикова-Щедріпа в Лепіпграді. Про С. Гаркушу див.: Милорадо- 
вич В . Средняя Лубеніцина,— Киевская старіша, 1903, сентябрь, с. 249—253.

47 Там же, с. 253-258.
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У ваші кайдани 
Народ темний 48.

Представники демократичного напрямку в українській літературі 
та історії змальовували героїв соціальних рухів, враховуючи фольк
лорну точку зору на них («Гайдамаки» Т. Шевченка, «Кам’яна ду
ша» І. Франка та ін.). Більше того, народна творчість вплинула па 
витворення постаті соціально-активного героя з селянського середо
вища в українській дожовтневій літературі. «Генетично цей образ 
бунтаря-протестанта зв’язаний з українськими народними перека
зами про історичних осіб — Гаркушу, Кармелюка, Довбуша, Коби
лицю. Спостережливе око художника бачило живі обриси цих героїв 
саме в середовищі селянському, задавленому лихом то давньої крі
паччини, то новочасного капіталістичного визиску» 49.

Легенди й перекази про народних героїв визвольної війни на 
Україні і в Росії одностайно підкреслили соціальне спрямування їх 
діяльності. Це — головний мотив, спільний для українського й ро
сійського фольклору даної тематики. Взагалі тісний зв ’язок селян
ських рухів на українських та російських землях зумовив глибоку 
єдність і спорідненість зображення їх  у народних легендах та пере
казах. Певну роль у досягненні цієї спорідненості відіграла й специ
фіка самих жанрів, зокрема обов’язкова гіперболізація героїв, при
внесення в їх  біографії елемента незвичайності й чудовності, вико
ристання з цією метою готового фольклорно-легендарного арсеналу 
мотивів та образів.

Останнє можна прослідкувати і в межах легендарної творчості 
одного народу, коли герої різних історичних епох характеризуються 
подібними засобами. Скажімо, в легендах гіперболізація (вона за
своєна й деякими історичними піснями) сили, життєвості й хороб
рості, щедрості позитивного героя, багатства захоплених ним у во
рога трофеїв і т. п. набуває справді фольклорних розмахів: у пісні- 
легенді про Нечая відрубана голова качається по ринку й говорить, 
загрожуючи ворогу; відбиті Палієм у турків гроші везли із Житомира 
в Богуслав шість пар волів; Довбуш забрав від цісаря чотири фіри 
золота; золотий хрест на церкві Палія важив три пуди; золоті чер
вінці роздають у легендах повними шапками тощо.

Перевдягання героя в пана, попа, купця, маляра і т. п. для 
зустрічі з ворогом і знайдена після зустрічі записка героя — типо
вий прийом легенд і переказів, який зустрічається і в опришківсько- 
му циклі, і в творах про Т. Шевченка, і в легендах радянського ча
су (про Г. Котовського50, про керівників партизанського підпілля 
часів Великої Вітчизняної війни, які в формі німецьких офіцерів 
бували в ресторанах як розвідники, вступали в контакти з фашист
ськими офіцерами, а відходячи, залишали під тарілкою записки 
з своїм прізвищем і йод.).

48 Ш евченко Т. Г. Кобзар.— К., 1981, с. 274.
49 Історія української літератури : У 8-мн т. К., 1968, т. 5, с. 503.
50 Нові легенди про Г. І. Котовського.— Народна творчість та етнографія, 

1967, № 5.
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В жанровому арсеналі легенд і переказів є чимало таких рухо
мих мотивів, образів, ситуацій, характеристик, прийомів. Образ волх
ва, дідка-віщуна, наприклад, присутній у численних легендах, по
чинаючи від літописного оповідання про смерть князя Олега і аж до 
опришківського про Олексу Довбуша. Мандрівні анекдотичні моти
ви нерідко прикріплюються до героїв соціальної боротьби (скажімо, 
про ляпас цісареві в переказах, присвячених Л ук’яну Кобилиці чи 
про генеральський портрет у переказах про Т. Ш евченка). Варіація 
певної теми часом стає в легендах засобом характеристики кмітли
вості героя й розумової обмеженості ворога. Так, коли Богдан Хмель
ницький загнав польсько-шляхетські загони за Случ, то «відіслав 
своє військо додому, а над Случчю поставив вітряні барабани; що 
подме вітер, то ляхи думають, що у козацькому війську в труби гра
ють, да й бояться йти за Случ» 5І. В пізнішій легенді — «Могила 
Деречиха» — ці вітряні барабани вже стоять в іншому місці й пра
цюють проти військ шведського короля, що вдерлися на Україну.

В легендах та переказах можлива й типологічна подібність си
туацій, обумовлена збігом життєвих обставин.

*  *  *

Топонімічні легенди та перекази часто є водночас і історико-ге- 
роїчними, тобто походження певних загальновідомих та вузькоміс- 
цевих географічних назв вони пов’язують з історичними особами та 
подіями, розкривають на тлі певної доби в житті народу. Це — най- 
численніша група творів обох жанрів, бо ж з кожним селом, містом, 
річкою, озером, горою, дорогою і т. д. обов’язково пов’язаний якийсь 
переказ або легенда 52. Як правило, в глибині першого є певне істо
ричне зерно, легенда ж користується домислом, приурочує до місце
вих об’єктів такі події й випадки, яких у дійсності там могло й не 
бути. Прагнення до достовірності й правдоподібності виправдовує 
такі зміщення історичних фактів та осіб. Записування й опрацюван
ня топонімічних легенд та переказів розпочалося вже в 1830-х роках. 
Так, в «Киевлянине» на 1840 р. М. Максимович вмістив два твори 
цього гатунку — «О том, от чего в местечке Воронеже вьісох Пешев- 
цов став» і «О том, что случилось с козаком Бурдюгом на зеленой 
неделе» (с. 205—228).

Тісно з топонімічними легендами пов’язані твори про скарби 53.
Окрему групу топонімічних легенд і переказів складають такі, 

в основі яких лежать соціальні та побутові конфлікти й події (про

61 Записки о Южной Руси. Спб., 1856, т. 1, с. 114.
62 Деякі легенди й перекази цього змісту див. ]іУ6]сіскі К. £>. КІесЬйу, 8Іа- 

гогуїпе ройапіа і ро\йе8сі Іисіи роївкіе^о і КТізі. \Уагзга\уа, 1837, І. 1—2; РоІапіа 
і 1е§еп<1у роїзкіе, гивкіе і Іііеїл'вкіе / 2еЬга1 Ь. Зіетіепзкі.— Рогпап, 1845; Укра- 
инскиє народньїе предаиия / Собрал П. Кулиш.— М., 1847; Новицкий Я. П. На
родная память об урочищах и исторических лицах Запорожья.— Александровск, 
1909; К уш н ірук  Я. Г . Топографічні назви Карпатського регіону в народних ле
гендах і переказах.— Народпа творчість та етнографія, 1978, № 5.

63 Див. напр.: Новицкий Я. П. Запорожские и гайдамацкпе клади,— Алек- 
сандровск, 1908.
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походження річок, гір та ін., через метаморфозу людей внаслідок 
трагічних ситуацій і йод.). Такі твори позаказкової народної прози 
можна відносити й до соціально-побутових. Соціально-побутові ле
генди та перекази охоплюють широке коло тем з життя і побуту 
народу: пригоди козацького, чумацького, солдатського, кріпацького 
життя, соціальні конфлікти на селі, підпільна діяльність револю
ційного робітнпцтйа. В дожовтневий час збирачі звертали недостат
ню увагу на твори цієї тематики, зосередившись переважно на істо
ричних, топонімічних, духовних та інших творах цих жанрів. Проте 
соціально-побутові легенди й перекази є цінним пізнавальним мате
ріалом для вивчення світоглядних суспільних позицій трудових мас 
иа різних етапах історичного життя, для пізнання їх  етичних, есте
тичних, педагогічних і юридичних поглядів.

*  *  *

Окремо слід сказати про легенди й перекази пожовтневого часу. 
Радянська дійсність у процесі розвитку розширює духовні горизонти 
трудящих, їхній матеріалістичний світогляд. Точні відомості про 
суспільно-історичні події всередині Радянського Союзу та за його 
межами доводяться до найширших кіл народу великою мережею су
часних засобів інформації (преса, радіо, телебачення, книги і т. д.). 
Небачено зріс освітній рівень трудящих нашої країни. Все це зву
зило потребу в творенні нових легенд як словесної форми закріп
лення характеристик і оцінок подій радянського часу в історичній 
пам’яті народу. Наука рішуче підірвала віру в фантастичне й таєм
ниче, присутність якого в легендарній творчості вимагається її  жан
ровою природою. Інакше стоїть справа з реалістичним переказом, 
який продовжує існувати.

Все ж потяг радянських людей до героїчної романтики не змен
шився. Це виявляється у їхній творчості, зокрема і в переказах, каз
ках та легендах. У виняткових випадках, коли цього вимагають 
справді легендарні героїчні вчинки радянських людей, незвичайні 
події, особливо подвиги в час боротьби за радянську владу і відстою
вання Країни Рад від зовнішніх агресорів,— в творчості народів 
СРСР з ’являються нові легенди й перекази. Відбувається інтенсив
ний обмін цими творами між народами нашої країни. В процесі тво
рення нових зразків, як уже згадувалось, використовуються худож
ньо-творчі надбання з фольклорної спадщини.

Тяжіння до реалістичного зображення подій у наш час навіть 
у легендах і казках привело до деякого розмивання їх  жанрових 

: особливостей — всі вони наближаються до звичайних, часом роман
тично піднесених, оповідані, і новел. На це вказують дослідники су
часної прози народів Радянського Союзу. «Героїчні казки і леген
ди,— пише, наприклад Г. С. Сухобрус,— відгукуються на особливо 
визначні події Великої Жовтневої соціалістичної революції, грома
дянської війни, Великої Вітчизняної війни і займають порівняно не
велике місце в українській радянській народній творчості. Але як 
новотвори, виразно наближені до реалістичних оповідань, вони
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мають великий інтерес» 54. Інший дослідник радянської української 
народної прози І. І. Кравченко, підкреслюючи ці ж її риси, відзна
чав, що часом важко встановити жанрові відмінності між казкою 
та історичною легендою 55.

Головними образами-персонажами радянських легенд та перека
зів є В. І. Ленін, герої громадянської та Великої Вітчизняної восн. 
В. І. Ленін зображений у легендах та казках як могутнііі вождь-бо- 
гатир, який вказав трудящим шлях до правди й очолив боротьбу 
робітників та селян за новий соціалістичний лад. Велич і мудрість 
В. І. Леніна, його відданість справі трудящих — ці риси вождя від-„. 
творюються в узагальнених образах-символах правди, волі, вогню 
тощо. Овіяні легендарністю сюжети цих творів ваблять яскравим 
поетичним домислом, оптимістичною настроєністю 56. Це просліджу- 
сться в усній творчості всіх народів нашої країни. Тому Максим 
Горький ще на Першому Всесоюзному з ’їзді радянських письменни
ків 1934 р. відзначив, що «фольклор в наші дні підніс Володимира 
Леніна на висоту міфічного героя давнини, рівного Прометеєві» 57.

Видатні полководці часів громадянської війни Г. Котовський, 
ЛЇ. Щорс, В. Чапаєв та інші стали героями народних переказів і ле
генд, бо самі їх подвиги в боротьбі за радянську владу були леген
дарними. Саме тому творці фольклору надали їм богатирських 
рис, часом запозичених із готового фонду раніших легенд (напри
клад, розповіді про силу Котовського, про його невразливість до куль 
і под.). Все я; у більшості прозових народних творів домінує чисто 
реалістичний метод зображення типових подій, вчинків та обставин, 
пов’язаних з іменами певних історичних осіб. Особливо це відчуває
ться в переказах та легендах про події часів Великої Вітчизняної 
війни. Всі вони виростали на основі конкретних життєвих фактів, 
незвичайність яких межувала з легендарністю. Герої цих творів — 
воїпіі, партизани, трудові радянські люди — в найскладніших умо
вах проявляють свої найвищі якості — радянський патріотизм, ге
роїзм, віру в перемогу над ворогом.

( Взагалі ж помітною рисою фольклорного творчого процесу 
в ділянці прозових жанрів є все дальше зменшення питомої ваги 
казково-легендарних елементів у новотворах.| Це зумовлено розвит
ком матеріалістичного світогляду радянських людей, зокрема твор
ців і носіїв прозової народної творчості. Внаслідок цього жанр пе
реказу в наш час виявився значно продуктивнішим, ніж жанр 
легенди. Він став привертати до себе й пильнішу увагу письменни
ків, оскільки відтворення дійсності в переказах не виходить з русла 
життєво можливого й правдивого, отже, співзвучне реалістичному 
методові літератури. Створені в радянський час повісті, романи 
й поеми про видатних героїв визвольного руху та борців за радян-

54 Україпська народна поетична творчість. К., 1958, т. 2, с. 300.
55 К равченко І. І. Радянська українська пародпа проза.— Народна твор

чість та етнографія: Наукові записки. К., 1954, т. З, с. 85.
56 Народ славить Леніна і партію.— К., 1968.
67 Горький М. Твори: В 16-ти т., т. 16, с. 485.



ську владу ввібрали в себе як першоджерельний матеріал численні 
народні перекази. Відгомони останніх чуються і в самому дусі й ха
рактері бачення історичних подій та осіб, і в багатьох епізодах та 
ситуаціях, змальованих письменниками. Особливо це помітно в істо
ричних романах та повістях опришківської тематики, зокрема про 
Олексу Довбуша («Довбуш» Г. Хоткевича, «Опришки» В. Гжицько- 
го, «Олекса Довбуш» А. Хлистової та ін.), в художній кармалюкіані 
(«Кармелюк» С. Васильчеика, «Устим Кармелюк» В. Суходольсько- 
го, «Устим Кармелюк» В. Кучера, «Устим Кармалюк» В. Капівця, 
«Кармалюк» В. Гжицького, «Месник з лісу» В. Малика, М. Соло- 
ненка, «Балада про Кармалюка» І. Драча та ін .58), у літературних 
творах про Т. Ш евченка59, про героїв громадянської війни («Котов- 
ський» Б. Четверикова, «Золотая сабля» Р. Сефа, сценарії А. Ле
вади та М. Билінського «Зскадра уходит на запад» тощо). Нерідко 
письменники вводять перекази та легенди в контексти своїх творів, 
вкладаючи в уста певних персонажів (наприклад, легенда про ви
никнення Чумацького воза і легенда про сестер-близнят Сонце 
і Щастя в романі М. Стельмаха «Хліб і сіль» тотцо). Легендарну 
образність широко опрацьовують сучасні поети. Зразком високо- 
поетичного втілення старовинного фольклорно-легендарпого сюже
ту може служити вірш М. Рильського початку 1920-х років «В  субо
ту грає море», де поет переповідає легенду про походження народних 
пісень, які нібито переймали чумаки від співучих морських істот ьи:

В суботу грає море, і дельфіни 
Гуляють, ніби діти, серед піни,
І білі птиці клекотять у млі,
І моляться далекі кораблі.

Воли стоять на березі морському 
І не ревуть, і не хотять додому, 
Зчаровані прибоєм. Чумаки 
Летять у даль серцями, як чайки.

І з моря дивні випливають люди: 
Хвіст риб’ячий і чоловічі груди 
Та голова. їх  співи голосні,
Як сурми в пурпуровій вишині.

58 Короткий огляд усіх творів, героєм яіспх є У. Кармалюк див.: Тищ ен
ко В. И. Украинская литературиая кармалюкиаиа. Автореф. дисс.... докт. фи- 
лол. наук. К , 1975.

59 Розгляд цих творів див.: К уш нарепко Д. О. Легенда про Т. Шевченка 
та її використання в сучасній прозі.— Народна творчість та етнографія, 1976, 
№ 2; К уш наренко Д. О. Народна легенда у драматичних творах про Т. Шев
ченка.— Там же, 1978, № 2.

60 Записи цих лстенд див.: Записки о Южноії Руси. Спб., 1857, т. 2, с. 36; 
Киевская старина, 1903, январь, с. 158.
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В суботній час серед вітрів і піни 
Так уродилась пісня України,—
І в дальнє море — у суботній час —
Вона зове і пориває нас 61.

Як відомо, фольклор споконвічно живив літературу, образотвор- 
; че мистецтво, музику. В цьому процесі легендам та ,переказам, як 
творчому першоджерелу, належить дуже помітна ролЦ-Від нцх взя
ло свої глибинні початки багато шедеврів світової літератури;. Зга
даймо, як високо оцінив Ф. Енгельс дві німецькі легенди, родона
чальниці таких творів, у статті «Німецькі народні книги»: «Я пере
ходжу тепер до двох легенд, які були створені німецьким народом 
і дістали в його творчості дальший розвиток, легенд, що належать 
до найглибших творінь народної поезії всіх народів. Я маю на увазі 
легенди про Ф ауста і про Вічного жида. Вони невичерпні; кожна 
епоха може, не змінюючи їх суті, привласнити їх собі; і хоч обробки 
легенди про Ф ауста після Гете ті самі, що й обробки Іліади розі Но- 
т е г и т  *, все-таки в них відкриваються кожного разу нові сторони, 
не кажучи вже про важливість легенди про Агасфера для новітньої 
поезії» 62.

Українські легенди та перекази як складова частина слов’ян
ських і світових фольклорних надбань обох жанрів є цінним джере
лом і об’єктом для порівняльних досліджень міжетнічних культур
них спільностей та взаємин, а в дальшій лінії — і для глибшого 
взаємопізнання народів. Сучасним, передусім українським, письмен
никам, діячам кіно і театру вони дають оригінальний і неповторний 
матеріал для творчого засвоєння на рівні фольклоризму, отже, здат
ні посередньо збагачувати культуру новими здобутками. В нинішніх 
умовах зростання духовних інтересів радянських людей легенди та 
перекази завдяки своїй пізнавальній та виховній функціям роблять 
свій корисний внесок у цей багатоманітний процес нашої доби.

О. І. Дей

61 Рильський М. Т. Зібр. творів. У 20-ти т. К., 1983, т. 1, с. 181—132.
*  Після Гомера.
62 М аркс К., Знгельс Ф. З ранніх творів,— К., 1973, с. 321.



КОСМОГОНІЧНІ,
міфологічно-
АПОКРИфІЧНІ, 
ТОПОНІМІЧНІ 
ТА ПОБУТОВІ 

ЛЕГЕНДИ 
Й ПЕРЕКАЗИ



ВІДГОМОНИ ПЕРВІСНИХ УЯВЛЕНЬ 
ПРО ВСЕСВІТ І ЛЮДИНУ. 

ЛЕГЕНДИ З ДЕМОНОЛОГІЧНО-АПОКРИФІЧНИМИ 
ЕЛЕМЕНТАМИ

ЗЕМЛЯ

Старі люди розказують, що колись у повітрі колихалося щось 
таке, ніби шар-м’яч. Хтось його штовхнув і він розірвався; полетіли 
куски цього шару в різні сторони й утворилися земля, сонце, місяць, 
зорі. З одного куска утворилася земля, що ми на ній живемо. Завдя
ки китові, який підмостив свого хвоста, затрималася наша земля, 
а то була б полетіла в бездну. Цьому китові довго лежать обрида 
і починає ковилять хвостом, а земля починає ворушитись.

[СТВОРЕННЯ ЗЕМЛІ]

Здавна, як землі ще не було, всюди вода була. Не було і нас ще. 
А чорт жив десь так у хатах, хто зна де жив. Дак бог прийшов до 
чорта та й повів чорта до Дніпра, щоб пурнув да виніс піску в руці. 
Він пурнув, так не винесе — вода вимиє: оце що набере піску, то 
вода й вимиє з руки. Дак бог повів його до другого, до мільшого, дак 
вій відтіля виніс піску. Дак бог тим сіяв тут усюди по тих водах, 
дак стало вже сухо і світ став... Кажуть люди старі, що так було.

[ПРО ЗЕМЛЮ]

Як уже бог схотів посіять землю, так послав нечистого, щоб зем
лі достав з моря. Воно тоді не можна було, бо скрізь вода була. І ска
зав, щоб собі не брав землі, а щоб усю оддав богові, скільки дістане.

А він там скільки достав, може, усю взяв, то оддав, а у роті собі 
сховав. А бог як посіяв землю, так у чорта в роті начала рости зем
ля, начала рвать. А він де пирхав, так там болото стало, де пирх
не — коняка; чхає і ригає — чоловік, кінь, собака, кіт.

З ЧОГО ВИЙШЛИ ГОРИ, МОГИЛИ 
ТА ДОЛИНИ НА ЗЕМЛІ

Якось-то лукавий заспорився з богом, що вип’є всю воду і поїсть 
увесь пісок на землі. Ото й почав пити воду та жерти пісок. Коли 
напився він води та нажерся піску, то його страшенно роздуло, і він
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почав блювати: летить та блює, летить та блює. Понаблював високі 
гори, болота. А коли його підпирало кілком під груди, тоді він падав 
на землю, качався по землі черевом, бився руками й ногами і ото 
там повибивав цілі долини і глибокі провалля. Так лукавий спаску
див чудову божу землю горами та проваллями. І оті скелі та гори, 
які понаблював сатана, росли б бог-зна доки, та вже святі Петро та 
Павло, як ходили вони по землі, закляли їх. Ото з тієї пори вони 
й перестали рости. Ото ж після того господь посвятив землю і почав 
одпочивать після своїх трудів.

СТВОРЕННЯ ГІР 
І КАМІННЯ НА ЗЕМЛІ

З богом заспорився ідол. Ідол став казати:
— Землю, яку ти зробив, таку саму і я проізведу... Таку саму 

зроблю, іно но схочу, то й зроблю,— так ідол каже. ,
Ото й почав ідол робнти землю. Це опуститься в море, аж на са

ме дно опуститься, вхватить землі в пащеку і з тею землею наверх. 
А море глибоке, поки-то вийде він наверх — вода геть вимиє землю 
з рота. Не можна винести землі з собою. Що не робив ідол, так ні
чого не помагає: поки вирине він з моря, то вода вже геть виполос
кала землю з рота.

Допіру ідол до бога. Каже перед богом: «Так і так мені стасться, 
не попаду з моря землі винести». «То-то,— казав господь,— винесеш 
землю з моря, оно скажи: «господи, благослови!»

Ідол промовив «господи, благослови», пуринув на дно моря, на
брав землі і виніс її наверх. З теї-то землі пішли гори і каміння. Що 
бог создав, те рівне, чисте, а вже що ідолове, так саме каміняччя — 
і гори, і всякі викрутаси. То ідол такого понаробляв.

ЧОМУ БУВАЄ СУМНЕ СОНЦЕ

Жив собі чоловік та жінка, які мали сина і дочку. Дочка була 
найкраща в світі. Ось одного разу сонце вкрало її  собі за жінку. 
Після цього брат пішов її шукати туди, де заходить сонце. Сестра 
побачила і вибігла до нього та й каже: «Сховайся в льох, бо як при
йде сонце, то запече тебе». Брат швиденькр заховався в льох. Коли 
прийшло сонце, то воно роздягнулось і повісило свої ризи на льосі 
та й пішло в хату. Сестра, побачивши, що сонце повісило ризи, шви
денько побігла до брата, який чуть не вмер від жари. Тоді сестра 
відлила його водою і вони пішли в хату. Вони привітались з сонцем, 
посиділи, поговорили, а тоді сонце просить брата, щоб він пішов за 
нього на небо хоч на один день. Він згодився, надів ризи і пішов 
на небо. Коли виліз, то він пішов на ті місця, де сонце снідає, обідає 
та вечеряє, побив миски, порозкидав ложки; зловив вітра та моро- 
за, набив їх  за те, що перешкоджали йому в дорозі. Злазячи з неба, 
поламав драбину; прийшов до хати, де спало сонце, скинув ризи
і разом з сестрою втекли. Коли сонце встало і хотіло скоро вилізти



на пебо, то ніяк не можна було. Поки воно лагодило драбину, то 
брат із сестрою вже втекли.

Сонце побачило безладдя на небі, було цілий день голодне, то так 
було розсердилось, що цілий тиждень не показувалось людям.

ЯК ВИЙШЛИ НА НЕБІ ЗОРІ «ВІЗ»

Колись дуже давно, а де саме — невідомо, та трапилась велика 
посуха; така посуха, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в ко
лодязях повисихала геть-чисто вся вода, і люди без води почали 
хорувати та мерти. В тім краю, де ото трапилась така посуха, та 
жила одна вдова, а в тієї вдови була всього-навсього одна дочка. 
Захорувала вдова без води, і дочка, щоб не вмерла її  мати, взяла 
глечик та й пішла шукати води. Де вона її шукала, хто її  знає, 
а тільки десь-то найшла. Набрала в глечик і понесла додому. По до
розі натрапила на одного чоловіка, що вмирав без води; дала йому 
напитись і тим одволала його од смерті. Далі натрапила вона на 
другого, такого ж саме; потім на третього, четвертого і, в кінець, на 
сьомого. Всім давала пити і всіх одволала од смерті. Води зосталось 
у неї тільки па самому денці.

Йшла вона, йшла та по дорозі сіла відпочивать, а глечик поста
вила коло себе на землю. Коли в той час де не взявся собака. Хотів, 
мабуть, теж напитнсь та й перекинув глечик. Коли перекинувсь той 
глечик, то з нього вилетіло сім зірок великих і восьма маленька та
іі поставали вони на небі.

Ото ті зірки і єсть «В із», або душі тих людей, що дівчина їм да
вала пити, а восьма маленька (дід показав близько біля «Воза» ма
леньку зірку), так то душа собаки, що перекинула глечик. Так ото 
бог на те їх  і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була 
тая дівчина, а за ї ї  щирість бог послав дощ на ту країну.

О ПОТОПІ І ОДНОРОЗІ

То як мала бути потопа світова, то пан біг казав Ноєві позабира
ти всіх звірів по парі до ковчега на розплодок. То всі звірі самі доб
ровільно йшли до ковчега, а тілько єден єдноріг не хотів.

— Я ,— каж е,— не бою сі потопи.
А той єдноріг був такий великий, що, як прийшла потопа, то во

да йому ледве до колін досягала. То він собі ходив та й бай барзо. 
Але як уже вода вкрила всі поля, всі дерева, то всі птахи зачали сі 
злітати і сідати на того однорога, бо не було де більше. Він сі зразу 
тим тішив, забавів сі тими птахами, але далі, як сі злітало чимраз 
більше, то така їх сила на нього понасідала, що він не міг витрима
ти, перевернув сі та й сі втопив.

А як сі вже потопа скінчила, то пан біг казав водам геть утікати 
всередину землі. То вода де найшла яку яму, так сі туди перла, що 
аж поздувала землю, і там поробили сі гори. А перед потопом земля 
була рівна.
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ВІТЕР

Молотив один господар. Як змолотив, розпочав віяти зерно, і ані, 
дай боже, звіяти; він собі етапе по тім боці, і вітер також по тім боці 
дує; віп стане на другім боці, і вітер по другім боці дує; так йому 
все помішав, що не міг сі ради дати. Відтак розсердився, схопив ніж 
і верг ним, а ніж десь ізчез. Від той хвилі вже тому газді вітер не 
перешкоджав, але вже му ся нич не вело. Іде той господар раз в до
рогу, приходить до одного села, там ся лише в єдиній хаті ще сві
тить, а в тій хаті мешкав той вітер, що за ним тот ножем верг, і тот 
ніж ему ся в литку зап’яв, а тот вітер не міг його собі вийняти. При
ходить той господар до тої хати і проситься на ніч, а тот йому від
повідає: «Як же я тебе маю на ніч прийняти, коли мені ти ніж у лит
ку вп’яв». І не хотів його прийняти доти до себе на ніч, доки йому 
не вийняв того ножа з-за литки.

ВІТЕР ЗЯТЕМ

Був собі чоловік і жінка. Одного разу жали вони збіж ’є в полі 
і дуже зіпріли. Тогдп тая жінка рекла:

— Повій, вітрочку, дам за тебе дівочку, як буду мати.
І зачав на ню дути вітер аж до вечера, а чоловік був так само 

зіпрів, як і перед тим. По якімось часі тота жінка мала дочку, на
звали її  Марусею. Росла собі тота Маруся, а як прийшов той час, 
що могла вже віддаватися, то посватали її з одним парубком. Іде 
вже вопа з ним до слюбу, а ту як не зірветься буря, як не подує вітер 
та й ухопив тую Марусю і поніс.

Минуло так кілька місяців. Мати дуже тужила за донькою і ж а
дала дуже бути у неї. Вийшла вона раз на подвір’я, а ту як не зі
рветься вітер, ухопив її і заніс до її  доньки. А тота Маруся була 
тепер того вітра жінка. Дуже вона втішилася, побачивши свою ма
му. Мати зачала її випитувати, як їй ся поводить, подивилася па її 
господарство — достатки там такі, що боже! Побула там мати п’ять 
день, а як уже хотіла іти додому, тогди її дочка набрала досить гро
шей, положила матері на голову, обліпила тістом, а потім завила 
матір у околот соломи. Вітер як подув добре, та й заніс свою тещу 
назад до її дому.

Пішла тогди мати до свого сина та й просить, щоб їй голову змпв, 
але син каже:

— Ідіть, мамо, до доньки, най вона вам змиє!
Пішла мати до другої доньки, а тая зачала їй мити голову, а з го

лови посипалися золоті гроші. Та й так і тоту другу доньку було чим 
вивіпувати.

ВОГОНЬ

Вогонь одного господаря здибався з вогнем другого господаря, 
й вони почали між собою говорити. Перший каже: «Мені добре в мо
го господаря, бо він гарно обходиться зо мною — коли треба, то кла-
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де гарних дровець, а як пе треба, то бере чистої водиці й мене зали
вав. Так що мені добре». Другий каже: «Мені дуже зле, бо господар 
дає погані дрова, а коли мене не треба, то заливає помиями. Ото 
я хочу йому відомстити тим, що піду гуляти по його господарстві». 
Перший каже: «Коли будеш гулятп, не спали там колеса мого гос
подаря, яке знаходиться на подвір’ї твого».

От вночі розпочалась пожежа в другого господаря й згоріло все, 
а колесо першого викотилося та й залишилося.

ВОГОНЬ І ВОДА

Колись спорив вогонь з водою, хто сильніший? То, що підніме 
вогонь полум’я, то вода й заллє; де покажеться вогопь, то вода і ли
не на нього. Вогонь бачить, що не подужає, та й утік в камінь — там 
уже йому нічого вода не зробить. Нема в світі мудрішого й хитрішо
го, як вогонь: віп все чисто переробить. Потоне чоловік, то хоть тіло 
витягнеш; а вже як згорить, то хіба попелецю згребеш в купку, та 
й то — вітер дуне, то й розлетиться.

ГРІМ І БЛИСКАВКА

Чи ви знаєте, що то гримить і яким то способом ІІерун б’є, і з чо
го він, і нащо? Слухайте ж! Ото як бог повиганяв янголів з неба за 
те, що його не слухали та іі кепський порядок вели, кликнув до себе 
Михайла та й каже йому:

— Чуєш, синку, наробив я собі ворогів, зігнавши їх до пекла; 
коли ти, голубе, кількох заб’єш, то за кожного дам тобі сто душ чо
ловічих... Іди та стріляй, а помошником тобі даю Іллю, чуєш?

— Чую, боже! — каже Михаіл і, почухавшись, пішов...
Сівши на хмару, їздить та чортів і стріляє. Де дідько сяде, то як 

його Михайло лусне, то віп зараз смолою і розіллється. Часом і так 
буває, що він ганяє, аж язика висолопить, а дідька не здожене.

На краю світа, де небо з землею сходиться, був здоровий, дуже 
здоровий камінь. Під тим камінем дідько хату собі зробив і нікого 
не боїться. Як зобачить Михайла, що віп пливе на хмарі, то вибі
жить та й давай йому усякі хвиглі представляти. Той до його грім- 
пе, то він під камінь сховається й нічого йому Михайло не зробить.

Лісник о д и н , з недалекого лісу, ходив за звіром... Ходив, ходив 
та й втомився, сів недалеко од каміня спочинути. Надходить хмара, 
а на ній сидить Михайло, а дідько вискочив та й почав його дразни- 
ти. Може, разів зо сто до його стріляв Михайло, та не влучить ніяк. 
Розгнівало се лісника, а він мав на пальці посвячений золотий 
перстень. Зняв він того перстня, переломив надвоє та, вкинувши по
ловину до стрільби, й луснув дідька у бік. Той оглянувсь, а Михайло 
тарах його з хмари та й забив.

Зрадів Михайло і дякувати почав лісникові:
— За се,— каж е,— що ти мені услужив, на тобі того пороху, що 

я з їм перуни роблю. Як одно зерно вкинеш до сього, то що поба
чить око твоє, те й заб’єш.
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ЗВІДКИ ВЗЯВСЯ о го н ь  
У КРЕМЕНІ

Воно так було. Приходить дідько до бога і каже йому:
— Боже, що ж дивного, що тебе люди слухають і тобі моляться, 

коли ти їх різним добром даруєш?! Позволь мені світом радити хоч 
тиждень, то будеш бачити, що вони про тебе і забудуть!

— Добре,— каже йому бог,— радь!
Ну, зачав же дідько гуляти! Що може видумати гіршого, тес на 

людей і насилає. Не помагає нічого то: люди, як на злість йому, ще 
гірш тиснуться до бога. «Чекай,— думає дідько,— заберу я од вас 
огонь, тоді ви мусите мені поклопитися!» Зібравши усе в купу, що 
тільки може палитися, запалив і ходить кругом та пильнує, щоб хто 
хоч до люльки не вкрав.

Бідують люди та й руки ломлять, до бога моляться та просять, 
щоб таке лихо минулось. Вислухав бог людей та іі кличе святого 

Петра і каже йому:
— Петре, голубе, як би ти, серце, украв вогню у дідька?!
— Що ж ,— боже,— вкрасти, то й вкрасти, але як?!
— Ох, Петре, голубе, нащо ж я тебе лисим сотворив, та ще свя

тим наставив, щоб ти не вмів дідька ошукати?! Йди до коваля, зро
би собі залізного дрюка та й розпали його коло дідькового вогню: 
упісля коли до чого доторкнешся тим дрюком, то у тому вогонь і зо
станеться! Йди ж, голубе, та й не барися, бо люди плачуть.

— Ну, так що ж, іти, то йти,— каже Петро.
Та й пішов. Зробивши залізного дрюка, приходить Петро до дідь

ка. Поздоровкався, починають собі балакати. А тим часом Петро усе 
підгортає огонь, нібито помагає дідькові. А упісля, забалакавшись, 
устромив дрюка у вогонь та, на його спершись, стоїть та й чекає, щоб 
він розпаливсь. А далі, яі; побачив, що дрюк побілів уж е:— Ну,— 
каже,— бувай здоров, свату, пора мені йти!

— Йди,— каже дідько,— здоров! А чим се ти так собі дрюка 
помастив?

А Петро іі не знас, що сказати: ник-мик, та нема дрібних — та 
у ноги... Дідько за їм — догадався... Петро не втече, дідько не здо
жене... Бачить бог з неба, що вже дрюк холоне, та й кричить:

— Вдарь, Петре, у камінь!
Петро як різане гарячим залізом об камінь, то вогонь у камені 

й зостався. І от тепер, бач, як вдариш залізом у кремінь, то вогонь 
і посиплеться.

ЧОМУ МІСЯЦЬ НАЗИВАЄТЬСЯ 
«ЛЮТИЙ»

Десь-то па весіллі чи на хрестинах був Февраль, підпив чимало, 
як і всі, розхвастався своєю сплою, а далі гукнув, зціпивши кулаки, 
і скрипнув зубами:

— Якби я родився тоді, як Январ, так я б бикові-третякові зі
рвав би роги, а дівці-красуні приморозив би коромисло до плечей.

Тому-то і лічать його люди «лютим».
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ТРИ БУРАНИ В ЛЮТОМУ БУВАЮТЬ

Перший раз буран у лютому місяці, коли він іде в гості до ро
дичів.

Другий раз — тоді, коли повертається з гостей додому п’яний і по 
дорозі загубив дитину.

Тоді третій раз — шукає загублену дитину: всі щілиночки про- 
нирує, ніде жодного куточка пе залишить не перевіреного.

ГОСТИНА МІСЯЦІВ 

А

Зійшлися всі місяці докупи — дванадцять їх  там — і там сой ра
дили. І запросив Марець Грудня на гостину, жеби до нього приїхав. 
Але Грудень ся порадив Мая, як до Марця на гостину приїхати. Май 
го порадив так: «Бери сані і віз, бо іначе би-с до нього пе доїхав». 
І віп взяв і їде до Марця на гостину. Як ввидів Марець, же їде Гру
день до нього возом, то так го завалив снігом, што мусів стати. І зні- 
мат Грудень з воза сані, і запріг коні до саней, а віз складат на сані, 
і юж їде. Як видит Марець, же він санями їде, то розступилися 
хмари, сонце пригріло і сніг згиб. Грудень зас складат сані па віз 
і їде, і приїхав до нього. І повиталися так, як браття. Звідується го 
Марець: «Грудню-брате, кто ті той ради дав, же-с до мене доїхав?» 
А він повідат: «Добрий брат Май, той ради мі дав». А Марець пові- 
дат: «Иочкай, Маю, зварю я ті квітки в гаю!» І говорит Грудньові: 
«Кеби я мав таку велику ніч, як мам міць, тоби-м в корови теля за
морозив, але я розложуся силов, а день мене заскочить — та й юж 
по морозі».

ЛЮТИЙ І БЕРЕЗЕНЬ 

Б

Марець (березень) просив Лютого до себе в гості. Май порадив 
тому (лютому): «Марець буде снігом кидати — бери сапі; буде до
щем лити, буде болото — бери воза; бери всенький реманент. Бери 
кожух, свиту, чоботи, рукавиці». Той так і зробив. Ото віп і поїхав 
до Марця в гості. Як йому дорогою Марець не робив, він таки до 
нього добрався. Пптає його Марець: «Хто тебе так наставив?» — 
«М ай».— «О, чекай-но, Маю, я тобі вуха пашмигаю».

Ото Марець так віддає і в маю мороз.

СЕРЕДА

Середа — молодиця пе зла, має 12 дочок, з вівторка на середу, 
вночі, гола, холодна, ходить по хатах і заходить до тих жінок і дів
чат, які залишають недопрядений кужіль. Вона сама ходить гола, 
дочок хорошо одягає. В середу і в слідуючі дні до вівторка не появ
ляється. Якщо до кого прийде, то за ніч напряде 12 починків ниток.
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В одному селі ї ї  застала жінка, що пряла в неї кужіль, схватпла 
її. Середа сховалась під лавку і каже: «Пустіть мене! Мені треба за 
ніч напрясти 12 починків, бо у мене 12 дочок і треба одягати їх, 
а сама я гола ходжу. Я тобі весь спор *  свій віддаю, тільки пусти 
мене». Та баба після того дуже скоро пряла.

П’ЯТНИЦЯ

П’ятниця — молода дівчина, не зла, хорошо одягнена. Якщо по
мітить (а вона знає, що хто робить і що про неї думас), що хто-не- 
будь протягом декількох п’ятниць пряде, пере білизну, луг робить 
для білизни, то вона приходить до того і просить, щоб той покаявся. 
Якщо не покається, то пошле нещастя, пропасницю. Якось П’ятни
ця прийшла до одної жінки, яка прала білизну кожної п’ятниці; во
на переконувала її, але та не послухалась. Тоді П’ятниця запропо
нувала їй: «Що ти хочеш: я візьму у тебе дитину, чи пошлю на чо
тири роки пропасницю?»

Жінка погодилася на останнє. П’ятниця, помітивши міцне здо
ров’я жінки, послала слідуючу кару: жінка одного разу в п’ятницю 
пішла прати білизну на кладки, на неї кинулася жаба і вп’ялася 
в обличчя і ніяк не можна було відірвати. Тоді вона пішла в Київ 
і там її врятував один старик.

ПРО АДАМА І ЄВУ

Пан біг зліпив Адама і Єву з глини та й каже:
— Ходіть собі по раю, але абисте не згрішили.
А вони обоє були голі і ціле тіло мали рогове, як наші нігті. 

А Єва підходила до Адама та й скусила його, бо кобіта то вміє гірше 
чоловіка скусити. Адам ся розпалив та й пішов з нею спати і так 
згрішив. То пан біг не ябко заказав йому їсти, то тілько дітям так 
ся каже. Пан біг казав їм інчого гріха не робити.

Адам, як згрішив, сховався поза дерево, бо ся встидив, а пан 
біг каже:

— Ходи сюди, ходи, не встидайся! Видиш, сповнив єсь гріх!
І з Адама зникла та шкіра рогова, лише ся лишила на нігтях на 

пам’ятку. Адам вирвав лопух і позакривав грішне тіло. Каже йому 
пап біг:

— На ж ті, Адаме, рискаль і мотику, іди робити на хліба 
партику!

А Єву пап біг узяв та й витрутив із раю, і з неї зробилося дере
во — їва. Видите, яка вона міцна! Ану, ламай її кілько хоч, то не 
зломиш, бо жива.

Пішов Адам, робить-робить — нема нічого ні за ним, ні перед 
ним. Аж десь у полуднє приніс Йому ангел-сторож поживу. Каже 
до нього Адам:

* Швидкість прядіння.— Прим, запи сувача.
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— Що то таке, що я роблю-роблю, а нічого нема ні за мною, ні 
передо мною?

Каже йому ангел:
— Ти скажи, як зачинаєш робити: господи, допомагай мені!
На другий раз Адам, як став до роботи, сказав:
— Господи, допомагай мені!
І від того часу так му все йшло, що й злічити не можна було то

го, що Адам скопав.
Але Адамові було дуже смутно. Прийшов до нього пан біг та 

й каже:
— Смутно тобі, Адаме? Жаль тобі за жінкою? А видиш, а казав 

я тобі, пе поповняй гріха!
Адам ся положив спати, а пан біг прийшов, виймив одно ребро 

з Адама та й з него зробив му ся жону. Він ся пробуджає, а вже 
жінку має. То ви, чоловіки,— з глини, а ми, жінки, то вже з вашого 
ребра.

Жили вони собі, працювали на хліб і мали сім синів і вісім до
ньок. Отже, то не гріх, коли брат із сестров жиє, бо коли на початку 
світа не був гріх, то й тепер не є. А єдна донька не мала нари і була 
меже братьми і мала діти. То від неї виходять оті світові дівчата, що 
пари не мають.

ЧОМУ У ЖІНОК ДОВГЕ в о л о с с я

Як бог сотворпв світ, постановив довершити своє творення чи
мось шляхотнійшим і сотворив чоловіка Адама. Жив собі Адам 
в раю, та хоть мав усього по достаткам, то все за чимось банував. 
Пізнав пан бог, чого Адам банує — за жінкою, бачите! — і замислив 
йому сотворити жінку і зробити з неї Адамові несподіванку. Коли 
раз Адам заснув, підсунувся до нього нан бог па пальцях, отворив 
йому груди, виймив з них одно ребро, положив за себе, а сам почав 
дірку в грудях залатувати. Тим часом надбіг пес (занюхав осхаби- 
ну!) і цім пан бог спостерігся, вхопив ребро та й втьок із ним. Бог 
пустився собаку доганяти, але собака розумний: до плота та й гоп! 
через нього. Ледве вспів пап бог злапати ’го за хвіст, але якось так 
потяг нещасливо, що хвіст лишився йому в руках, а пес з ребром 
уйшов. Що мав пан бог робити? Адже не мав ще друге ребро Ада
мові виймати! Тому взяв і з хвоста собачого сотворив Єву. Тому-то 
у жінок таке волосся довге, як собачий хвіст.

СОЛОМОНОВІ РОКИ

Ото як Ісус Христос ходив у пекло, то усі душі повипускав, а Со- 
ломона премудрого побачив та й каже йому:

— Ти, Соломоне, хитрий та мудрий — вийдеш і сам хитрощами 
та мудроіцами.

Ото Соломон вийшов хитрощами та мудрощами на землю і пі
шов. Дивиться — церква (чи стовп), а на ній бог написав: остільки-
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то людям жити на світі. А Соломон подививсь та й каже: «Мало!»
І приписав ще своїх сімсот год...

І ото вже ми божі годи прожили, а тепер вже Соломонові годи 
живемо і ось-ось і їм уже край.

ПРЕМУДРИЙ СОЛОМОН І ГОРОБЦІ

Премудрий Соломон розумів, що пташина, што все створіння бе
сідує. Аж в однім часі сиділи два пташки на великій кам’яниці. Єден 
пташок так ся перед другим хвалит: «Якби-м свойом ногов копнув, 
то би ся кам’яниця розвалила». Почув тої бесіди премудрий Соломон 
і повідат: «Хробаку, хробаку! Та што ти повідаш, што од твоєї ноги 
кам’яниця би ся розвалила?» Одповідає пташок до премудрого Соло- 
мона: «Найясніший царю! Я ся можу теж перед свойов жінков чимсь 
похвалити».

А Соломон чув і то записав і нич на то. А то було два воробці.

ПОЛОЗ

Єсть на світі така змія, чи гадюка, що зветься полоз. Вона живе 
в лісах або понад річками, під кручею. Кажуть, що вона ганяється 
за чоловіком, за скотиною — скрутиться у клубок і доганя, а як до
жене, так ударе хвостом і вб’є. Щоб утікати од неї, так треба бігти 
проти сонця; вона, бач, боїться світу од сонця, або, може, не розди
виться та й не втрапить, куди треба гнаться.

Про полоза розказують старі люди багато дечого, а я, що про 
його чув, те і розкажу.

Раз ішов на заробітки один чоловік з жінкою. Він недавно же
нився, дуже любив свою жінку, а як нічим було жить їм, то вони 
взяли і пішли шукать де-небудь собі роботи. От ідуть та й ідуть до
рогою, стало уже смеркаться. Звернули вони з дороги до річки, що 
недалечко була, сіли під кручею і, як повечеряли чим бог послав, 
полягали спати умісті, звісно, як чоловік з жінкою. Світом прокида
ється чоловік, глядь збоку себе, а жінки й нема. Що його робить? 
Злякався, бідний, не зна, де вона дівалась. Дивиться, а од того міс
ця, де вона лежала, видно на траві слід, як наче її  хто силом потяг 
куди. Заплакав той чоловік гірко, бо догадався, що це його жінку 
украв полоз, і пішов по тому сліду.

Іде та й іде і дійшов до великої кручі і чує, що під кручею щось 
стогне. Зирк туди — аж там лежить його жінка. ї ї  видно тільки -по 
пояс, а ноги стремлять у норі. Кинувсь той чоловік до неї, хотів ух- 
ватить та витягти, а вона як закричить:

— Ой чоловіче, не тягни мене, бо полоз смокче за ноги, і як ти 
тягнеш, так мені через те мука велика.

— Що ж його робить,— пита чоловік,— невже так тебе тут 
і бросить?

— Брось,— каже жінка,— бо, мабуть, уже смерть моя прийшла, 
не судив мені бог жить укупі з тобою, і хоч жалко вмирати, так 
що ж поробиш — на те його свята воля! Піди ти лучче у ближню
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станицю та попроси попа, щоб прийшов висповідав та причастив, бо 
скоро вмру.

Заплакав бідолаха, затужив, бо жінки було дуже жалко, та ні
чого робить, пішов за попом.

Привів попа, висповідали її, а після причастя вона богу і душу 
оддала.

ЧОРНОКНИЖНИК

Жили собі в нашому сусідньому селі два кумове. В ’ни дуже дру
жили, усе разом ходили, допомагали при біді один другому.

Одного дня пішли вони сушити сіно на поле. Була дуже файна 
хвиля, так що сіно добре підсихало. Раз лем один кум каже друго
му, що він іде мало дому, бо має якусь пильну роботу. Другий кум 
відпустив його, але наказав йому скоро вернутися, бо може бути 
дощ та змочить сіно. Тот пообіцяв, що скоро повернеться, та й пі
шов собі.

Але тут почало страшно блискати і гриміти, як би тяжкими ка
нонами бити. Страшні хмари спустилися аж  до землі, але такі чорні, 
як вуглик. Пошатував кум їсти, бо якраз розклався був обідати, 
і почав звиватися коло сіна, як веретюльник, пильнував скласти 
сіно, оби ’го буря не зудняла од нього. А кума із дому не є та й не 
е. Вже й дощ почався лляти та й лляти, як з відра. Розсердився тот 
кум, що коло сіна був. Узяв він зо злості ніж у руку й кинув його 
високо в небо, у в ’ті хмари чорні,— бо нащо в ’ни дощ пускають на 
сіно. Притому він ще й голосно залаяв. Той ніж полетів високо-ви
соко і назад на землю не впав.

Кум сіно згрібав, хапав од дощу, але було вже пізно. Більше як 
половина сіна зосталася не забраною; дуже змокло, буря ’го зудняла. 
Кум собі накінець дав спокій і пішов дому, дуже лаючи. А тот дру
гий кум так і не показувався того дня.

Як пройшла ніч, знову оба ті кумове пішли сушити сіно. І тот 
кум, що був зустав коло сіна, раз лем видить, що в його кума ціла 
голова перев’язана. Але той про се нічого не каже. Не говорить він 
нич і про то, чому не вернувся д’сінові учора, коли йшов дощ. А по
тому він все ж сказав. Сказав, бо його кум не давав йому спокою, 
узвідувався його. Але сказав він неправду:

— Я не міг прийти д’сінові, бо мене віл побив рогами по голові, 
мало не вбив ня.

Мало-помалу ті два кумове, що були старі добрі цімборове, по
мирилися та й сушать собі сіно далі. Та сіли в’нп на обід їсти і мало 
спочити. їли в’ни солонину з хлібом і водою запивали. І видить тот 
кум, котрого сіно змокло, що в його кума у руках тот ніж, який він 
кинув був у дощові хмари і тот не впав назад на землю. Се його ду
же насторояїило і перестрашило. Потому він не стримався і зазві- 
дав у кума:

— А відкіль у тебе тот ніж?
Кум не знав, що й казати на се своєму кумові, а лем мовчав.
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Так тот перший кум і дізнався, хто є причиною тому, що змокло 
його сіно. Більше він не хотів з своїм кумом цімборитися. Не хотів 
його і за кума визнавати.

Але, кажуть, що тот другий кум ні в чому не був винен. Він му
сив так робити — літати в хмарах і пускати дощ на землю, бо він 
був чорнокнижником.

ВДЯЧНІСТЬ ГАДЮКИ

Гадини мають над собою старшого, кріля. Його можна пізнати 
по тім, що має діамантову корону на голові. Хто би таку гадину по
бачив і вбив, то зараз би стілько гаддя назбігалося, що би його на 
місці рознесли. Таку гадину як здиблеш, то найліпше нагодувати її, 
дати їй молока і поводитися з нею добре. Часом вона замешкає на 
обійстю або в стайні, то як там їй не роблять кривди, то такому 
чоловікові все ведеться дуже добре.

Кажуть, що один чоловік відборонив таку гадину від бузька, що 
хтів її з ’їсти, то вона добре йому за те віддячилася. Каже: «Підстав 
долоню під мою голову!» Чоловік зразу боявся, думав — укусить. 
А потому зробив, що гадина веліла, а вона упустила йому з голови 
на долоню свою корону, такий камінець, що вночі світиться як свіч
ка. То той чоловік продав той камінець за великі гроші.

4 -  ДІВЧИНА-ВІДЬМА

Межи жінками трафляються декотрі відьми або опериці. Коли 
який отець має сім дочок, то сама наймолодша буде відьма. Отже, 
оден чоловік мав дочку відьму. Коли прийшло свято Юрія, вона взя
ла дійницю, намастилася таков мастев, що її  ніхто не видів, сіла на 
коцюбу і поїхала через каглу на готар. Разом з відьмами вона зби
рала росу і молоко від кожної звірини і зайшла до свого села до су
сіда, щоби відібрати молоко його дуже молокодайній корові.

Сусід сей не спав цілу ніч, а на браму стайні прибив борону
з зубцями, котру робив потрошки цілий рік. Відьма, прийшовши до 
стайні, злапалася. Чоловік розпутав її з борони і вона перекинулася 
в красного коня. Тогди сусід казав закликати коваля і підкувати її. 
Потім запряг ї ї  до воза, наладованого мішками збіжжя, і вона му- 
сіла тягнути догори до млина. Кілька разів ставала, тілько він бпв 
її пемилосердно, аж падала під буками. Нарешті привів її  додому 
і прив’язав до жолоба в стайні. ,

На другий день приходить, а при жолобі стоїть дівка, сусідова 
донька. Він узяв і запровадив ї ї  до хати. Страшно було дивитися, 
як тота дівка виглядала. Вся в синцях та шрамах, а руки і ноги по
підбивані підковами. Він змилосердився над нею, повідривав підко
ви і пустив ї ї  кажучи:

— Абись більше не приходила по молоко! Се маєш за то, що-сь 
хотіла мене бідного ущербити.

Відьма пішла додому і заснула. Зі збитків оден чоловік обернув 
її ногами там, де лежала голова, і вона спала чотирі дні не пробу-
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д;куючись, як мертва. Аж коли її  знов обернули, то встала і сказала:
— Як же я довго спала!
Від того часу, коли ся з ран вилічила,— не хотіла вже йти за 

молоком.

ВІДЬМА

У Вилах була така Марфа, ї ї  чоловік був коваль. Вона ходила 
в довгій чорній спідниці, чорному фартусі. Сама була дуже гарна, 
та казали на неї, що вона є відьма, що вона забирає від усіх сіль
ських корів молоко; вона має ззаді хвоста. В неї теж була корова, ї ї  
корова давала багато. Казали, що вона вміє поробляти,— то, значить, 
відьма. Ця відьма сідала на мітлу і з цьою мітлою літала по селу. 
В дійницю забирала від коров молоко. Корови дуже ревли і не під
пускали хазяйку до себе. То означало, що коло неї була відьма, яка 
видоїла корову.

Відьми сиділи на границі (межа від одного села до другого), сту
кали в пусті дійниці і їм нібито з неба падало молоко. Відьми ходи
ли вночі і росами збирали молоко. Люди плакали, були обіжені, хо
дили до церкви богу молитися, били поклони, щоб відьми не забира
ли молоко. На дуже велике свято Николая збиралися люди, йшли до 
церкви, падали на коліна і просили:

— Святий Николає-чудотворець, ти спасав кораблі на морі, спа
си нас, грішних. Просим тебе, покарай цих вїдьмів.

Бог не карав цих відьмів.
Тоді люди брали сапи, лопати, йшли до них додому. Витягали 

жінок за коси і насеред села, на такій великій площі (як казали на 
сход) били і карали жінок, яких називали відьмами.

Багато жінок дурно і пусто карали, закопували па видному міс
ці. Відьмів карала вся громада.

ВІДЬМА ДОПОМАГАЄ 
СИНАМ-МИСЛИВЦЯМ

Було собі три брати і жили полюванням да рибальством, і так же 
то їм щастило, що тілько націлиться — заєць і є; закине невод — 
риба так і лізе. Спершу були й раді, а потім узяли їх  думки да гад
ки. А про їх  матір говорено, що вона відьма. От вони і кажуть:

— Попробуєм же, чи правда сему.
Збираються раз на охоту, а вона й питає:
— Куди ви, синки, йдете?
— Підемо, мамо, рибу ловить.
Да забравши крадькома рушниці, тенета, собак, і пішли за зай

цями. Розкинули тенета, загавкали собаки, коли ж і летять у тенета 
карасі, окуні, щуки,— так із дубняка й сиплють. Вони тоді, покидав
ши все,— додому:

— Мамо, голубко, не помагай нам! Нехай тобі все добре.
Так мати вже й перестала їм наворожувать.
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СПОСОБИ ВПІЗНАННЯ ВІДЬМ

Як доїть відьма корову, то її  побачиш тілько крізь таку борону, 
щоб почав уранці робить да до заход сонця і зробив.

Ще можна пізнать відьму по тому, що, як топить її, то не тоне. 
Раз у якімсь-то селі, за Дніпром, неділь зо три не було дощу. От 
і почали топить баб, про которих говорено, що відьми. Так троє не 
потонуло, хоч і руки й ноги були позв’язувані. Стали їх  допрошу- 
вать, так одна й призналась:

— Що ж ,— каж е,— панове громадо, лазила я догори ногами на 
фигуру *  да наскілько забачила світу, стілько й вкинула голоду.

А друга теж призналась, що лазила так, як і ся, да скілько заба
чила світу, стілько одібрала молока. А третя призналась, що сиділа 
в болоті на чаплиних яйцях, да вже що вона через те заподіяла ми
ру, того не впало мені в пам’ятку.

Відьма не ходить туди, де єсть домовник; він ї ї  зараз укладе. Ще 
вона боїться собак-ярчуків; тим-то, як народяться ярчуки-цуценята, 
так вона їх  знайде да й позадавлює волосом. Хіба накриєш осиковою 
бороною, або осиковими трісками, то будуть живі, бо вона того де
рева боїться.

Ще коли хочеш познать відьму, то стережи купального попелу. 
Вони купальний попел варять у воді, як треба летіть на Лису гору, 
да як побризкає себе тею водою, то й полетить у комен.

Один чоловік побачив крізь борону, що відьма доїть корову, да 
до її  з дубиною. А вона:

— Сядь, Гордію!
Він і сів.
— Сидиш, Гордію?
— Сижу.
— Ну і сиди ж.
Сидить той Гордій до півночі, сидить і за півноч. Уже і світ, 

а він сидить; уже й опівдні, а він сидить. Доти сидів на одному міс
ці, поки не прийшла відьма да не звеліла йому встать.

ВІДЬМА У ВИГЛЯДІ РЕШЕТА

Раз мужик їхав з ярмарку вечором і каже хлопцеві:
— Поганяй.
Той каже:
— Як я маю поганяти, коли поперед коней котиться решето чи 

сито?
— Ну,— каж е,— стій.
Став, мужик зліз з воза, підняв решето, привіз додому, взяв і пу

том прикував його до ковбиці; сам ліг спати. Рано встає наймичка, 
дивиться: коло лавки стоїть прикована молодиця голісінька, про
сить наймички дати їй сорочку і фартух. Та дала їй. Вона вбралася

*  Фігура — хрест із зображенням розп'яття або статуя святого, які ста
вили на великих дорогах, переважно на роздоріжжі.— Упор.
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і чекала, поки мужик встав. А вставши, давай сварити, нащв вона 
дала сорочку, але та (відьма) зачала просити, що більше не буде 
того робити. А він каже:

— А бач, кумо, хтіла мене перехитрити, а не мала би-сь чим 
стиду прикрити; більше того не роби, бо дійдеш до великої біда.

ЯК ВІДЬМА ЗАКЛИКАЄ 
ДО СЕБЕ ЧАРАМИ ЛЮДИНУ

Як захоче відьма кого прикликати до себе, то варить корень із 
зілля тирлич. От як почне кипіть той корень, то все наче булько
тить: «Грицю!», «Грицю!», чи як там зовуть того чоловіка. А той 
зніметься да й полетить, як птах, і все тілько: «Пить!», «Пить!» Як 
трапиться добрий чоловік, то розстеле на землі хустку. Він спус
титься, нап’ється да й знов летить. Що дужче кипить зілля, то 
швидче він летить. Добре ж, як ні за що не зачепиться. А інколи 
вдариться об дерево, абощо, да й капут.

4  [ВІДЬМА І II ДІТИ]

Один чоловік женивсь і взяв собі жінку із другого села. А в його 
в хаті жив іще батько, мати і меншії брати. От як його жінка зава- 
гоніла, так теща й каже йому:

— Привези ж її  до мене рожать, бо я сама собі живу в хаті.
Він і зробив так. От як настало вже жіноче діло, він вийшов із

хати да тілько дивиться в вікно. Що ж би ви думали? Теща взяла 
да й переснувала мотузочкою навхрест хату, із кутка в куток. А ди
тина вже лежить у запечку да кувакає. Вона як свисне, дитина як 
вискочить із запечка да по тій мотузочці побігло сюди-туди да знов 
у запечок. Чоловік бачить, що тут чортячі якісь химороди, увійшов 
у хату, розсердившись:

— Ану, жінко, одягайсь да поїдем додому!
Теща вже тут і те, й се. Ні, поїдем да й поїдем.
Поїхали. А на дорозі їм річка. Він зупинивсь:
— Уставай, жінко, з воза!
Жінка встала.
— Розповий да положи дитину!
Вона не слухає. Він ї ї  нагайкою. Мусила вона положить на зем

лю розповиту дитину.
Він тоді переїхав возом із жінкою через річку.
— Тепер свищи!
Вона як свисне! Дитина схопилась, да через воду, так і вроди

лась коло воза.
Чоловік тоді і руки попустив.
— Що ж се таке є? — почав розпитувать у жінки.
— А що ж? — каж е.— Оце те, що я з матір’ю природженниї 

відьми. Так у нас усе так заправляють дітей. Тілько не бійся: при- 
рожденна відьма не така злюща, як учена. Вона тілько одбороняє- 
ться од нечистої сили, а сама нікому зла не діє.
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ЯК ЗНАХОР КЕРУЄ БУРЕЮ

Був тут колись у нашому селі один австріят, і такий був знахор, 
що було направить або одведе дощ або град, як хоче. Було оце жнем 
у полі хліб, от і находить хмара. Ми давай скорій ізносить снопи, 
а йому й байдуже, жне да жне собі, потягує люльку да й каже:

— Не бійтесь, дощу не буде!
То гляди — і нема дощу.
Раз — се вже я своїми очима бачив — жнемо ми жито, як ось 

небо почорніло, піднявся вітер, загуло спершу одалекі, а потім над 
самою у нас головою. Грім, блискавиця, вихор... така піднялась хур
товина, що боже твоя воля! Ми за снопи, а він: «Не бійтесь, не буде 
дощу!» — «Де вже тобі не буде?» Не слухаєм його. А він закурив 
люльку да й жне собі помалу.

Аж ось де взявся чоловік на чорному коні і сам увесь чорний, 
летить і прямо до австріята:

— Ей, пусти! — каже.
А австріят:
— Ні, не пущу.
— Пусти, зділай милость!
— Не пущу, було так багато не набирать.
Чорний їздець припав до гриви і помчавсь, помчавсь по полю.
Тим часом чорна хмара посизіла і побіліла. Старії наші поляка

лись, що буде град. А австріят байдуже. Жне собі да курить люльку.
Аж ось ізнов де ні візьмись їздець, мчить по полю ще швидше 

од першого. Тілько сей уже ввесь у білому і на білому коні.
— Пусти,— кричить до австріята.
— Не пущу!
— Пусти, бога ради!
— Не пущу, було не набирать так багато.
— Ей, пусти, не видержу!
Тоді тілько австріят розогнувсь да й каже:
— Ну, вже ступай, да тілько от у той байрак, що за нивою.
Тілько що вимовив, уже їздця нема, а град так і сипнув, як із

кошика. Через малу годинку байрак увесь засипало, як єсть тобі, 
рівно з краями.

ЯК ВІДЬМАЧ КЕРУЄ БДЖОЛАМИ

Був собі пасічник, і була в нього пасіка пополам із небожем. 
Тілько небож дивиться, що на дядьковій половині ульні завсегда 
понабивані медом, а в нього так собі. От дядько, помірковавши, що 
небож заздриться на його пчоли, да й каже:

— Слухай, небоже, може, ти думаєш, що я одобрав собі луччі 
ульні, то, коли хоч, бери на ту весну мою половину, а я візьму твою.

— Добре,— каже небож.
От і помінялись. «Ну,— думає собі,— тепер же й я наберу ме

ду! » Тілько ік спасу там, чи що, довідується до меду, аж  йому пчоли 
наносили ще менше, ніж у тому годі. Що за біда такая?
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Якось раз він проходить увечері повз дядькову пасіку. Слухає, 
аж у одному ульні щось наче розмовляє. Він приложив ухо, аж то 
матка говорить із пчолами.

— Де ви,— каж е,— попали сю кобилу?
— Да там,— каж уть,— лежала за байраком, да вже собаки по

ловину ззіли, а нам зоставили тілько зад.
— Що ж, ви увесь уже сюди втягли?
— Ні, хвіст не помістивсь, так висить ізнадвору.
Небожа наче хто снігом по спині потер. Гляне, аж  із очка так 

і тече густа патока, так наче кінський хвіст. Він тоді й догадавсь, 
що його дядько відьмач, да й годі вже йому завидувать.

ЧОРТ-БАРАНЧИК

Оден чоловік повертав з ярмарку п’яний. Приїхав перед фігуру 
та й бачить, що на траві пасеться маленький баранчик. Той чоловік 
їхав на коні. На дворі було тихо, нігде ані вітрець не шкабернув, ані 
пес не загавкав. Місяць світив дуже ясно. Сей чоловік, увидівши ба
ранчика, думав, що то його діти, як пасли отару на пасовиську не
далеко фігури та й згубили того баранчика. Для того зліз із коня, 
тіідоймив баранчика на руках, висадив на сідло, сів сам і їде дальше.

На дорозі зауважив він, що його баранчик щось не хоче лежати 
на сідлі під його руками, але пнеться угору і сам стоїть на сідлі і не 
ладе. Здивувало його то дуже, але не міг догадатися, що то може 
значити. Коли вже приїхав перед свої ворота, встав той чоловік з ко
їш і хотів здіймити баранчика. Іно що простяг руки та й сказав: 
«Сараку баранчик!» — а баранчик заревів басом: «Ш араку баран
чик!» В тій хвилі запіяв когут і баранчик зник.

ЯК ЧОЛОВІК 
ІЗ ЧОРТОМ ГУСЛІ МІНЯВ

А

А ви чули, як чоловік із чортом,— щез би, тьфу,— гуслі міняв на 
самому нашому мості, що за селом. Та то дуже давно було.

Іде раз один чоловік опівночі із гуслями і його зустрічає на мості 
парадний пан. Поклонився бідний чоловік до пана, а пан йому тут 
каже:

— Чоловіче, дай поміняємо гуслі, бо і я граю.
А бідний говорить йому:
— Та ваші, пане, гуслі дорожчі й кращі, а мої вже не нові, роз- 

трепані.
Айбо пан не дає спокою чоловікові, ще й гроші обіцяє йому до

платити, лиш би той помінявся гуслями.
— Ну,— каже бідний,— як уже так дуже хочете, пане, то беріть 

мої гуслі, а я візьму ваші.
Так вони й поміняли.
Прийшов чоловік додому, гуслі, що йому їх  пан дав, повісив на 

клинок у сінях, сам ліг спати. Пробудився скоро рано та й почав
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жінці своїй хвалитися про свій нічний торг із паном. Жінка вийшла 
в сіни, щоб подивитися на нові гуслі. Але тут видить, на клинку ви
сять не гуслі, а чорнобиль із трьома мотузками.

Бідного чоловіка се дуже розізлило. Плюючи на свій розум і свою 
дурну голову, проклинаючи того пана, він пішов глядати свої гуслі. 
Приходить на тот міст, дивиться і сам не вірить своїм очам: гуслі 
його висять над самим проваллям, повішені на найвищу вербу. Він 
добре помучився, поки дістав їх.

І з того часу вже не тільки той чоловік, а й усі люди села ніколи 
не ставали вночі з панами до бесіди і не торгували з ними. Обходи
ли і той міст, бо то був міст пана чорта.

ЯК ОКОМОН З ЧОРТОМ 
НА РУШНИЦІ ПОМІНЯВСЯ

Б

От пішов собі раз наш окомон з рушницею до ліса. Та був довго, 
аж  вертався собі десь увечір та й сів собі на колоді. Аж тут приходе 
до нього той панич (дідько) та й сів собі коло нього. Окомон вийняв 
капшук з тютюном, а паничик собі вийняв. От той тому дає, а той 
тому дає. Але каже паничик, щоб окомон замінявся з ним рушни
цею. Та й той пристав на то, окомон ніби. Помінялися, окомон пішов 
додому. Приходе, а жінка на нього дивиться і зачинає сміятися. А то 
йому той панич замість рушниці дав патик на лику.

МЕЛЬНИК І НЕЧИСТИЙ ,

Кожний мельник знається з нечистою силою, «нароб’яє з лихим». 
Повідав один чоловік, що їздив до млина, а якось не було води доб
рої, мусів ночувати. Будиться вночі, а тут у млині такі гуркоти, тур
коти, що не дай господи. Той чоловік спав на возі, на своїх мішках, 
але, почувши се, подумав собі, що мельник пустив воду па лотоки. 
Зривається, біжить до млина та й аж  задеревів: вода на колеса не 
йде, шлюзи позатикані, а колеса так ходять, каміння бігає само со
бою, що аж  іскри летять. Він побіг до мельника, збудив його, пові
дає: так і так.

— Ну, ну, не бійся,— каже мельник.— Іди спати.
А сам вийшов до млина, стукнув три рази та й каже:
— Ну, ну, куме, сиди тихо! Що ти там розмахався!
І в тій хвилі все затихло.

[ЧОРТИ-МІРОШНИКИ]

Один чоловік повіз у млин молоть жито. Іде полем, коли ж стоять 
млини. То, було, й води тут не видно ніякої, а то млини стоять. «Що 
за чорт?» — думає собі. Аж ось вискакують із усіх млинів мірошни
ки... а то не мірошники, а куцаки. Той до себе тягне:

— їдь до мене! їдь до мене!
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— Чорт із вами! — каже чоловік, да скоріш і привернув, до ко
тр о го  було ближче.

— Ну, чоловіче,— кажуть йому,— ми з тебе розміру не візьмем, 
тілько возьми за пояс оції саковки да одвези оце письмо у Краси- 
ловку до М...

— Добре,— каже чоловік, і рад, бо до Красиловки було недалеко.
Дали йому й коня. Не вспів сісти, гляне — уже і в Красиловці.

Подав письмо М... А М... як прочитав, то так йому й насипав повні 
саковки червінців.

— Вези ж ,— каж е,— сі гроші туди, звідкі привіз письмо.
І знов, тілько що сів на коня, уже й коло млинів.
— Е, да тут же, мабуть, не своя сила замішалась!
Привозить гроші і оддає мірошникам.
— Візьми їх собі, добрий чоловіче,— кажуть куцаки.
— Не хочу,— каже той чоловік.
— Візьми, дурню, будеш нас споминать.
— Не хочу, да й тілько.
Забрав свою муку да й поїхав. Аж ось на дорозі наганяють його 

знов тії мірошники.
— Да візьми, земляк, а то будеш послі жалкувать.
— Не треба мені ваших грошей, люди добрі!
І не взяв. От як приїхав додому, то й розказує жінці. Жінка так 

і напустилась, трохи не била.
— Да як же було мені брать, коли я боявсь, щоб послі, нагнав

ши, і самого не задушили?
— Дурню ти ходиш! — каже йому жінка.— Хто ж би став тебе 

душить, давши тобі грошей?
Подумав-подумав той чоловік. Раз же, що жінка лає, а друге — 

і грошей жаль.
— Поїду,— каж е,— що буде, то буде!
І поїхав.
Приїхав на те саме місце — хоч би тобі слід який, що були

млини.

[ЯК ЧОРТИ ВИМАНИЛИ 
У ЧОЛОВІКА САЛО]

У одного чоловіка висіло у сінях на колесі сало. От чортяка й про
відав,— а й чорти, мабуть, знають у йому смак. Провідав да до чо
ловіка:

— Спусти да й спусти мені колесо: я тобі насиплю повну пашен- 
ну яму грошей.

— Ну, коли насиплеш,— каже чоловік,— то спущу.
От і спустив. Тоді чорти як почали возить йому гроші, то підво

да за підводою так і їде, да все сиплють у яму. Насипали повну яму 
да й питають:

— Куди ще сипать?
— Да сипте,— каже,— хоть у засіки, вибравши муку.
Чорти вибрали муку і насипали йому грошей повні засіки
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— Тепер прощай! — і поїхали собі.
Як поїхали чорти, то чоловік уже й не спить да все радується, що 

разом забагатів. Коли ж огледиться на другий день уранці, аж і са
ла нема, і в ямі, і в засіках повно уголля та ще пополам із мукою.

[ПЕРЕВЕРТЕНЬ]

З однією жінкою було ось яке привєдєніє. Що пійде в поле жати 
або брать коноплі да поставить у печі страву, дак хтось повиймає з пе
чі горшки да й повиїдає все чисто. Думала-думала, що б воно таке 
значило? Ніяк не збагнула. Прийде — двері позамикані, а в хаті тіль
ко й зоставалась, що мала дитинка, може, в півгода, у колисці.

От вона ударилась до знахорки. Сяк-так упросила її, ублагала. 
Та й приходить. Подивилась, почмихала... сказано,— знахорка: за
раз почула щось непевне.

— Іди ж ,— каж е,— ти в поле, а я тут заховаюсь да й побачимо, 
що воно таке є?

Пішла жінка в поле, а знахорка притаїлась у куточку да й ди
виться. Коли ж дитина скік із колиски! Гляне, аж то вже не дити
на, а дід. Сам низенький, а борода оттакелезна! Зараз за вили, цу
пить із печі горшки, аж крекче, і почав уплітать страву. Як усе впо
рав, тоді знов став дитиною, да вже не влізе в колиску, а тілько ле
жить долі да репетує на всю хату. Тоді знахорка за його, поставила 
на деркач і почала обрубувать деркач під ногами. Воно кричить, 
а вона рубає; воно кричить, а вона рубає. Далі бачить, що попавсь 
у добрі руки, зробивсь ізнов дідом да й каже:

— Вже я, бабусю, перекидавсь не раз да й не два: був я спершу 
рибою, потім ізробивсь птахом, мурашкою, звірюкою, а се ще попро
бував буть чоловіком. Так нема лучче, як жить між мурашками, 
а між людьми — нема гірше!

ВОВКУЛАКИ

Якась зробила, не знати на кілько там літ, зятя вовком. На свя
тий вечір вскочив він до хати, сів на припічку в куті і наставив 
лапу, де був сук вбитий. Вийняли йому сук і він зробився чоловіком 
назад. За кару конала теща більше, як півроку. Просила зятя, щоби 
їй простив, а він повідає:

— Мене добре вовки їли; як мені легко було жити, так би тобі 
легко було конати.

Не сконала, аж  доки зять не простив її.
Питали ’го ся люди за худобу: котре вовк має право взяти. А він 

повідав, що ярчя, або яловя, котре має бути вовкове, стає в керве.

ВОВКУНИ

Давним-давно жили в селі Ясіню два брати — Іван і Василь. Іван 
був трохи гордовитий, але зате здібний і працьовитий.

Мама дуже хотіла, щоби і Василь такий був. Пішла до ворожки
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і просила, щоб вона їй допомогла в цій справі. Розповіла ворожці все 
і вона їй допомогла, дала зілля.

Напився Василь того зілля і перекинувся у вовка. Блукав цей 
вовк довго лісами і накінець прийшов ідтбатьківській хаті. Іван тоді 
сіно кидав на оборіг. Побачивши перед собою вовка, ударив його 
вилами так, що вовк умер.

Прощаючись з життям, вовк дуже захотів перекинутися знову 
у чоловіка. Коли Іван побачив, що то його рідний брат умер, то вбив 
і себе.

Відтоді і зветься той схил гори Вовкуни.

ДВОДУШНИК

Колись жив на світі чоловік з двома серцями. Й одного разу літ
нього дня він з дружиною працював біля сіна. Жінка па копиці при
топтує, а він подає вилами сіно на копицю. Копицю вже кінчали, він 
каже до жінки:

— Ти почекай на копиці, а я піду водиці поп’ю.
Пішов чоловік, а замість нього з чагарника вибігає вовк і просто 

біжить до копиці.
Жінка щосили почала гукати на чоловіка:
— Михайле, швидше ходи сюди, бо до мене іде вовк.
А тим часом вовк прийшов до копиці та почав дряпатися до жін

ки і досягає її  зубами, а вона звідти його вилами по голові.
— Гей, чоловіче, де ти подівся? Не дай мене звірові з ’їсти...— 

гукає на весь голос.— Гей, люде, рятуйте мене...
Люди, як почули крик жінки, збіглись, а вовк втік у кущі.
Незабаром і ї ї  чоловік вернувся.
— Де ти був, чоловіче? — сердито кричала вона.— Вовк мене ма

ло не з ’їв, тільки мого щастя, що сусіди збіглися.
— Дай мені спокій... Голова мене щось дуже розболіла,— від

повів їй чоловік.
Він докінчив копицю і сів відпочивати. Жінка приглядалася йо

му в обличчя й злякалась.
— А чому твоє лице все в синяках?
— Не знаю.
Вона глянула на чоловіка й помітила, що в нього між зубами 

щось червоніється.
— Ану, відкрий рота,— попросила його жінка.
Він відкрив рота, а жінка витягає з-між зубів червоні нитки 

й примірює до своєї спідниці, яку вовк зубами пірвав.
— А нитки відки в тебе між зубами появились?
— Знаєш що, жінко, скажу тобі одну таємницю,— каже він.— 

В мене синяки від твоїх вил, а нитки між зубами з твоєї спідниці.
Вона злякалась і спитала:
— Як це могло статися?
— Іноді на мене прийде такий час, що стаю вовком, а не все чо

ловіком, бо маю два серця.
— Я  би хотіла бачити, як ти перекинешся з чоловіка у вовка.
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— Я можу й зараз статись, але ти не смієш кричати на мене, 
бо тоді зістануся тим аж на три місяці.

— Не буду, не буду,— запевняла його.
Перед жінкою чоловік перекинувся у вовка, а вона зі страху за

верещала:
— Гей, вовк, бийте вовка!
І жінка якось втекла від нього, а вовк пішов у ліси.
Ходить він один день і тиждень, ба й місяць, два, три, та якось, 

утікаючи, пробив собі лапу на сучок й звідти ніяк не міг витягнути.
Тоді приходить він уночі д’ кошарі й під колибою пробудив ча

бана, і перед ним тримає свою лапу з сучком. Чабан прокинувся 
і злякався, побачивши перед собою звіра, але мовчить — один на 
одного дивляться. Вовк не твориться, а чабан собі ж дивується, чого 
вовк свою лапу тримає перед його очима, й запримітив, що з дерева 
сучок застряг вовкові в лапу. Чабан взяв у руку вовкову лапу й три
має, а другою витягнув сучок і з тим розійшлися.

Зимою, коли в чабана обмаль було що їсти, приходить до нього 
чоловік з мішком за плечима й каже:

— На тобі, чабане, мішок з борошном.
— А за що мені? — здивувався чабан.
— Лиш ти бери і не питай, за що... Ти мені зробив добро, коли 

я був у біді, а тепер я тобі допоможу.
— Я не пам’ятаю такого,— мовив чабан.
— А ти забув, як ти витяг мені з лапи сучок, коли я був вовком?

[ВОВКУЛАКА]

І

Один наймит підгледів раз, що хазяїн  перекинувсь через пепьок 
за гумном, ізробивсь вовкулакою і побіг у ліс. «Постой же,— ду
має,— перекинусь і я, що з того буде?» Взяв да й перекинувся. Став
і він вовкулакою і побіг у ліс.

Довго блукав він по лісу з вовками і їв усяку падаль. Далі стало 
йому скучно без людей, да вже не знає, як перекинуться в чоловіка. 
От він прийде до гумна, побачить хазяїна і хоче сказать йому по- 
людськи, да й завиє по-вовчі. А собаки так і обступлять його. Він, 
бідолаха, і біжить у ліс. Да вже насилу хазяїн догадавсь, що се не 
вовк, да взяв і перекинув його навпаки через пеньок. Наймит йому 
в ноги. А хазяїн  подививсь да аж жаль йому стало: худий, як скіпка, 
а вид увесь подряпаний; то так собаки його погризли.

— Ото ж, небоже,— каже,— не роби, чого не знаєш.

II

їхали два чоловіки да й заночували на полі, у чагарниках. Ляг
ли спать, аж чують — за возом наче що здихає. Спершу їм було 
страшно, а потім байдуже, да й заснули. Проснулись на другий 
день, коли ж то вовк, худий, як дошка, тілько кожа да кості. Сіли
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її поїхали. І вовк за їми йде; далі положив і голову на віз да так 
жалібно дивиться, що й руки не піднялись ударить його. Кинули 
йому шматок м’яса — не їсть; кинули хліба — ухопив і помчав у ча
гарники.

От приїхали в село да й стали розказувать про се чудо. Так один 
дід і каже:

— То ви не вовка бачили, а то колись у пас незнать-куди дівався 
парубок да й ходить тепер пригижкуватим вовком. Не займає нічо
го і живе тілько хлібом, що хто-небудь дасть.

ПЕРЕТВОРЕННЯ В СІРЕН

Пісні не народ складує, а морськії люди. В суботу грає море; на 
море випливають морськії люди, що половина чоловіка, а половина 
риби; випливають і співають усяких пісень, а чумаки стоять на бе
резі да й учаться.

МАВЧИІІ ВЕЛИКДЕНЬ

Ще в давню давнину, за часи наших дідів та прадідів, через пе
редачу від одного до другого, а далі вже й до нас, справлявся 
й справляється мавчин Великдень. Може, того справді й не було, 
а все ж таки, як там кажуть, гуло. Святкували його на зелені свята. 
Старі люди розказували, мавки робляться з нехрещених дітей. Ото 
як яка мати опороде дитя та згубе його, або втоне, або що друге зро- 
бе, так то й буде мавка. Через те не можна починати купатися до 
зелених свят. А як хто не втерпе та піде купатися до зелених свят, 
то треба йому взяти, з собою полиню, держати його в руках та й при
казувати: «М авка, мавка, на тобі полинь, а мене покинь! Мавка, 
мавка, на тобі полинь, а мене покинь!» То тоді купальщику нічого 
не буде. А як без полиню влізе купатися в річку, то тоді вона вирне 
з води та й залоскоче. Ото через те на зелені свята носять в руках 
любисток, канупір, м’яту, як ідуть до церкви або так, як ходять 
по селу.

ЛІСОВА ПАННА

В Косівщині вірять, що в горах у великих лісах є лісові паннп. 
Вони показуються людям вечером, звичайно лиш таким, що йдуть 
одиноко лісовою дорогою. Така панна виглядає спереду зовсім як 
молода панна, дуже хорошої вроди, але ззаду тягнуться за нею 
кишки. Вони заманюють недосвідчених парубків до себе в глибокий 
ліс і силують їх, щоб жили з ними. В Довгополі оповідають, що пе
ред кільканадцятьма роками звабила лісова панна з собою одного 
молодого робітника — італьянця. Пізнім вечором він ішов через 
верх, а, ввійшовши в ліс, не вернув з нього,— аж за два роки. З ліса 
він вийшов сивоволосим, згорбленим старцем і оповідав, що лісова 
панна держала його при собі, але як йому там було, де живе та пан
на і чому так подався, сього не говорив. Швидко потім він умер.
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[НЕЧИСТИЙ СКАРБ]

Запорізькі клади скрізь закляті: скільки б людей їх  не копало — 
не даються! Мій чоловік сам ходив. От викопали вони так, як вели
кий потреб — увійшли; ну, а взять нічого не можна! Треба одмо- 
лпться стільки років, на скільки він заклятий!

От і у Потьомкіну саду є, саме там, де каміння велике: і щопразд- 
ника вони й впходять — саме під великдень!

З наших один раз одважилось чоловіка чотири; мені тоді ще літ
12 було (тепер оповідачці 40), я у Ковалихи служила: от і пішли 
вони, один жонатий, троє холостих, з ломами, з лопатами, саме у ве
лику ніч. От зачали бить ломами; що стукнуть, то воно й гуде! Вони 
далі копають: от-от, чують, вже близько, добре чують, що залізна 
скриня. Аж коли воно виходить та й сіло на другому каменю неда
леко від них і дивиться, а далі й заговорило:

— Копаєте,— каж е,— а чи ж ви принесли голову, щоб туди по
класти? (Значить, щоб замість кладу та голову чоловічу йому покла
сти, тоді воно й дасть, а без того зроду не візьмуть!).

Вони й полякались насмерть — покидали й ломи, й лопати та 
й повтікали. Звісно, дурні: треба було б розпитати, яку то йому тре
ба голову — чи християнську, чи яку другу?..

— Та вже ж, звичайно, їм християнську треба! (Суворо переби
ває друга * ) .

— Може, воно так і думало (продовжує перш а), щоб один з їх 
чотирьох ліг туди, а щоб трьом скриня дісталась; а вони й поляка
лись! Та й позаганяло ж їх: чи то з переляку, чи так, а додому тіль
ки один добрався. Других ледве одшукали: хто під тином, а хто 
й поза тином! Та й тяжко всі переболіли — так покалічило їх  воно!

[СКАРБ У ЛЬОХУ]

Була тутай недалечко багата удова, а у неї трп сини; тілько вона 
жодного з них не любила. От якось вона й заслабла, чує, що вже 
пора вмирати. Оце вона й думає: «Не стане мене на світі, усе моє 
добро достанеться синам. Нехай же нікому ліпше, як їм достане
ться». Вночі узяла вона котел, де були гроші, понесла у льох да 
й «замовила» двері, щоб не можна було нікому туда ввійти. Пішла 
знов у хату, застогнала да на другий день і вмерла.

А сини зараз до котла. Бачать, на том місці нема нічого. Шука- 
ли-шукали — ні, так-таки й нема, як у воді згинуло. От вони й за
були про нього. Тілько щось треба було до льоху; єден син і пішов. 
Одчинив він двері, а щось як штовхане його, то він аж  впав, мало 
що пе вмер.

Від того часу не можна навіть підступитися до льоху, бо треба 
натрапити таку «мову», щоб зараз двері одчинились. А як ти його 
натрапиш?

*  Тобто, друга оповідачка.— Упор.
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[СКАРБ У СКРИНІ]

Був собі убогий чоловік та жінка, і було у них двоє дітей: синок 
маленький і дочка Палазя. Пішов чоловік на заробітки, а жінку 
з дітьми дома кинув. І до того вони дожились, що вже і їсти нічого. 
Спекла вона з останньої муки два коржі, то і всього. От сидять вони 
раз ввечері, а щось як загуде, як зашумить поуз хату, а тому хлоп
чикові і випало на толок вийти подивиться. Вийшов, дивиться — 
стоїть скриня повна грошей і свічечка горить. Набрав він грошей 
в запіл, впіс в хату, а там удруге пішов.

— Що ти там робиш?
— Та там, мамо, надворі скриня з грішми, так я оце набрав та 

ще піду.
Вийшла вона з хати, як побачила ту скриню — розсмикалася та 

тікі нахилилась брать, а скриня її  зачепила та так крізь землю і за
гула. Плаче той хлопчик, сидить в хаті — матері нема, а Палазі ні
чого їсти.

От прокинулась Палазя:
— Чого ти, братіку, плачеш?
— Та матері нема дома.
— А дай мені їсти І
Одломив він кусок коржа, дав їй. Сидить уп’ять плаче; аж  іде 

в хату дід — такий старець.
— Дай мені,— каж е,— хлопчику, хліба!
— Чого ж я вам дам? У  мене тікі і є, що два коржі, а матері 

дома нема.
— Дай,— каяїе,— хліба, я тобі матір найду.
Він взяв і дав. Тікі ввечері — як загуде, як зашумить, він ви

йшов з хати, аж  стоїть скриня, а біля скрині — мати.
— Ідіть, мамо, в хату.
Вона пішла в хату, а він давай ті гроші носить, аж поки всі пе

реносив.
— Я ,— каж е,— мамо, отту свічечку внесу.
Вніс і свічечку.
— Я ,— каж е,— мамо, і отту скриню вволоку.
— Та не треба, синку!
— Ну, так я, мамо, в свою гроші поскладаю, а в нову — сорочки.
Переклав все та й живуть собі. Отто вже його щастя, бо окрім

його і мати не могла взяти.

[ЗАЧАРОВАНИЙ СКАРБ]

А то ще так було у нас. Орав єден чолов’яга поле. Йде да й гукає 
на коней. Тілько — цвяг! Що це таке? Глянув він, аж  там ціла скри
ня, мабуть, з грошима. От він нахилився, сам трясеться — хоче вхо
пити. Тілько що він руку до нього — то зараз у землю. Мучився він, 
мучився, знов піднявся — скриня знов наверсі.

— А, бісово навождєніє!
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Постояв він трохи, а потім як не грохне на землю, а сам хапає. 
Де там! Скриня ще ліпше пішла донизу.

Пішов він до села, розказав людям, що діється. Усі ходили й ба
чили тую скриню, а не єден не вхопив, бо є така «мова».

ЗАЧАРОВАНИЙ ЛЬОХ 

А

Це було давно, ще за часів кріпаччини. Ген там, де зараз висо
чіє у Боре млі старе замчисько, стояв колись розкішний панський 
палац. Жили там пани Чацькі, а в них £ула наймичка Мелашка 
з маленькою дитиною.

Якось у Великдень, ще й сонце не сходило, вийшла Мелашка з ди
тиною у двір і бачить — стоїть серед двору панського красивий ве
ликий льох, ще й двері до його відкриті. Що за дивина? Раніше його 
не помічала жінка. Зайшла у льох — ще дивніше видовище постало 
перед нею. Все у льосі світилося, а на скринях, столах лежала сила- 
силенна всякого багатства — золото, срібло, самоцвіти...

Посадила Мелашка дитину на стіл, а сама кинулась збирати кош
товності в запіл. Назбирала, побігла до хатини, щоб висипать і зно
ву вернутися. Та коли вийшла у двір — льоха немає. Мовби крізь 
землю провалився. Бігала, плакала бідна удовиця, все гукала свою 
маленьку донечку, яку лишила в льосі, та дарма. Ніяких слідів від 
льоху і ї ї  дитини не було.

Пройшло багато днів. Мелашка все побивалася за дитиною, роз
питувала людей. Ніхто нічого достеменно порадити не міг. Та од
ного дня зайшов до неї за милостинею старенький-старенький ді
дусь. Обдарувала його Мелашка та опісля почала розказувать про 
своє горе. Вислухав дідусь її  і порадив:

— Вийди, жінко, знову у таку саму пору на Великдень у двір. 
Стоятиме льох — зайди, побачиш свою дитину, візьми і хутко вер
тайся назад, не оглядаючись. Тільки ж пам’ятай, не оглядайся, бо 
знову матимеш лихо. Цей льох зачарований.

Послухалась Мелашка дідусевої поради. Точно о такій же порі 
на Великдень вийшла вона у двір і побачила — стоїть льох. Убігла 
швиденько Мелашка у льох, а там сидить на столі жива-живісінька 
ї ї  маленька донечка і грається коштовностями. Якби нічого й пе 
трапилось.

Забрала Мелашка дочку і — з льоху. Все зробила так, як радив 
дідусь.

Але дитина незабаром захворіла, а через деякий час померла. 
Гірко плакала вдовиця, кленучи свою долю і той зачарований льох. 
Наступного року на Великдень вийшла вона у двір і знову побачи
ла — стоїть льох. Гірко заридала:

— Щоб ти провалився на віки вічні! Через тебе моя дитина пі
шла навіки в сиру землю.

Раптом похитнулася земля, провалився льох, а з ним і Мелашки 
не стало. З тих пір і понині льох той не появляється. Прокляла його 
Мелашка.
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ГОРА РІХ

Б

На ужоцькій Верховині є мале село Ставне. Є вопо окружене ба
гатьма вершками. Один з вершків зветься Ріх. Старі люди перека
зують: жила раз у селі жона на ймення Петрпчкова. Вона держала 
кози. На великдепь усі люди пішли до церкви, а вона зосталася 
вдома сама з однорічною дитиною.

Козам не було чого дати їсти, то випустила їх на двір, аби шу
кали собі дещо. Кози не зосталися на дворі, а просто пішли на гору 
Ріх. Петрпчкова пішла з дитинкою за ними. Догонпла їх  на самім 
вершку. Там увиділа широку пивпицю, наповнену бочками золота 
й срібла. Зайшла вона там. Поклала дитинку на землю й набрала 
повну хустку грошей. Винесла гроші в ліс, висипала на купку й по
бігла ще по гроші. Вдруге повелося їй зробити те саме. Коли вер
нулася втретє, то вже знайшла двері пивниці замкнені, а дитина 
лишилася в пивниці. Петрпчкова так настрашилася, щ о'заніміла. 
Пішла вона до купи грошей, а там знайшла тільки попіл. Побігла 
додому і, йойкаючи, показувала на гору Ріх. Привела там людей до 
дверей пивниці, та ніхто не міг дверей отворити.

Порадилися люди, найняли службу. Дванадцять попів вийшло 
на місце й служили службу, та нічого не допомогло. Пробували до- 
номагатп іі ворожки, та й те не було нічого варте.

Раз десь коло Самбора знайшовся розумний поляк, котрий по
радив, аби пішли до тої пивниці знов на Великдень. Як тоді зайде 
Петричкова й не буде дивитись на гроші, а тільки на дитину, то 
знайде її  знову.

Так і сталося. Петричкова поправді знайшла там свою дитину. 
Нічого на ній не змінилося, тільки одним роком була старша.

Пивпиця ще й тепер стоїть, але грошей в ній од того часу ніхто 
не видів.

ЗОЛОТА КОРОНА

У лісі Закалівка, недалеко села Садки, на пагорбах, є урочище 
Пушкарі, яке омивають води річкп Джурип. Після оранки тут зна
ходять черепки посуду, кам’яні сокири, кремінні рубила, наконеч
ники стріл. Повідають люди, що тут закопана золота корона.

А було так. Височів на Пушкарях давним-давно замок слов’ян
ської кпягині. Коли ж одного дня на її  володіння насунули ворожі 
орди, то княгиня звеліла слугам заховати у підземеллях замку її  
золоту корону. Перші напади ворогів були відбиті меткими пушка
рями, що градом ядер привітали пепрошених гостей. Коли ж втретє 
злі ординці хлинули, як повінь, в цей край, то замок не вистояв. 
Загинули лучники, мечники, пушкарі. Під тягарем руїн і згарищ 
загинула й княгиня.

Взялися одного разу батько з сином шукати ту корону. Бо хто 
ї ї  знайде, то все буде мати, бо корона мала чарівні сили в собі. Ко
пали, копали і зпемоглися у своїй силі. Присіли, почали дрімати.
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Коли глянули — перед ними стоїть княгиня, та така молоденька та 
пишна. З переляку шукачі остовпіли.

— Що тут копаєте? — спитала.
— Шукаємо золоту корону,— відповів батько.
— Шкода вашого поту,— прорекла княгиня.— Таємницю схову 

чарівної корони тільки знаю я.
— То що ж нам діяти, княгине? — спитали.
— Не шукайте щастя під землею, а творіть самі добро на землі. 

Отоді у ваших працьовитих руках засяє золота корона, все будете 
мати, що захочете.

Хотів батько ще щось сказати княгині, та в ту мить вдарив грім, 
пішов зливний дощ. А постать княгині щезла з очей.

Ще повідають, що в темні ночі тут ясно від променів пробивних 
золотої корони. Та ніхто вже не наважується шукати корону, бо сте
реже ї ї  слов’янська княгиня.

ТРИ КРИНИЦІ ГАЙДАМАЦЬКІ

Колись, рік на 15 тому, ми з Флором та з Оникієм Кириченком, 
та з Гуголькою були у Ведмедівці на ярмарку. А якийсь чоловік, 
знать, здалека, побачив нас та й питає:

— Звідкіля ви?
— З Суботова,— кажем.
— А які там у вас три криниці є? Чи далеко, чи близько одна 

од одної?
— Є,— кажем,— і близько вони, покупі собі.
Се, звісно, річ зайшла про ті криниці, що на Довгалівці, під Греч- 

•ківським садком.
— А не знаєте,— питає ще нас той чоловік,— який там хунда- 

мент під якою? Скажіть, то я скажу, під якою поклажа велика є, бо 
я знаю, що одна криниця з цеглового хундаменту, друга — з чавун
ного, а третя — з залізного. От якби знать, під котрою який хунда- 
мент, то й я б угадав, під котрою кладь узять.

Видко, плани мав та описи усякі.
— Не знаєм за це нічого,— кажем йому на оце,— бо й ті, що 

близько їх  живуть, не знають, бо скілько не зливають воду, як чис
тять, то все вода б’є, а подивиться, то дно піскувате з камінцями 
усякими.

— Ну, то й годі ж і шукати кладі! — сказав і попрощався з нами.
А воно — то й по планах не все по правді виказано, бо то не під

нею кладь, то тіко прикмета така, а десь наобіч треба дошукуватись, 
як на мою думку. Умер уже й той, що й бито його було за поклажу 
коло трьох криниць. Козаки, за гайдамацтва, було пам’ятного дають 
молодим хлопцям, щоб не забули, де поклажу показать своїм лю
дям, як виростуть. Та й він хвалився, що знає, що бито, і знає, що 
бито за поклажу, а де вона — не вкмітував гаразд тоді й забув. При
звуть, було, якого гуляку-хлопця, натіпають і скажуть: «Оце тобі 
«пам’ятне», щоб не забув, де бито тебе, бо тут є оте-то й оте-то».

Либонь, тут і иожі гайдамаки ховали, як святили під Коліївщину.
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Та за панщину все позабувалось. І я ї ї  літ до десятка робив. Упра
витель з Одамівки — верстов за десятків до трьох звідси — по воду 
все посилав. Видко, що вода добра була і є у їх. Ринва там здавна 
с коло криниць. Річка собі нижче тече, а в криницях вода з гори 
набирається, і у їх  вода вище багато од річки, і не така на смак, як 
у річці — краща.

Щоб за Хмеля ще були сі криниці — не повинно, бо все чутка 
лде, що вони настали за Коліївщини. Воно й кладь є, та простий не 
візьме, а такий, як гайдамака, або хоч із їх  роду — такий візьме, та
кому дадуться узятись, а простому — ні. Дарма, що ото є тепер мит
ців багато копатись коло криниць — намножилось їх.

СОСНА ГАЙДАМАЦЬКА

Вакуленко Йван — Махеєвої жінки дядько рідний — розказував, 
що Юменів батько-коваленко (як звуть — не знаю, не буду й каза
ти) аж 20 заступів зробив і почав з парубками за шпилем кладі 
скрізь шукати. І от на пересипі за шпилем, на Генгелевій, де саме 
сосна росте, вирили гульбище гайдамацьке. А в йому — золотий по
лумисок, дві серги золоті і перстень золотий, бо й плани так показу
вали, що там гульбище було.

Порались вони довго, а це тіко що почали саме добиратись до 
кладі,— де не візьмись — пані якась. Видко, до неї чутка дійшла, 
що суботяни шукають кладі. Поздоровкалась до їх. Пара коней доб
рих і кучер гарний у неї.

— Боже, поможи! — каж е.— Льоху дошукуєтесь? — питає.
— Еге! — одвічають ті.
— От,— каже вона,— найдіть льох гайдамацький, а в йому — 

діжа-кадка з золотом, що й кіньми в діжі обернутись можна, така 
завбільш діжа та. От я й прикмету,— каже,— покажу. В оцім дубі, 
у дуплі,— показала на дуба,— шукайте ружжо.

Стали шукати й знайшли,— вже саме залізо з його, а деревина 
йому обгнила.

— А шукайте під другим дубом два станки підків кінських.
Знайшли. Такі, як полумиски добрі! Мабуть, тіко так пороблені,

а під кіньми й не були, бо де ж таких і коней достати. А може!..
Під гнилою колодою — кістки з купця. З товарами їхали купці 

з Росії, а гайдамаки й спобігли та одного живого, казала пані, й спа
лили живцем. Золото забрали, а кістки за прикмету покинули,
іі ружжо так само. Яка-то тоді воля була гайдамакам: що хотіли, 
те й робили. Сама пані казала, що вона взята була гайдамаками 
з Умапі ще дівчинкою. Все їм їсти варила.

— Як же знайдете льох, бо він од сих прикмет зараз недалеко 
є, то в йому — одна діжка з золотом, а друга з горілкою, третя з на
мистом. І одежа дорога над горілкою буде в льоху висіть.

— То ви ж знаєте, де й льох саме? — спитали копачі ті в неї.
— Знаю, та не скажу, бо така клятва положена гайдамаками, що 

як я викажу, то мене так і розірвуть, не при хаті згадуючи.
Вони й замовкли.
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Я вже кажу тоді Вакулі:
— А чом же ви не сказали їй (вас же 20 чоловік було): та ми 

вас, мов, живою од нас не випустимо, як не скажете. А як скажете, 
та що вже буде з вами, ми за вас постараємось.

— Еге! — бідкувавсь Вакула,— не прийшло нам у голову. І цер
ковцю було б чим старатись, якби знайшли були...

А воно ховали' гайдамаки гроші, думали, що вони знову вернуть
ся туди, що їхня таки сила візьме верх. На спомин про гульбище з-за 
Тясмини гайдамаки й сосну перенесли сюди й посадили, а, може, 
й се — прикмета, де кладь покладена.

РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ 

ПЕТРІВ БАТІГ

— А це — Петрів батіг,— указав мені мій супутник на цикорій.
— Який батіг?
— А що святий Петро вівці пасе.
— Які вівці?
— А верблюди ж! Вони колись були Адамові, та як Адам сог

рішив, бог узяв та й отдав їх  святому Петру.
— Як же він їх  пасе?
— Та як і усяку скотину. Оце придивіться коли ранком: як тіль

ки сонечко обиздріє, обжене росу, зараз квіточки па йому (цикорії) 
і порозвертаються, а як стане вже з обід звертати, так де і дінуться. 
Усі у булюбашечки позгортуються та так аж до другого дня — ніде 
ні однієї і не заглядиш. Це, бач, верблюди, як і вівці, роси бояться, 
а як вона опаде — то чабан руша вівці і св[ятий] Петро руша, а як 
стане вже сонечко на обід, почі уть квіточки на ньому закриватися, 
чабан стає на тирло і св[ятий] Петро на тирло. Та тільки чабан іноді 
і до півночі пасе, а св[ятий] Петро вже аж  до другого дня стоїть.

— І бачив це хто?
— Бачити як слід — ніхто не бачив, бо де ж так нам грішним та 

святе діло увіч знати, а приміта єсть. Он дивіться, як юга по степу 
повітря хвилює. Це ж як пилюга за отарою встає, так і ці хвильки 
у повітрі мріють — де св[ятий] Петро з верблюдами пройде, бо він 
жене їх  по повітрю десь далеко.

ОСЕТНИК

Один раз Христос розділяв між народами всяке насіння, то й чорт 
дістав пшеницю та з радості біяшть і кричить, щоб в дорозі не забув:

— Пшениця, пшениця....
Нарешті здогадався святий Петро і каже до Христа:
— Ми погано зробили, що пшеницю придали чортові, а тепер 

з чого будемо пекти проскуру?
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— Петре, маєш правду,— каже Христос,— треба його здогонити 
й відібрати від нього пшеницю.

— Я прямо піду через поле й перестану йому дорогу.
Як задумав святий Петро, так і зробив. Коли чорт пішов навколо 

дорогою, то Петро пробіг навпростець, сів собі на одну лавку та че
кає, а чорт іде собі, вигукуючи:

— Пшениця, пшениця...
Підійшов він до лавки, а Петро сидить і не думає відступитися, 

а внизу глибока і широка вода, що немає куди обійти.
— Ти, старзуне, відступися з дороги! — кричить чорт на Петра 

та й далі вигукує:— Пшениця, пшениця....
Петро мовчить і не рушається з місця.
— Чи ти не чуєш, що тобі кажу,— й далі продовжував: — Пше

ниця, пшениця...
Петро й не думав відступитися, а в руках стиснув палицю.
— Чуєш, чоловіче, чи ні?.. Бо зараз тебе у воду скину...
— А ти дивися, що в мене в руках, спробуй скидати, як маєш 

силу... Або йди вбрід...
Чорт забідкався і люто гукає на Петра:
— Що мені тепер робити?.. Через тебе забув я, яке насіння ді

став від господа... А тепер мусиш мені пригадати...
— Ну, добре,— згодився Петро і легше зітхнув.— Я тобі при

гадаю.
І почав:
— Може, овес?
— Ні,— відповів чорт.
— 'Ложе, жито?
— Ні.
— Може, просо?
— Ні.
— Може, гречка?
— Ні.
— Може, ячмінь?
— Ні.
— Може, кукурудза?
— Ні та й ні,— обурився чорт і каже до Петра.— Говори скоріше.
— Може, бульба, горох, морква, ріпа, цибуля, часник, капуста...
— Ні та й ні,— відповідає він сердито.
— Не знаю, яке ще пригадати. Хіба ще осет залишився...
— Ой, осет, осет! — зрадів чорт і пішов кричати до пекла:— 

Осет, осет, осет...
Петро вернувся, а Христос його спитав:
— Ну, Петре, чи відібрав ти пшеницю від чорта?
— Ой, відібрав,— відповів Петро.— А він вибрав собі осет.
— Ну, хай собі з своїм осетником іде в пекло, а нам пшеппця 

залишилась.
Тому-то люди називають осетник чортовим насінням.
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ГОРОХ

В Староконстантинівському повіті Волинської губернії горох 
селяни називали «сльозами Адама», і про походження гороху роз
повідали таку легенду. То, як господь вигнав Адама з раю, то він 
мусив взятися за роботу: обробляти землю, щоб прокормити себе 
з Євою. Трудно було Адаму звикати до тяжкої праці. І от, як він 
перший раз взявся обробляти землю і перший раз ходив за плугом, 
то дуже плакав. І де падали на землю його сльози, там виріс горох.

КАРТОПЛЯ

їхали мандрівники дорогою і шукають, де б його остановитись 
ніччю. Сіли вони в лісу. Нарвали сухого бур’яну, щоб топить, і роз
клали вогонь. Пішов мандрівник ще вирвати сухого бур’яну. Зустрі
чає зелень, а на тій зелені ростуть маленькі квіточки. Мандрівник 
узяв і вирвав. Дивиться, що здорові грудки якоїсь рослини. Кинув 
мандрівник грудки рослини у вогонь. Настав ранок. Вони взяли ці 
грудки і почали їсти. їм сподобалось, і пішли й ще вирвали грудки. 
Поїхали мандрівники в місто і роздали людям ці грудки, щоб по
садили. Через деякий час люди догадались, що ця рослина нази
вається картоплею.

[ТЮТЮН]

У давню давнину, ще далеко не за пам’ятку не то що батьків або 
дідів наших, але й прадідів, царював десь у якійсь землі цар Давид. 
Був у нього один-єдиний син. Була ще у того царя Давида, проміж 
іншою челяддю, дівка — цариці вона услугувала, та така з себе гар
на, така брава, така краля, що й не сказати. Кращої над неї пе було 
у всім царстві тім — ні між панами, ані між мужиками. Не диво ж, 
що в пеї й вкохався отой, що казав, царевич, Давидів син. Еге, вко- 
хався та й удрав погану штуку, як самі здорові зараз побачите. За
недужав ото парубок. А й хворість то була не справдішня, а з хит
рощами. Заслабів так, що й з кімнати не виходе. Не сила, каже, 
й ногами двигати. Нема мочі й порога переступити. Так-то й так. 
Прийшов такий час, що обідати. Звуть і його, звичайно, до 
гурту. Каже: «Нічого не хочу, не навернусь до страви». Не йде. По
чув таке батько Давид і каже своїй жінці-цариці: «Ти б, стара, ві
діслала б синові хоч би печепе яблучко, може б, він з ’їв легенького 
задля трунку й солоденького, смачненького, бо не можна, хоч і хво
рому, бути без ніякої страви. Бо здоровий, та й то охляне, а він 
і подавну».

Послухалась та. Вволила його волю й зараз заходилась: спрягла 
двойко яблучків, поклала їх  на срібну тарілочку і, покликавши ту 
красуню, звеліла віднести то до сина.

Понесла та. Царевич, одержавши яблучки, звелів їй дожидати, 
поки поїсть, щоб, бач, тоді посуду взяла, а сам тим часом покликав 
вартового солдата, що повинно стоять вони біля царських дверей,
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і дав йому наказ найпильніше стерегти двері і нікого ніяким поби- 
том не пускати до нього; та тоді нумо з тією дівчиною женихатися. 
Оттаке-то! Через яку годину вибігла дівка відтіля, плачучи й тужа
чи на весь Двір, й прямісінько майнула до царя Давида скаржитись. 
Вислухав її, та й, жаліючи сина свого,— бо у старовину хоч не так 
було, як сього часу, але, як ось бачитимете, й життя вирішали,— 
й каже, й велить, щоб вона мовчала й нікому не казала; а він вже 
її нагородив й грішми й усім. Боявсь, бач, більше вогню тих суддів, 
щоб вони, не дай боже, не дізнались, бо ті такі, що не подивляться, 
що він царський син, а потягнуть судити. Скажуть: закон, то проти 
цього й сам цар нічого не вдіє.

Що не робив Давид, як не приказував, щоб усі мовчали, а нічого 
не вдіяв. Чого боявся, те й вийшло. Бо якби один або два знали, 
то воно, може б, й теє, а то хіба їх мало було тих, що бачили, як дів
ка з розкуйовдженим волоссям та плачучи від царевича бігла; зараз 
втямили, що воно за річ, й розблаговестили по усіх усюдах. Язик, 
мовляв, без костей. Дійшло-таки діло до суддів. Дізнались-таки ті 
й зараз зрадили. «Давай його,— кажуть,— сюди! Будемо судити!» 
Й потягли. Судили ото, судили й присудили відтяти йому голову, бо 
вона, бач, велика. Потім скарали й поховали за городом в степу, на
че якого розбишаку.

Що ж ви думаєте? Зробилась після цього та дівка як несамови
та. Плаче, тужить. Й день плаче, й ніч плаче. Нічого з нею не зроб
лять. Нічим її  і не заспокоять. Бач, вразило її  вельми те, що через 
неї та загубили чоловіка, та ще й неабиякого, а царського сина. 
Тільки па світ начне благословлятися, то вона вже й чимчикує за 
город на могилку. Упаде пластом на неї й тужить, й розливається, 
аж обаполо луною розлягається. Плаче, кажу, та просе все його, щоб 
простив її, а сльози ті з очей, як з джерела, так і капотять і ллються 
па землю. Полива їми вона щодня ту могилку. Від того й виросло 
там зілля, таке гарне, зелене, високе та кучеряве, як капуста. Дів
чина тоді й моле бога: «Господи,— каже,— коли ти й він мене про
стили за мою вину, що вона мене даве, то зроби так, щоб це зілля, 
котре виросло з моїх сліз, полюбили усі люди всього світу». Звернув 
увагу господь на її  цю молитву й зробив так, як вона прохала; й по
кохали його усі люди, які ні на єсть на землі. Ось як воно було!

А через що пішла така назва цьому зіллєві, так ось через що: 
була у тієї дівчини маленька собачка — цуцик, ось з тих, які й тепер 
у панів у горницях бувають. Бігала вона усюди за нею. Було, куди 
не йде вона, то й цуцик туди слідкує. Отак і на могилку її  не поки
дало. Як виросло ж те зілля, то цуцик забіжить у нього й вовту
зиться там й товче його. А дівчина було й проганя його все відтіля, 
щоб не шкодило, і потім на нього: «Тю-тю, тю-тю, тю-тю»,— кричить. 
Ось через що й пішла тютюном ця трава зваться.
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ТАБАК І ТЮТЮН

Умерла якось-то чортова мати. Дуже по ній чорт бідкався, бо 
була душа несогірша. От і покликав багато людей на ї ї  погріб, щоби 
небіжці віддати останню честь. Запросив і попів. Ті заспівали «віч
ная пам’ять» і читали всякі чтенія над труною. Але найдужче сму
тило чорта те, що ніхто з покликаних не хотів за небіжкою плакати, 
а ще були й такі, що балакали:

— Добре тій старій чарівниці, що померла, менше буде лиха на 
світі, менше чортів виведеться.

Се старшого чорта аж по душі пекло, то він і думав, щоби то 
таке зробити, щоби ті люди розплакалися по його небіжці-матері. 
По погребі запросив чорт усіх погребових на гостину, щоби за гріш
ну душу випили та дещо перекусили. Попи не хотіли йти, але люди 
пішли до чорта до хати. Чорт їх  приймає, чим може: і горівкою, і ка
лачами, і свининою. А наостатку натер повний макортет табаки, по
ставив на стіл перед гістьми та й каже:

— Людонькове, досі їв рот, а тепер най їсть ніс!
І давав їм  табаку, щоби пчпхали. Люди горнулися до макортета, 

а сльози течуть їм по лицях. Чорт утішається, бачучи, як люди пла
чуть по його матері.

Побачив се мудрий Соломон і задумався, що хитрий біс отак 
підійшов невинний нарід. Убрався в святочне шматтє, вичесав го
лову, надів чорну кучму та й гайда до пана бога. Розповів богові 
все, що накоїв чорт на землі, та й почав бога просити:

— Господи, треба дати людям тютюн і файки, щоби курили 
і спльовували по плачу за чортовою мамою.

— Добре,— мовив бог,— зроби, Соломоне, як кажеш.
Соломон зараз потім нав’язав собі цілий вінок тютюну і файок 

і кинув усе те на землю, до чортової хати. Почали люди курити 
і кождий, хто кілька разів пакнув, за кождим разом сплюнув та все 
каже:

— Тьфу на чортову маму!

[ТЮТЮН І ГОРІЛКА-  
ВИГАДКА ЛУКАВОГО]

Колись в Запорозьких пущах жив пустельник. Довго він там жив 
ї стало йому скучно: не їсть, не п’є, не молиться. Прикинувся лука
вий чоловіком, приходе.

— Чого, пустельнику, журишся?
— Того,— каж е,— що один в пущах: скучно.
— На тобі каламарчик з порошком, понюхаєш — буде наче 

вдвох.
Пішов нечистий. Пустельник смикнув носом раз, вдруге, втре

тє — чхнув і стало йому весело. На другий день знов іде нечистий.
— А що,— каж е,— як?
— Весело,— каж е,— наче вдвох.
— На ж тобі зілля і трубку, покуриш — буде наче втрьох.
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Пішов. Покурив пустельник і повеселішав ще дужче. Приходе 
нечистий на третій день.

— А що,— каж е,— як?
— Весело, наче втрьох.
— На ж тобі каламар з каплями, як вип’єш — буде наче вдеся

тьох.
Пішов. Випив пустельник і стало йому паче вдесятьох: як заспі- 

ва, як загра, як підніме поли — пішов гопака навприсядки...
Лукавий приносив тютюн і горілку, бо це його вигадка.

ТЕРНИНА

Ой гей, гей! Скільки то було в краю нашім тернини, а скільки 
ще й зараз є. Тулиться собі десь на скрутах пагорбів, в ямах і ро
вах. Наче ховається від людського ока. Неміч, а не кущ.

Але спробуй ’го зламати? Горде зіллечко, колюче! Ні худоба ’го 
не їсть, ні люди не зачіпають. Ото вже як хіба зачорніє ягодами-ко- 
ралями, втоди вже не питає ніхто, чи коле, чи нє. Лакома ягода, але 
не до їди. Терпка і квасна. А що вже з неї за наливка, скажу вам! 
Як добре вистоїть, то тече густо, як мед. А ще сушать баби ягоди 
в п’єцу чи на сонці, або ж в братурі. І но кинь пару в окріп, поцук
руй і... Що то за річ, не скажу вам! То но як спробуєш, то мовиш. 
А ще помагає ягода від всякої немочі. Як всередині болить, чи го- 
рячка, чи морозить...

Файна річ тернина!
А знаєте, кажуть, колись вона була не шпичаста, не колюча. То, 

певно, і називалася по-іншому. Сміх, але ще дідо мої казали. Б^  ̂
час, коли люди обламали бідні кущі до штомбурів. Світилися наго
тою, як дівки на Івана Купала в річці. Кожна стріха затикана гіл
лям з ягодами. Пасуться на них горобці і люди до снуху. Ліньки 
нарвати того дару. Гой люди, люди! Так воно також живе! Та то ще 
не біда, бо рани зростаються. А якби спротивилося і пощезло? А як
би вивелося, що би було? Та де там був час думати бідакам чорним 
за то...

Пішов кущ до богів за порадою. Йшов через труднопрохідні та 
гострі верхи гір високих. Натомив, наколов у далекій дорозі гілля — 
рученьки, корінь — ноженьки свої. Та дійшов і мовив:

— Бідні ми, кущі, на землі, ой бідні. Зобижають нас люди, як 
хто хоче. Стоїмо при дорозі, тож хто не йде, то терне і обломить. 
Обломить та й викине без користі. Не дасть плодам дозріти.

Чи правда, чи нє, але дано, кажуть, одвіт кущеві. І як вертав, 
то вслід чув сміх:

— Ану тепер, люде, терни! Тернп, на!
Не зчувся кущ, як обріс голками гострими, колючками. Не один 

руку сколов, коли хтось хтів, як колись, гіллячку зламати. Голки 
разили до крові. Хоч не хоч, а тепер тернина в пошанівку. Восени 
приходьте, то спробуєте ягід, а то й... шпичаків. Тоді обережно, з лю
бов’ю до куща (бо руки поколиш!) «терни», а він тобі сторицею — 
«па».
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РОЗРИВ-ТРАВА

Розрив-трава — ідеальна рослина нашого народу. Народ вірить, 
що ця рослина існує, хоча її дуже важко знайти, але все ж таки 
можна. Варто лише підкараулити, де черепаха покладе свої яйця. 
Коли вона піде, то треба огородити їх  кілочками, так щоб вона не 
змогла до них пробратися. Коли черепаха прийде насиджувати *  
яйця і побачить, що до них не можна доступиться, то піде на деякий 
час, а потім повернеться і принесе листок розрив-трави. Як тільки 
вона доторкнеться ним до кілочків, то вони миттю розлетяться по 
боках. Тоді треба пильно слідкувати, куди упаде листок, підхопити 
його, і не оглядаючись, йти додому. Кому пощастить володіти цим 
талісманом, той вже нікого і нічого не боїться. У його руках відчи
няються найхитріші замки, як павутина, розриваються тяжкі око
ви, валяться запори, і, як ягниці, смиренно лежать найнеприборку- 
ваніші тварини.

ЛІЛІЇ

Це було в давнину, коли в широкі степи України залітали орди 
татарські. Страшний то був час: горіли села, голосили матері, про
сили захисту діти, а їх  безжалісно рубали шаблями. Лилась кров, 
л и л и с ь  сльози. Старих людей рубали, молодих дівчат і хлопців за
бирали в полон і гнали в невідому країну.

В одному селі (а скільки таких сіл на широкій Україні!) росли 
і розцвітали красиві вродою і станом чорноокі, працьовиті красуні. 
Ніжні, непорочні, як білий цвіт лілії.

Одного разу на село налетіли татари. Дівчата, щоб не йти в не
волю, втопилися в бистрій і глибокій річці. І в тому місці, де темна 
вода сховала від ворогів красунь, на світанку з ’явились білі пуп’ян
ки невідомих квітів. Коли зійшло сонце, проміння освітило згарище 
на місці села, і, наче злякавшись побаченого, пробігло по неспокій
ній поверхні річки, невідомі квіти розцвіли яскравим, сліпучим цві
том. Здавалось, що ніжні руки дівчат тягнуться до сонця, вітають 
світло. А ввечері, з заходом сонця,— ховалися від чорної ночі. З то
го часу ці чудові ніжні квіти, яких прозвали ліліями, просипаються 
з сонцем і засипають з його заходом.

ЗАБИЙКРУЧА

Одного разу під час битви з турками, коли козаки иочали відхо
дити, то отаман у відчаю свиснув собі в тім’я списою і, як сніп, з ко
няки звалився. Тогді схопилась круча страшенна, підняла всіх не
вірних козаків вгору, пороздирала їх в шматки, змішала з чорною 
землею і, як бачите, розсипала їх кісточки аж там десь далеко по 
татарві. Із них кісточок поросла забийкруча. Тогді, кажуть, була

*  Черепаха не насиджує, а залишає свої яйця напризволяще. Сонячне 
тепло турбується про них.— Прим, запи сувача.
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зима така страшенна. І от, також кажуть, св[ятий] Панько дав їм 
кожухи. На чужій стороні, мабуть, не дуже-то добре було, от ко
зацькі душі і стали просить у бога, щоб він засіяв їх  на Україні, 
щоб дівчата козаків рвали, в вінки заплітали.

От бог і змилувався над пими:
Посіяв в Україні 
Попід лісами,
Попід скиртами,
Щоб дівчата рвали,
В вінки заплітали.
В вінки заплітали,
В коси затикали,
Щоб всі люди знали,
Яку козаки ганьбу мали.

Так-то воно колись діялось! А, кажуть, коли б всі хлопці разом 
забийкручу за пояс заткпули, то всі б ті козаки знов пооживали.

МАТЕРИНСЬКІ СЛЬОЗИ

Лише сніг зійде, а на луках, на горбах, понад стежками з ’являю
ться маленькі білі квіточки. Люди називають їх  материнськими 
сльозами і склали таку легенду.

Колись, дуже давно, на наш край нападали татари. В одному 
селі жила бідна вдова. Мала вона трьох синів-козаків — один дру
гого кращий. Уже повиростали вони, і думала мати, що невісток 
приведуть, поміч буде. Але не так сталося, як гадалося. Чорною 
хмарою посунула на Україну татарська орда. Пішла та сила вгору 
по Дністру аж  під Карпати грабувати народ і в ясир забирати: хлоп- 
ців-молодців на галери, а дівчат — для гаремів ханських та султан
ських.

Зібралися три сини тієї вдовиці на татарву йти. Попросили в ма
тері благословіння, поклонилися громаді, взяли мечі, осідлали коней 
вороних і поїхали з побратимами на рать.

Люта січ була, бо й не рівними сили були. На одного козака по 
п’ять зайд сунуло. Та відступили татари, бо багато бусурманських 
голів лишилося над Дністром.

Поверталися з перемогою хлопці додому по білому снігу, що ви
пав після битви. Радісно зустрічали їх. Але для матері-вдови при- 
песли вони сумну звістку: ї ї  два сини впали у лютій січі, а третьо
го, порубаного, забрали татари з собою.

Боса і простоволоса бігла мати по білому снігу за третім сином 
і тяжко голосила. Гіркі сльози рясним дощем падали з очей. Від них 
танув білий сніг. Де впала сльозина, там розквітала маленька кві
точка.

Назвали люди ці квіточки материнськими сльозами. А ще їх  мар
гаритками називають.
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ПАПОРОТЬ

Папороть хто достане, так знатиме, де гроші, де все. Так один 
чоловік — так, господський — та й найшов його, де він єсть, темної 
ночі напротив Купала Йвана. Найшов та й сидить. Тілько копиця 
горяща іде — сунеться. Він сидить. Вона через нього — сидить. По
тім, того — вода, так і верне, так і верне горою! Так як гори ото є, 
то так вода! Шумить, клекотить... А він сидить. Перейшла вода — 
він не встав. А це — цвіт тільки що зачина цвісти... Послі тії во
ди — козаки, як набігли з нагайками, як узяли його чистити, так 
і то не злякавсь, поки таки папороть зацвів. Він, той чоловік, цвіт 
узяв, іде вже додому.

Приходе у те село, у панське, аж виходять зараз два лакеї і його 
тягнуть до пана: «Де ти, сукин сину, був?» Притягнули до пана. 
Пан устав, давай його допитувати, де був. І різками його хотіли бити.

Він признався перед паном. Коли це — нема нічого; нема того 
й пана і тих лакеїв. Він — додому та й заснув. І в нього вкрадено 
той цвіт. Так і пропало! А то ідоли все знаходились коло нього, щоб 
цвіт одібрати!..

БЕХ

Раз чорт щось провиновативсь козаку Савку. От він його, кажуть, 
взяв посадив в той камиш, що коло ставу, прив’язав до пенька до
гори ногами да й каже:

— От тобі, сатано! Будеш сидіть, поки мені чого не зробиш.
Просивсь, просивсь лихий, Савка і слухати не хоче.
— Сиди, сатано,— каже,— да й годі.
Не довго лихий сидів. Як тілько стало смеркать, найшла ляхів 

страшенна сила. Походили, кругом погляділи да й давай по-свойо- 
му — музика грає, а вони танцюють, п’ють да гуляють. Ось перед 
світом, о других півнях, чорт призвав до себе другого чорта і поси
лає його до Савки.

— Скажи,— каже,— йому, що я можу йому учинить добре діло.
Пійшов чорт, приходить Савка, от чорт йому і говорить:
— Хоч,— каже,— пусти мене, щось славне скажу.
— Ну, кажи.
— Ніт, перше пусти.
— Ніт, перше кажи, що ти мені зробиш.
От чорт йому і розказав:
— Отут,— каже,— за байраком гуляють ляхи, а коні їх в балці. 

Хоч, всіх переловим до їдиого, да вже і погуляєм.
— Ти не брешеш,— каже Савка,— чекай же, пійду подивлюся. 

Тишком-нишком, да попід байраком, пробрався Савка до самісень- 
ких ляхів. Бачить, правда, музика грає, а ляхи танцюють, п'ють та 
гуляють. «Ну,— дума собі Савка,— справлюсь я і без його». Думав 
зібрать своїх, одігнать коней, а тогді на ляхів. Аж пе на його ви
йшло: приходить до копей, аж стережуть добре. Тогді він до чорта:

— Ну, сатано, що хоч роби, а щоб ляхи були наші.
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— Я все зроблю,— чорт говорить,— тілько відпусти на волю.
Савко знав добре чортову натуру.
— Збрешеш,— каже.
І не пустив він його, а каже:
— Скажи своїм чортам, нехай вони зроблять, а як все зроблять, 

тогді я тебе пущу.
Нічого робить, чорт свиснув — прилетіли чорти. От він послав 

їх до чортихи за зіллям в саме пекло, а Савці сказав зібрать своїх. 
Зараз чорти приносять зілля, посіяли отам в балці понад ставком, 
де паслися ляхівські коні і, як бачите, поросло це саме зілля. Коні 
їдять, а воно як застогне: «Бех! бе-ех, бе-ех, бех!» І тепер, як ко
няка па його наступить, альбо як зачпе рвать його, то воно дума, 
що це ляхівські коні і стогне: «Бе-ех!» Затім його і звуть «бех». Коні 
наїлись і повипручувались. Тогді Савка з козаками на коней та до 
ляхів, глядь — аж лежать, животи, як колоди, їм пороспирало. Тогді 
козаки їх пов’язали да, назбиткувавшись добре, і став їми загати
ли, а самі, добре погулявши, здумали потім і чорта відпустить.

СТВОРЕННЯ СМЕРЕКИ,
ВОВКА І ВІЛЬХИ

То вперед, як пан біг сотворив усіляку деревину, то не було де
рева краснійшого над смереку — таке просте та гладке. А дідько, 
бодай моци не мав, позавидів, зайшов уночі та й понабивав' цьвоків, 
а з них поробилося в смереці сучьє. То-то дідьча робота. Не раз 
рубай смереку — зверха гладка, галуззя нема, а в середині сук та
кий твердий, як цьвок.

А як пан біг творпв світ, то дідько все дивився збоку та й все 
ся перехвалював:

— Овва, я ще не таке потраф’ю сотворити!
Пан біг слухав, слухав, а далі каже:
— Ану, сотвори хоць найменчого звіра!
— Е, що то найменчого! Я такого зроб’ю, що тебе ззість.
Взявся дідько ліпити звіра, ліпив-ліпив, клепав-клепав та й ук

лепав вовка. Вклепав його, та шо, коли вовк неживий! А дідько став 
та все на того вовка:

— Ану, вовчику, ану, гузя па бога!
А вовк стоїть, ані ся не рушить. Дивився пан біг, дивився на ту 

роботу, а далі каже:
— Ану, вовчпку, ану, гузя на дідька!
Як ся вовк схопить та за дідьком! Дідько в ноги, вовк за ним. 

Далі дідько видить, що біда, та й зачав ся драпати на вільху. Вовк 
за ним! Вже туй-туй мав ’го догонити — тілько едну п’яту йому 
відкусив. То від тогди вовки розплодилися на світі. Дідько остався 
без п’яти, а вільху дідьча кров обілляла, то вона така червона.
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ПРО БУЗЬКА

А

А ви знаєте, звідки взявся бузьок? Та бузьок колись чоловіком 
був. Правда, то було дуже, дуже давно. Тоді ще лем почав творити
ся світ.

Задумав був бог винищити усякі плюгаві сотворіння, усяку пас- 
кудоту: гади, жаби-коропані, ящірки і друге, що лем сувалося по 
землі. Та й загнав він усе те паскудство в єден великий міх, потому 
перев’язав міх сильним мотузком, закликав до себе одного чоловіка 
та й каже йому:

— Видиш, там є мочар? Занеси сесь міх до того мочара і кинь 
у воду. Але не смієш розв’язувати міх і позирати, що там є.

Бере чоловік тот мішище на плече і несе, айбо лем кортить його 
узнати, що то він несе. Так і не витримав нетерпеливий чоловік. Над 
мочаром розв’язав тот міх, а звідти роєм, як пчоли з улію, почали 
вилізати всякі гади, жаби, ящірки і швидко розлізлися по землі та 
й заховалися в траві, корчах. Почав бігати чоловік і туди, і сюди, 
хоче ту паскудоту назад загнати в мішок, але дарма, нічого в нього 
не виходить.

Тоді перед ним з ’явився бог і каже йому:
— Що ж ти наробив? Чому ти не слухався наказу? Чому роз

в’язував той міх? Тепер тобі вже більше чоловіком не бути. А будеш 
бузьком, дістанеш довгі ноги і довгий дзьоб, аби-сь міг скоріше зі
брати все те, що з мішка повипускав.

І тут нараз чоловік зробився бузьком та й ходить по полях, сіно
жатях і мочарах, ловлячи жаб, гадів, ящірок. І так робить він аж 
до наших днів. І кажуть, що якщо він визбирає всю ту паскудь, то 
назад зробиться чоловіком. Але коли то буде!

Бузьок дуже нудиться за хижею, в якій він жив, ще як був чо
ловіком. Тому він і гніздо в’є собі на дахах, і сам живе близько коло 
людей. Ми часто можемо видіти, як бузьок журиться. Цілими го
динами на одному місці із спущеним дзьобом, і тоді він плаче та 
думає про своє людське життя.

У простих людей бузьок є віщуном надходящої весни. Першого 
бузька люди зустрічають словами:

— Пан бузьок ходить по болотах у червоних чоботах.

ЯТЕЛ

Б

— Чому не стріляють ятелів?
— Е, не можна, бо вони з людей; хіба ти не чув, козаче, що ятел 

колись був чоловіком, так бог його повів до моря та й дав йому мі
шок стерегти: «Н а,— каж е,— стережи ти мені оцей мішок, та не 
дивись у нього». От той чоловік сидів-сидів та й дума: «Дай подив
люсь, може, що там добре лежить». Узяв розв’язав, а звідтіля гади 
як посипляться, а чоловік тоді хапа, хапа. Що одну всадить — де-
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сять вилізе. Оглядається, а бог стоїть ззаду та й каже: «От за те, 
що не послухав мене, іди та збирай по всій землі оті гади». Та й зро
бив його ятелом; тим він збирає і до кінця віку буде збирати. Та ба! 
Чортового батька збере.

БУСОЛ

В

Кажуть, бусол (чорногуз) — з чоловіка. Бог весь гад у мішок 
зібрав і дає чоловікові:

— На цей мішок,— каже бог до чоловіка,— однесеш до моря 
і вкинь його в воду. Оно як нестимеш, то не розв’язуй і не дивись 
у мішок, неси собі, щоб і не знав ти, що там є.

Йде той чоловік з міхом до моря — кортить, тра подивитись:
— Як то можна, буду нести па собі і щоб я не знав, що я несу. 

Чого там боятись? Загляну.
Розпустив того міха, гад і поліз, і поліз з нього. А бог і каже то

му чоловікові:
— Не хтів мене слухати, пустив ти гад по всіх усюдах, йди ж 

та збирай...
От тоді і став той чоловік бусолом.

ДЯТЕЛ

Пішов раз чоловік у Великдень до лісу рубати дрова. Приходить 
до нього старий дідо й питає:

— Що робиш?
А той каже:
— Дрова рубаю!
— Та нині?
— Не є що їсти. Шона, діти голодні, заробку не є, а затопити 

й зварити треба, що маю робити? — каже чоловік.
Дідо щось подумав, подумав та й каже:
— Лиши рубати, йди додому, а там усе будеш мати!
Це сказав дідо й зник.
Приходить чоловік додому, а там на столі у нього повно грошей. 

І мав цей чоловік усе, що захотів.
Минув рік. На другий Великдень той чоловік собі думає: «Піду 

я тепер до лісу рубати, а знов дістану багато грошей і буду ще ба
гатший!» Як подумав, так і вчинив. Але тоді з ’явився отой дідо 
і сказав:

— Відтепер будеш, чоловіче, цюкати по дереві до кінця світу.
І з того чоловіка учинився дятлик, який усе скаче по деревах

і цюкає своїм дзьобом, як той чоловік цюкав своєю сокирою.
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ЗОЗУЛЯ

1

Був колись птах Кук. Він їв пташок, звірів і людей. Був він ду
же здоровий і його боялися всі. Кук мав своє гніздо на великому в’я
зові. Перестав Кук літати і здох на свойому гнізді. Зібрались птахи 
на раду, що Кукові зробилось, що він у гнізді лежить і не літає. Тре
ба було одного птаха послати до Кука і взнати, що з ним таке тра
пилось. Визвалась зозуля полетіти до Кука і взнати, що з ним таке. 
Прилетіла зозуля до Кука і стала його кликати: «Ку-ку!» Кук не 
обзивається, бо він був неживий. Зозуля не довіряє Кукові й ще 
тепер весь час кличе: «Ку-ку!»

II

Зозуля — то з дівчини. Купались на ставу дівчата, виходять із 
ставу, почали плаття брати. Одна дівчина до свого плаття — уж ту
ди вліз. Лежить, звернувся у клубок; ті дівчині не можна плаття 
взяти. Що будеш робити? Нема в що одягтись дівчині... А далі став 
уж ті дівчині казати: «Вилізу звідсіль, оно будь моєю, а то не оддам 
тобі одежі». Як тут за ужа заміж  іти?! Стоїть та дівчина коло води 
і стояла там, поки череда стала йти в село. Тоді вже побрала вона 
своє плаття од ужа, а йому каже: «Піду за тебе, присилай старостів». 
Незабаром приходять старости. Дає вона їм рушники. Одійшло у них 
весілля. ї ї  чоловік не бере до себе, а каже: «Пожиймо у твого бать
ка». Аж якогось часу чоловік говорить, що піде на те саме місце, де 
вона купалась. «Піду, то як забарусь, то но прийди туди і крикнеш: 
куку, куку, куку! Я вийду до тебе. А тепер піду от тебе; тра з своїм 
родом побачитись. Бач,— каж е,— ти не захтіла до мого роду йти 
жити, а мені скучно без роду жити». Ото пішов це він; нема його, не
ма довго. Пішла жінка до того місця, де купалась колись з дівчата
ми. Приходить на воду і кричить: «Куку, куку, куку!» Виплив її  
чоловік, як вона гукнула, і вони знов почали жити... Коли береться 
він до свого роду йти знов, а жінці наказує викликати його з води, 
як він часом буде бариться. Ото трапилось, що й третій раз збирає
ться той уж до свого роду навідатись. Говорить він до жінки: «Б у
деш і тепер мене так викликати, прийдеш і скажеш: куку, куку, ку
ку! Може, тепер я й не вийду до тебе; скоро сам не випливу, то 
пошлю свого приятеля. Як захочеш зо мною бачитись, сядь на мого 
приятеля, як він до тебе випливе, то він привезе тебе до мого роду. 
Не бійся сідати на нього, то мій приятель; він тебе одвезе до мого 
роду. Прошу я тебе, приїжджай до мене, бо не схочеш скоро но при
їхати до мене, то не останешся жінкою і не вернешся до свого роду; 
станеш птахом ти, як не прибудеш до мене». Ото ж не захотіла вона 
їхати до того ужа, що її  чоловіком був... і стала птахом, полинула 
і тепер кукує.
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ЗВІДКИ ВЗЯЛАСЯ ЗОЗУЛЯ

Зозуля — се заклята від рідної матері гарна, молода дівчина; за
клята за те, що, сховавшись на печі за димар, стала з матері сміяти
ся та приговорювати до неї своїм дівочим голосом: «Ку-ку, мамо!»

Мати розлютилася та й закляла доньку в таку годину словами: 
«Щоби-сь кукала, поки сего світа!» І дівчина зараз пурхнула з хати 
птицею, сіла в сад на зеленому дереві та й почала кукати.

ЗОЗУЛЯ ТА СОЛОВЕЙКО 

А

Пішла мати з дочкою жита жати. А там у полі стояв дуб. Ж а
ли ж вони жито, кінчили жати, почали збиратися додому. Мати ка
же дочці:

— Іди ти, доню, раніше додому.
А дочка каже:
— Ідіть ви, мамо, бо я ще поки руки помию та вмиюся...
А в їх  же у тикві була вода, бо брали ж харчі й питво в поле на 

весь день.
Тоді дочка прибралася, взяла серп та й іде додому. Дійшла до 

дуба та й постукала серпом об дуба, мовби серп оббила, та й прова
лилася крізь землю. А там — ціле царство підземне. Великі дома 
стоять і скотина, й вівці є, і в домах всього повно. А людей не вид
но. Тоді вона давай гукать:

— Хто тут є?
А воно й відповідає чоловічим голосом:
— Я б вийшов, але я такий гидкий та слизький, що ти й диви

тись на мене не схочеш.
А вона й каже:
— Виходь все рівно, який є.
А то був уж. І він вийшов. Побесідували та ото всяким-таком та 

й одружилися. Придбали двох діток — хлопчика й дівчинку. А їй 
усе ж таки хочеться до матері. То вона й почала його просити:

— Виведи нас, ми відвідаємо мою матір, а потім ти нас так само 
й забереш сюди.

Вивів він. Пішли вони. Стала ж  ї ї  мати (баба) розпитувати дітей:
— Який же у вас батько?
То хлопчик не сказав, а дівчинка сказала. Тоді та баба побігла ж 

до того дуба, постукала (а він же — уж — думав, що то жінка з діть
ми повертається). Висунув уж голову, а баба й одрубала йому 
голову.

Повернулась дочка з дітьми до ужа, а його вже нема, бо баба 
зарубала. Зажурилась жінка, що вже туди не вернеться, у те цар
ство, та й сказала синові:

— Ти будь, синку, соловейком, щебечи людям раненько та зве
селяй їх. А ти, дочко, будь зозулькою. Щоб ти вік літала і собі гніз
дечка не мала.

З тих пір зозуля й не має свого гнізда, не лупить яєць у своє 
гніздо, а підкидає в чужі гнізда.
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ЯК БЛИЗНЯТА ПЕРЕТВОРИЛИСЬ 
У СОЛОВЕЙКА І ЗОЗУЛЮ

Б

Одна дівка полюбилась ужеві і сама злюбила його. Він і повіз 
ї ї  до себе в господу. А в нього будинок був самий чистий, скляний, 
увесь із кришталю. Либонь, будинок той стояв під землею, в якійсь 
могилі, чи що. Ну, звісно, стара мати спершу убивалась за нею. Як- 
то вже не вбиваться? А та чи зляглась, чи не зляглась з ужакою, вже 
й завагоніла, а як прийшло врем’я, то розсипалась близнятками — 
хлопець і дівчинка; обойко, як з воску, вилились у матір. А вона 
собі була така хороша, як квітка. От, як дав бог діток, то й каже 
вона:

— Отже, уже коли вони в людей породились, хай їх  у людей 
і перехрестимо.

Сіла в золоту карету, поклала діток на колінки да й поїхала в се
ло до попа. Не докотилась карета до царини, а вже матері й сказано. 
Стара зарепетувала на все село, ухопила косу та до царини. Бачить 
дочка видющу смерть, як заголосить до діток, а далі:

— Полинайте ж, дітки, пташками по світу: ти, синку, соловей
ком, а ти, доню, зозулею.

Випурхнув соловейко в праве, а зозуля — в ліве віконце з каре
ти. А карета й коні і все — не знать де ділось. Не стало й пані, тіль
ко над шляхом уродилась глуха кропива.

ПРО ЗОЗУЛЬ, ПОСМІТЮХ
І ГАДЮК

в

Була собі дівка, така хороша, така! Та закохався в неї парубок, 
тож козак гарний. Ото ходить до неї, любляться, а далі й побрали
ся. Живуть собі. Пішли вже й діти: хлопчик та дівчинка.

Раз святками жінка й каже:
— А поїдьмо оце, чоловіче, до мого батька.
А батько її  та жив десь поодаль.
— Добре,— каже чоловік,— поїдьмо.
Поговорили — зробили. Забрали дітей, поїхали. їдуть собі та 

їдуть, дивляться — річка. Чоловік і каже:
— Ну, як же ми переправимось через цю річку: возом її  та не 

переїдеш?.. Покиньмо,— каже,— на цім боці коня, то ти (на жінку) 
зробишся зозулею та, взявши на крила дітей, перелетиш, а я зроб
люся ужакою — перепливу.

Узяв він перекинув жіпку — стала зозулею. Посажав на крила 
діток — полетіла. Перелетіла вона через річку та й сіла на тім боці. 
А він тож перекинувся ужакою — переплив. Звісно, все вже те ро
бив не чоловічою силою: дух святий при хаті — нечистий йому по
магав. Опинившись на тім боці, вп’ять він і сам перекинувся, й жін
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ку перекинув — зробилися людьми, як і були, і пішли вже пішки 
до батька.

Приходять до батька,— раді їм всі, прераді. Сказано, не бачили
ся стілько. Пообідали. Після обіду жінка й чоловік спать полягали, 
поснули, а дід з дітворою гуторить, з онуками, сказати. Та, мабуть, 
уже щось помітив недобре і питається в них:

— Що це,— каж е,— у вас за батько такий?
— А хто його зна,— кажуть,— оце, як їхали, була річка, так 

переїхати й не можна; то він на матір: «Лети,— каж е,— ти зозулею, 
а я перекинусь ужакою — перепливу». І перекинув матір зозулею 
та нас посажав па крила до неї — перелетіли, а сам ужакою зробив
ся — переплив.

— Так хіба він гадюка? — пита дід.
— Та хто його зна,— одмовили діти.
Дід зараз пішов, вигострив ніж і зарізав того чоловіка. Зарізав 

та й закопав — на вгороді там, чи де.
Прокинулась жінка:
— Де це чоловік? — питається.
— Не знаєм,— каже дід,— пішов кудись...
От жде вона, жде — нема.
— Піду ж і я ,— каж е,— він, мабуть, додому поплентався, то я ще 

й нажену.
Попрощалась, забрала діток, пішла. Йдуть-йдуть — не видно чо

ловіка. Вона й питає у дітей:
— Куди батько пішов?
— Е ,— кажуть,— дід батька зарізав та й загріб на вгороді у яму.
— За віщо? — пита.
— Та сказала,— каже хлопчик і показує на дівчинку,— що бать

ко гадюкою перекинувся, так дід і зарізав.
— Та брешеш: то ти сказав,— одмагається дівчинка.
— Та ні, бо ти.
Змагаються так собі: зверта одно на одного та все йдуть. Незчу

лися коли й до річки дійшли. Доходять до річки, жінка й каже:
— За те ж ,— каж е,— що виказали на батька, що він гадюка, ти, 

дочко, лети посмітюхою, ти, енну, лізь гадюкою, а я ,— каж е,— поле
чу зозулею.

Полетіла вона зозулею, дочка — посмітюхою, а син поліз гадю
кою. І ото вже розплодилися аж по сі часи.

ЯК МАТИ СТАЛА ЗОЗУЛЕЮ

Були собі чоловік і жінка і мали четверо дітей. Жили вони з ри
боловлі. Якось чоловік застудився і помер. Жінка сама ловила рибу 
і годувала дітей. Та незабаром і вона застудилася і злягла хвора. 
Лежить у постелі, а дітей і немає чим годувати. Вже й у неї пере
сохло в горлі, мовила тихо до дітей:

— Діточки, діточки, подайте мені води. Бо не дам собі ради, щоб 
підвестися самій, а пити так хочеться.

— Нема в хаті води,— одказують діти.
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— Візьміть глечик,— каже мати,— підіть до річки та й наберіть 
води.

Одізвався старший хлопець:
— Я не маю чобіт, нехай іде сестра.
Мати до дочки:
— Піди, доню, принеси мені води.
— Я не маю хустки завинутися. Нехай іде менший.
Просить мати меншого сина:
— Піди, Івасику, принеси мені водички.
— Я не маю в що вдягнутися,— одказує той.
Так ніхто і не приніс хворій матері води.
Пішли діти надвір, граються, а мати в хаті ледве-ледве підво

диться з ліжка, обростає пір’ям. А найменший хлопчина саме вбіг 
у хату, бачить — мати вже стає зозулею, став гукать до брата і се
стрички:

— Наша мати стає зозулькою, хоче одлетіти од пас. Скоренько 
біжімо по воду для неї.

Схватили діти хто що: глечик, кружечку, відро. Всі побігли до 
річки, набрали води і кричать навперебій:

— Мамочко, мамочко, пий воду.
А мати вже вся обросла пір’ям, стала зозулькою, одлітає од хати:
— Ку-ку, ку-ку... Пі-зно, ді-ти, пі-зно... Ку-ку, ку-ку...
І стала одлітати. А діти за нею бігли, бігли, збиваючи по грудах 

ноги до крові. І до цих пір у лісах, на полянах стелиться мох з чер
воними краплинами: то, кажуть, ті краплини крові, що стікали отоді 
з ніг дитячих.

А мати назавжди одцуралася рідних дітей і донині літає зозулею.

ЧАЙКА

Чи доводилось вам чути, як чайка кигиче над морем? Грудьми 
припадає до хвилі, кигиче, мов кличе когось... Кажуть люди, це дів
чина милого шукає.

Був собі славний козак Ясюк, великий гультяй і п’яниця. Одинак 
у матері. А з одинака яка користь? Наїсться, нап’ється і гайда на 
вечорниці. А там всім допіка. Почалися обмови.

— Боже ж милий ти мій,— плаче мати щоночі,— як мені енна 
придержати дома?

І вирішила: о я ї є н ю . Він, на диво, згодивсь, але тільки з найкра
щою з сіл навколишніх дівкою. От послали сватів — з нетерпінням 
чекають. Та їм каже:

— Піду лиш тоді, як прославиться в битвах з татарами мій наре
чений і додому поверне з дарунками вчасно.

Як почув це козак, надзвичайно зрадів, а мати заплакала гірко.
Зібрав Ясюк славних хлопців — і гайда до Криму. Вогнем і ме

чем здобував добру славу у землях далеких поганських. От розгні
ваний хан зібрав військо чимале і вирушив проти сміливця, щоб 
живцем його взяти. Послав відділ — немає, послав другий — ні слі
ду. Аж нарешті і сам летить з військом. Страшна січа була, аж зем
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ля просочилася кров’ю. Порубаний, постріляний з останніх вже сил 
мужньо бився Ясюк, поки знесилений не впав серед поля. Тоді ки
нулись з гиком ординці, зв ’язали і... кинули в море.

Розгойдались хвилі по синьому морі і вість понесли до Лиману. 
Довідалась мати, заплакала гірко. У незмірній розпуці прокляла 
лиху дівку, щоб та птахою-чайкою стала і шукала у хвилях тіло 
козаче.

ЗВІДКИ ВЗЯЛАСЯ В ЛАСТІВКИ 
ПІД ШИЙКОЮ ПЛЯМКА

В Їднім селі була відьма і мала парубка сина. А па стороні да
леко була друга відьма і мала дівку доньку. І гаслала відьма свого 
парубка, аби сі оженив з тої відьми доньков. Як оженив сі і привів 
її додому, вздріла свекруха, же вона не уміє чарувати і нагнала до
дому до рідної мати. Приходить вона додому:

— Мати ж моя, мати, навчи мене чарувати!
— Робім, доню, обі масло.
Як зробили і понесли па став, на воду. Каже:
— Кидай, доню, на воду своє масло!
Кинула донька на воду своє масло — стоїть масло спокійне, ні

чого не торкає.
— Кидайте, мамо, і ви своє масло!
Як кинула мама масло па воду, кілько було птиці в повітрю — 

яструби, ворони, ластівки, а в воді ще була риба й хробаки і всяка 
плодь,— то усьо сі над маминим маслом дерли, розщипували що на 
найменші кусники.

— Ци впдіш ти, дошо, як тота птиця моє масло розщипує? Так 
на тамтім світі будуть мою душу розщипувати за людську кривду.

Донька як сі настрашила і не хтіла людей чарувати. А рідна ма
ма нагнала її:

— Іди геть, в світ!
Ходила она по світі, бавила цілий рік, а в рік прийшла до чоловіка 

і стала під вікном. А за давніх часів такий звичай був, що як не 
було жінки цілий рік, то вільно було чоловікові оженити сі, а як 
чоловіка пе було, то жінці віддати сі. А він сі оженив та взяв другу 
жінку і сидів увечері під вікном на лаві, а жінка варила вечерю 
і поскидала рукави з рук і відсувала рукавами горшки з п’єца. А во
на без вікно до чоловіка промовліла:

— Кілько-м з тобов, чоловіче, газдувала, нігди-м рукавами з п’є
ца горшки не витігала!

Чоловік як вчув і вибіг надвір, як її притиснув до себе, аж кров 
її  пішла з писка на шию. І зачав до неї промовляти. Каже:

— Голубочко, ти любочко, ластівонько!
А вона сі обернула в птаха, видерла сі з рук і полетіла. На гому 

пам ятку і донині має ластівка під шийов жовте і по будинках гніз
да ліпить, як домова газдиня.
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ВОЛОВЕ ОЧКО

Маленька тота птичка, кажуть люди, зробилася з дитини, що ду
же любила свого рідного батька. Давно, дуже давно тому напали на 
село татари, спалили хати, а людей позабивали. Убили батька дити
ни, туловище вергли на вигін, а голову закопали десь під корчі. То
му-то волове очко скаче попід корчі, придивляє ся добре всюди, шу
каючи голови батька, щоби єї тамка, де туловище, закопати у зем
лю. Але до сегодне якось не може відшукати своєї страти. Колись 
однако ж найде оно голову батька, похоронить єї і стане чоловіком.

ВІДКИ ВЗЯЛИСЯ ПЧОЛИ

То як Ісус Христос ходив по світі з апостолами, то зразу апосто
ли не могли привикнути. Пусті люди були. То святий Петро все каже:

— Господи, я голодний!
А Ісус Христос сам не їв нічого, то все тілько сі всміхає. А далі, 

як Петро заснув, Ісус Христос узяв та й виймив із нього телеса (нут
ро, кишки) та й повісив на грушку. Петро пробудився, встає та й ди
вується, що ані раз не чує голоду. Аж по якімось часі ідуть вони 
знов попри тоту грушку, а на тій грушці великий рій пчіл. Петро 
питає:

— Господи, а то що таке?
А Ісус Христос каже:
— Петре, та не пізнаєш? Тож-то твої телеса. Ти без них маєш 

вигоду, а пчоли з них будуть богу на славу і людям на пожиток.

ПРО ОРЛА

Він же все лупить по троє дітей, кожне літо по троє орленят. 
І переносить він через море. Ото ж як несе через море та й питає: 
«А чи будеш,— каже,— й мене носити, як я буду старий, а ти будеш 
такий, як я?» То воно каже: «Буду». То він його в море й укине. По
тім друге бере несе. Та донесе вп’ять серед моря,— вп’ять питає: «Чи 
будеш і мене носити через море, як ти будеш такий, як я, а я буду 
старий?» Каже: «Буду». То він і те вкине в море. Ну, летить він за 
третім, і третє несе таки через море. Тоже питає: «Чи будеш і мене 
носити, як тебе несу?» Каже: «Буду, та своїх дітей, а не тебе». Так 
він те переніс через море, тому що воно правду сказало. От то він 
кожний рік усе по одному оставляє, а то в море викидає. Тим па сві
ті мало й є орлів. Потому-то вони брешуть, що будуть батька носить; 
а будуть носить та своїх дітей.

ДВА ПОТЯЧІ ЦАРІ

Одного разу загадали потята вибрати межи собою царя. Старші 
досудили, що той буде царем, хто найвище підлетить. На це приста
ли й другі, менші.

Мале волове очко знало, що орел найвище підлетить, зато схова
лося йому під крило.
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По пробі всіх остався лише орел. Знявся він, вилетів найвище 
і нже хотів опускатися долі. В тім часі вилетіло з-під крила волове 
очко й вилетіло ще вище, як орел. Так воно зосталося царем.

Відтоді великі ястреби й орли на него дуже нападали. Воно, щоби 
мало більше свободи, помирилося з орлом під такою умовою, що орел 
буде володіти над великими птахами, а волове очко над малими, як 
ноно саме.

ЧОМУ КАНЯ ДОЩУ ПРОСИТЬ 

А

Як пан біг сотворив світ, то казав кождому звірові, кождому пта
хові, щоби собі копали ямки на воду. То всі копали, а тілько ка- 
ня каже:

— Овва, не буду копати, бо би-м собі свої жовті черевички по- 
талапала.

То за то пан біг дав її  так, що не може пити води з землі: ні 
з ріки, ні з нори, нівідки, а тілько мусить пити літаючи, коли дощ 
іде. То для того, як довго погода, то вна страх пити хоче і літає та 
кевкає — просить у бога дощу, щоби сі могла напити.

КАНЯ

Б

Цар птахів орел скликав збори. На зборах появилися птахи. Орел 
сказав:

— Усі ми, без виїмку, маємо своїми пазурами вигребсти керни- 
цю, з якої потечуть потоки і ріки на весь світ, і з них будемо пити 
воду. Хто би сього розказу не послухав, тому і його нащадкам під 
клятвою забороняється пити текучу воду!

Всі птахи пристали на це, лише каня пе хотіла приставати до 
роботи. Шкодувала свої чобітки закаляти. Інші птахи вигребли но
веньку керницю. З неї розплилася вода по всіх закутинах землі. Всі 
птахи і їх нащадки мали води всюди.

Лише кані не було дозволено з неї пити. Бідна каня до днесь не 
може сеї води пити. Вона п’є лише дощову воду, що паде з хмар, або 
що з неї лишиться по дуплах або вижолоблених каміннях.

А коли наступає суша, то всі води висохнуть, каня здіймається 
в небо й жалібно півкає. Люди кажуть, що вона просить од бога 
дощу.

Звідти й пішла народна приповідка:
— Просить, як каня дощу.

ДЕ ВЗЯЛАСЯ ЧЕРЕПАХА

Це було в голодний рік. Була собі багата дочка і була в неї бід
на мати, голодала. Прийшла одного разу мати до дочки, а та якраз 
їла смажену курку. Побачивши, що йде мати — мерщій курку
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накрила покришкою та й посунула в піч. Прийшла мати та й попро
хала в дочки хоч сухарика з’їсти. Та їй одмовила. Коли пішла ма
ти, дочка хотіла закінчити курку. До печі. Витягла. Дивиться — з-під 
покришки визирає головка, ніжки й хвостик, а покришка приросла 
до спинки. Так на білім світі з’явилась черепаха.

ВІДКИ ВЗЯЛАСЯ ЖАБА

Коли Ісус Христос ходив по землі із св{ятим] Петром, то они 
пришли ід єдному валалу і сіли собі на дичку, котра стояла на концу 
валала. Іде чоловік дорогою коло них і плаче.

— Што тобі, небоже? — каже Ісус Христос.
— Народилася у мене дитина, та не хоче ніхто іти за кума, же-м 

худобний.
— Не плач, піду я.
І пішов до нього небесний, подержав дитину під святу воду; при

шли домів, а там уже вшитко стояло на столі, чого тре було ід гос
тині. Наїлися і напилися чам’яно, а потому, коли Христос став зби
ратися, то зняв із худобного свого кума бочкори, завадив на вішало, 
а обув ’го в нові чижми і каже: «Обись нигда не знімав очі із боч- 
кір *, то добре ті буде». І пішов.

І стався із худобного чоловіка багач под роком, а він як збагатів, 
так і набрався пихі, став ганьбитися своїх бочкір і шмарив їх вен.

Неодовго іде Ісус Христос через тото село і каже Петрові:
— Петре, нащивити ** би нам нашого кума, як йому веде ся.
— Добре, господе, нащивме.
І зашли к ньому понад вечур; вошли до хижи, сіли собі за стіл, 

а газди не било дома. Приходить він домів, отворяє двері і одразу 
згулякав:

— Бон із хижи, цундраві жебраки!
— Куме, куме,— каже Ісус Христос,— не сердьтеся.
— Чорт вам кум, не я.
— Но, кедь чорт тобі кумом, то ідь і ти ід чорту, твому кумові,— 

і шмарив його у млаку; а із нього дораз справилася жаба.
Аж тогди він обачився і став кричати:
— Кум, кум, кум!
— О, ніт, не кум, забив ти на свої бочкори,— і пішов Христос 

далей.

КЕРТИНЯ

А

Кертиня — з багацької дитини. Було собі два сусіди — багатий 
і бідний,— і земля їх була в межу. Посіяв багатий пшеницю, і бід
ний знов пшеницю. В бідного уродила дуже гарна пшениця, а в ба
гача дуже кепська. Як пішов багач подивитися до пшениці, як по-

* Не знімав очі із бочкір — не переставав дивитися.— Упор.
** Нащивити — відвідати (з чеського «паУЙІУІІ») .— П р им ,  з апи с у в ач а .



Личин, що в бідного така пшениця, а в нього кепська (а багач був 
іінндрісний), прийшов додому і каже жінці, що така справа, і каже: 
«Ніс би від бідного забрати той шнур, казати, що то наш?» Обмірку- 
ішли справу, тоді каже багач:

— Я закопаю на шнурі бідного дитину і поведу людей, а дитина 
:і землі скаже, що то шнур мій (земля буде казати, що земля бага
ча). От узяв дитину, пішов на поле, закопав на шнурі бідного і каже:

— Будеш казати, що земля багача.
Пішов додому і каже бідному, що «то мій шнур», а бідний каже: 

<і м і іі».
— Ну,— каже багач,— берім людей та ідім на поле, най земля 

скаже — чія вона. Тоді того і буде.
Узяли людей, вийшли на поле. Прийшли на шнур, а дитина з зем

лі каже:
— Багачів.
— Ну що ж,— кажуть люди,— і свята земля каже, що багачів, 

то най так і буде уже його.
Приходить багач додому і хвалиться жінці, що вже земля їх.
— Ну, то йди та викопай дитину,— каже жінка.
Пішов багач на поле, прийшов на шнур і питає:
— Де ти, сину?
— Озди, тату,— каже з землі. Він почав копати і питає знов:
— Де ти, сину?
— Озди, тату,— обзивається уже в другому місці. Він почав ко

пати там; і так він копав по всім шнурі і не міг викопати, і лишив 
у землі. І з него зробилось кертиня.

КРІТ — БАГАЦЬКИЙ СИН 

Б

Жили-були два сусіди — бідний і багатий. Ще й до того поля їх 
були по-сусідству.

Пішов якось бідняк на своє поле подивиться, бачить: вродило 
його поле хорошу пшеницю, а поле багатого — саму мітлицю.

Прийшов на своє поле багатий і каже:
— Ти зпаєш, Іване, моя пшениця краща, а в тебе сама мітлиця.
— Як то так? — здивувався бідняк.— То ж то в тебе сама 

мітлиця.
— Хіба ж ти поле своє забув? — не відстає багатир.— То на моє

му полі так уродила пшениця.
Сперечаються багатий і бідний за ту пшеницю, нарешті пита

ються в людей:
— Люди добрі, скажіть ви: чиє поле вродило найліпше?
Та ніхто не хоче бідного підтримать: тягнуть руку за багатим.
— А ми то й самі добре не знаємо...
— Хто його знає...
Прийшов багач додому та й каже до сина:
— Підемо, сину, в поле. Я викопаю яму, закопаю тебе в скрині,
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і коли буду питатися: «Чиє то поле, бідного чи багатого?», то ти ка
затимеш: «Багатого».

— Добре, тату.
Так вони і зробили. Пішов багач до людей і каже:
— Давайте підемо на поле і будемо питатися в поля: «Чиє то 

поле, бідного чи багатого?» Як воно скаже, то так і буде.
Пішли обидва сусіди разом з людьми у поле. Багатий і пита

ється:
— Поле, поле, одізвися, чиє ти — бідного чи багатого?
З-під землі донісся голос:
— Багатого.
Вдруге і втретє запитав багатий:
— Поле, поле, одізвися, чиє ти — бідного чи багатого?
А з-під землі знову:
— Багатого.
Плюнув бідняк, прийшов додому та й каже жінці:
— Правду кажуть: «На кого люди — на того й бог». Наше поле 

сказало, що воно багатого. Що ж робити? Пропала наша нива з пше
ницею.

Пішов багатий вночі на поле, щоб одкопать свого сина. Копає- 
копає, а сина й нема — тільки кріт замість його у скрині.

От до чого довела багацька скнарість.

ЗВІДКИ ВЗЯВСЯ КРЕТ

в
Було два брати — єден багатий, другий бідний. І мали вони рілі

о межу від себе, єднано великі, бо по смерті батька поділилися єдним 
кавалком рівно. Посіяли вони оба жито на тих своїх кавалках та 
господь бог дав, що бідного брата краснійше жито було, як багато
го. Багатий той брат був лукавий і як побачив своє марне жито, 
а братове файне, пішов до нього та й каже:

— Та то ти, Стефане,— так звався бідний брат,— нічого жита пе 
маєш!

— Як то,— каже тамтой,— та то ти жита нічого не маєш, бо 
таке марне, ціло нічого!

— Е, говори си,— відповів багатий брат,— ти чось чи забув, 
котре твоє поле, чи що.

— А то що? Чи ж мені господь бог пе зародив файного жита на 
моїм кавалку?

— Але бо саме той кавалок файного жита мій, а твій тамтой; 
чись ся скрутив, чи що?

Сперечалися оба брата за той кавалок доброго жита, а нарешті 
каже багатий брат:

— Таки не погодимося, бачу, інакше, як тілько так, що підем 
оба до тих житів і будем питатися того файного жита, чиє воно; ко
му обізветься, то того буде дійсне той кавалок.

Бідний брат пристав на те — і пішли оба. Приходять, бідний
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брат питає того жита раз, другий, третій — нічо не обзивається. Те
пер питає багатий раз, другий, а за третім разом відзивається голос 
десь, як з під землі: «То твій кавалок жита!»

Здивувався бідний брат, настрашився та й відступив братові ба
гатому своє жито. А знаєте, як той багач бідного підійшов? Ото ви
копав він в тім житі яму, всадив у неї свого синка і навчив його, 
коли і як має обізватися. Але господь покарав його за братню кривду. 
Чекає він на сина, чось не приходить з поля; йде сам, приходить до 
ями, а там порожнє місце, тілько якусь нору темну видко. Злякався 
той багач, а голос божий дався чути: «Твій син буде рити землю до 
оуду-віку!»

Так-то з багацького сина став крет. Тим-то він, коли ви бачили, 
руки й ноги такі має, як у християнина.

ВІДКИ в з я л и с я  к о з и

Ні-м ще пан біг .сотворив людей, то сам вівчарив. Вівці слухали 
пана бога: куди він лиш свисне, туди вони йдуть. А кіз не було ще 
тогди на світі. Але приходить до пана бога чорт та й каже:

— Дай мені, богойку, трохи овець! У тебе тілька череда, а у ме
не і єдної овечки нема!

Тогди відділив пан біг чортові трохи овець. Прижилося чортові 
переганяти свої вівці з стинища на стинище. Вівці пуджалися його 
і розбігалися перед ним на всі боки. Не міг собі бідний чорт дати 
ради з ними і розлютився на них дуже: зачав їх ймати за хвости
і стягати докупи; а що вівці дуже ся рвали, то пообривав і позадирав 
їм хвости. І так з овець сталися кози, і тому у них такі курті та по
задирані хвости. Кози — то чортові вівці. Та й уся подоба у них, як 
у чорта: і роги, і борода така, як у чорта. А пуджалива й уперта 
коза від того часу, як ся чорта спудила.

КОЗА

Давно то було. Ще тоді, коли Христос ходив по землі. Одного разу 
приступив до Ісуса сатана й сказав:

— От, Христе, кажеш ти, що ти є сином божим. А я того не ві
рую. Дивися! Там є отара овець наполовину з козами. Бери ти собі 
вівці, а я кози. Тож хто скорше пійде з ними на салаш, подоїть їх
і виробить сир, той є правдивим богом!

Чорт всяк хотів скусити Христа. Думав, що він з козами скорше 
прийде. Зачим кози такі загонисті!

— Добре,— сказав Христос і з вівцями рушив ід салашові.
Чорт погнався скоро з козами другою дорогою. Але що сталося?

Чортовим козам повиростали пазурі на лапах. Христос помаленьки, 
припасом зближався ід салашові. А від чорта геть розбіглися кози. 
На кожнім дереві повно їх. Чортятко бідний бігає, зганяє, айбо ніяк 
не йде йому.

Тоді прийшло тому на думку стягати кози з дерев. А кози мали 
такі самі довгі хвости, як вівці. Імає за хвіст, стягає, але кози
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позабивали свої гострі пазурі в дерево й не лізуть долі. Він тоді із 
серця стягував з цілою силою і геть козам хвости поодривав. І так 
з тяжкою бідою позганяв, властиво, постягав козп з дерев і ледве 
дігнав на салаш.

Христос тим часом пригнав, подоїв, зробив сир, виварив вурду
і дув та вивівав у трембіту.

Чорт страшно був лютий і сказав до Христа:
— Ще ти пе виграв! Увидимо, чий сир буде иайкріпший. Як пус

тимо долі берегом гузи і чий розоб’ється, той програє!
— Добре, добре,— сказав Христос і подумав собі, що не пристой

но кидати даром божим, тому пустив долі берегом камінь, що вигля- 
цав, як правдивий сир.

Чортів гуз мало покотився і на порох розбився. А Христосів дов
го-довго качався і не розбивався. Тоді сатана зі злості й ганьбп 
лишив Христа і зник.

Христос потім повідбивав паличкою козам пазури. Тому вони вже 
не лізли на високі дерева, але все-таки дряпалися на корчі й на кри
ві дерева. Від того часу дряпаються донині, бо задержали ще той 
чортів звичай, і тому за них часто кажеться:

— Кози — то чортове насіння!

ЧЕРЕЗ ЩО ЗАЙЦІ СТАЛИ КУЦІ

їхали якось чумаки мимо одного ліса та й спинились там спочити. 
На гарбах у їх було дві бочки горілки, і ото як тільки схочеться яко
му чумакові випить горілки, то він одіткне свою бочку, підставе ро
та під чопа та й п’є собі, скільки хоче. Теє діло та піддивився мос
каль, ідучи з служби додому. Баче він, що чумаки п’ють горілку 
з бочок, сів та й приховався десь за дерево. От як тільки чумаки по
впивались та полягали спати, він вийшов з засідів, підліз до однієї 
бочки, одіткнув чопа, напився горілки до самого витріщ-ока та й пі
шов собі своєю дорогою, а бочку й не заткнув чопом. Як потекла ж 
з тієї бочки горілка! Як потекла горілка! Набігла аж ціла річка. То
ді до тієї річкп як поналітало журавлів! Понапивались вони з тієї 
річки горілки та там же скрізь і полягали, як мертві. А москаль, іду
чи, поназбирав їх кілька десятків, попідтикав кругом себе під пояс 
та й пішов. А коли ті журавлі одійшли од горілки, то почали маха
ти крилами та й підняли того москаля до небес, аж під саму хмару. 
Коли тут у москаля пояс візьми та й розірвись, і москаль полетів 
зверху вниз, на землю, та попав якраз на зайця. Сів на нього верхи, 
ухопивсь за хвіст та й сидить. Заяць з переляку як рванеться, так 
у москаля в руках тільки хвіст зостався од зайця! В рівному степу 
хіба тільки вітер дожене його.

Хоч історія ця й проста, а з тієї пори всі зайці стали куці: тіль
ки один цурпалок стирчить та білою цяткою блищить.
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ЧОМУ ПЕС ЖИВЕ КОЛО ЛЮДИНИ

Давно, дуже давно пес жив собі самітний. Накінець надокучило 
йому все самому блукати в лісі й вирішив собі знайти друга-товари- 
ша, з котрим би жив. Але хотів, аби сей його товариш був найсиль-
іі і ший з усіх тварин.

Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього 
і) каже:

— Вовче, брате, жиймо в’єдно!
Вовк одповів:
— Чому би ні!
Зачали жити в’єдно. Раз, як ночували в лісі, вчув пес якийсь ше

лест і зачав трястися-боятися. Пробудив вовка, а той йому каже:
— Будь тихо, бо прийде ведмідь та з’їсть нас!
Тоді здогадався пес, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до 

ведмедя й каже:
— Ведмедю, братику, жиймо в’єдно!
— Коли в’єдно, то в’єдно,— відповів ведмідь.
Минула коротка доба. Раз на зорях вчув пес якийсь шелест і за

чав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав:
— Затягнімся в корч, бо ще надійде лев та роздере пас обох!
Подумав пес, що лев має бути ще сильнішим. Лишив ведмедя

іі пішов до двору короля лева.
— Леве, леве, королю звірів, жиймо в’єдно!
— За слугу прийму тя,— відповів лев.
Пес зостався з ним. Раз так понад вечір зачав пес боятися й за

чав вити, гавкати. Вибіг лев з палати й каже йому:
— Мовчи, бо ще надійде людина й застрілить нас обох!
Пес замовк, але зараз здогадався, що та людина має бути сильні

шою, коли її лев боїться.
Пішов пес до людини і пристав до служби в неї. Від того часу

іі живе пес з людиною.

ЧОМУ СВАРЯТЬСЯ СОБАКА 
З КОТОМ

Собака завжди гониться за котом тому, що колись собаки напи
сали листа в Рим до папи римського. Нести їм довелося його через 
воду. Щоб собака сам держав у зубах і плив, то не можна, бо забриз- 
гається. От вони найняли кота, щоб він сидів у собаки на спині і дер
жав листа. Так і зробили, але попередили, що коли він замочить 
листа, то собаки його розірвуть.

Коли вирушили в дорогу,, то собака по дорозі і питає кота, чи не 
випустив листа, щоб даром не везти кота на сушу. Кінець-кінцем 
дойшло до того, що собака зауважив котові, що коли буде мовчати, 
то він його вкине у воду. Кіт злякався і відповів, що лист є. А лист 
у той час упав у воду і замочився. Собака розсердився, кинув кота 
У воду.

З того часу й пішла ворожнеча між собакою і котом.
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ТОПОНІМІЧНІ 
ТА ГІДРОНІМІЧНІ ЛЕГЕНДИ

ЗВІДКИ ПІШЛА НАЗВА КИЇВ

Зібралася велика чйрнява, село до села приставало і так ішли 
щораз далі. Аж прийшли ’д великому місту. З міста вийшли попи 
з коругвами і почали кланятися єдні другим. Люди зметали на єдну 
купу киї і запалили. Купа горіла сорок днів і ночей і штири, та й від 
того назвали місто то-то Київ.

ЗАСНУВАННЯ КИЄВА

Був на Русі один пан, який неймовірно пригнічував своїх підда
них; не тільки мусили працювати на нього, але ще він відбирав від 
них все, що можна було. І не було в них у дворі нічого — від корови 
до яйця, що б могли назвати своєю власністю. Довго терпів бідний 
люд те знущання й зажерливість свого пана, і, не можучи довше 
витримати, старші вирішили зробити заколот. Бачачи, на що зано
ситься, пан зі свого боку зібрав велике військо. Аж тут повстало ба
гато людей з усіх сіл. Діди, баби, навіть діти вийшли з чим попало — 
з лопатами, серпами, киями. Маса бідних людей була численна. Пан 
затято боронився, але вони його гнали через гори й ріки, всюди роз
биваючи і не даючи відпочинку. Допіру, коли прийшли на місце, де 
тепер стоїть Київ, і побачили, що не залишилося в живих жодного 
ворога, скидали свої киї в одну купу, яка була такою великою, що аж 
було розпочато будівництво міста, яке, оскільки з київ збудовано, 
названо Києвом.

ЖИТОМИР

На березі Тетерева — наш білий Житомир. Тихо в місті на сві
танку, мир навколо, спокій. Та це тільки так здається — місто ки
пить у праці.

Понад тисячу весен славних стрічає Житомир...
Ще за руських князів Аскольда і Дира був при дворі порадником 

старенький дідусь. Навчав жити мирно, тихо, дбати про державу. За 
це його Житомиром в Києві прозвали. Полюбили його князі, а він 
їх — ще більше. Та нагла Аскольдова смерть ранила старого. З тяж
ким смутком зібрав воїв і в ліси подався. Довго йшов на захід сонця 
у ліси древлянські, аж у долині між річками зупинився, нарешті. Во
да чиста, ліс дрімучий, трава — по коліна; де не глянеш — звіру, 
птиці.

Тут заклали поселення й назвали Житомир.
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БІЛА ЦЕРКВА

Пишне наше місто Біла Церква. Красується в зелені рясних са
дів, росте й міцніє щороку.

Кажуть старі люди, що колись, ще за козаччини, поселився отут 
якийсь сотник на прізвисько Білий. А той Білий та був собі козар
люга лепський. Ніхто його не переп’є, на шаблі не візьме: силач був 
неликий і спритний. А до того ж одчайдушний, трясця б його взяла! 
Скільки раз піде на турка — все з крамом вертає. П’є, гуляє, бенке
тує в будень і у свято. А як піде по майдану — аж земля трясеться. 
Отак гуляв той отаман.

Не зчувся, як старість потихеньку підкралася і лягла на плечі. 
Засумував козарлюга, на шаблю схилившись. Добра того — повні 
двори, а для кого, нащо? Не дав йому бог діточок. Кому все лишити? 
А як старість білим цвітом оповила скроні, наказав побудувати для 
народу церкву. Донедавна, повідають, стояла.

Там і поховано сотника Білого.
Назвали ї ї  люди Білою Церквою, а від неї пізніше — і місто.

КРЕМЕНЧУК

Назва цього міста пішла від того, що на слов’янській мові 
«чук» — переправа. Тут був табір Богдана Хмельницького, поділе
ний на курені, скажімо, Чорноморовка, Скубійовка (за назвою ота- 
мана-козарлюги, чи полку). Щоб попасти на ліву сторону Дніпра, от 
і організували переправу людей. Люди казали: «Йду на чук». Пе
реправ було багато, от знайшлася потреба дати назву. За ім’ям стар
шого отама Кременя — стали називати «Кременів чук», а згодом ко
ротко — Кременчук.

ЧЕРЕЗ ЩО ГОРОД ЗОЛОТОНОША 
ОДЕРЖАВ ТАКУ НАЗВУ

Дуже давно на острові, який єсть на річці Золотоноші, жив поль
ський пан. Жив він дуже пишно, мав декілька десятин землі і бага
то кріпаків на оброці. Оброк брав з них тільки золотом, яке кріпаки 
зносили йому на острів. Від того й вийшла назва города Золотоноша.

МІСТО СМІЛА

Колись Сміла була в руках у польських панів. Володіли нею Лю- 
бомирські, Потоцькі й інші вельможі. Козаки невпинно вели з ними 
війну за місто. Важкі були битви. Багато разів брали вони смілян- 
ський замок і кожного разу поляки відбирали його назад.

Козаки почали вже занепадати духом. Та ось до них у табір при
йшла незнайома жінка-козачка. Молода, красива й відважна. Вона 
виступила із закликом продовжувати боротьбу з поневолювачами 
краю:

— Що ви за лицарі, що не можете витурити якихось зайд, що 
прийшли па землю, политу кров’ю і потом, засіяну кістками наших
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славних предків! Нехай ганьба впаде на голови малодушних! Смерть’: 
катам!

І полум’яна українка кинулась на приступ фортеці. Козаки всі,| 
як один — за нею. Після короткої кривавої сутички замок був узя
тий, а польський гарнізон — знищений до ноги.

З тих пір і почали називати місто Сміла на честь сміливої козач-І 
ки, ім’я якої так і залишилося невідомим.

КРИВИЙ РІГ

Був собі кривий козак на прізвище Ріг. І мав він шинок на Ко-* 
дацькій дорозі, що йшла аж у саму Січ. Там е й могила, що зветься 
Баба. То кожний подорожній, було, їде та й повертає в шинок до̂ і 
кривого козака Рога. Кажуть, було: «Чи ще далеко нам їхати?» — ' 
«Та їдьмо аж до кривого Рога, а там щось перекусимо та й спочине
мо». То згодом і все поселення, яке з’явилося на цьому місці, назва-1 
л'и Кривим Рогом.

ГАЙСИН

У давнину вздовж річки Соб, притоки Південного Бугу, виникло' 
поселення. На мальовничих берегах Собу гралися діти. Річка була' 
швидка, мала багато водоворотів. Всупереч наказу батьків один хлоп
чик пішов купатися і вже не повернувся з води. Дізнавшись про не
щастя, прибігла мати і почала кликати сина. Настав вечір, а потім 
і ніч, та мати все ходила вздовж річки і кричала: «Гей, сину!» По-; 
тім ще часто вона приходила на це місце кликати сина. Пізніше по
селення було названо Гейсин, а з часом назва перейшла в Гайсин.

ДРОГОБИЧ

У зеленім підгір’ї Карпат розкинулось місто Дрогобич, оперезане 
кам’янистою річкою Тисьменицею. Другий Бич. А де ж перший?

Сімсот років тому на соковитих луках біля Тисьмениці випасав 
сільські стада пастух. Щоб зігнати їх в загородь, витягав довгий бич 
(батіг) і стріляв, аж бриніла луна. Тому люди й назвали це місце 
Бичем.

Згодом виросло селище, а потім — містечко Бич. Розцвітало воно, 
ширилося роками...

Аж тут нагло з-за гір вдерлись люті татари. Все палало кругом. 
Згорів дотла і Бич, люди в страху розбіглися лісами.

Довго вили вітри в попелищах зчорнілих... З часом поруч — он 
там, де знайшли люди сіль, виріс другий Бич — кращий, і став на
зиватись Дрогобичем.
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СТРИЙ

В передгір’ях Карпат над бурхливою річкою Стриєм лежить га
лицьке місто Стрий.

Стриєм звуть у нас дядька. Чом так названо місто? Чи від цьо
го — хто знає? Та кажуть...

Давним-давно в тих місцях, де околиці Стрия, шуміли похмурі 
ліси. Між крутими берегами звивалася бурхлива річка. Вздовж неї 
проліг купецький шлях на захід, яким їздили з крамом за гори. Не
безпечним був шлях: нападали грабіжники — дядько з синами сво
го брата. Ото ж цього дядька стриєм усі звали.

Немало людей загубив марно стрий, грабуючи скарби купецькі. 
А на старості літ чужа кривда озвалась — в три погибелі стрия скру
тило. Щоб спокутувати гріх, поселився в лісах у низенькій хижині 
при річці, розвів пасіку, кіз та й почав мирно жити.

Припинили розбій і його побратими та заходили часто до стрия. 
Тому й це місце назвали Стриєм. Сільце згодом виросло в городище, 
а потім стало містом — красивим Стриєм.

ЯК ВИНИКЛИ КЕЛЬМЕНЦІ

Було чи не було так, але розказують, що там, де зараз серед ши
рокої долини по обидва береги невеличкого струмочка Ромоданки 
красується, як барвиста веселка, селище Кельменці, давним-давно 
стояла одна лише корчма. Та проходив мимо неї ген-ген через по
хмурі ліси, луки, гаї, вздовж озер і річок аж до самого Чорного моря 
купецький шлях.

Жив у придорожній корчмі, як павук у своєму кутку, якийсь 
лихвар на прізвисько Кельман. Був він такий зажерливий, що жод
ного подорожнього не пропускав мимо, аби не споїти та не погра
бувати... Тому дуже скоро поруч корчми, як гриб після дощу, виріс 
постоялий двір, і лихвар став ще багатший.

Як і в кожного багатого пана, розвелось у нього чимало всякої 
прислуги. Від зорі до зорі трудилися вони, не розгинаючи спини, 
а йому все здавалося, що роблять мало. Не один з них вже й з слі
дами батогів на спині ходив.

Поселення лихваря подорожні називали двором Кельмана, а лю
дей, що служили в нього,— кельменцями.

Минав час. Не раз на зміну холодним зимам з вітрами приходили 
сонячні теплі весни з барвистими запашними пролісками. Приліта
ли з вирію співучі птахи і знову відлітали, а життя слуг ставало все 
важчим і важчим. Що робити?

— Треба тікати,— радили одні.
— Шукати квітку щастя. В наших лісах вона, напевне, десь рос

те,— пропонували інші.
— А що, як спершу відплатити панові за кривду? — висловилась 

більшість.
І тут трапилось бажане: захмарене, досі аж чорне небо розколо

ла навпіл вогненна сліпуча блискавиця. Від гучного грому захитала-

бі 07



ся, здавалось, навколо земля. Впав на неї, спалахнувши, лихвар
ський двір і згорів дотла. Залишились тільки прості люди, які слу
жили в лихваря,— кельменці. Вони взялися корчувати ліс, орати 
землю, розводити овець, бджоли...

Згодом серед чарівної широкої долини, на берегах співучого 
струмочка виросло село. Воно й успадкувало прізвисько своїх пер
ших поселенців — бунтарів проти панської кривди.

Так, говорять в народі, виникли Кельменці — селище і його назва.

ЗВІДКИ ПОХОДИТЬ НАЗВА ХУСТ

Про те, звідки походить назва міста Хуст, в народі збереглося 
декілька різних варіантів легенди.

Одна з цих легенд розповідає про те, що колись дуже давно чор
ти на своїх плечах переношували гори з одного місця на друге. Так 
один чорт узяв на плечі гору, на якій зараз лежать розвалини Хуст- 
ського замку, і хотів перенести цю гору на інше місце. Гора дуже 
була важка і чорт вирішив покласти її на землю, щоб відпочити.

Якраз в цей час ішов туди інший чорт, і коли гора зсунулася на 
землю, то притиснула чортові хвіст. Почав чорт кричати зі всієї си
ли: «йой, йой, хвуст! Йой, йой, хвуст!» Почули це інші чорти, побіг
ли туди і витягнули хвіст з-під гори. Чорт дуже зрадувався і пішов 
далі своєю дорогою. А той чорт, що ніс гору, взяв тепер її знову на 
плечі і поніс на те місце, де вона зараз лежить.

Так від того часу і по сьогоднішній день залишилася назва цього 
міста — Хуст.

КІЦМАНЬ

Ще задовго до татарської навали на Буковину, в п’яти-шести кі
лометрах на північ, між теперішніми Кіцманню і Заставною лежало 
велике селище Сичет. Воно розлягалось на помірному підвищенні 
гори Никулисі. Жителі селища займались мирною хліборобською 
працею. Та одного разу на Сичет напала татарська орда. Селище па« 
дало, кричали старі люди, зойкали жінки, діти, яких забирали в ясир.,'

Все ж багатьом жінкам і чоловікам пощастило втекти із Сичета, 
в букові ліси, що вкривали в ті часи більшу частину Буковини. Хо
ваючись від татар, вони оселились у зарослих ярах. Тут і виросло? 
нове селище. Та невдовзі татари забрели й сюди. Цього разу вони 
вже не вбивали і не брали людей в неволю, а грабували їх.

У новому безіменному селі жила вдова Параскіца. Її дітей тата-ї 
ри раніше взяли в ясир, а чоловіка вбили. Вона жила самотньо, збу-> 
дувала хатину, розвела господарство. І ось до неї прийшов один та
тарин. Набравши добра, він гримнув:

— Давай, Кіцо, квашених огірків!
Вона з ненавистю глянула на нього, промовила:
— Візьми собі сам! — показала на велику букову бочку.
Коли татарин нахилився над бочкою, щоб взяти огірків, Кіца 

міцно схопила його за ноги і шубовснула в розеол. Заброда вири-ї
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пався, бив ногами, та даремно. Жадоба помсти надала Кіці сил, і во
на не випускала душогубця з рук. Він, булькаючи в розсолі, кричав 
ио-татарськи: «Кіца-мана, Кіца-мана!» *.

Про цей випадок незабаром дізнались усі односельчани Кіци, 
мешканці сусідніх сіл. І коли мова йшла про нове, безіменне село, то 
говорили: «Отам, де Кіца-мана».

Так і виникло місто Кіцмань.

КРИЛОВ

Крилов — це стара назва теперішнього Ново-Георгіевська. Люди 
розповідають, чому звався Крилов. Ще в період, коли князі Київ
ської Русі ходили на Візантію, це відбувалось. Дружина князя не 
мала сильного обозу і потрібно було мати свою базу. От і завели 
людей, що займались мисливством, рибальством та постачали дру
жині. В цьому місці взимку накривали шалаші, рубали льод і лови
ли рибу, був так званий критий лов риби. А згодом утворилось місто 
чи поселення — Критий Лов. З часом назва перетворилась для зруч
ності вимови в Крилов.

БРОВАРИ

У цьому місці, де тепер місто Бровари, був колись величезний 
ліс. У цьому лісі жив Соловей-розбійник з своїми товаришами. Роз
бійники накрали дівчат і поставили на цьому місці декілька хат. Жін
ки їхні там варили їсти, а вони ходили на здобич. Звідціль виникла 
назва Бор-вари. Через те, що це великий ліс і тут жив розбійник.

Це по-перше, а по-друге, розбійники займалися броварством, то 
і звалося те місце — бровари. От, хто казав Бровари, а хто — Бор- 
пари. Із цих слів виникла назва Бровари.

ГОРОДНЯ

Коли Петро воював з шведом, руські весь час гнали шведов із 
землі руської. І один раз Петро, побивши добре шведов при одному 
незначному селі, празднував свою побєду; у знак цього він цілий 
день гуляв на тому місці і, коли уходив, то назвав те місце — Город 
дня. На тому місці стало рости велике село, яке стали називати го
родом. І Петро, проїздячи через те місце в 1709 році, у знак своєї 
побєди на вєчную пам’ять поставив три пушки у Городні.

ГОРОД ТРОКІВ

Колись на тому місці, де тепер хутора Пасіки, був город Троков. 
Тоді були все війни великі: то з турками, то з татарами, то з ляха
ми. Страшенно великі були руйнації. Ото турки чи татари були 
і її тому Трокові, людей усіх перерізали, а самий город спалили, зруй
нували геть.

* Мана — чорна, проклята.— Пр и м,  з а п и с у в ач а .
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Але ж ще в живих зосталися двоє людей: парубок з дівчиною. 
Вони дуже кохалися, дуже любили одне одного і поклялися бути 
вірними до самої смерті. А тут недалеко був великий ліс. Ото в той 
великий ліс втікли парубок з дівчиною. Там була всяка звірина 
і було багато дикого меду по деревах і в вуликах. Раз їхали цим лі
сом три турки. Вони побачили на деревах вулики з медом, позлази
ли з воза та й полізли на дерева по мед. Парубок той помітив це. Він 
тихенько підійшов до їхнього воза, узяв зброю та й постріляв їх усіх 
трьох, а їхнє майно забрав собі. Скоро до цього лісу стали прихо
дити люди з півночі і оселятися в ньому. І так помаленьку з бувшо
го Трокова чи Крокова і вийшло теперішнє село Троковичі.

РЖИЩІВ

Важкий був бій українських козаків з ворогами. Одного тяжко 
пораненого козака виніс кінь на кручу та заржав. Подивився козак 
навколо на рідну землю, на Дніпро, що ніс внизу води свої. Відчув, 
що помирає та й мовив до коня: «Ржи ще».

З того часу звуть люди це місце Ржищев.

КАГАРЛИК

Розповідають мудрі люди таке... Коли татари напали на україн
ські землі, то мешканці цих місць всі як один встали на захист рід
ної землі. Довго прийшлось загарбникам воювати, багато їх поляг
ло, і стали вони кричати: «Кагарлик! Кагарлик!» На українській 
мові це значить «прокляте, зле урочище». Так і залишилась назва 
Кагарлик, як згадка про мужність наших предків.

БУДИЩЕ

Село спочатку називалось чи Ходачки, чи Кодачки. По шляху до 
Лисенка Шевченко зупинився тут перепочити. Село було бідне і ма
ле (хат з десяток). Селяни почали жалітися на своє тяжке життя. 
«Злидні заїдають нас»,— хитали головами -діди. Поет слухав. Чоло 
його хмурнішало. І йому захотілося вселити цим людям віру в щас
ливе прийдешнє. Прощаючись, він їм сказав: «Буде ще і на вашій 
вулиці свято». Народ і чекав цього «свята». А слова «буде ще» пе
реніс на назву села.

ОСОКОРКИ

Недалеко від Києва є село Осокорки. Цікавим є переказ про ви
никнення цього села. За розповідями, селище виникло у зв’язку 
з рекрутськими наборами. Щоб не йти у солдати, бідняки тікали 
в низов’я лівого берега Дніпра, де росли великі й густі кущі черво
нолозу та багато осокорів. У цих гаях і переховувались вони від пе
реслідувань царського уряду, займаючись рибальством та лозопле
тінням. З часом тут виникло село, яке звалось Осокорки.
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ТЕРНОПІЛЬ

На середній течії тихоплинної річки Серет з сивої давнини про
жинали люди. Приманювала їх сюди риба, водяна птиця, всяка зві
рина навколишніх лісів. А ще звало до себе родюче подільське поле. 
Ііеликі розливи Серету з непрохідними болотами охороняли першу 
оселю на лівому березі річки від злих нападників.

Мешканці кількох халупок з правого берега Серету говорили:
— То з піль люди, то — пільці...
Так від тих слів і пішла перша назва оселі — Топільче.
В давні часи забігали сюди татари, шаблею і вогнем знищили 

дощенту Топільче. Довго тут ніхто не поселявся, а родючі нивки 
заросли терном. І стали називати ту місцевість обезлюднену Тернове 
поле.

Коли ж знову прийшли сюди люди і розбудували нову оселю на 
Терновому полі.

— А звідки ви будете, дядьку? — запитували у сусідніх селах.
— Ми — з Тернового поля.
— Звідки, звідки? — допитувались.
— Та з Тернополя.
Так і пішла назва Тернопіль.

СЛАВСЬКЕ

Давно-давно, ще коли була Київська держава, це сталося.
Помер розумний князь Володимир, за якого Київська Русь до

сягла найбільшої могутності, а між його синами почалася брато
вбивча проклята народом боротьба. Розпочав її Святополк, прозва
ний Окаяпним. Він вбив братів Бориса й Гліба, а тоді вирішив роз
правитись із Святославом. Довідавшись про ці заміри Святополка, 
Святослав вирішив утекти через Карпати на Угорщину. Але в по
гоню за Святославом уже мчить чимала група найманих убивць 
Святополка. Останній бій звела невеличка дружина Святослава з най
маними вбивцями Святополка в Карпатах, недалеко того місця, де 
в річку Опір впадає річка Орява. Тут і загинув Святослав — син Во
лодимира, і з цього часу це місце має назву Святослав. А тих кіль
ка поранених, втомлених дружинників, що залишились живими 
після смерті їхнього князя Святослава, боячись переслідування лю
того Святополка, вже не повертались у свої родинні місця, а пішли 
вверх проти течії Опору і на тому місці, де в Опір впадає річка 
Славка, побудували собі хатинки. Так виникло перше поселення на 
місці нашого села. А що дружинників всюди знали як хоробрих, про
славлених у багатьох походах і битвах воїнів, їх усіх стали назива
ти славними, а їхнє поселення Славноє, потім Славне, а згодом від 
цього і утворилась сьогоднішня назва села — Славське.
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погоня

За Тисмепицею є село, що Погонею називається. Протікає там 
річка Ворона. Ніхто не пам’ятає, коли виникло село, але з діда-пра- 
діда розповідають, що ще за тих часів, як татари плюндрували ук
раїнську землю, при шляхах були такі вартівники, що давали знати 
про напад чужинців.

І люди ховалися, де хто міг: по печерах, по лісах, по горах. Але 
одного разу татари напали якось так раптово, що завчасно ніхто не 
міг сховатися. І почали з села утікати від нападників жінки з діть
ми, старі діди та баби, бо чоловіки всі загинули від шабель татар
ських. Не одну та не дві години тікали люди, але татари напали на 
слід і гналися за ними. Довго йшла ця погоня, і люди так заморили
ся, що падали під ноги коням, а татари скручували їм руки і при
в’язували до сідел, аби гнати в неволю.

І побачили люди, що не втекти від погоні, не сховатися у чорних 
лісах, не зустріти більш ніколи своїх синів, чоловіків, наречених. 
Почався у чистому полі плач великий, а татари вже ось-ось мали 
настигнути ту юрбу.

І раптом із беззахисного натовпу назустріч татарським вершпп- 
кам кинулася незвичайної краси дівчина. Всі аж ахнули від здиву
вання, а вона, не зупиняючись, бігла до бусурманів. У довгих діво
чих косах, темних, як ніч, була заплетена голуба стрічка. Коли до 
вершників залишилося кілька метрів, дівчина рукою зірвала з коси 
стрічку і кинула її коням під ноги. Враз там зробилася річка. Була 
вона чорною, як ворон, що вже .літав над беззахисною юрбою і люто 
крякав.

Татарські вершники заїхали у воду, але швидка течія огорнула 
їх, коні іржали, билися у воді, бо мулисте дно ловило їх і затягало 
під воду. Жоден нападник, що потрапив у річку, не виїхав на про
тилежний берег і не повернувся назад.

Гострі стріли вп’ялися в молоде дівоче тіло, і вона впала на зе
леному березі річки. Люди сховалися в лісі, а коли татари відійшли, 
вони повернулися на те місце, де лежала з пробитим татарською 
стрілою серцем, з розпущеними косами чорнява галичанка. Там 
і поховали незнайому рятівницю. На могилі посадили плакучу вербу.

Вирішили люди вже не повертатися до свого спаленого татарами 
села, а оселитися над річкою, яка їх врятувала. З того часу село на
зивають Погонею, а річку — Вороною, бо й досі вода в ній чорна.

ЯК ВИНИКЛО МИХАЛКОВЕ

Старожили розказують, що там, де зараз між чотирма зріджени
ми лісовими заростями, що носять назви Яр, Галиця, Ясинове і Зруб, 
розкинулось село-сад Михалкове, стояли непрохідні дрімучі ліси.

На західній околиці їх, в урочищі Біла Криниця, яке здавна ві
доме під цією назвою, до першої половини XV III століття на пра
вому березі Дністра існувало село Ришинці. Ще й зараз невелика
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западина, що утворилась на тому місці, носить назву Ришинський 
Ярок.

На місці Білої Криниці в ті давні часи било з землі джерело, 
з якого ришинчаня брали воду. Жили жителі села мирно і в злаго

ді. На околиці в невеличкій хатині проживав молодий юнак, пріз
вище якого ніхто не може згадати. Полюбив хлопець красиву чор
нобриву дівчину, яка відповіла йому тим же. Кохались вони, як 
голуб’ята. Любили одне одного, як лебеді.

Та ось в 1784 році на село налетіли татарські й турецькі орди. 
Розорили його, а чоловіків погнали в далеку Туреччину. Жінки за
лишились самі серед чистого поля, на якому не зосталося жодної 
халупи. Забрали й коханого дівчини, залишивши її одну. Юнака ж 
турки, за народними переказами, перетворили в галерного гребця 
в далекій Туреччині.

Блукали жителі села по дрімучих лісах, вишукували на прояшт- 
тя собі якусь дичину. Спали під густими деревами, розпалюючи вог
ні, щоб захиститись від хижих вовків, харчувались інколи корою 
з дерев. А дівчина чекала свого коханого з турецької неволі. Відтак 
не витерпіла лихої недолі та й втопилась у чистій воді Білої 
Криниці.

Врятувався з своєю сім’єю в дрімучих лісах чоловік по імені Ми- 
халко. Надокучило йому блукати і вирішив побудувати серед гус
тих дерев хатину. Скоро до неї почали збиратись люди. Вони виру
бували дерева і на місці їх будували свої халупи. Так почало рости 
село, яке й назвали іменем того, хто першим поставив тут хату.

З того часу й квітне, наче сад весною, переливається барвистою 
веселкою село Михалкове, що має таку цікаву історію. А легенда 
про юнака й дівчину з вірною і чистою, як кришталь, любов’ю досі 
живе в устах народу.

СЕЛО ПЛОСКА

Діялось це давним-давно, за наших славних гірських прадідів. 
Оповідають старі горяни про наше село легенду, звідки народилася 
назва його.

Жив-був на горбі в хатині легінь. Звався він Михайлом. Сам з се
бе — гончар. Ліпив горянам глиняний посуд. Його купували люди, 
зберігали в ньому воду, молоко, вино. Мирно жили буковинці, зав
жди добрим словом нагородя;ували Михайла.

А роки спливали. Позаздривши квітучому мирному життю го
рян, вороги-татари вирішили опанувати ним. З смертоносною стрі
лою, з ненавистю і люттю виступили полчища на землю горян. Зі
бралася вся община села, вирішила збудувати фортецю-оборонни- 
цю. А щоб вибрати ватажка, почали голосувати:

— Михайло-гончар най буде,— більшість голосів виступили на
перед.

Потім приєднались і другі. Михайло став вожаєм.
Працювали горяни день і ніч. Переборювали спеку, спрагу, дощі, 

холод. А кам’яна фортеця росла. Кожну посудину, яка була в кого,
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наповнювали чистою водою. Знали — довго буде литися кров, не
стерпним буде бій.

— Ми вборонимо нашу дідизну,— вірила вся громада.
Насувалися грізні полчища завойовників. Вже здалеку до фор

теці летіли отруєні стріли, ненавистю до горян кипіли ворожі 
серця.

День і ніч йшов бій. Важкий, смертний. Багато в ньому полягло 
горян. Нестерпно хотілось пити, а води не ставало на всіх. Тоді Ми
хайло, взявши плоского глечика, подався через спалахи боїв до ці
лющої криниці, яка стояла через десятки кілометрів від їхньої осе
лі. Набравши води, напоїв легінь-гончар знесилених гуцулів. Сила 
зародилась в жилах, заставила перемогти до кінця. А потім, коли 
ластівкою в село прилетіла перемога, зібрались на раду буковинці, 
вирішували, як оселю назвати. Одні говорили — Глечиком, а інші — 
Перемогою. Лише один Михайло, подивившись на глечик, сказав:

— Друзі, давайте оберемо для оселі назву Плоска. Наш глечик 
плоский, хоча небагато в ньому було води, та цілу громаду підкрі
пив, допоміг в нелегкій борні...

— Най буде так, Михайле,— загула радісно громада.
Отак Михайла підтримала вся громада. Село назвали Плоскою.

ТРИ КРИНИЦІ

В наших місцях, коли ще тут був густий ліс, стояв табір козаць
кий. Після одного бою Богдан Хмельницький оглядав поранених. 
Дивиться, лежать троє: росіянин, українець і білорус — побиті 
страшно. Треба їх лікувати. Тоді Богдан каже: «Покладіть їх поруч 
і лікуйте їх разом, бо вони ж брати».

Де їх лікували, то викопали три криниці. З тих пір і пішла назва 
села — Три Криниці.

ВЕСЕЛІ ТЕРНИ

Після того, як Б[огдан] Хмельницький розбив польську шляхту 
під Жовтими Водами, то козаки відпочивали в нашій балці; а вона 
була вся заросла тернами. Стояла тут і корчма. То козаки й назвали 
цю місцевість Веселими Тернами. А потім і поселення, що з’явилося 
на цьому місці, назвали Веселими Тернами.

СЕЛО ПУХІВКА

їдучи Десною, монахи та різні торговці за 20 кілометрів від Киє
ва часто спочивали. Потім стали будувати різні курені для перебу
вання в літній час. Після літніх куренів стали будувати більші ку
рені, будинки. Населення було переважно духовне. Назвали село 
Десняний Городок. Село стало зростати і населення оселялось хлібо
робське. З одного боку протікала Десна, а з другого було болото. 
В тому болоті розводилось надзвичайно багато комарів. В зв’язку 
з тією місцевістю назвали село Комарівкою. Довгий час існувала
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така назва села. Потому ішло французьке військо під проводом На- 
полеона. Село Комарівку зовсім (в пух) зруйновано. «Зруйнували 
Комарівку в пух» — так казали люди в той час. Зважаючи на те, що 
село було зруйноване в пух, так пішла й назва — Пухівка. Таким 
чином і до цього часу існує така назва. Ще й до цього часу протікає 
невеликий струмок, наслідок давнього болота. Назва того струмка — 
Комарівський Рівчак.

СЕМКИ

Було у матері сім синів. Усіх вона дуже любила і казала:
— Це моя дорога семочка.
Сини виросли, поженилися, побудували сім будинків і жили 

з своїми сім’ями.
Та ось почули люди про нашестя татар. Незабаром чорною хма

рою обволокли вони село. Героїчно билися сини з ворогом на Боліт
ці, де жили. Скоро прийшли й односельці на поміч. Та сили були 
нерівні, всі загинули. З дикими криками бродили по знищеному се
лу татари.

А в кожній хаті села було підпіччя, де батьки своїм малим дітям 
поробили непомітні схрони. Зайдуть татари в хату, п’ють, їдять, ве
селяться, полягають спати, а вранці прокинуться, дивляться і не 
впізнають один одного. Так вони були розмальовані кимсь вугіллям; 
ще й шабель немає. Дивуються татари: «Що воно може бути? Адже 
в селі пусто, люди загинули».

А коли виходили з однієї хати, невідомо звідки щось прокричало 
їм услід:

— Турок, турок, з’їв сім курок!
— Ненависний татарин, ми кип’ятком тебе ошпарим!
Прокричало щось і знову стихло.
Постояли татари, подумали-подумали і знову вернулися у хату. 

Взяли жменю попелу і всю долівку в хаті ним посипали. А самі пі
шли. Довго їх не було. А коли прийшли, бачуть: на попелі — дитячі 
слідочки, що ведуть під піч. Татари туди — і давай шукати. Знайшли 
схроп і витягли двох хлопчиків: один років семи, другий — років 
п’яти. Там і шаблі свої познаходили.

Хотіли татариська зарубать дітей, але тут наскочив їх отаман 
і сказав:

— Я ціную сміливість і відвагу їх батьків. Та й вони хлопці 
з розумом, нехай живуть. Тепер вони нам не страшні, а село — спа
лити до єдиної хати, попіл розвіяти, щоб і сліду не лишилося.

Пішли хлопчики в ліс, викопали землянку і зажили собі серед 
лісу. З тих, кажуть, хлопчиків і ведеться родовід села Семок.

— Семочка жива! — кажуть ще й тепер люди про своє село.
І гордяться своїми предками.
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РИКІВ

Село наше походить з давніх часів. Ще з тих, як татари напада
ли. У нас, де тепер село, колись було пусто. Лише олені тут збира
лися на риковище. А коли татари натисли, люди якось зайшли аж 
сюди, тут оселилися і лишилися жити. Від них пішло село, а назва 
збереглася від того, що олені рикали на тім місці.

Таке я чула ще давно від старих людей.

ДОБРОГОСТІВ

Як нападали давно ще татари на наші землі, багато людей дуже 
бідувало. Лишалися без хат, не мали що їсти. Приходили до тих сіл, 
які обминули татарські загони, і просили допомогти.

Дуже славилося своєю гостинністю наше село. Тут кожному, хто 
потребував підтримки, чим лише могли, допомагали, а бодай погос
тили чим могли, бо голодували люди.

Тому й село назвали Доброгостів. То від слова «добре гостять». 
А, де тепер Уличпе, не йшлн, бо казали, що там «лячно». Від того 
й село так назване.

СЕЛО СОКИРНИЦЯ

Ще в далеку давнину, коли тільки почали виникати села, па міс
ці, де находиться зараз село Сокирниця, поселилася одпа людина. 
Це був опришок, якого звали Сокиркою.

Сокирка збудував собі дерев’яну хату і оселився в ній. Хату він 
побудував собі маленьку. Вона була з дерева, зрубаного тут, на 
місці. Покрівля на хаті була з трави і папороті. Вікна були дуже 
малі. За скло йому служила кожа із звірів. Замість гасу в нього 
служив жир, який він підпалював разом з корою дерев.

Жив він тут у лісі серед мальовничої природи. Дерева навколо 
своєї хати вирубував для вогню. Так утворилася навкруги його хати 
невеличка площа. Це була родюча земля. На ній він і господарював, 
орав і сіяв.

Недалеко від його хати проходила дорога, якою ходили і їздили 
верхи на конях.

Навколо його хати почали оселятись інші люди. Це були здебіль
шого втікачі від поміщиків, які не хотіли працювати на панів.

Хат ставало все більше і більше. Виникло село, і тут потрібно 
було дати йому назву. Люди вирішили назвати його іменем першої 
людини, яка оселилася в ньому. І звідти й походить слово «Сокир
ниця».

СЕЛО КВАСИ

Старі люди оповідають, що одного разу напали татари на міста 
й села Мараморощини. По зруйнуванню околиці тяглися через Чор
ну гору до Галичини.

Галичани довідалися, що йдуть на них татари, і скоро коло доро-
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ги в узкім зворі напарували собі каміння та понадрубували дерева. 
Коли татари надійшли, галичани подручали на них підрубані дере
ва та каміння й вибили всіх татар. Відтоді та дорога називається 
Татарський Плай, а те село — Татарове.

В тих часах многі люди повтікали в ліси. Межи ними була одна 
стара вдовиця, що втекла з двома дочками й коровою. Ця вдовиця 
вийшла горі річкою Кисвою аж під Близницю, на полонину Старий. 
Тут коло одного великого каменя трохи спочила й попасувала ко
рову. А тому, що ця жона була стара баба, то й камінь той назва
ли — Бабин камінь.

Одпочивши, вдовиця пішла далі на полуднє і на одному горбку, 
недалеко Чорної Тиси, зостановилася. З цього горбка увиділа вона 
маленьку лужину. На тій лужині поставила собі колибу. Думала, 
що туй не найде її ніхто і спокійно буде туй жити.

Але що сталося? Раз ішли коло Бабиного каменя опришки й зна
йшли слід корови. Пішли за слідом і незадовго спинилися коло ба
биної колиби. Баба страшенно напудилася. Але опришки бабу 
заспокоїли, бо виділи, що баба убога. А коли дізналися опришки, 
іцо то за баба, то помагали їй рубати дрова та приносили хліба.

Двоє опришків задумали оженитися з бабиними дочками, але пе 
було туй попа. Опришки зібралися й пішли за попом у Галичипу. 
Знайшли вони там попа, зав’язали йому очі, щоби не втік. Зібрали 
всі до богослуження потрібні речі й на конях скоро прибули на 
лужок.

Потім осіли там вони й привели також інші родини. На лужині 
коло Тиси виникло мале село, а що на його околиці находилося ба
гато квасної води, назвали й село — Кваси.

ЗМІЇВКА

У далекому минулому берегівські гори були вкриті лісами-пуща- 
мп, а біля західного їх підніжжя простяглося велике болото — Сір
чаний Мочар. У пущі водилась усяка звірка, росли дички, малина, 
гриби, а в болоті було безліч риби й дика птиця — качки, гуси 
й лебеді.

Так ось у цій пущі, далеко від людського житла, оселився якийсь 
чоловік — на невисокому пагорбі, на краю Сірчаного Мочара, на не
величкій галявині під древнім дубом. Це був чоловік у роках. їв він 
усяку лісову поживу, рибу, яку ловив у болоті. Цілими днями мо
лився. Так минали дні за днями, роки за роками, в самоті. Одного 
разу він зійшов до болота паловитп на вечерю риби й раптом почув 
дитячий плач. Чоловік пішов па той плач і побачив маленьке дів
чатко. Дитина гірко плакала. Навколо не було нікого, ніхто не ози
вався. А дівчинка була така мала, що ледве стояла на ніжках, і, зви
чайно, не могла розповісти, хто вона, звідки, хто її батьки, й імені 
свого не могла назвати.

Пустельник відніс дитинку в хижу, нагодував. Дівчинка пере
стала плакати й заснула. Дівчатко було червонолице, й він назвав 
її Розою. Минали дні й роки. Роза звикла до нього й кликала
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татком. І він дуже полюбив її, усією душею упадав коло неї. Навчив 
її грамоті.

Йшов час. Дівчинка виросла й стала стрункою красунею. Назва
ний батько почав умовляти її, щоб вона йшла в місто, шукала свого 
щастя межи людьми, а його лишила. Але дівчина нізащо не хотіла 
йти від свого коханого батька. І коли він постарів, вона вела хазяй
ство й ходила за ним.

А час невмолимо відраховував своє. Королі мінялися, й зрештою 
сів на угорському престолі Коломан, прозваний за любов до науки 
Книжним. З себе він був не дуже привабливим, можна навіть ска
зати — потворним, але це не заважало йому бути вельми войовни
чим. Задумав він поширити свої володіння й за Карпатами, захопи
ти сусідську Галицьку Русь, користуючись міжусобицею.

Призначив він збір війська в околиці Мукачівського замку. Поки 
військо збиралося, молодь розважалася полюванням. Погнавшись за 
пораненим оленем, один з витязів заблукав у берегівські ліси. І там 
ненароком зустрів Розу, яка збирала в лісі ягоди.

Юнак був вражений надзвичайною красою дівчини, спинив коня 
й почав розпитувати — хто вона, як вопа в такій глушині опинила
ся. Роза на все йому відповіла й повела до батька, який ласкаво 
прийняв витязя і розповів, як він знайшов малу дівчинку, як ви
ростив її, яка вона хороша, добра, що вона — єдина його втіха 
в житті.

Молодий лицар був так зачарований красою Рози, що відтоді 
щодня почав бувати в хижі пустельника. В серцях у юнака й дівчи
ни зажевріло кохання, яке згодом розпалилося великим полум’ям. 
Коли настав час рушати в похід, молодий витязь наважився свата
ти Розу, обіцяючи, що коли він залишиться живий, то повернеться 
й вони одружаться. Батько на це дав згоду.

Проте доля вирішила інакше. Коли дівчина якось у лісі збирала 
малину, вона наступила на гадюку й та її  вкусила. Гадюка була 
отруйна, й дівчина померла. Прибитий горем батько поховав її на 
лісовій галявині, під кущем дикої ружі, й цілими днями сидів біля 
могили своєї коханої дочки.

За якийсь час Коломан повернувся з походу, вернувся й молодий 
витязь, наречений Рози, але старий міг йому показати лише її 
могилу.

Глибока скорбота охопила молодого лицаря, і він довго стояв 
мовчки над могилою своєї коханої. Потім попросив у пустельника 
дозволу залишитись з ним, щоб не розлучатися з дорогою могилою.

Батько дівчини згодився, й вони лишились жити вдвох. Але тяж
ке горе остаточно підірвало сили старого, і він, відчуваючи набли
ження смерті, відкрив молодій людині свою таємницю, що він — ко
роль Соломон, син короля Андрія від Анастасії Ярославни, дочки 
руського князя Ярослава Мудрого, що він усі ці останні роки тут 
спокутував свій гріх — пролиту людську кров у міжусобних чварах.

Померлого діда молодий витязь поховав поруч з могилою Рози 
й лишився там у лісі жити відлюдником. Слава про нього рознесла
ся далеко, і до нього почали сходитись й інші знедолені. Вони спіль-
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по збудували церкву й монастир. Навколо утворилося селище, яке 
в нам’ять про смерть дівчини почало зватися Зміївкою.

Під час реформації народ прийняв учення Кальвіна, й монастир 
зруйнували. Але церква лишилася. Зробили її реформатською, тіль
ки образи всі повиносили, а фрески позамащували. Отак і досі сто
їть ця старовинна церква над селом на пагорбі, зберігаючи таємниці 
давно минулих часів.

ВЕЛИКА КОПАНЯ

Недалеко від того місця, де тепер село Велика Копаня, на висо
кій горі жив один цар. У нього були дві доньки. Старша була дуже 
файна і молодша файна була, але вже не така. Ота старша полю
била дуже красного простого хлопця. А цар її не хотів за нього да
вати, а заставляв її любити одного царського сина. А в’на того пана 
молодого не любила, ненавиділа його, тому і не хотіла іти за нього 
в жони. За се цар дуже розозлився на свою дочку та й покарав її. 
Казав, що тоді її  видасть заміж за того, що в’на хоче, як перекопле 
ту велику гору, що стояла на всьому тому місці, де тепер долина від 
Копані до Королева. Царська дочка дуже любила того простого хлоп
ця, тому вона і пристала на таку тяжку роботу, хотя цар наказав їй 
не давати ніякої серсами *, щоб копати, а требував, аби в’на копала 
гору руками.

Ота красна, як ружа, молода дівчина пішла і копала своїми бі
лими руками ту кам’яну тверду гору, копала аж доти, поки не від
копала її звідти. Тоді той злий цар уже нічого не знав, що казати. 
Хоть як не хотів, хоть як не сердився, але мусив віддати свою дочку 
за того простого хлопця, що в’на ’го так сильно любила. То був доб
рий і красний легінь.

А там, на тому місці, де та скеляна гора була, люди почали хат
ки собі будувати, і так помалу виросло село, що ще й тепер на честь 
тої дівчини зветься Велика Копаня. Бо то була велика дівчина, що 
таке могла зробити.

[СЕЛО ЛЕНКІВЩ]

Недалеко від Ленківців, що розкинулись над сивим Дністром, 
є химерної форми горб. Всі зовуть його Бабою.

Давним-давно стояв тут замок. Шила в ньому одна стара і дуже 
скупа багачка з своїми слугами. Звали ту багачку бабою Лейкою, 
а слуг її — ленківцями. В тої багачки та була дуже файна дочка. 
Лнчко мала до сонечка весняного подібне, а очі великі та сині-сині, 
як барвінок. Де, бувало, пройде, то мов весною навкруг повіє, а за
співає. то аж Дністер бурхливий затихне.

За добре серце і чарівну вроду люди любили красуню. А надто 
вже один бідпий наймит, високий та ставний парубок. Але Ленка 
хотіла мати собі багатого зятя і готувала для дочки з срібла-золота

* Серсама — інструмент.— П ри м,  з а п и с у в ач а .
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посаг. Від того посагу кам’яні склепи в підземеллях ї ї  замку вже 
тріщали. Всі знали: заховані срібла-золота скарби — то сльози і кров 
людські.

В неділю зранку, коли білий, як молоко, туман клубочився над 
Дністром, парубок, як завжди, ждав дівчину в придністровському 
яру. Ждав-ждав, а вона не приходила. Невже забула? А може зане
дужала?! Тоді вирішив піти в замок і тут все зрозумів: то баба Лен- 
ка вже десь вивідала про їх таємне кохання і звеліла прив’язати 
дочку за коси до воза.

Парубок визволив її з того полону і дівчина повела його до мами. 
Але багачка мала собаче серце і її  байдуже було до щастя і долі 
молодих людей.

— Ха-ха-ха,— аж зареготала вона, уздрівши поруч дочки убого
го наймита,— зять з пустою торбою!.. Торбарю нещасний, викинь 
собі з голови мою дівчину... Вона достойна багатого жениха, а не 
такого голодранця, як ти! Чим ти її нагодуєш, коли сам голодний 
ходиш?!

— Ми молоді і маємо силу в руках,— в один голос відповіли, об
нявшись, хлопець і дівчина,— і щось собі заробимо на прожиття, ва
шого посагу не хочемо.

— Ага, так ось як! — аж присіла від гніву баба Ленка. І, щось 
подумавши, раптом додала:

— Добре, хай буде по-вашому... Як зумієте насипати обоє за цю 
ніч на моєму обійсті такий горб, що з нього можна буде бачити на 
сто миль кругом, то справлю вам весілля.

Думала, що це їх зупинить. Але хлопець і дівчина любились по- 
справжньому. То ж готові були у вогонь і воду скочити, аби разом 
бути! Цілісіньку ніч носили й носили в поті чола землю й насипали 

'гору. Вже та гора досягла такої височини, як того хотіла Ленка, та 
не витримали молодята кривавого поту, впали знесилені перед са
мим сходом сонця на її  вершину і, обнявшись, заснули навіки... 
Тільки квіти стебла похилили з горя низько, а в Дністрі легенькі 
хвилі задзвеніли сумно.

А в цей час прокинулась зі сну багачка Ленка, протерла очі — 
аж перед нею височенний горб стоїть.. Вилізла вона на нього, щоб 
глянути навкруги, уздріла замучених молодят та так і закам’яніла 
за вчинену кривду.

Відтоді люди і назвали той горб Бабою, а село, що заснувалось 
поруч, Ленківцями — за ім’ям його перших поселенців.

В темних підземеллях того горба і досі заховані незліченні зо
лоті скарби, але докопатись до них ще нікому не вдавалось.

к о п и с т и н

Село наше Копистином називають. А знаєш, чого воно так 
зветься?

Був колись пан, на прозвище Дубровський. Мав собі три села. 
Два села — Івашківці і Колибані — стояли на горбі. Там люди са
дили бараболю, буряки. І хороший врожай збирали.
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Але панові було того мало. Він був дуже злий і жадний. Спіль
но б не робили люди, як би тяжко не гнули плечі, всьо йому каза
лось мало.

І було в него ще їдне село. Було воно в долині. Люди цего села 
сіяли пшеницю і жито. Панові Дубровському не тре було спускати
ся в це село, йому з гори було добре видко, як роблять люди. Він 
опреділяв, якщо на полі багато кіп, то буде багато хліба, а панові — 
доход більший. Ото від слів «копи стинати» і стали називати село 
Копистин.

СЕЛО СИМАКИ

У селі жив колись пан, був добре-таки багатенький, був жона
тий. Раз він десь собі поїхав з своїми панами, а пані зісталася вдома 
вагітна та заходилася родити. Ну, то привезли до неї пупирку-бабку 
там уже біля неї ходити. Та родилося у неї семеро синів-дітей. Що 
тут їй бідній робити — позор, що аж сім дітей. Що буде, коли приїде 
чоловік, ще може покинути. Пані тут злякалася. Вирішила пані це 
від нього закрити. Договорилася вона з покоївкою, щоб та забрала 
дітей та вивезла десь у ліс. Забрала покоївка всіх дітей та й повез
ла. Коли у лісі назустріч їй їде сам пан-хазяїн. Почав він питати, 
куди вона їде та що везе. Робити було нічого, вона мусіла розказати 
панові всю правду. Але пан дав слово покоївці нікому нічого не ка
зати і покоївці наказав, щоб і вона нікому нічого не казала. Забрав 
усіх дітей, завіз у город, найняв їм мамок і тих, що за ними догля
дали, а сам поїхав, куди йому треба, та приказав покоївці, щоб вона 
нічого не говорила пані. Через два тижні пан повернувся додому. 
Пані вже трохи одужала; вона йому нічого і він їй нічого не сказав. 
Діти ростуть, пан дає гроші, вчить їх. Діти повиростали, бо вже 
пройшов довгий час.

Пан у себе удома устроює бал, приїхало багато гостей. Приїхали 
всі його сім дітей, сім синів, всі гарні-гарні, високі, рослі, в одина- 
кових убраннях, подібні один на одного. Пані глянула — впізнала 
та й розірвалось у неї серце. З того часу сини розділилися надвоє. 
Частина села цього пана стала зватись Симаки.

БОГДАНОВА ГОРА

Високу Чигиринську гору люди назвали Богдановою горою. Во
на стоїть посередині Чигирина ніби великий насипаний курган.

Це чудодійне творіння природи виникло ніби по замислу люди
ни, на догоду оборонцям рідної землі. З цієї гори хорошо видно від
далені села, гори і низи Тясмина, далекі Придніпровські рівнини 
й ліси. В старовину на горі була неприступна фортеця. Багато не
проханих гостей-чужоземців поламали свої списи і ребра об цю го- 
ру-фортецю. Тут була розгромлена Наливайком стотисячна турець
ко-татарська орда; тут Б[огдан] Хмельницький розтрощив військо 
польського короля. Столітні діди й прадіди розповідали, що всім обо
ронцям Чигирина і землі рідної завжди допомагали громити ворогів
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не тільки козаки і селяни, а й сама природа. Народна правда завжди 
мусить перемогти всяке зло й неправду, тому й природа рідної зем
лі не може бути байдужою до всього того, що відбувається на нашій 
землі.

Одного разу Б[огдан] Хмельницький був обложений стотисячним 
ворожим військом на Чигиринській горі. Козаки хоробро боронили
ся, але не стало води і життя людей поставлено під загрозу.

Ворог вирішив узяти військо Хмельницького взмором. На висо
кій горі в козаків Богдана були великі запаси їжі, а води не було. 
Спершу почала гинути без води худоба, а потім і люди. І ось тут-то 
і прийшла на допомогу своїм синам рідна земля-матінка. Раптом на 
горі між кам’яними скалами забурлила свіжа джерельна вода не
стримним потоком. Старі люди догадувалися, що нібито вода пішла 
на гору з Тясмина тими підземними ходами, якими колись Хмель
ницький водив коні напувати до річки.

Це джерело спасло козаків від смерті. Набравшись нових сил, 
Б[огдан] Хмельницький розгромив вороже військо.

Козаки боронили свою землю, свій рідний дім, тому їм, як ка
жуть, і стіни допомагали.

З того часу це джерело продовжує існувати і невпинно, зимою 
і літом, тихо дзвенить непомітним срібним струмочком.

ВОВКІВ ш п и л ь

Ця місцевість була колись покрита непрохідним лісом. Там во
дились всякі звірі, а найбільше було вовків. Коло самого Вовнового 
шпиля не ступала колись людська нога. А коли Богдан Хмельниць
кий готувався до повстання, то непроходимі хащі на Вовновому шпи
лі стали любимим місцем таємних нарад козаків з Хмельницьким. 
Там вони переховували свої гроші і зброю під корінням столітнього 
дуба. Богдан Хмельницький до самої смерті. стояв за народ, хотів 
добра бідним людям.

Більше всього турбувало старого гетьмана те, що йому не вда
лося перебити всіх панів, що вони можуть знову коли-небудь повер
нутися на Україну. Перед смертю Богдан покликав до себе наймен
шу дочку і розповів їй усі свої сокровенні мрії, розповів їй усе те, 
чого не міг сказати іншим. Сідий і немощний гетьман сказав доньці, 
де знаходиться таємне дупло в столітньому дубі. В тому дуплі він 
заховав свою булаву. Недалеко від дуба була закопана козацька 
зброя. Але щоб знайти місце схованки бойової козацької зброї, то 
треба було стати на Петра у 9 годив ранку на самому шпилі і куди 
буде падати тінь від голови, там і шукати зброю.

Хмельницький більше дорожив зброєю, ніж золотими скарбами. 
Він знав, що ця зброя пригодиться внукам і правнукам в їх бороть
бі з ворогами нашої б а т ь к і в щ и н и .  Тому в найбільшому секреті він 
тримав цю схованку на Вовновому шпилі. Після того, як розповів 
про булаву в дуплі і  зброю у схованці, Хмельницький ще з більшим 
секретом сказав дочці для кого і для чого все це потрібне.

— Після моєї смерті,— сказав гетьман,— всякі гнобителі нама
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гатимуться пограбувати і поневолити нашу країну. А щоб цього не 
сталося, треба організовано бити ворогів і сміливо боронити рідну 
землю. Якщо люди самі не додумаються до цього, тоді ти перекажеш 
їм мій завіт. А коли вони не повірять тобі, дочко, на слова, тоді ти 
дістанеш з дупла булаву і покажеш її людям. Тоді вони повірять 
тобі. Потім булаву положиш на своє місце. Прихована зброя теж 
пригодиться, щоб нею постинати пусті панські голови. Перед своєю 
смертю, моя дитино, все це ти розкажеш своїй доньці. А як не буде 
в тебе дочки, то перекажеш мої слова найбіднішій жінці, щоб вона 
вірно послужила народу. Такий мій заповіт тобі, моя дитино, всім 
трудівникам і нащадкам землі Руської.

Кажуть, що не один раз послужили людям порада і зброя Хмель
ницького. Гонта і Залізняк разом з дідом Тараса Шевченка били 
панів тією ж козацькою зброєю, як це радив Б[огдан] Хмельницький.

Польські пани довго копали землю на Вовковім шпилі, все шу
кали скарбів і зброї Хмельницького. Одного разу, коли пани копир
салися у глибокій ямі, до їх підійшла жінка і сказала: «Не ви туди 
клали те, чого шукаєте, не вам його і взяти!» Поки паничі-копачі 
опам’яталися, то від тієї жінки і слід простив.

В 1905 році, коли почалася революція, мій батько бачив і тримав 
у руках ту саму булаву Б[огдана] Хмельницького. Батько говорив, 
що розмір тієї булави невеликий, зверху вона посипана цвітними 
камнями.

А зброя Богданова ще була дуже гостра і пригодилася повстан
цям в революцію 1905 року. Зараз булава Б[огдана] Хмельницького 
і деяка його зброя зберігаються в Києві, в музеї.

На Вовковому шпилі ще не все розшукано, що могло б посвід
чити про великі і славні діла Богдана Хмельницького.

КУЧМИНА ГОРА

Давно те діялося. Може, тоді, коли ще Хмельницького не було, 
а може, й пізніше. Але діялося те влітку. Світило сонце, кругом усе 
цвіло, буяло, у блакиті дзвеніли пташині голоси. Та от із півночі 
знялася хмара чорних воронів — супутників татарської орди. І тут 
над селом пролунало страшне: «Татари!»

Не встиг той голос загубитися серед віття дерев, як засвистали 
аркани і стріли, почулись страшні передсмертні зойки. Чоловіки і ті 
підлітки, що могли стати на захист свого села, взялися за сокири, 
коси і вила, кинулися на ворога. Та сили були нерівні.

За своїх убитих татари почали жорстоко мститися: не жаліли ні 
старих, ні малих. Людською кров’ю наповнився струмок, що про
тікав біля села. Мало кому пощастило сховатися у хащах та лісах.

Але кара не минула татар. Козаки, що вже кілька днів йшли 
слідом ча татарами, враз появилися на згарищах села. їх привели 
сюди люди з ближніх сіл, які знали про татарський напад. Козаць
кий отаман Кучма зліз з коня, зняв шапку і тільки сказав:

— Осе кров!
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На тім місці було основане потім село Осекрів. Пролунав наказ 
і кинулося козацтво на татар. Закипів за селом бій і скоро втих. По
хмурі та завзяті верталися з поля битви козаки. їх отаман Кучма 
не їхав; його везли козаки мертвого.

Похоронили Кучму за козацьким звичаєм, а могилу, яка носить 
назву Кучмина гора, козаки шапками висипали. Село ж стали на
зивати Твердині, бо твердо тримались тут козаки.

Чи правда це, чи ні, але так оповідають люди.

БОЙКОВА ГОРА

Ще за орди це робилось: жив тут дужий козак — Бойком звався. 
Коли прийшла татарська орда, то Бойко назбирав добрих хлопців 
і, де тільки міг, бився з ненависними ватагами татар. Йшов-йшов та 
й дійшов до нашої гори. Ото й обступила його орда. А він став на 
горі, зняв шапку та й каже:

— От тепер, пани-браття, далі я вже не йду; отут покладу го
лову, бо нема куди вже йти,— весь край наш стоптали татари.

— Де ти, там і ми ляжемо! — загули його хлопці.
Почалася бійка не на життя, а на смерть. Татар було сила, 

у Бойка — сотня-півтори. Ціла гора трупів була кругом, а татари 
все насувалися. У нього упав уже останній хлопець.

Пішли далі татари. Зібралися люди, що виховалися по нетрах, 
поховали Бойка і його хлопців. Ото з того часу часто вночі, поки не 
розкопали гору, люди чули ляскіт шабель; а коли розкопали, то по
чав ходити вогонь. Кажуть люди, що то Бойко шукає своїх хлопців 
навкруги, та все не знаходить.

ДІВИЧ-ГОРА

Коло Брідка є висока могила. Всі звуть ї ї  Дівич-Гора. Жив тут 
пастух і була в нього дочка-красуня. Таких уже не знайти. Де, бу
вало, пройде — мов сонце засяє, а промовить до вас, то аж серце 
зрадіє. Всі безмежно любили красуню та бажали щастя і долі.

Не судилась їй радість. Бо якось серед літа страшна вість-блис- 
кавиця гримнула людям: «Татари!» Крик, лемент і розпач. Пасту- 
хова дочка поспішала до батька в поле і потрапила в татарський 
аркан. Ой зрадів же проводир, як побачив красуню!

А коли хотів її  обійняти, то схопила ножа і пронизала груди по
ганцю. Остовпіло військо, на коліна впало і почало кричати:

— Ал-ла-а-а!
Збіглися люди озброєні, прибіг батько з мечем. Та застав лиш 

порубане доччине тіло. Поховали її в полі. Кожен кинув на могилу 
по грудці землиці.

Так віками, хто йшов у поле, кидав землі грудку, і виросла ви
сока Дівич-Гора.

114



МАРІЙЧИНА ГОРА

Біля самісінького Дністра, нижче від села Вороновиця Кельме- 
нецького району на Буковині, видніється невисока гора, яку нази
вають Барвінковою або Марійчиною. Щовесни ходять туди сільські 
дівчата за хрещатим барвінком, яким так люблять квітчати свої 
голівки, чепурити хати. А чому саме на цій горі так багато барвін
ку і чому ще звуть її  Марійчиною?

Це було давно-давно... Над Дністром розкинулось маленьке че
пурне село, в якому жив красень Іванко і його голубоока кохана 
Марійка. Коли вечір спускав свої темні крила на зморену за день 
землю і зорі купалися в теплих водах, приходили Іван та Марійка 
на берег Дністра. Тільки невгамовні солов’ї, що аж заливались 
дзвінким співом, були свідками того кохання.

Збиралися вже побратись, та чорним воронням упало на село та
тарське військо. Пішов захищати своє село Іванко і поліг у нерівно
му бою. Як презлючі голодні вовки, гнались чужинці за Марійкою, 
але не зловити їм бистроногу наддністрянку. Наче кізка перестрибу
вала з каменя на камінь. Спохватилась лише тоді, коли побачила, 
що опинилась на високій горі. Але вороги підступають. Куди схо
ватись? Що робити? Не датися в руки препоганим татарам. Огляну
лась, підняла руки і... ластівкою полетіла вниз.

З тих пір чимало протекло води в Дністрі, та гора стала нижчою 
і покрилась голубим, як очі Марійки, барвінком. І почали люди 
з того часу звати цю гору Барвінковою або Марійчиною.

КАРМЕЛЮКОВА ГОРА

Біля села Гуменці тече невеличка річка, а понад річку гай. Гай 
зелений, густесенький. Він піднімається на високу гору. Цю гору 
називають Кармелюковою. ї ї  знають багато людей. Колись на цій 
горі знаходили собі допомогу багато людей-бідняків.

Було це давно...
Пролетіла селами чутка, що з’явився на цій горі дуже хоробрий, 

справедливий отаман Кармелюк. Люди говорили, що він панів карає, 
а бідним допомагає, від багатих бере, а бідним дає. І пішли люди до 
Кармелюка, щоб разом з ним за вкрадену правду боротись. Але не 
всіх брав Кармелюк у свої загони. Він відбирав найхоробріших, най- 
сміливіших, тих, що не пожаліють свого життя за правду.

Зібравши хоробрих побратимів, Кармелюк водив їх на панів — 
кривдників людських карати, а людям правду розказувати, навчав, 
як з кривдою на двобій ставати. А пристановищем Кармелюка ста
ла гора. В ній були чудові палати, самоцвітами і золотом обсипані. 
Боялись пани повстанців, як вогню. Викликали вони на Кармелюка 
військо. Те військо шукало по лісах за Кармелюком, але знайти йо
го не могли. А то рідна земля ховала своїх синів.

Та розвідали якось пани, де Кармелюк притулок має, і захоті
лось їм скарби забрати і Кармелюка впіймати. Озброїли пани вій
сько величезне і підійшли до самої гори. Відкрились перед ними
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двері, що вели в глиб палацу. Кинулись пани скарби забирати, але 
раптом захиталась розгнівана гора і закрився вихід. Так і щезли 
ті пани. А славний отаман Кармелюк пішов у густі ліси і ще довго 
допомагав бідним людям.

А гору відтоді називають Кармелюковою.

СКЕЛЯ КОХАННЯ

Було це давно. Пани ще тоді на людей давили. Життя не було, 
сил не було працювати на них. Та молоді плечі все витримають, все 
перенесуть, аби лиш коханій добре та любо було.

Любив бідний Степан пані, графа ПІувалова племінницю, не за 
добро та коні, а за сині очі, біляві коси, добре серце. Та й вона його 
не цуралась. Вибігала після заходу сонця до нього в ліс і щебета
ла, як та пташечка.

Та не дадуть злі люди добру і коханню зжитись, серцю бідному 
з багатим з’єднатися. Донесли графу Шувалову в самісінькі вуха: 
«Кохається пані ваша, та й ще з мужиком». Розсердився граф, 
кров’ю очі налилися. Наказав своїм слугам Степана впіймати та 
й убити за те, що осмілився графського роду дотронутися. Схватили 
слуги Степана, привели до маєтку. А пізно ввечері бачили люди, що 
повели кудись Степана з зав’язаними очима, з руками, зв’язаними за 
спиною. А куди — то і по цей день не знають люди.

Та молода пані, мабуть, знала, що заподіяв злий дядько з її ко
ханням. Розповідали, що вся в сльозах вибігла вона з воріт багатого 
маєтку та й зникла в лісі. А на ранок найшли її тіло біля річки, над 
якою височіла горбата скеля; на ній засохли тоненькі цівочки крові. 
Скеля ніби плакала над розбитим коханням бідного парубка та ба
гатої пані.

А скелю ту з того часу прозвали скелею Кохання, назва якої 
збереглася і в даний час. Знаходиться вона в Тальнівському лісо
парку.

ГОРА БЛИЗНИЦЯ

Два брати-близнюки кохали одну дівчину. А були вони такі схо
жі один на одного, що дівчина кохала їх обох.

Одного разу вона їм сказала, що за того вийде заміж, котрий їй 
принесе із гір едельвейс.

Пішли брати-близнюки шукати едельвейс. По дорозі зустрілися 
з одним старим дідусем. Розповіли йому про те, куди і за чим ідуть, 
а дід їм і каже:

— Беріть мій едельвейс, хоч він трохи засушений.
— Ні, ні, дідусю! — відповіли брати.— Нам треба свіжий едель

вейс. Брати від вас старий, засохлий — то буде не по правді.
Тоді дідусь повів їх до одної скали, а там якраз ріс один едель

вейс. І рушили брати — один з одного боку, а другий — з другого. 
Тільки вспіли доторкнутись, як скала зірвалася і оба вони роз
билися.
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Дідусь повідомив про це дівчину. Вийшла вона на грунь і дуже 
плакала. З її  сльоз зробилося велике озеро, яке називається Орать. 
Від того часу і по сьогоднішній день люди цю гору звуть Близ- 
ницею.

ЧОРТОВІ ПАЛЬЦІ

Було се давно, ще при Марії-Терезії, тому років двісті, а може, 
й більше.

Сталося так, що рід графів Плавецьких вимер. Останній з них 
був убитий на ловах. Лишилася тільки одна комтеса, спадкоємиця 
величезних володінь вимерлого роду. Своєю красою вона славилася 
на тридев’ять земель.

І не дивно, що в неї без тями закохався володар Любовенського 
замку, князь Станіслав Любомирський. Це був гордий, колись дуже 
вродливий чоловік, але вже не молодий. Йому було так під п’ятде
сят, а може, й за п’ятдесят. А комтеса Клара тільки що встигла 
розквітнути. Чи був він нежонатим, чи вдівцем — нічого вже не ві
домо. Але відомо, що він до неї присватався й дістав відмову. Серце 
красуні на той час вже було зайняте іншим молодим лицарем.

Від того часу князь Станіслав був похмурий, лютий, як дикий 
звір. Він вирішив помститись гордій красуні за образу. Якби це бу
ло раніше, при Польщі, то справа була б дуже проста: він наді
слав би своїх гайдуків на Плавецький замок і кров’ю змив би завда
ну йому образу. Але що було можливим при Польщі, те неможливо 
було при Австрії, де цариця Марія-Терезія жорстоко карала за по
дібні злочини. І тому потрібна була інша помста.

Він увесь час сушив цим собі голову, але нічого вигадати не міг. 
Це його мало не звело зі світу. Кликали ворожбитів, знахарів — ні
чого не допомагало.

І ось одного разу прийшла циганка-ворожка. Вона йому сказала, 
щоб закликав на допомогу нечисту силу, і навчила, як цю нечисту 
силу викликати.

Тим часом у Плавецькому замку готувалися до весілля. День 
весілля вже був призначений, а гінці розіслані в усі боки із запро
шеннями для гостей.

Але й князь Станіслав не дрімав. Він готувався до помсти. Прав
да, його теж було запрошено на весілля, але він вирішив послати 
замість себе нечестивого. Ночами не спав і з допомогою циганки- 
відьми домовлявся з самим -сатаною. Довго радилися, вигадуючи 
найжорстокішу помсту. Нарешті вирішили, що нечестивий у весіль
ну ніч відламає велику брил;» зі скелі з Ломницької вершини й кине 
її на Плавецький замок.

За цю послугу князь Станіслав мав віддати нечестивому свою 
душу. Йому було однаково, аби помститись за образу. Він наперед 
тішився з задумапої помсти.

Нарешті настав той жаданий день весілля й помсти.
Довга весільна валка проїхала повз замок князя Станіслава, їду

чи до костьолу монахів-францисканців, де й відбулося вінчання.
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Коли валка їхала назад, її  з вікна свого замку проводжав лютим по
глядом князь Станіслав.

Настала ніч. Тиха літня ніч. У вікнах Плавецького замку зами
готіли вогні тисячі свічок. Весільне свято почалося.

Князь Станіслав із злорадісною усмішкою стежив за освітленими 
вікнами Плавецького замку, вичікуючи умовленої години. Наближа
лася північ. Нарешті годинник на головній вежі пробив північ. Але 
дарма Станіслав чекав. Тут перешкодила маленька несподіванка. 
Справа в тім, що нечестивий був напередодні запрошений іншим 
якимсь чортом у куми й на хрестинах так добре загуляв, що спав, 
як мертвий, і опівночі ніяк не міг прокинутись.

Князь Станіслав скаженів од люті й викликав циганку, наказав
ши їй негайно відшукати чорта. Відьма сіла на кочергу й полетіла 
до чорта, і бачить, що його чортиха ніяк не може розбудити. Тут 
і вона почала допомагати. Кінець-кінцем, б’ючи й обливаючи холод
ною водою, пощастило його розбудити.

Чорт скочив на рівні ноги й, лаючи кума, помчав на Ломницьку 
вершину. Відлунав од неї величезну скелю і полетів у бік Плавець
кого замку. Але було вже пізно. Влітку ж ніч коротка, а летіти було 
далеко, й скеля була нелегка.

Чорт з останніх сил летів, щоб не спізнитись. Але дарма. На пів- 
дорозі, коли він летів уже над Гайтовками, раптом у селі заспівав 
півень. І випала з чортових рук скеля. Він помчав за нею, щоб схо
пити її, але вона йому обірвала два пальці й зі страшенним гурко
том врізалася в землю. Щастя тільки, що впала вона недалеко від 
села.

Пальці нечестивого, що йому обірвала скеля, скам’яніли й гли
боко врізалися в землю. Від того часу, як два стовпи, стирчать у до
лині річки Попрада.

На ранок знайшли князя Станіслава мертвим. Його душа не зна
йшла супокою і, як кажуть, часами гуляє в руїнах стародавнього 
замку. Любовенським страшилом звуть його люди.

СМЕРЕКОВИЙ КАМІНЬ

Недалеко Ільниці, на північ, в ільницькім лісі є великий камінь. 
Називають його Смерековим каменем. Він е дуже великий, а висота 
його сягає понад сто метрів.

Відколи він там є — ніхто не знає, лиш старі люди оповідають, 
що він там є віддавна і в нім розбійники вирубали собі пивницю, до 
котрої складали свої крадені речі. Слід тої пивниці знаходиться ще 
й иині у вигляді малої хатчини.

Той камінь схожий на велику церкву, з багатьма турнями, на 
котрі мож вилізти, обходячи довкола сходами. На нім ростуть красні 
косиці й усякі рослини. На найвищій його турні ростуть красні ялич
ки й смерічки, звідки походить його назва — Смерековий камінь.

Близь каменя тече потічок, котрий день і ніч шепоче й розгово
рює з каменем. На другому боці потічка є горбок, багатий на білу
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глину. Переказують люди, що в тім камені е велика груда золота, але 
тільки то біда, що розбити його не можна, аби то вибрати, бо під 
нпм є велика морська вода, котра залляла би багато сіл і нароби
ла би велику шкоду.

КАМ’ЯНА БАБА

Більше як триста років поставив ї ї  там Богдан Хмельницький 
на лихо і страх панам-гнобителям. Колись там була велика площа; 
на тій площі Богдан Хмельницький з козаками судили пійманих па
нів і де кам’яна баба — відрубали їм голови. Ворогів же і гнобителів 
у трудящих завжди було дуже багато, тому і панської крові проли
лося там чимало. Але пани, як той бур’ян, множилися і росли на 
людське лихо. Хмельницькому не вдалося дотла викорчувати це от
руйне зілля. Тому він і поставив кам’яну бабу на страх панам. Не
звичайність цієї баби полягає в тому, що вона на протязі віків ви
діляла з себе пролиту панську кров. Порижіла польсько-шляхетська 
кров застерігала клятих панів і кликала людей знищувати своїх гно
бителів. Це і є доказом того, що Б[огдан] Хмельницький турбувався 
як про сучасних йому бідних людей, так і про майбутню долю дітей.

Перед смертю Хмельницький наказував людям берегти кам’яну 
бабу, щоб коли знову появляться якісь недруги нашого народу, то 
щоб і їм повідрубали голови.

Особливо помітна була панська кров на кам’яній бабі в старі 
часи. Лише після Жовтневої революції, коли нестало панів у нашій 
країні, перестала виділятися шляхетська кров з кам’яної баби. За
раз замість крові там залишилися червонуваті плями, подібні до 
ржавчини. Так і простояла вона протягом довгих віків як грізне за
стереження гнобителям. Під час війни фашистські окупанти боялися 
цієї баби і наказали поліцаям закопати її. А коли прогнали фаши
стів, то люди знову відкопали цю стареньку бабусю і поставили на 
те саме місце, де її  колись поставив своїми руками Богдан Хмель
ницький.

БАБА-ПЛАХА

Усякої розказують про оцю могилку, що коло неї камінна баба 
стоїть, де оце тепер дяк живе у старих попівських хатах, коло дере
в’яної церкви. Та й про саму бабу усякої почути можна.

На оцю кучугурку Микита Бевзишин-Кужівнин, що часом і за 
дяка на криласі править, як дяка коли немає,— каже «голгова». 
А москаль Кабачишин зве сю могилку «їшафотом», тобто шибени
цею, чи що. Мабуть, через те вони на неї так кажуть, що чутка хо
дить: либонь би то за судів Хмельницького прилюдно тут наглою 
смертю карали винуватців великих, найпаче зрадників усяких.

Бевзиха, сама стара, то ся прямо каже, що тут кати катували 
зрадників за судів таки Хмеля ще. Не однакові й тоді, видко, люди 
тут були: ті до ляха тягли, а ті — вже одлучались од його, самі хті- 
ли правити, порядкувати вже в своїй Україні. А може й опісля
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зрадники з’явились. їх не сіють, на їх не орють — самі родять, як-то 
кажуть.

Либонь тут, як розкопували місце,— то під хати, то під церкву 
землю звідси навозили,— то знаходили в одній стороні самі голови 
чоловічі, поскидані в кучу, а в другій — самі тулопища, жужмом 
лежачі, без голов уже. Та й про бабу саму кажуть, що се навмисне 
колись з камінюки зроблена була баба така, як і людина наче. Ка
жуть, що в неї плече одно було багато більше од другого. До цього б 
то плеча й голови одтинали зрадникам та всяким винуватцям проти 
українського гетьмана та старшини тодішньої. За спиною у цеї баби 
був великий ярок — теж би то на те, щоб сокира, чи шабля, чи чим 
там тоді голови одрубували, гаразд одцюкувала голову, як рубнути 
по в’язах.

Ще недавно вона стояла на самій могилці над шляхом, неподалік 
од повітки дякової. Та шляхом з гори вода все під весну та під 
дощі великі бігла дуже, та й підмивала край могилки, а баби наші 
набачили браву глину та й собі почали підкопуватися, поки дійшло 
до того, що камінюка не вдержалась та й скотилась на шлях.

Лежала вона довгенько, поки аж бог посухи не послав на хліб 
святий. Люди думали, що то й дощу через те не було, що баба за- 
нехаїна, та й винесли знову її на скелю, трохи далі од першого міс
ця, ближче до повітки. Але вода знову своє робила, а баби тож, а ді
ти й собі копались коло неї, поки оце недавнечко вона ще раз пова
лилась додолу. Її вже звели на місце, на якому лежала, тепер 
і поставили під скелею, побіля шляху таки[...]

ЗАЛІЗНА БАБА

Між селами Великою і Малою Селецькою здіймається гора. Зда
леку-здалеку її видно. А на ній, наче шапка на богатирському чо
ловікові,— могила. Велика така, півколом іде. А поруч неї — вали. 
І гору ту і могилу кличуть Залізною Бабою. Чому? Пояснюється 
це так.

Жила в цьому місці колись одинока вдова. Чоловіка її  було вбито 
десь у бойовиську. І ніхто їй більше не припав до серця. Так і віку
вала сама. І зналася вона гаразд на чарах. Тільки не на злих, ві
дьомських, а на добрих. Могла хвороби травами лікувати, від різних 
напастей заговорювати. Того люди хоч і побоювались її, як чаклун
ку, однак і шанували.

А одного разу напали на сі місця вороги. Хтозна і які — татари 
чи поляки, їх усяких багато приходило, зараз вже й забулося. Пішли 
чоловіки з ними битися. Рубалися-рубалися, та не змогли зупинити 
нечестивців. Полягли всі. Пішли тоді воювати діди та хлопчаки, які 
тільки могли утримати зброю. І їх здолали чужинці. Лишилися одні 
жінки з малими дітьми. Похапали вони малят і подалися в останній 
притулок — на гору, за вали.

З  радісними криками приступили туди вороги, бачили-бо близь
ку поживу. Та боронилися жінки з подесятеренною силою. Закидали 
нападників камінням, землею, збивали їх з гори вниз. Але все мен
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ше й менше ставало сил, все густіше летіли ворожі стріли. Ось-ось 
для захисників настане остання хвилина. Почали прощатися матері 
з дітьми. Плачем та зойками сповнилася гора.

А та чарівниця ходила там з чашею в руках і збирала туди всі 
сльози, які проливалися. Потім піднялася на верхівку могили, ро
зірвала на собі все — і сорочку, й волосся,— вилила на голову ті 
сльози і крикнула на весь голос якесь страшне закляття усім богам 
і усім чортам. Стільки чарівної сили було в сльозах, в тих материн
ських моліннях, що перетворили вони жінку в залізну, ще й верхи 
на золотому коні.

А тоді орлицею злетіла вниз і почала сікти чужинців наліво 
й направо. Вони ж їй нічогісінько не могли зробити. Всі шаблі об 
її залізне тіло тупилися, всі стріли та кулі відскакували. І злякав
шись, втекла вража сила далеко-далеко.

А жінка та вже не могла перетворитися в звичайну. Не дано їй 
було таких чар. Отож і стала вона на могилі, видивлялася, чи все 
тихо та спокійно навкруги, чи не підійметься пил під копитами чу
жих коней. І довго так стояла. Всі здалеку її бачили. Того й прозва
ли гору Залізною Бабою.

А потім вийшов час, і пішла вона в землю. І там, внизу, вона 
е. І кінь золотий там теж.

КАМЕНІ-БОГАТИРІ 
В ПОРОГАХ ДНІПРА

А

Нижче Лоханського порога, з правого і з лівого боку Дніпра, сто
ять два величезні камені, які звуться Богатирі. Правий Богатир 
стоїть у воді, недоходячи 20 саж[нів] до самого берега Дніпра. Лівий 
Богатир стоїть на сухому, на 10 саж[нів] одходячи од берега Дніпра. 
Назва каменів вийшла од суперечки татар та запорожців між собою 
за межі володіння землею. Запорожці казали, що земля по лівому 
березі Дніпра, проти Лоханського порога, зпрежда віків була ко
зацька; татари, навпаки того, казали, що та земля була татарська. 
Після довгого опору суперечники вирішили зробити так: запорожці 
виставлять од себе богатиря, а татари виставлять од себе богатиря, 
і нехай кожний з тих богатирів візьме по каменю і кине його через 
Дніпро — татарський з лівого боку на правий, запорожський з пра
вого боку на лівий, і де саме впаде чий камінь, там і буде того зем
ля. Ото і взялись ті богатирі за камені. А камені ж були такі, ратуй 
боже, величезні, що не можна того й змислити, скільки в них пудів! 
Так ото запорожський богатир як ухопив каменя та як розмахав йо
го в руці, та як киданув од себе, так він перелетів через увесь Дніп
ро й гепнувсь далі лівого берега Дніпра. І так же гарно він, той 
запорожський богатир, посадив свого каменя, що його й досі не за
мулила вода. І коли добре придивитися до нього, то можна на ньому 
побачити й глибокі вдавлини од пальців того запорожського богати
ря, який держав його в руці. І шумів же, воно мабуть, той камінь, 
коли летів через Дніпро! Десь гуділа од нього вся земля!..
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Ну, а татарський богатир, який кидав камінь з лівого боку на 
правий, не здолав перекинути його на правий бік ріки: він посадив 
його в воду, недоходячи до берега Дніпра. В велику воду цей камінь 
весь заливається водою й замулюється мулом.

Од тих ото суперечників-богатирів і самі камені почали зватись 
Богатирі. Оце так казали колись запорожські діди. А тільки, як ка
зати по правді, то запорожському богатиреві легше було кидати 
свого каменя, бо він шпурнув його з високого берега вниз, а татар
ському богатиреві прийшлось кидати свого каменя супроти гори, 
через що він і посадив його в воду.

ДВА КАМЕНІ-БОГАТИРІ 

Б

Розказують старі люди, що колись, дуже в давню старину, зі
йшлось два богатирі: один став по той (лівий) бік Дніпра, а другий 
по цей (правий). Зійшлись та й кричать один другому через Дніпро. 
Цей каже:

— Уступи мені місто, я поселюсь з своїм народом.
А той каже:
— Ні, я заселю цей край; геть ти відціля!
Тоді богатир з правого берега й каже:
— Коли так, то давай лучче поміряїмся силами: хто кого пере- 

силе, того й земля буде.
— Давай,— каже богатир з лівої сторони.
Взяли вони, поотколупували з скель каміння одинакової ваги, 

поставали на горі, понад Дніпром, той з того боку, а цей з цього, 
і давай шпурлять.

З лівого боку як кинув богатир камінь, він і впав біля цього бере
га в воді, недалеко від Стрільчої скелі; тоді з правого боку богатир 
як шпурнув свій камінь, він так і опинився на тім боці, на сухому 
березі. Тоді богатир з лівого боку й гука:

— Ну, коли так, так я піду дальше, а ти заселяй землю.
І пішов богатир дальше, а цей поселив народ свій і по цім, і по 

тім боці. На тім камені, що з лівого боку, і досі зостався слід якраз 
в тім місці, де богатир брався руками: так руки й знать — і пальці, 
і долоні.

ДНІПРОВІ ПОРОГИ

Як ще ріки нікоторої не протікало, так Десна була старша за 
Дніпра. Стали вони спорить: «Которе прудче з нас двох пробіжить, 
то те буде старше». Так Десна зараз же, як заспорилась, порізалась, 
де низькі міста, щоб їй легше було, а Дніпро іще до батька пішов 
благословитися (а в їх батько — море, мабуть); так він порізавсь 
горами, бескеттями, поламався скрізь. Десна баче, що не випереде 
Дніпра, що Дніпро горами порізавсь, так вона стала рвать каміння 
і гатить Дніпро, щоб самій раніш порізаться (а тоді каміння ще не
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закляте було, тільки вже не знаю, коли його матір божа закляла?) *. 
І вона у дванадцяти місцях гатила його, і поробилось там дванад
цять порогів; а посередині чотири рази перегачувала. Нанасицький 
зветься — там камінь поріс; у чотири раз а каміння тут лежить 
і учетверо проти тих, а то й у дванадцять раз дужче кидає проти 
тих... А звуться пороги так: первий — Кодацький, що коло Кодаків, 
де волохи живуть — тілохранителі; другий — Сортцький — це не ду
же великий; третій — Лаханський; четвертий — Вольнига; п’ятий — 
Нанасицький (коло кожного й канава є ) ; а шостий — Богатир — там 
богатирі камінням кидались через Дніпро, так цей, що кинув з пол
тавської сторони, так камінь трохи не перелетів, а впав у воду, а той, 
що з другого боку — як кинув, то на тому камені аж п’ять пальців 
знать, і впав камінь аж на кручі.

А сьомий — Дзвонецький; восьмий — Будилов; дев’ятий — Воро
нова Забара — він не поріг, а скрізь по йому каміння розтикано — 
там камінь, там камінь — гірше в йому йти, як у порозі. Десятий — 
Свистун; одинадцятий — Гадюче Горло — там у його, як у горло 
йти, річечка така, так туди пліт як мотильне хвостом!.. Литвини, як 
держать люльку в зубах, то хоч сам і вдержиться, то люлька небез- 
премінно з зубів вирветься (а вже вони ніколи люльки з зубів не 
випускають), а которий не вдержиться за бабайку, то так і поле
тить в воду!

Дванадцятий — Вовчок.
Перепливши пороги, у Кічкас не допливать, то там, у праву ру

ку, Забара-Розбійник зветься — його незамітно над водою; як лоц
ман добре його не знає, то завжди пліт на йому потрощитьі[...]

ОСТРІВ ПЕРУН

До приняття нашими предками християнської віри, кажуть, се
ред Києва стояв кам’яний ідольський бог Перун, з золотою головою. 
А тоді, як києвський князь Святославський привіз до Києва од гре
ків християнську віру, того бога скинуто було в Дніпро. І поплів 
той Перун униз за водою, і спинився аж між порогами, коло висо
кого скелястого острова, супроти Тівільжана. В тому острові є ве
лика печера, і в тій печері й оселився той бог Перун. Там він пере
кинувсь у семиголового змія. Від того Перуна-змія й острів прозва
ли Перуном, а печеру — Змієвою. В тій печері, казали старі діди, 
були двері: сперше залізні, а тоді золоті; а всередині стояли столи: 
сперше срібняні, а тоді золоті. На столах були дуже дорогі скатерті 
з золотими китицями по углах. Усе там було дуже гарно вбрано, 
тільки нікого не було видко, а тільки чути було, що там хтось-то 
дуже тяжко стогнав в самій глибині. А стогнав не хто ж, як семиго- 
ловий змій. Люди боялися лазити в ту Змієву печеру. Тільки один 
дід Винниченко ходив туди, бо він був великий волшебник. Він брав 
з собою свічку і з нею влазив у печеру, а що він там робив, то

* Камінь ріс до того, поки Христос жив на землі, а як він умер, то й ка
міння перестало рости.— Пр им,  з а п и с у в ач а .
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невідомо. А як коли було влізе, то там підніметься такий страшепиий 
гул, що аж усе каміння того острова тріщить. А гул йшов від то
го ж семиголового змія. Той великий семиголовий змій часто вилітав 
з печери, хапав скрізь красивих дівчат, жив з ними, а потім пожи
рав їх.

Одного разу він притяг якусь цареву дочку і вже був почав над 
нею знущатись, та бог наслав туди такого богатиря, який убив того 
лютого змія, а з царівною одружився і мав від неї три сини-соколи.

На самій голові того острова Перуна лежав великий плоский ка
мінь, а на камені був якийсь напис — не по-нашому написано. Ба
лачка йшла, що під тим каменем закопано багато золота, а зверху 
золота ще й зарито чоловіка, щоб він стеріг те багатство. Так ко
лись-то, дуже давно, приїздили туди якісь-то невідомі люди, підня
ли той камінь та й забрали все те, що там було. Брали стільки, скіль
ки хотіли, а кістки чоловіка, якого там справді було поховано, геть 
скрізь порозкидали.

Тепер у ту Змієву печеру, як коли дощ, ховаються пастухи. Во
ни кажуть, що всередині там так: курінем діло, а вгорі є невеличка 
щілина, крізь яку в ясний день пробивається соняшний промінь.

ШВЕДСЬКІ ВАЛИ

Війна була сильна, ворога було багато. От рішили наші козаки 
плугами землю орати, вал земляний насипати та рідну землю від 
ворога обороняти.

Довгий-довгий вал вийшов, по всьому Переяславському району 
простягся. От пішов швед у наступлєніє, а наші оборонці з валу здо
ровенну колоду як пустять, то вона всіх підряд і давить. І так кож
ного разу: як тільки поткнуться шведи, так на них зверху колода. 
Не змогли вони ті вали приступом взять, не пройшли далі на землю 
українську.

Після того люди і нарекли це місце Шведськими валами.

СТОРЧАКОВА МОГИЛА

Коло Новомосковська, на місці якого, гадають, була Січ, знахо
диться могила під назвою Сторчакова. Одна старуха розказала, від 
чого пішла ця назва. В Січі був козак за іменем Сторчак; за щось 
його присудили повісити. Але між запорожцями був закон, який 
звільняв того від смертної кари, на якого яка-небудь незамужня 
жінка накине хустку перед стратою засудженого. Це було знаком її 
любові, за яку врятований повинен був платити згодою на одру
ження.

Юрба проводжала красивого,, поважного запорожця Сторчака до 
шибениці. З похиленою головою і опущеними вниз очима, але твер
дою ходою, йшов він на смерть, яка тепер здавалась страшнішою, 
ніж в розпалі грізного бою, який часто із радістю він зустрічав. По
вільно наближалася вирішальна хвилина... і щоб умерти, заспокоїв
ши душевну тугу, Сторчак став читати тихо, які знав, молитви.
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Раптом юрба розступилася: до нього підбігла жінка і покрила 
хусткою його голову. Сторчак скинув хустку, подивився і сказав: 
«Е, вже як з такою жить, так лучче вішайте, братці!» Запорожці 
з захопленням зустріли браву відповідь: послали гінця до кошового 
;і повідомленням про молодецький вчинок, в надії помилування то- 
париша, а між тим суд здійснювався своїм порядком, страта набли
жалась, і пока гінець вернувся з помилуванням від кошового, Стор
чак уже висів посинілий і помер справжнім запорожцем. В пам’ять 
йому висипали високу могилу, від нього і пішла назва «Сторчакова».

ПАРАСЧИНА МОГИЛА

Діялось це в сиву давнину, коли тут панували турки. Наче чорні 
круки, налітали вони на міста й села Буковини, грабували людей, 
забирали в неволю вродливих дівчат і хлопців-богатирів. Не обми
нули вороги й нашого села. Награбувавши всякого добра, схопили 
чорнооку Параску — єдину в батьків дочку, кинули її в сідло і по
гнали коней на південь. Як тільки буковинка побачила, що її рідне 
село зникає з очей, вона вирвалася з поганських рук і кинулася ті
кати. Турки перегородили їй дорогу кривими ятаганами. Та любов 
до рідного краю була над усе. Відважна дівчина сміливо кинулась 
па вістря ятаганів. Там, де впало тіло вродливої буковинки і потек
ла червоними струмочками її кров, викопали люди яму і з великими 
почестями поховали Параску, насипали високий курган-могилу, який 
і до цього часу називають Парасчиною могилою.

МОГИЛИ БЛИЗНЮКИ

З чого вийшли отут могили Близнюки? Давно це було: може, за 
сто років, а може, ще й більше того. Шив тут якийсь великий пан- 
воєвода. І була у нього молода, дуже гарна дружина, яку він над
звичайно любив і беріг, як своє око. Вона одповідала своєму чолові
кові тим же. Отже, злі та завидливі жінки не могли цього пропусти
ти: вражі баби підіслали до того пана ворожбійку, і та ворожбійка 
наклепала на дружину пана, буцімто вона потай кохалась з іншим 
чоловіком, од якого і народить двойнята. На ті слова ворожбійки так 
і сталось: у пані справді народились близнюки. Тоді пан, побачивши 
таке, звелів їх забити, одвезти в степ і там поховати. Дітей забили, 
одвезли в степ, заховали одного коло одного і над кожним насипали 
окрему могилу. Ото з того й вийшли Близнюки-могили.

СВИРИДОВА МОГИЛА

І

В двох годинах ходу від фортеці Кілії по шляху до Бендер є в по
лі могила, на вершку якої камінь з вибитим хрестом. Про неї опові
дають таке. Була на Волощині одна велика чарівниця і мала дочку 
таку гарну, як зірка. Та дівчина боялася й не любила турків. Коли ж
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стали свататись до неї різні бояри й князі, вона сказала, що за того 
піде заміж, хто з своїм військом тричі переможе турків. Саме тоді 
йшла війна з турками. Серед тих, що прагнули її, був і один боярин 
з далекої землі на ім’я Свирид *. Почувши про це, він радився з ча
рівницею, яка дала йому такого зілля, що коли його випив, побачив, 
як на долоні, прийдешнє: що він, яке б не було мале його військо, 
тричі поб’є найбільші турецькі сили. Отже, пішов воювати і тричі 
переміг ворога. Потім повернувся, щоб одружитися з красунею. Бу
ло це саме тоді, коли один молдавський боярин, закохавшися в цю 
красиву дівчину, засипав її багатими подарунками. І хоч дівчина 
тримала своє слово, її  мати, зачарована тим багатством, ладна була 
одружити дочку з тим можновладним боярином. Небажаним їй був 
приїзд Свирида, тим більше, що він уже мав повне право на її  дочку.

Стара чарівниця знала, що не воювати вже більше Свиридові 
з турками, і напоїла його вдруге зіллям, і все те, що раніше побачив 
у своєму прийдешньому, він забув. Свиридові ж вона почала гово
рити, що повернувся з війни саме тоді, коли турки стали найнебез- 
печнішими. В той же час і той багатий боярин прислав до нього по
слів, які повідомили, що після відходу Свирида турки посміливіша
ли і стають все страшнішими. Юнак, підбурений сумлінням, з од
ного боку, і хитрим підхлібством, з другого, покидає свою ридаючу 
наречену і вирушає в похід; зустрів турків над Дунаєм і вступив 
відразу з ними в бій. Але, переможений, згубив все своє військо 
і сам загинув. Кілька уцілілих його товаришів насипали йому ту 
могилу і положили на ній камінь з хрестом.

Потім турки забрали ту гарну дівчину, а стару чарівницю чорти 
аж досі топлять щоночі в одній, викопаній серед поля криниці, на 
милю навколо якої нема людського мешкання.

II

Був, кажуть, колись чоловік Свирид. То як дождався великодня, 
то й думає собі: «Кажуть люди — Великдень. А побачу я, чи справді 
великий день? Чи багацько я виору?» І от, на самий перший день 
світлого празника запряг до плуга волів да й з наймитами й пішов 
орать. Люди ж в церкві богу моляться, а він оре. Уже й виходять 
з свяченими пасками додому, на дзвониці в дзвони дзвонять, а він 
ще оре. Тільки що почали, може, скибу десяту одкидать, аж під 
землею щось загуло страшно-страшно, так, як часом далекий грім 
загуркотить, і Свирид разом з волами так і провалився скрізь землю. 
А на тім місці стала могила. Вона й досі зветься Свиридова моги
ла **. То, кажуть, як інколи прийдеш на ту могилу да приложиш 
ухо до землі, то все неначе хто волів далеко поганяє, так і чутно: 
«Гей, гей!»

* Ізопольський припускав, що Свиридом міг бути відомий в історії геть
ман Іван Свірговський. За піснею, він поліг недалеко від Кілії в 1574 р.— 
Упор.

** Свиридова могила знаходиться в с. Красилівка, в 15 верстах від Борзни 
Чернігівської губ.— Прим,  з а п и с у ва ч а .
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ЛАУРА

На Буковині, між поселеннями Красноїльськом та Іжевцями, 
розкинулася справжнісінька підгірна полонина. Відколи світ, від
тоді й судилося їй худібку приймати. В ті давні часи полонина на
лежала, звісно, дідичу. А в нього без ліку худоби було і слуг доста 
мав. Родина складалася з п’яти осіб: пан, його господиня і три до
рослі дочки. Згодом найстарша, Стелла, віддалася за сусіднього па
рубка заможного, середуща, Кокуца,— за повітового урядовця, а най
молодша, Лаура, всім рішуче відмовляла; жоден з тих, хто сватав
ся, не до серця їй був.

Старий батько Іжеску брався муштрувати найменшу доньку.
— Роки йдуть, всі багаті хлопці женяться, а ти сидиш, казна- 

кого чекаєш! — не раз було вичитував.
— Не піду я за немилого, тату! — мовила дівчина.
Старий хотів далі розширяти мошію свою і знову наступав:
— То йди за Флорю, доню. В нього землі, худоби багацько. Ши

тимеш і горя не знатимеш!
— Ні, тату! Ні землею, ні худобою серце не вгамуєш.
Але про кохання своє вона не зізнавалася. Що не день Лаура 

відпрошувалась на полонину. Повільними кроками виходила на са
мий верх, лягала там на угрітій сонцем поляні і, уставивши оченята 
в бездонну небесну блакить, лежала так цілими годинами. А мислі 
пливли так, як оті хмарки білі в небі — такі ж чисті, такі ж вибагли
ві. За день квітів та ягід назбирає, принесе додому. А на запитання, 
чого щодня на ту полонину бігає, любов’ю до овець відбивається.

Та не йняв віри старий Іжеску, переодягнувся у ведмежі шкури 
і собі подався на полонину ще вночі, аби підстерегти, що робить тут 
його наймолодша донька. І коли сонце сипало тепле проміння, а ро
си виблискували лелітками, він вже був замаскований під штубом. 
Попервах пройшла отара, яку проводив вівчар Івоніка.

Надзвичайної краси був хлопець. Чорні кучері спадали на його 
світле чоло, рум’янощокий, добрий флуєраш. Неподалеку сів на пе
ньок, вийняв з-за пояса сопілку і заграв вівчарську думу. З-за гор
ба, немов квітка чарівна, виринула Лаура. Підійшла і обвилася на
вкруг вівчарської шиї, мило гладила його кучерики, цілувала губи. 
Вона кохала Івоніку й пішла б у світи далекі, аби тільки з ним бути 
разом. Вона пішла б і вночі навіть по місяцевій срібній струні, аби 
тільки коханого видіти.

Старого під штубом аж затіпала пропасниця, коли вздрів таке. 
Але стримався і повернувся додому. Розповів старий про оказію, яку 
бачив. Змовилися силою віддати Лауру за багацького сина. Призна
чили весілля. Напекли і наварили, всіх багачів поскликали, відтак 
і Лаурі вінок на голівку поклали.

А коли почет молодого наблизився, Лаура крізь сльози вигук
нула:

— Не піду за багацького сина, я для Івоніки-вівчарика суджена.
Попервах впала голівкою в подушку і сльозила, гейби дрібним

дощиком. І тут же перекинулася в квітку полонинську.
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Оповідають, що й дотеперки, коли молодик настає, на полонині 
з’являється дівчина-квітка й гукає на свого Івоніку. І вона у відпо
відь чує невидимий голос в місячній ночі, в журкотінні струмка чує 
шепоти солодких уст, а в шумах смерек — сопілкові флоєрні співи.

Отож назва полонини, що між Іжевцями і Красноїльськом, і по
ходить від багацької доньки, що навіки покохала вівчара Івоніку.

САМОПАЛОВА ДОЛИНА

Розказують люди, що колись на місці нашого села були одні ліси. 
Як стали вже дуже пани лютувати, то тікали люди від них і осіда-і 
лп тут. Рубали ліси, робили землянки, а земля була добра, багата.

Потому пани і сюди стали руки простягати, хотіли і тут всім 
заволодіти. А на те врем’я в ці місця переселився козак один, ш} 
прозвищу Самопал. Казали, що він раніше воював десь. Певно, 
й справді так було, бо бачили люди, що дуже вже добре вмів він' 
стріляти.

Но як стали вже пани й сюди залізати, то став той Самопал лкИ 
дей підбурювати. Ще взяв пару чоловік, наробили вони тих самопа
лів і надумали не пустити сюди пана. А пан теж мав своє войсько..

Одного разу в селі було свято. Чоловіки всі повпивались та й по-і 
засинали. А знайшовся серед них один, який полакомився на гроші: 
і зрадив їх панові. Той з своїм войськом напав тої ж ночі і малої 
кого з чоловіків в живих лишив.

А для Самопала видумав він страшну кару. Панські гайдуки чет І̂ 
вертували козака, а голову повісили на майдані, в центрі села. Але* 
людей вони цим не залякали. І до цього часу люди переказують про 
того Самопала, а долину, в котрій його четвертували, назвали Само- 
паловою.

ГОНТІВ ЯР

Гонтовим яром звуть ту долину * від того, що там колись биВСЯ' 
Гонта з ляхами. Покійний Дмитро Димчуків — оцих Димчуків дід — 
розказує, бувало (він, бачиш, сам був у гайдамаках), як зійшлись 
вони отам з ляшвою: вони йшли від Верхнячки, а ляхи з Івангоро- 
да, та якраз зустрінулись в оцім яру. Він, бувало, й пісню співав, 
в ній вищитує, скільки ляхів забито було тоді; мій брат Мирін умів 
співать цеї пісні. Але якось раз, як почув окоман, що він виспівує, 
та й довів до графа (граф Комаровський управляв селом Шукайво- 
да), то як дали йому в дворі щось різок з двісті, то відтоді я вже 
й не чув. А погано колись було: так вийдеш на вулицю та заспіваєш 
пісню про козаків, то гляди, другого дня вже осавули й провадять 
парубка до двора. Ну, а там, звичайне, медівником не нагодують, 
а зараз звелять спускать штани. Отож від того тепер і пісень спі
вають все таких поганих; а як ми парубкували, то все, бувало, спі-

* Вона знаходиться у двох верстах на південь від Христинівки,— Пр им.
записувача.
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паємо про козаків, про Залізняка, Нечая тощо. А тепер нічого цього 
по вміють.

Еге, бач, так ото, бувало, покійний Дмитро збере хлопців на ву
лиці коло себе,— він таки добре старий вже був, нічого не робив, 
а так ходив собі,— ото збере та й почне розказувати про Гонту, Ря- 
боконя. Отож і розказує, бувало, що як зустрінулись вони в цім яру 
з ляхами, то вистрелили разів там кілька, ляхи лягли покотом, а ті, 
що ще лишились живі, зараз назад, козаки за ними і прогнали їх геть 
аж до Сичівки. А тут шукайводські та ївангородські люди з косами 
та вилами і переступили їм дорогу. Тоді козаки ззаду, а люди спере
ду — і геть-чисто всіх виклали на місці. Кажуть, що ото й могила, 
що за Чуплюковим хутором стоїть,— то то над ними висипана. 
А в Гонтовім яру то й тепер інший раз, як оре чоловік, то, гляди, 
й виоре або списа, або шаблю.

ДІВОЧИЙ ЛІС

Чорні ворони вкрили тоді зелену Буковину. І не зеленою уже 
була вона, а червоною. Од крові людської почервоніла. Бо турки 
і татари посікли народ, вогнем спалили його оселі. Котрі люди уці
ліли, у гори відступили. А там, у темних і дрімучих лісах, село за
снували. Обклали його кам’яними скелями, земляними валами, аби 
ніхто не міг добратися, бо знали, що людожери-турки і татари не 
спиняться, а шукатимуть і, яко сарана, лізтимуть у всі закутки про
сторів, у нетрі лісові, аби найти й поживитися людом.

Отож у алярмах і жило село над Черемошем. І зачули турки, що 
в горах е гуцульське царство-государство. І рушили шукати його. 
З пізьмою варвари пішли на гори. Блукали довго, мо, й рік і два,
бо вся уберя дрантава вже на них була, і лиця їх  попісніли, бо їж і 
гей бракувало і довго ніц не їли. Цілий ботей турків вийшов на зруб- 
кичеру. Там постояли, а відтак пустилися на худібку, яку випасав 
Івасик і Маринка. Порубали-поз’їдали корівки, а овечки, блеючи, 
повтікали куди котра.

— Івасику, любий! Біжи хутко в село і дай знати,— сказала Ма
ринка.— А я, мо, забаламучу турків, поки наша фантерія до оборо
ни ся зрєхтуе.

І Маринка тутки забігала по стежечках, поплюскуючи ніжками. 
То зупиниться на хвильку, набере повні груди гірського повітря, на
п’ється водиці, то знову ніби злітає, бо від тої водиці немов криль
ця виростали і страх пропадав, і летіла б до верхів, до хмар, до сон
ця, аби лиш ворога зупинити.

Івасик борзенько через чагарники, через малинники вибрався на 
плай, а далі блискавицею полетів до свого села, аби донести якнай- 
прудкіше сумне віданєчко.

Заки Івасик біг, Маринка заманила турків у другий бік кичери.
— Веди, бестіе, на дорогу,— покрикували отамани-султани.
Та Маринка їх  вела туди, де найгустіші зарості, де найглибші 

вершеді і холодні води.
— То чи не брешеш, дівко? — змикитили турки.
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— Ні, панове, ходімо скоріше, зараз село буде.
І довго вони ще йшли. Навіть нічка застала їх у лісі. І не так 

сталося, як туркам гадалося. Маринка завела їх у таке місце, аби 
ніколи більше не змогли звідти вийти. А коли добре стемніло, небо, 
немов батогами, пороли блискавиці, тріскала громовиця, до землі зги
налися дерева, декотрі навхрест перепліталися, інші буря вивертала 
з корінням і кидала долі. Навкруги клекотіло, стогнало. І раптом 
зсунулися гори у велике озеро. Всіх турків воно намертво поглину
ло. А на шпилі найвищої гори стояла Маринка. Уцілів і султан-ту- 
рок. З пізьмою в серці вихопив шаблю і стяв Маринчину голівку. 
Заструменіла гаряча кров. І теперки оповідають, що та крівця як 
на камінь впала — калиною там стала. І простягнув до неї руку ту
рок, але тут же спопелів. А на тому місці, де озеро виблискувало, 
зразу появився густий ялиновий ліс.

Певне, чували, що ялин у Карпатах є доста? Це правда, а як хто 
не йме віри, най приїздить туди і побачить ліс, названий Дівочим, 
а серед гір — квітучі села, а в них живе покоління предків, яких 
урятувала дівчина Маринка від смерті.

ЛІС ВИЛА

На північний захід від Ленківців є ліс, що його називають Вила. 
Старі люди розповідають, що під тим лісом давним-давно, при тур
ках, якийсь місцевий чоловік тримав клаптик поля.

Одного разу він разом з своєю молодою жінкою-красунею склада
ли там сіно. А коли настав час обідати, сіли відпочити. Жінці захо
тілось пити. Вона встала і пішла до кринички.

Але не встигла нахилитись над джерелом, щоб зачерпнути води, 
як з лісу вибіг турок і схватив ї ї  на аркан. Зойк почув чоловік. Він 
кинувся їй на допомогу і з розгону підняв турка на вила.

Тому й ліс зветься Вилами, що він росте поруч того місця, де 
сміливий чоловік врятував жінку ними від поганця.

УРОЧИЩЕ ШЕВЕЛИНА ЛУЧКА

Колись були тут шведи, шаталися розбиті; видно, що не армія їх 
тут уже була, а остатки армії. А їх армію побив під Полтавою цар 
Петро Перший.

У цьому урочищі, в лузі, баба убила кочергою одного такого шве
да. Од того часу урочище й почали називати Шведова Лучка. А по
тім назву перекрутили і стали називать урочище ІПевелина Лучка.

ДВІ СЕСТРИ

Біля великої води (цебто десь біля пашого моря) жив колись, 
кажуть, старий рибалка. Дружина його давно померла, лишивши 
небораці двох дочок. Одну з них, старшу, звали Азою, а другу, мен
шу,— Золотокосою Піщанкою. Сестри були такі красиві, що хто їх 
було угледить, той уже й про сон забуде: все про них думає. А дів
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чата шукали свого щастя перебірливо, ніхто із місцевих парубків не 
припадав їм до серця.

Аза щодня сиділа на березі моря, на високій кручі та все вигля
дала когось. Мабуть, свого судженого, який поплив у далекі світи 
і там, як переказували люди, загинув від ворожої шаблі.

І ось одного разу, коли дівчина сиділа ось отак у задумі, де не 
взявся сильний вітер — буран. На морі піднялися височенні хвилі. 
Бігли вони до берега, били в кручі й страшно стогнали. Аж раптом 
відколовся від кручі великий шмат землі і разом із Азою впав у роз
бурхані хвилі. Побачила це Золотокоса Піщанка — та й собі кину
лась з гори у море, щоб урятувати старшу сестру. Та так і потопи
лись обидві...

Ранком наступного дня, коли море втихомирилося, повернувся 
з гостей старий рибалка, вийшов на берег і побачив, що нема його 
дочок па кручі, а на тому місці, де любила сидіти Аза, свіжий обвал. 
Глянув батько униз — а там, під самою кручею, такий золотий пісок 
іскриться на сонці, що аж очі засліплює! А море — тихе-тихе і таке 
лагідне, як його діти... І зрозумів усе нещасний та й гірко заплакав...

З того часу і море наше почали називати Азовським, бо ж уто
пилась в ньому красуня Аза. А довгих піщаних кіс у цьому морі то
му так багато, що разом із Азою втопилася в нім її молодша сест
ра — Золотокоса Піщанка.

ДНІСТЕР

Знаєте, чому наша річка Дністром називається? Ні?! А я вам роз
кажу. Про це чула-м від старих людей.

Колись у давнину тут, де Дністер зараз, протікав собі маленький 
безіменний струмок, а вздовж нього подекуди люди жили. Були се
ред них мисливці, хлібороби. І велп вони свій незвичайний календар. 
Чи то сіяти треба було, чи свята якогось чекали, то, щоб не збитись 
з ліку, вони кожен день позначали на піску, що був на березі струм
ка, позначками. Що не день, то пова позначка. По тих позначках во- 
пи знали, скільки днів залишилося, наприклад, до весни...

Але одного разу струмок розлився своїми водами на довколишні 
поля і затопив береги. Коли ранком вода спала, вийшли люди на бе
рег, а їхніх позначок на піску нема.

— Хто дні стер? — бідкались люди, і самі собі відповідали:
— Та хто?! Струмок дні стер.
З того часу і стали називати струмок, який дні стер — Дністер.
Тепер це вже не струмок, а велика річка. А бере вона початок аж 

у самих Карпатах з-під могутнього дуба, де вода пробила одного 
разу дно, і б’є угору фонтаном вище того дуба.

РІЧКА СЛАВКА

Напали на наше село татари. Село спалили. Людей однпх повби
вали, а других пов’язали та й гнали в неволю. Захопили вони в не
волю й дуже гарну дівчину Славку. Вивели її над Ялииковате. Обер
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нулася Славка, подивилася на свої гори і каже татарам: «Не піду 
я дальше, бо не зможу жити без своїх гір і потоків. Уже краще я вмру 
тут». Загомоніли бранці, підводячись з землі і підходячи до дівчи
ни. Ніби й не чули ударів татарських батогів. Та якось несподівано 
підбіг косоокий татарище з перекривленим від люті лицем, замах
нувся з усієї сили шаблею і покотилася, зрошуючи кривавою росою 
рідну землю, голова дівчини.

Заплакали бранці. Надворі стало темно, пішов дощ, а від голови 
дівчини волосся, розмите дощовими водами, хвилястим жмутком ви
тягнулось в долину, туди, де дотлівало село. У синіх, як погідне кар
патське небо, очах дівчини відбився засліплюючий спалах блискав
ки, страшно ударив грім, аж земля здригнулась і гори застогнали...

Там, де стояв татарин, що вбив дівчину, лишився лише камінь. 
А з того місця, де лежала голова дівчини, з глибокої нори звивистою 
смужкою, як розплетена коса дівоча, задзюрчав потічок. Збираючи 
своїх братеничів і сестрінок — Шаленого і Решітського, Малу Слав
ку і Хащованського, Габійового і Гурдзанського, Павлюківського 
і  Бильньового, Топільського і Погарського( то потоки, що впадають 
у нашу річку), він скоро виріс у річку, яка понесла свої води між 
горами до брата Опору, щоб з’єднатися з ним і своїми хвилями зми
ти ворожу нечисть з рідної землі. А люди назвали ту річку Славкою.

ДІВОЧА ГРЕБЛЯ

Всім відомо, що колись татари під командою султана Нуреддина 
вдерлися на Волинь, спалили міста Кременець, Дубно, Луцьк. По
грабували вони і наше Берестечко, взявши в полон багацько молодих 
і вродливих дівчат.

Та розказують, що полонянки воліли краще загинути, ніж відда
тися басурманам. В бору, недалеко урочища Шведихи, татари їх  
закатували і трупами вимостили собі переправу через грузьке бо
лото однієї з приток річки Стиру.

І дотепер це місце люди називають Дівочою греблею.

ПАНСЬКИЙ СТАВ

Колись жив у нашому селі пан Старджинський. Кажуть люди, 
що дуже лихий, немилосердний був до своїх кріпаків. Немало зака
тував він людських душ. Був у нього дуже славний палац. Недалеко 
палацу був став. Напустив пан туди всяких риб, навіз заграничної 
птиці. Старджинський любив там кататись з своїми гостями, а біль
ше не дозволяв нікому. А була в нас дівка, бідова така, на слово 
гостра, і рішила вона наперекір наказу свого пана скупатись в тому 
ставу одної ночі. А став той сторожив лакей, страшний підлиза. По
бачив він ту дівку і бігом, доложив усе панові.

Приказав тоді пан схопити ту дівчину і привести до нього.
— А що, захотілось скупатись в мому ставу? — лютував пан і бив 

дівчину нагайкою.
І видумав Старджинський для тої дівки страшну кару. Його гай
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дук вивіз на човні ту кріпачку на середину ставу і штовхнув у  во
ду. Там глибоченько було, бідну дівчину він то витягав, то опускав 
у воду, поки та не захлинулась.

З того часу обминають люди той став з гнівом, прозвавши його 
Панським. І зараз ще мало хто ходить туди купатись.

ОЗЕРО НЕБІЖКА

Те озеро дуже старе. А зветься воно Небіжка. Чому так зветься?
Було це дуже-дуже давно. Одного дня, як розказують ще й те

пер старі люди, тут їхало дві весіллі. Зустрілися вони якраз на вузь
кому містку через болото. Зустрілися, а розминутися ніяк не мо
жуть, бо ж болото скрізь, а вступати з дороги одне другому не 
хотіли.

Спинилися весіляни одні перед другими і стали сперечатися. 
Якийсь боярин і крикнув зпересердя:

— А щоб ви провалилися!
То по тих словах обидва весілля так і провалилися крізь болото, 

а на тому місці утворилося озеро з чистою-чистою водою. Бояри, як 
побачили, що земля западається під весілянами, стали тікати по тій 
дорозі, але й вони провалилися крізь болото. То там, по обидва боки 
озера, де вони тікали, ще й дотепер є два рови.

Довго після того тихими вечорами виходили з озера обидві на
речені і чесали свої руси коси. Випливуть, було, далеко одна проти 
другої, а до середини не пливуть, не зустрічаються. А на озері цві
туть такі цвіти — лілії, що дуже подібні на корону молодої.

ПИСАРЕВЕ БОЛОТО

У Веренчанці, ще за поміщиків, у  якогось дідича був писар. Він 
гірше знущався над людьми, ніж мандатор і сам поміщик. Одної вес
няної ночі, коли теньго розіллялася вода і болото розкисло, того пи
саря люди схопили і впхали в болото з головою. Пізніше його там 
знайшли і від того пішла назва — Писареве болото.

БІЛА КРИНИЦЯ

Питаєте, що то за Біла Криниця?
Давно колись у  хащах лісових, недалеко від села Губина, стояла 

криниця. А були тоді панські часи. В селі жила жорстока пані, всі 
селяни боялися її ,  корилися їй. Накаже орати панську ниву — 
орють, накаже ліс корчувати — корчують. Не послухався — чекай 
страшної кари. Не один з кріпаків помер від голоду і важкої праці.

Стала криниця розливати свої води, хотіла затопити панський 
маєток. Все ближче і ближче підходили до маєтку потоки води. Стри
вожилась пані і почала скликати людей, щоб загатили криницю ка
мінням. Багато кинули ті в криницю каміння, клоччя та ніщо не 
допомагало: вода бігла все далі й далі.
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Якось біля тієї криниці проїжджав на білому коні козак. Захо
тілося йому напитися водиці, схилився і став жадібно пити. А вода 
була цілюща.

Напився козак, сів на білогривого коня і поїхав, розхвалюючи 
воду. Дізналася про це пані, ще більше розгнівалася: наказала своїм 
слугам схопити зухвалого козака і втопити у тій воді.

Мовби злива зашуміла, ринула, запінилася вода, затоплюючи 
панський маєток. Пропали ненависна пані і її  слуги.

Багато-багато літ пройшло з тих пір, але люди й донині нази
вають те джерело Білою Криницею.

КРИНИЦЯ ПІД ЧЕРНІГОВОМ

В незапам’ятні часи підійшов до Чернігова якийсь поганий цар, 
який спалив селище, що примикало до городка, але після того дуже 
захворів очима, а військо його майже все осліпло. Узнавши про ці
лющу силу води з криниці, що знаходилась поблизу Садка, поганий 
цар лікував себе і своє військо цією водою. Та відчувши безсилля, 
преклонився перед якимось нашим воєводою, чи князем на горбі, що 
підноситься недалеко від криниці. Звідси рів, у якому знаходиться 
криниця, називається Поганим ровом, а гірка — Преклонною горою.

ПОБУТОВІ ЛЕГЕНДИ Й ПЕРЕКАЗИ  

ПРО ЩАСТЯ І НЕЩАСТЯ

Було тутеньки два брати: один мав диявола і був багач, а дру
гий — бідний. І той бідний живе, змучився. А на братовому помірку 
ходить коза, визбирує в ратички колосся і носить багачеві. Той за
ходить, злапав те Щастя і каже: «Будь моїм!» — «Я не можу бути 
твоїм, бо ти маєш Нещастя, а воно душить. Твоє Щастя є під липою 
в полі. Маєш піти вирубати липу, так тобі гроші висипляться».— 
«А де ж моє Нещастя?» — «Під пєцом. Аби встав по півночі так ти
хенько, аби но ти, твоя жінка і діти повтікали. Аби все лишив». Зіб
ралися втікати. Чоловік каже: «Знаєш, що, жінко, я вернуся,— забув 
фляжчину на горілку. Треба повернутися». Вернувся він, йде до 
хати, а те Нещастя собі води налило в цебер, купається. Він за две
рі, а воно його за голову: «Де ти був? Ти мене саме лишив». Тоді 
він злякався, йде, Нещастя вилізло па плечі, а він несе. Жінка чекає.

Йде, так діти померзли, хтіли спочити, а те Нещастя злізло собі 
і гріється. Грається, розкидає по дітях. Йде знов. А воно на плечі — 
гульк. Близько дороги була вода, а він витягнув ту фляжчину та 
й каже: «Якщо ти таке мудре, влізь в ту фляжчину». Влізло, зашпу- 
тував та в воду. Не м о я їє  вилізти воно. Каже: «Пусти мене, дам тобі, 
що схочеш. Я від тебе відчеплюся. Не хочу бути з тобою». Пішов до 
теї липи, зрубав її, взяв ті гроші, купив фільварок. Але його брат 
перечув, йому стало жалко. Каже: «Брате, приїдь до мене в гості.; 
Не питай, приїдь». Брат узяв запріг коні, їде шляхом. А те Нещастя
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виходить з води. Приїхав туди, де живе його брат, а він уже пан. 
Побалювали, стало йому завкретно, бере їде. Приїздить до тої води. 
Відімкнув ту фляжку, а воно каже: «Аж я тепер від тебе не відчеп
люся».— «Йди до брата».— «Ей, я буду в тебе». Побігло наперед, 
позапалювало, де що було, тому багачеві. Той приїхав і застав усе 
в вогні.

ЗНОСОК-БІДА

Оден чоловік хотів мати чорта на багатство. Чув від людей, що 
як носити курячий зносок дев’ять день під лівов пахов, то вилізе 
чорт і скаже:

— Чого ти хочеш, якого багатства?
Але той чоловік боявся носити під пахов, для того положив його 

під курку. Курка висиділа чортика.
Раз пішов чоловік у поле сапати і лишив діти самі дома. Чор

тик виліз з-під квочки і діти ним бавилися. Приходить чоловік до
дому, а чортик йому гиц на шію:

— А як же ся маєш? — каже він.— Чого-сь хотів, то і маєш.
Чоловік ся напудив та й взяв сокиру і хотів чорта вбити, але со

кира не рубала його. Чоловік кинув його па двір, але він наглов знов 
уліз. Видит чоловік, що ся чорта не позбуде, пішов до ворожки, дав 
20 ринських і та собі його взяла.

З того маємо науку: не шукай собі, чоловіче, біди, бо вона сама 
тебе найде, але тяжко ся її  потім позбути.

ФАТАЛЬНА ГОДИНА

Є така година в році, що якщо другому заклясти, то се йому за
раз сповниться. Звичайно люди не знають тої години, але бувають 
такі, що знають.

В одній хаті робив захожий кушнір кожухи. Дитина пустувала 
чи плакала,— досить, що мати розгнівалася і закляла дитині:

— А бодай-єс трісло!
По хвилі дитина втекла, а мати вже й забула про свою клятьбу. 

Аж ось кушнір обзивається до неї.
— Ну, господине, так єсте кляли своїй дитині,— ану, закляніть 

тепер, щоби трісло.
— О, та трісніть ви! — обрушилася на нього мати, і кушнір тріс

нув в тій хвилі.

БАБА ХУЖЕ ЧОРТА

Було двоє людей і дуже ся любили. І чорт ходив по них без сім 
літ, але не міг їх скусити, щоби ся посварити. Та й іде він раз доро- 
гов і плаче, та й здибав стару бабу. І тота баба зачала ся його пита
ти: «Чого ти так плачеш?» А він зачав їй тогди оповідати свій кло
піт. А она йому каже: «Що мені даш, як я тобі тото зроблю?» Чорт їй 
тогди обіцяв пару чобіт, як она скусить тих чоловіка і жінку.
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А тогди пішла баба до тих людей, але дома була іно жінка, а чо
ловік був десь в полю. І она каже жінці так: «Я чую, що ви ся з чо
ловіком дуже любите, але я вам дам таку раду, що вас чоловік ще 
ліпше буде любив!» І казала їй наварити миску пирогів і спекти 
качку, і всьо то засунути за плитку в п’єці, а на припічку поставити 
лише трохи квасного борщу в горняти. І казала ще принести літру 
горівки і поставити у кутик, у шафці; але того чоловікові, як ся вер
не з поля, не казала ніц давати, лише того троха борщу. «Як то всьо 
зробите,— каже,— то вас чоловік ще більше буде любив, як тепер!» 
Та й випиталася потому, де чоловік оре, та й тогди вже пішла со
бі далі.

Та й пішла просто до того чоловіка на поле і каже до него: «Дай, 
боже, щастя!» А потому ще й каже: «Та ви ту так гаруєте тяжко, 
а ваша жінка вдома балюється з хабалями! Навела си,— каже,— ха- 
балів, принесла горівки, спекла для них печеню, наварила пиро
гів,— баль такий, що ну,— а для вас зварила троха борщу — такого 
квасного, що якби пес з’їв, то би здох!» І забралася, і пішла.

Приїздить чоловік додому і каже до жінки: «Дай ми їсти!» А она 
каже: «Та нема ніц, іно троха борщу там на припічку!» Але іде чо
ловік до шафки — е горівка, дивиться в п’єц — є пироги та й пече
ня. Тогди він вже пов’єрив, що му казала тота баба, взяв си кіл та 
й побив жінку. То так скусила баба тих двоє людей.

А чорт вже мусив за тоє дати бабі чоботи, але як їй давав, то не 
руками, лише подавав їй ті чоботи на вилах. Та й каже: «На тобі, 
бо я ся бою, аби ти ще й мене не скусила!»

БАТЬКОВА ПОРАДА

Колись,— це дуже давно було,— та убивали батьків за те, що 
вони старі та неспособні робить. Ото одному синові та жаль було 
свого батька вбивать: він сховав його в погріб, а людям сказав, що 
батька вбив. Допитуваться не стали, тим і кончилось.

Тим часом настала голодуха. Які тільки де злидні не були, все 
попроїдали. Той син і посліднім ділився з батьком. Ось уже й весна 
надворі, пора б орать та сіять, так ніде взять, щоб посіять. Нема ніде 
ні зерна, ні соломинки.

Прийшов раз той син до батька в погріб за совітом: «Тату, що 
робить, сіять нічого». «Піди, сину,— каже батько,— та розбери всю 
оселю, яка є, вивези ту соломку на зоране поле, розтруси та земель
кою прикрий. Підуть дощі: може ж таки, як молотили, то яке зерно 
зосталось. Те зерно, дасть бог, зійде».

Син так і зробив: порозкидав оселі, соломку вивіз на поле, зе
мелькою ї ї  притрусив. І що ж? Зазеленіло поле. От і питають ро
зумного батька сина, де він насіння взяв. А він їм відказує: «Ви 
своїх батьків повбивали, а я свого в погрібі сховав. Лихо скрутнуло, 
батько й в пригоді став: то він мене навчив, що робити».

Розказав сам усе, як було. З тієї пори люди стали батьків пова
жать, а вбивати їх  перестали. Бо побачили, що без батьків гірш на 
світі жити.
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БАТЬКІВ ЗАВІТ

Вмираючи, батько сказав синові: «Оце, сину, я вмираю. Якщо 
хочеш, щоб зберегти це добро, що я тобі покидаю, до того ще й при
дбати,— то роби в полі так, щоб нікому не казав першим «здрастуй», 
їж  хліб з медом, а в свято одягай нові чоботи». Сказав це і помер.

Син так і робив. Ні з ким не вітався, їв хліб з медом, а в свято 
носив нові чоботи, а ті, що вже були на ногах, закидав на горище.

Пройшов деякий час і син дожився до того, що вже немає за що 
купувати ні мед, ані чоботи. «Ні, не гаразд!—міркує він.— Це батько 
навчив мене на лихо, треба робити інакше». Почав він раніше всіх 
людей їздити в степ, да ото робить коло шляху, а люди їдуть та всі 
до нього здороваються. Цілий день працює. Стомиться, сяде їсти са
мий хліб з водою. Він йому здається солодким, як з медом. А в не
ділю дістане з горища чоботи, почистить їх , одіне,— вони в нього, 
як нові. Через таку працю почало господарство його прибувати. І то
ді тільки син зрозумів батьківський заповіт: що треба раніше всіх 
бути в полі, щоб люди до нього вітались, а не він до них; працювати 
до втоми, щоб, як сяде їсти, хліб був смачний, як з медом, і щоб 
гарно ходити на свято, то треба чоботи хоч і старі, але чистити, щоб 
вони були, як нові, завжди.

ДІВКА-СКУСКА

То був вден пустельник і мав сина, що з ним разом від маленької 
дитини жив у  лісах. Виріс той хлопець ладний, а нічого не знав.

Далі вже, як му стало двадціть літ, зачав напирати на тата: «Хо
дім, тату, подивити сі, що там за лісом, та й ходім!» Не хотів ста
рий, не хотів, далі що робити. Зібрали сі оба та й пішли. Вийшли 
вни з ліса, приходять до села, а там на вкрай села кузня стоїть. Уві
йшли вни до тої кузні: людей повно, коваль робить. То тому хлопце
ві дуже сі подобало, як коваль залізо кує, та й каже:

— Тату, ану й я стрібую!
— Добре, синоньку, стрібуй!
Пішов той хлопець до горна, а там залізо розпечене в огні лежа

ло. Він не питає, бере тото залізо голов руков, несе на ковадло та 
й кує. Всі люди аж задеревіли з диву, а старий швидко хлопця взяв 
та й пішли далі. Йдуть уни селом, аж там молода дівчина по воду 
йде. Той хлопець дивит сі на ню, дивит — що то? Ще такого не ви
дів! Та й питав сі:

— Тату, а то що таке?
— То, синоньку, скуска! — каже старий.
— Ей, тату, як бій нам у лісі таку скуску мати!
Ну, як старий тото почув, вже му стало за досить вандрувати по 

світі.
— Ходім,— каже,— синоньку, назад у ліс!
Прийшли до тої кузні, знов уступили, а старий каже до сина:
— Ану, синоньку, йди ще троха покуй!
Пішов той хлопець — еге І Як хопив голов руков розпечене залізо, 

як не крикне:
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— Иой, тату, та бо то пече!
Вся рука струпом стала!
— А видши, синоньку! — каже старий,— Що то значить скуска. 

Ти лиш раз на неї подивив сі та й уже твоєї сили не стало. А що ж 
би то було, якби ти довше пожив на світі!

Та й з тим уни сі забрали та й пішли знов у ліси, і вже молодого 
не кортіло більше в світ меже люди.

ПЕРЕЛЕСНИЦЯ

До одного газди ходила литавиця і все зганяла жону із постелі, 
а сама лягала коло него. Аж раз хтось нарадив жоні, щоби положи
лася окреме спати, а як литавиця надійде і засне, то щоби їй втяла 
волоссє (бо она має волосся прегрешне і довге, он до землі). Аж ту 
вночі запукало щось до вікна,— чоловік заворкотив крузь сон, а по
тому знов тихо стало. Тогди жона встала, засвітила на припічку свіч
ку і дивиться; а она така красна, що лиш стань та дивись, і обійма 
газду навколо шиї. То тій жоні тогди жаль ї ї  стало, то она яла їх  
лиш розганяти. Коли ж литавиця проснулась та каже до жони: «Ко
ли ти мене не позбитковала і не позбавила мене чести, то уже газ
дуй собі сама, а я уже не буду більше ходити!» Тогди вітер подув 
і она щезла — та й тілько за неї чутки було.

РОЗМОВА ХУДОБИ

На думку українських селян, домашні тварини — коні, воли і ко
рови — розмовляють між собою людською мовою в деякі ночі після 
певних святкових днів. Тих розмов не годиться підслуховувати, бо 
це загрожує життю, що й підтверджує легенда.

Один багатий господар вийшов таємно на свою обору в ніч під 
Новий рік, щоб підслухати розмову свого товару. Після деякого че
кання пара найкращих сивих волів взяла й лягла, а інші запитали 
їх: «Чому так рано вкладаєтесь і такі сумні?» Ті сказали: «Як нам 
не сумувати, як нам не відпочивати, коли завтра, ще до кінця дня, 
будемо впряжені до найважчої роботи».— «А якої?» — питали інші 
воли.— «Ах! — відповідали перші.— Наш господар добрий і ласка
вий, мав бог зна який довгий вік, а тимчасом вийшов підслухувати 
нашу розмову і за це помре ще цієї ночі. А ми будемо везти його 
завтра ховати».

Назавтра відбувся похорон господаря і пара сивих найкращих 
волів відвезла його на кладовище.

МОВА ПРИРОДИ

Був у пана льокай. Та й той пан все собі варив якесь таке зілля, 
що від того всьо знав — що ся в світі діяло і що ся ще буде діяти; 
але тому льокайові було заказано, щоб він нічого не кушав того. 
А він такой раз покуштував того зілля, хоць му заказано було, та 
й тогди він вже также знав все: що, де, яка птиця говорить, ци який

138



звір, ци лист шумить на деревині — то він все вже розумів. І пан за 
то його нагнав геть, що він покушав того зілля і так го закляв, що 
якби він кому о тім сказав, що розуміє, то би зараз умер.

Та й він тогди пішов собі геть — до свого села, оженився і за
чав вже собі сам газдувати. Та й він мав свій салаш овець, то раз 
так поїхав на той салаш з жінков: жінка їхала на клячі, а він на 
коні. По дорозі кляча зачала ржати, а він тогди засміявся, бо кляча 
казала до коня: «Міні тяжче, ніж тобі, бо я іду самочверть, а ти 
ідеш самодруг!» Так казала, бо кобіта була у тяготи і кляча также 
була жеребна, бо негодна була за конем постигати самочверть.

Але як газда на то засміявся, то жінка зачала його припирати: 
«Чого ти ся смієш, та й чого?» А він не хотів їй повісти, казав, що 
як повість, то умре. Але жінка того не слухала, лише доконечне хо
тіла знати, чого він ся сміяв. Тогди він їй знов каже: «Як вже так 
хочеш, то іди, стели ми на лавку, бо я буду вмирати і тогди ти повім 
всю правду!» Та й она му зараз постелила на лавці, щоби вмирав.

Тогди газда вийшов ще на двір — подивитися ще на своє газдий- 
ство, а там собі ходили курки та й когут. І чує газда, що когут каже 
до курок: «От який той газда дурний! Я не одну жінку маю, а ось 
кілько, та й над ними старшую, що мусять мя всі слухати, а він од
ній бабі не може ради дати! Якби,— каже,— добрий газда, то би си 
намочив посторонок в солі та й би газдиню тим добре набив, а не 
умирав би задурно!» Та й газда тото вислухав і так зробив: взяв, на
мочив посторонок, жінку добре вибив, вишмарував,— то вже тогди 
не питалася го ніц більше, докіль жида.

[СКУПИЙ]

Один син пожалів матері паски; та пішла додому (син був жона
тий і жив окремо). От посилає чоловік жінку за паскою в комору, 
щоб самому їсти. Та приходить і бачить на пасці жабу. Приходить 
жінка до хати і розказує про це чоловікові. Той посміявся над жін
кою і хотів сам взяти паски: жаба стрибнула і вп’ялась йому в що
ку. Чоловік ходив і в Київ, але нічого не помогло. Хліба ніколи ні
кому не треба жаліти.

У ЗОЛОТІ СЛЬОЗИ ЛЛЮТЬСЯ

Було у вдови дві дочки. Обидві красні, як зорі вечірні. Добру на
вчила їх  мати і до роботи призвичаїла. Та робили вони чужим лю
дям, і бідність з хати не виходила. От мати думає та гадає, за кого 
заміж віддати своїх трудівниць невсипущих. Вже ж на порі стали, 
та не дуже хазяйські сини квапляться до вдовиних дочок. Сватають 
старшу дочку сини бідняків — одмовляє їм мати. Як же таки відда
ти таку красуню та робітницю безземельному? Аж ось прийшли ста
рости від самого багатшого в селі парубка. З радістю звеліла мати 
дочці пов’язати рушники.

Бучне весілля відгуляли згодом, та не дивилася мати, що дочка 
сльозами вмивається. Не до душі їй парубок-багач. Вона давно по
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кохала бідного сиротину. Та не ї ї  воля. Повезла ї ї  золочена карета 
до багатої свекрухи. А рідна мати рада несказанно: «Оце-то віддала 
свою донечку! Ще коли б молодшій таке щастя». Але молодшій та
кого щастя не випало. Прийшлось віддати за бідного, як і сама. По
плакала мати, та нічого робити. Взяв за рученьку ї ї  милий та й по
вів до себе.

От на другу неділю пішла мати дочок відвідувати та попереду 
тишком-нишком про життя-буття їх  вивідати. От підходить під вік
но багатого зятя. Ще не світ, ні зоря, а в хаті вже лайка та гризня. 
Свекруха невістку поїдом їсть, гризе, як іржа залізо. І чоловік ї ї  
докоряє. Сіли обідати — дочка за сльозами світа не бачить і їсти не 
їсть, а наробилася уже за чотирьох. Заплакала мати гіркими сльоза
ми і пішла з-під вікна до молодшої дочки.

Стала і в них під вікном. Хатка бідненька, але чепурненька. 
А дочка ж ї ї  з чоловіком, як тії голуб’ята воркують:

— Оце ж у нас і осталось одне яєчко,— говорить дочка,— то 
я й поділила надвоє.

З’їли вони вдвох одне яєчко та кусочок хліба, напились погожої 
водиці та й тим раді та веселі. Радується серце матері їхньому 
щастю.

— Недаремно кажуть, що в золоті сльози ллються,— подумала 
мати та й пішла додому.

СВЕКРУХА Й НЕВІСТКА

Оженила мати сина. Не до любові невістку взяла. Сина послала 
у Крим по сіль, а молоду невістку — в поле льону брать.

— Не вибереш льону, то не йди додому. Стань у полі билиною!
А син як приїхав, побачив билину та й каже матері:
— Мамо, де я не бував, а такого не видав!
— Це якого? — питається мати.
— Та на нашому полі, на нашій ниві стоїть билина тонка, висо

ка ще й похила. Од вітру хиляється, од сонця викрашається!
А мати і каже:
— Вигостри, синку, сокирку і піди зрубай ту билинку.
Син вигострив сокиру і пішов... Перший раз кинув сокиру на би

лину — не докинув. Другий раз кинув — загула. Третій раз кинув, 
то заговорила:

— Не рубай мене, бо я твоя мила.
Узяв він милу за білу руку і привів додому. Мати до сина — 

з вишнівкою, а до молодої невістки — з отрутою. А син і каже своїй 
милій:

— Давай вип’ємо отруточки, то поховають нас вкупочки.
Мати сина поховала під церквою, а молоду невістку — під дзві

ницею. На синові посадила червону калину, а на невістці — зелений 
явір. Явір хитається, до калини приклоняється, а мати ходе, за діть
ми побивається:

— Якби я таке знала, то я б їх  не розлучала. Хоч би я парочку 
діточок мала!
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СКАМ’ЯНІЛА БАГАЧКА

Жила превелика багачка. І провідала вона, що в сліпої бабуні 
є гарна дочка. Наказала забрати ї ї  до себе в рабині. І взяла. Сумує 
голодна мати, невидюща, йде до пані і плачно молить:

— Верни мені дитятко моє, коб хлібом мене догодувало до смер
ті. Я ж бо темна, стара, нездужаю.

А пані спогорда засміялася та й взяла під ногами великий, як 
бухінь хліба, камінь і подає в руки невидющій.

— На, їж ,— одвічає багачка,— бери, бери.
Помацала рукою стара камінь, розмахнулася ним і жбурнула 

у панію:
— Коб ти сама стала каменем! — тільки й гукнула.
На місці багачки й з’явилася оця скеля. Донині стоїть на згадку, 

щоб пам’ятали всі, хто людям глум чинитиме.

ПЕРЕКОТИПОЛЕ — СВІДОК

їхали якось два товариші із заробітків, а було це ще за панщи
ни; їхали і тішились, що заробили трохи грошенят. І ось прийшлось 
їм в полі заночувати. Одного товариша взяла заздрість і вирішив він 
вбити свого товариша, а його гроші забрати собі. Все одно ніхто не 
побачить.

Вбив він свого товариша, та й не зовсім, але не помітив, взяв 
у нього гроші та й поїхав. А коли від’їздив — помітив, що перекача
лось полем перекотиполе. Умираючий товариш теж побачив це пе
рекотиполе і сказав востаннє: «Перекотиполе, будь свідком»,— 
і помер.

Пройшов деякий час. Розбагатів убивця. Купив собі землі, коней, 
іще дещо, та й лиха не знає. Ось якось поїхав він з своєю жінкою 
в гості на друге село. І довелось їм їхати через поле, а вже була по
ра така, що пливло бабине літо і полем котились перекотиполе.

Побачив перекотиполе і хазяїн, що їхав на возі. Побачив і за
сміявся. А жінка почула та й давай його розпитувати, чого він смі
ється. Довго він не хотів казати жінці, але потім розказав про те, що 
вбив свого товариша, забрав його гроші і ніхто не бачив, тільки пе
рекотиполе котилося, а тепер він згадав і засміявся. Жінка не довго 
тримала язика за зубами, а комусь розказала. Дійшло це до влади 
і арештували цього чоловіка.

Ось так перекотиполе стало свідком.

[КАРА ЗА ВБИВСТВО]

Був у одного чоловіка син-одинак, та він його так пестив, так 
пестив, що він став ледащо і нічого не хотів робити. От як цей хлоп
чисько та став парубком, то захотілось йому пожити в свою волю. 
Покинув він батька та й пішов до гайдамаків. «Хлопці-молодці,— 
каже він їм ,— прийміть ви мене до своєї компанії».— «Добре, хлоп
че! — відказують вони йому,— але іди перше та вбий свого батька,

141



тоді ми і приймем тебе». Пішов він до батька та й кличе його до лі- 
са, нібито на підмогу. Прийшли в ліс, син підводить батька до 
молодого дубка та й каже: «Лізь, батьку, на цього дуба, схвати його 
за верх і пригни додолу». Батько виліз, взяв за верх та і пригнув 
його аж до землі. «Йдемо, батьку, далі»,— каже син. І приводить йо
го до більшого дубка та знов каже батькові пригнути, як і перше. 
Поліз батько, взяв за верх, але до землі не міг пригнути, хоч тільки 
не пригнув в вишину в ріст чоловіка. «Йдемо, тату, далі, шукати тре
тього дуба». І вибрав син ще більшого дуба. «Лізь, батьку,— каже,— 
на цього дуба та й пригни його». Поліз старий, схватив за верх та 
й спустився: пригнув трохи, але землі не достав і повис. «Злізай,— 
каже,— тату!» Як той зліз, от і каже син батькові: «І я був колись, 
як той перший дубок — можна було мене гнути, куди хочеш, а ти 
мене тільки плекав та мені догоджав. Був я і такий, як і другий ду
бок, і тяжче було його нагнути, але все ж нагнув і на ноги став, 
і в руках втримав: був би і мене втримав, як я ще був в такій добі. 
От тепер я такий, як той останній дуб: вже і зовсім його зігнути 
не можна, бо як став ти його гнути, то повис межи небом і землею. 
Не нагнув ти мене до добра, до праці, відвічай же за свій т я я ї к и й  
гріх!» Взяв та й вбив його, а тіло його заніс в гущавину, прикрив 
сухим листом і знов іде до гайдамаків і просить, щоб його прийняли 
до своєї компанії. А гайдамаки питають його: «Що ж ти, вбив бать
ка?»— «Та вже ж вбив,— одповідає.— «Іди ж ,— кажуть йому,— пе
реночуй коло його тіла, та не спи, послухай, що там будуть говори
ти». От він пішов і ліг коло батькового тіла, як йому приказали гай
дамаки, та не спить і сон його не бере — сумно йому було. От коло 
опівночі чує він голос батьків: «Бог би його покарав за те, що він 
у мене, старого, короткий вік відняв». А з неба рече: «Кара йому 
прийде через сорок літ, а тепер не пора».

Встав син рано, приходить до гайдамаків і каже їм: так і так. 
«А коли так,— кажуть йому,— то ти наш». І став він з того часу 
з ними грабувати і розбивати. Чи довго, чи коротко — я не знаю, 
але став він міркувати, що пора вже з небом помиритись; кинув то
варишів і став наймитом у чумака. Чумакував він довго, бо і сам 
придбав собі кілька паровиць та й став на своїх власних мажах хо
дити в Крим по сіль. Раз стали вони табором коло одного міста, а він 
пішов на базар і купив кабанячу голову; зачепив кликами за батіг, 
закинув на плечі і пішов до своїх. Аж слухає — кругом його кри
чать: «Стій! Куди йдеш? Чию голову несеш?» А далі обступили та 
й не пускають: питають, де голову взяв. Він і каже, що купив на 
базарі у седухи. Повели його до седухи і питають її: «Чи купив оцей 
чоловік у тебе голову? — «Та купив,— каже,— але кабанячу, 
а я у нього бачу чоловічу». Скинув він з плеч свою ношу, глянув — 
а то голова батька. Подумав, полічив, скільки років пройшло, як він 
батька вбив, та й каже людям: «От так і так, беріть мене, в’яжіть 
і судіть мене». Судили його, відсидів він своє і пустили його: батько 
сам винен був, що не научив його.



[ПРО МАРКА]

А

В Барську, чи десь за Баром, таке діялось. Жили там тесть і те
ща Маркові. У Марка була жінка, дуже красна молодиця. Одного 
року, як не було Марка вдома, наїхала на хутір горда. Незабаром 
приїздить і Марко. Коли зирк — аж його жінка держить на колінах 
чиюсь голову і, вибачайте, ськає. Коли він придивляється, а то ту
рок, та здоровий такий лежить, а жінка то і його голову держить.

Марко зліз з коня, підійшов трохи до них та й каже до жінки 
(а вона його вже запримітила): «Уступись,— каже,— я його погуб
лю». А вона йому: «За того, боже, хто кого переможе». Марко при
скочив та й стяв жінці голову, а тут вже і турок схопився, та такий 
здоровий. Схопилися вони та почали борикатися. Вже і довго води
лися. І той здоровий, і той здоровий. Вже почав Марко і охлявати 
та як крикне: «Рябка, бери, Рябка, бери!» Пригадав, бачте, що то 
у нього собачка був такий вірний — Рябка звався. Той прискочив 
до турка та й почав його за литки рвати. Так і подужав Марко тур
ка і голову йому стяв.

Отож взяв Марко жінчину голову в отороки, сів на коня та й по
їхав до тестя. Приїжджає. Його посадовили за стіл, приймають; ду
мали, в гості приїхав. І він собі бесідує так, та і питає тестя: «А що,— 
каже,— такій жінці робити, що кидає чоловіка та пристає до невір
ного?» — «А що ж,— кажуть тесть і теща,— голову стяти!» Марко 
вийшов з хати, взяв голову з отороків, приніс та й поставив на стіл. 
«Отож,— каже,— ваша дочка така була». Батько опустив голову та 
тільки і промовив: «Пропало! Я ,— каже,— тільки судив, а ти,— ка
же,— вже ось і зробив...»

ХТО СИЛЬНІШИЙ, ТОЙ ЛІПШИЙ 

Б

Колись у селі Вучкове жив один лісник. Це було в ті часи, коли 
тими околицями проходили татари. Місцеві люди не звали їх тата
рами, але песиголовцями, і дуже їх боялися. Коли татари заходили 
в село, то люди тікали в ліси й на полонини. А коли татари ішли 
згори, долі потоками, то каламутили воду і люди бачили, що це во
ни, і втікали від них.

Коли татари ішли знизу, то люди не знали про це. Татари дуже 
боялися ліса, бо люди надрубували дерева, і котрі дерева падали 
у воду, то там убивали татар.

Одного разу вийшли знизу татари і люди їх не помітили. Кину
лися тікати в гори. Один лісник був у лісі, а його жінка від татар 
не втекла, бо мати її була хвора. У селі не залишився ніхто, тільки 
оці дві жінки — лісникова жінка та її мати. Лісникова жінка дуже 
була гарна. Татарський командир покохав її і забрав з собою. При
ходить лісник з лісу додому і питається від старої, де його дружина, 
а мати йому каже:

— Ой сину мій, забрали твою жінку песиголовці і иішли вниз.
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— Давно тото було? — питає лісник.
— Та буде, може, годин шість,— відповідає бабуся.
Лісник дуже засумував за своєю дружиною.
— Давай, мамо, їсти, бо я дуже голодний.
Мати дала йому їсти. Лісник поїв і одягнувся в інше убрання. 

Потім звернувся до свого вірного й одинокого товариша, собаки по 
імені Чоря, та й каже:

— Ну, Чоря, підемо вниз!
І пішли.
Пройшли вісім кілометрів. Зійшли в село Нижній Бистрий, але 

татарина й жінку лісника не догнали. Потім зійшли у село Березове 
і вже стало вечоріти. Бачить лісник, що там татари, але підійти до 
них не смів, бо ще було видно, а татари уже почали готуватися на 
нічліг.

Лісник тепер рішив трохи почекати, поки татари не позасипають, 
а потім потихеньку досунувся до татарських шатрів. Піднімає одне 
шатро і дивиться, чи нема там його жінки. Нема. Дивиться потім 
у друге — нема. Дивиться у третє шатро, а там його жінка спить та
таринові на руці. Що тепер робити? — думає лісник. Заколоти тата
рина — його заколють, жінку забрати — шум буде. Не довго думав, 
пішов і вирубав тичку, і підняв шатро, а тичкою жінці закрутив у во
лос і трохи смикнув. Вона голову підняла і його помітила. Тоді він 
на неї кинув рукою, щоби вона вийшла до нього. Вона це бачила, але 
з місця не рушилася, а лягла і спить далі. Він смикнув у другий раз 
і махнув на неї, щоби ішла ід ньому, а вона і далі спала; а коли він 
у третій раз смикнув тичкою і махнув рукою, щоби вона вийшла, то 
вона вийшла ід ньому і рушилися тікати від песиголовців. Татарин 
між тим пробудився і дивиться, а жінки нема. Він встав, одягнувся, 
сів на коня і рушив за ними. Догнав їх, коли уже провиднювалось. 
На самім готарі, де починається село Вучкове, лісникові іще зали
шилось вісім кілометрів, щоби дійти додому, і тут старший песиго
ловець здогнав їх, скочив з коня і ухопив лісника за горло. Сорочка 
на лісникові була нова і сильна, зшита з домотканого полотна, і не 
розірвалася. Татарин так потис лісника за горло, що тому аж піна 
пішла із рота.

Лісник бачив, що тут біда, бо татарин виявився сильнішим, та 
й каже:

— Жінко, помагай!
А жінка відповідає:
— Хто сильніший, той ліпший.
Лісник покрутив головою і сильно закричав, і спросився на со

баку Чорю.
— Чоря, друже мій, помагай!
Чоря скочив і укусив татарина за руку. А тоді татарин пустив 

сорочку лісника, і хотів піймати собаку за голову. Лісник кинув та
тарина на землю і заколов його ножем. Тепер звернувся до жінки 
та й каже:

— Ну, жінко! Хто сильніший, той і ліпший!
Посидів лісник трохи на татаринових грудях, потім взяв жінку за
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волосся і кинув ї ї  горілиць на татарина. Витяг ніж, заколов ї ї  і зно
ву сказав:

— Тут маєш, жінко! Хто сильніший, той ліпший! Я за тебе бо
лів, а ти мені що сказала? — «Хто сильніший, той ліпший».

Потім каже собаці:
— Ходи, друже мій, додому!
Прийшов додому, а дома мати питає:
— А де твоя жінка?
Тепер розповів він матері всю правду, як було з жінкою, і як 

він ї ї  забив.
Ця подія відбулася в селі Вучкове під час приходу татарів.

БЕЗТАЛАННА ДІВЧИНА

Високо в полонині, на горі Писана, є мале озерце. На озері мож
на побачити багато купавниць — водяних лілій. Одного дня єден 
красний легінь вийшов на полонину і прийшов до малого озерця.

— Яке чудо! — мовив він і протяг руку, щоби зірвати красний 
цвіт. Коли він зірвав купавницю, то побачив, як у неї капали сльо
зи в траву.

— Чого ти плачеш? — запитав він.— Розкажи мені, відкрий свою 
печаль, я нікому ніколи не розкажу, що почув від тебе.

І квітка розповіла:
— То було давно-давно. Єдна бідна дівчина полюбила багатого 

хлопця. У них мала вродитися дитина. Але багатий хлопець дурив 
дівчину. Багаті все дурять бідних. Хлопець не хотів дитини, бо мав 
уже на приміті багату панінку. Єден раз мовив багач: «Кохана моя 
дівочко, хочеш — я тебе повожу на човні й покажу тобі озеро?» Дів
чина повірила свому милому і пішла з ним у човен. Сіли вони в чо
вен і поплили. Дівчина не думала нічого поганого. І тут з води ви
зирнула я,— мовила красна купавниця. Дівчина крикнула: «Яка 
красна, як сонце!» І нагнулася, щоби мене зірвати, а човен переки
нувся, і вона шубовхнула в воду. Але хлопець ї ї  рятувати не хотів. 
Йому того було й треба, щоби дівчина утопилася. Плачу за безта
ланною дівчиною, бо у тому винна я, що ї ї  вкрало озеро. Не віриш, 
красний легіню? Коли устає сонце і своїми проміннями помилує 
нас, ми розтворяємо свої пелюстки і плачемо. Приходи завтра рано 
на озеро і повидаєш усе.

Красний легінь щораня приходив на озеро, щоб побачити, як 
плачуть купавниці.

Купавницї плакали...

ВІЧНЕ КОХАННЯ

В одному з гірських селищ жив собі легінь Прут. За що його так 
прозвали, вже ніхто не пам’ятав. Може, що мав високий гнучкий 
стан, чи вже дуже спритний був до роботи.

Якось забарився Прут, працюючи в горах, і вирішив не поверта
тися додому, а заночувати в лісі. Стара смерека гостинно простели
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ла ковдру із зеленого моху і вкрила його своїм пахучим убранням. 
Втомлений хлопець швидко заснув. І якийсь дивний сон йому при
видівся. Ніби біля нього сидить дівчина. Вона вся в зеленому, очі 
в неї зелені, і довга, до долу, коса. Вона лагідно й сумно дивиться на 
ГІрута, тихенько гладить його волосся. Щось стиха наспівує.

Прут ніяк не може надивитися на лісову красуню. Та коли про
стягнув руку, щоб торкнутися її, дівчина щезла. Прокинувся Прут. 
Тихо-тихо. Тільки зірки виблискують в далекому небі.

Аж дивиться — повисло щось на смерековій гілці й світиться див
ним і таким теплим зеленим вогнем. Підійшов, взяв у руки. А воно 
й далі світиться. Так тихо й ласкаво.

Між тим щезли зірки, і зажеврілося небо на сході. У променях 
вранішнього сонця заблищала роса. Десь здалеку долетів перший, 
ще несміливий спів пташини.

А трохи згодом уже весь ліс ожив. Величезне сонце підіймалося 
з-за гір. Здавалося, що не воно підіймається, а сині гори, вклоняю
чись, дають йому шлях. Задивившись на всю ту красу, Прут забув 
про свою дивовижну знахідку. А коли глянув, то побачив: на руці 
лежала звичайна зелена стрічка. Вона вже не світилася: мабуть, 
згасла з першими променями сонця. Заховав ту стрічку Прут, а про 
себе вирішив будь-що відшукати красуню-дівчину.

Наступного вечора Прут знову не пішов додому. Сховавшись за 
велику смереку, він чекав на лісову красуню.

Розтанули гори в нічній темряві, повисипали зірки на небі... Рап
тово, наче з-під землі, з’явилася дівчина. Вона, тихесенько відхиляю
чи віти, йшла до старої смереки. Дівчина присіла на шершаве корін
ня, що повпивалося в землю, і заспівала. Спочатку тиха, а потім все 
гучніша пісня полетіла між гори. Далека луна підспівувала дівчині. 
Захоплена піснею, вона незчулася, як збоку підкрався Прут. Міцно 
схопив її і пригорнув до себе. Довга зелена коса змією обвила їх. 
Прут задивився в ясні очі, і йому здалося, ніби вся краса і велич 
Карпатських гір злилися в них, глибоких і чарівних. Дівчина все 
ще перелякано тремтіла в його руках.

— Хто ти?
Ніби неживі, до цього часу злякані вуста ледь-ледь розпустились 

у посмішці, але мовчали.
— Хто ти? — знову запитав Прут.
Вона трохи схилила голову набік, посміхнулася:
— Говерла.
«Говерла, Говерла...» — прошепотів вітер.
«Говерла, Говерла...» — полетіло ген-ген удалину і затихло.
З того часу майже не приходив Прут додому. Цілими ночами ра

зом з Говерлою блукав по горах. Кохання, велике й щире, переповню
вало їх серця. Неосяжне, як те синє небо над горами, воно кликало 
за собою.

Але потроху перша радість кохання стала затуманюватись. 
У Прута в долині жила старенька мати. А Говерла не могла піти до 
людей без дозволу батька, гірського царя.

Тато, почувши про любов Говерли до Прута, розгнівався і про
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кляв свою доньку. Задрижали гори, загуркотіло, обсипаючись, ка
міння, застогнали проліски, на шаленім вітру затремтіли. Пішов го
мін, страшний гомін по горах: «Прокляв, ирокля-ав!..»

Прибігла Говерла до старої смереки, притулилася до неї й за
лилася слізьми.

— Смереко-матінко, нема мені долі: занапастив її батько. Не 
пустять мене гори з прокляттям до людей. А без Прута я загину. 
Навчи, люба, що робити?

Обняла смерека зеленим гіллям дівчину й щось зашепотіла.
— Добре,— мовила Говерла.— Прощавай, смереко, прощавайте, 

гори, прощавай, мій голубе Пруте. Як не належатиму тобі, то й не 
Суде мені життя тут,— і ступила на край прірви.

Ніби земля розверзлася, так загуло навкруги. Страшенна злива 
попригинала дерева. Вітер, мов скажений, виламував усе на своєму 
шляху. Він з розгону вдарявся об гору, виривав дерева, гнав долі на
сіння і летів до сусідньої гори, одним подихом зрушуючи в долину 
величезні кам’яні брили. Блискавка на мить освітлювала спотворю
вані гори. Поламані дерева, що стогнуть під сильними поривами віт
ру, скидалися на страхіття. Вони простягували до вітру свої пови
кручувані коряві лапи, благали: «Перестань, пер-рр-е-ста-ань!..»

Аж на ранок вщухла буря. Величне сонце піднялося оглянути 
Карпати — і здивувалося. На місці старої долини виросла гора. Во
на сягала аж до хмар і вітала сонце білою вершиною. А на долині 
стояли люди, дивуючись новій красуні-горі.

Тільки в Прута щось тривожно на серці. Побіг він на гору.
— Говерло, Говерло, де ти?
— Це я — гора...— і біла ромашка, всміхаючись, роняє кришта

леву сльозинку-росину.— Так, так, це я, Пруте...
Не повернувся Прут до людей. Тільки згодом побітла межи гір 

гомінка річка. Вона прокладала собі шлях в ущелинах, спадала 
з стрімких скель і бігла далі, чиста, як сльоза. Бігла швидко, ніби 
боячись, що не встигне розповісти щось тим величним вічнозеленим 
горам.

І прозвали люди ту річку Прутом, а височенну гору, біля ніг якої 
в’ється Прут,— Говерлою.

...Задивилася Говерла в ясні чисті води Прута, а він гомонить 
для неї, мов розказує про своє вічне кохання.

В ДАЛЕКУ ДАВНИНУ

В далеку давнину на Карпатах царив багатий король. Високо 
в горах стояли його скляні палати, кругом них простяглись високі 
скелі і дрімучі ліси, розкішні полонини. Король той був твердий і не
вмолимий, а в гніві нестримний. Була в нього дочка хороша, як зір
ниця, славилася красою і розумом, а найпаче добротою своєю. До 
неї королі різні і лицарі свататись ходили, приносили їй дарунки, 
пишались перед нею своєю славою. А найбільше королевич-красунь, 
пан широких степів, вчащав. Злий король карпатський теж хтів то
го шлюбу, щоб поширити свої володіння.
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Не так думала прекрасна королівна. Вона кохала вівчара. Той 
вівчар пас вівці на полонинах біля палацу і грав на трембіті сумні 
пісні. Щовечора королівна потайки бігла до вівчара і проводила з ним 
години кохання. А на світанку вівчар ніс королівну до палацу. Вреш
ті вона призналася батькові, що любить вівчара і ні за кого більше 
не піде. Вчув це король і впав у страшний гнів. В злу годину він 
сказав, щоб їх  палац навіки став горою. Як тільки він це промовив, 
так і потемніли скляні палати і перетворились у гору. Вона замуру
вала навіки і короля, й королівну, і всіх, хто там був.

Хто тільки приблудиться до тої гори, то почує стогін. А вівчар 
у відчаї ходить з трембітою по горах і шукає своєї милої. І вдень, 
і вночі він грає свої тужні пісні. Хто раз почує тую гру, ніколи не 
забуде.

Один раз у сто років, коли цвіте папороть, все знов оживає, про
кидається скляна палата. Королівна, зачувши трембіту, простягає 
руки до вівчара, а король знов спалахує гнівом, і від того гніву все 
кам’яніє на сто років.

КАМІННА ГОЛОВА

Колись у давнину, можливо, триста, можливо, чотириста років 
тому на нашу землю напали чужинці. Голови їх  були заховані в мо- 
сянж, а груди й руки оковані залізом. Списи і стріли, стикаючись 
з панциром супостата, падали долі, й не ранивши тіла. Чорна навала 
несла в села ридання і стогін, дими пожеж закрили сонце, а гірські 
потоки стали червоними від крові. Напасників у кожній оселі зуст
річали косами й топірцями, кожний волів ліпше померти, ніж відда
ти свою матір, братів і сестер на наругу, ніж плестись на прив’язі за 
чужим возом у неволю.

Лише один Архип, хоча й був найсильнішим парубком у селі, не 
захотів померти героєм, захищаючи оселю і матір. Зачувши стукіт 
копит, він кинув топірець і мерщій побіг до гір. І ні плач, ні смер
тельний стогін за спиною, ні спалахи пожеж не зупинили Архипа. 
Він навіть не відчув сорому, коли з-за скали уздрів, як рідна ненька 
падала, скошена стрілою, як палала стріха, під якою зростав. Без
межний страх гнав його через урвища й потоки, через ведмежі ло- 
говища і тисові чагарі, гнав геть від побоїща.

Він біг день, біг ніч, не чуючи землі під ногами, аж поки сили 
не вичерпались. А потім впав ниць на плаю...

Довгий час лежав без тями. Аж, нарешті, почув голос:
— Гей, легіню! Хто ти і куди йдеш? Мо’, допомоги потребуєш? — 

голосу вторила гірська луна.
То питала он та стара, посріблена сивиною, ялина. Архип став 

говорити про навалу орд, про спалене село і про вмираючу матір. 
Ялина вислухала, похитала кроною і задумалась. Нарешті, запитала:

— Скажи, горе-легіню, яке у твоєї матері обличчя було, коли ти 
ї ї  покидав?

Той мовчав. Бо не бачив, вибираючи дорогу, рятуючи себе.
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— Мовчиш? Тоді, може, ти пам’ятаєш, який колір очей у твоєї 
матері?

Втікач не відповідав. Він ніколи не заглядав пильно у вічі нень
ці, ніколи не допомагав їй у важкім труді.

— Твоє серце порожнє. Ти не любив свого краю, своєї оселі. Ти 
не шанував навіть неньки. Ти віддав її на поталу ворогам, рятую
чись у горах. Кому потрібний зрадник отчого дому?! Для чого носи
тимуть тебе гори, що дали життя тисячам героїв, котрі вмерли в не
рівному бою? Я заклинаю тебе! Розступіться, скелі, і поглиньте то
го, що не мав Вітчизни. Хай лише камінна голова стирчить край 
плаю, нагадуючи іншим про того, котрий не знав материнських очей.

З гуркотом розступилися скелі і полум’я вдарило в небо...

ЧУМА

Було колись народу стільки, як трави та листу. В той час появи
лася велика пошесть — чума, а інакше ї ї  називали «мор» або «ви
мітка», бо все, що живе, вимітала із села, як віником.

Та чума ходила з села на село, з хати до хати людиною або тва
риною, а то якоюсь негарною дівчиною, або перекинеться в чорного 
кота чи в собаку.

Чума-дівчина раз зайшла до одного бідного селянина, а жінка 
його й каже:

— Нема в мене багатства та розкошів, а що маю при своїй душі, 
та й з того вділю, аби ти не голодувала, бо хто його знає, може, й ме
ні ще доведеться колись ходити за милостинею...

— Мені не дивно з вас,— каже дівчина-чума,— що все придали, 
тому й живими залишитесь.

Чума-дівчина далі пішла селом і повернула до одного багача.
— А де є твій тато? — запитала чума-дівчина малого хлопчика, 

який сидів біля хати.
— Тато пішов на поле,— відповів малий хлопчик.
— А чого пішов? — запитала, мовби нічого й не знала.
— Казав, що по селу ходить якась чума і щоб його вдома не 

знайшла...
— Ага, щоб вдома не знайшла,— повторила чума-дівчина.
Тоді знову запитала в малого хлопчика:
— А твоя мама де поділася?
— А мама в димар сховалася.
— Ой хитра ж твоя мама...— сказала чума-дівчина.— Ану йди 

і поклич маму, най прийде сюди.
Хлопчик побіг за мамою і киває її, а вона, як колода, мертва те

ліпається.
Чума-дівчина за селом перекинулася в чорного кота і йде полем 

й стрінулася з тим самим багачем, що втік від неї.
— Мяв, мяв,— зам’явкала чума-кішка і втерлася багачеві в ногу.
— Не йдеш ти від мене до дідька! — закричав багач і копнув 

кота.
Недалеко пройшов багач і на дорозі впав неживий.
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Дорогою йде чума-кішка й стрінулася з бідним чоловіком.
— Мяв, мяв,— біля нього зам’явкала.
— Кішечко, небого, ходи до мене.
Селянин взяв кішку-чуму на руки, погладив, пригорнув до себе 

й приніс додому та каже жінці:
— Жінко, я знайшов бідну кішку, напевно, що хоч три дні ні

чого не їла, голодна має бути... В нас кішки немае, то хай би в нас 
залишилась.
, — А що б їй дати їсти, коли в нас немає молочка? — забідкала

ся жінка.
— Йди до сусіди й попроси від них молока.
Жінка побігла до сусіди, але та не хотіла позичити молока 

й каже:
— За гроші продам, а позичити не позичу, бо чим мені віддаси, 

коли у тебе немає корови.
— Як не хочеш позичити, то продай за гроші.
Жінка нагодувала кішку-чуму, а незабаром кішка випросилася 

надвір та прямо пішла до тої сусіди, звідки принесли молока.
Коли жінка побігла до сусіди за кішкою, багачка вже лежала 

серед хати мертвою та в руці тримала ті гроші за продане молоко.

БОЛЯЧКА

Давніми часами траплялося багато всяких чудес. Опришки ходи
ли, дивні хвороти з’являлися й інше таке.

Так-то сталося — не за нашої тямки,— що в наш край завелася 
дуже страшна хворота. Люди вмирали, як паде муха восени. Не зна
ли, куди звернутися на пораду, що робити, чого чекати.

Так-то дехто порадив, що треба лишити село й тікати в ліс. Лю
ди забрались один за одним. У хащі робили салаші й колиби й там 
жили. А по правді перестали хворіти й вмирати.

Між цими виселенцями був один господар на імення Юра. Він 
вже тиждень жив у хащі, як у бога в пазусі. Але за тиждень вийшов 
хліб, треба було вернутися в село, напечи й принести.

Був весняний день. Юра зайшов у село. Всюди тихо, ані одної 
живої душі ніде, тільки пси зосталися в селі, як сироти. Юра піді
йшов просто до своєї хати й почав місити тісто на хліб. Як вже вса
див хліб до печі, учув на дворі велике гавкання. Вибіг Юра на двір, 
а там сільські пси обкружили великого ловчого пса й тут його за
раз роздеруть.

Шкода стало Юрові красного пса. Взяв кіл у руки, розкіряв псів 
і оборонив ловчого пса.

— Ходи сюди, небоже,— казав йому,— я тебе нагодую, позави
ваю рани, що тобі зробили твої приятелі.

Завів його до хижі, всипав йому молока до корита, замастив рани 
й позавивав. Пес вихлебтав молоко, ліг коло печі й чекав, аж вишпо- 
риться господар.

Юра тим часом напік хліба, взяв бесаги й хотів рушати в діл.
1 тоді пес до нього проговорив по-людському:
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— А куди вибрався?
— Та йду д’ родині в ліс,— сказав страшенно переляканий Юра.
— Нікуди не йди! Знай, що тоту болячку я ширив між людьми. 

Але, що ти мене так пожалував, погодував і обвив, тепер лишу цей 
край. Можете спокійно вернутись у ваші хати, нікому нічого не ста
неться!

І великий пес зник. Чоловік стояв, тримаючи бесаги на плечі, ні 
живий, ні мертвий. Коли опам’ятався, вже пса ніде не було. Юра об
думав свою пригоду. Поклав бесаги з плеча й сам побіг у хащі. А по
тім зібрався зі своєю цілою родиною в село. Вернулися також інші 
люди й зачали вести своє мирне життя.

Болячка перестала ходити.

ГРОБКИ У СЕЛІ БУКОВЕЦЬ

Було це дуже давно, ніхто з живих не пам’ятає, тільки старі лю
ди говорять, що вони чули це від своїх дідів і бабусь.

А сталося воно в селі Буковець тоді, коли сусіднє село Перехрес
не було варошем, або, як тепер кажуть,— містом.

У ті стародавні часи ходила по містах і селах умітка. Умітка не 
мала весь час однакову подобу. Вона з’являлась то в подобі дитини, 
то кішки або іншої тварини й ходила з хати в хату. В якій хаті при
йняли умітку ласкаво, не виганяли, то там вона нікому нічого не 
шкодила. Але в яку хату її не пускали чи виганяли, там усі люди 
за кілька днів вмирали.

Отака умітка прийшла звідкись до Перехресного. Її ніхто не пі
знав і тому ніхто ласкаво не прийняв. Через це за короткий час усі 
мешканці Перехресного нагло почали вмирати й вимерли.

Жителі села Буковець, хоч і перестали ходити до сусіднього Пе
рехресного, але про все, що коїлося там, вони дізнавалися й почали 
радитись із ворожілями — як би не пустити умітку в своє село 
й врятуватись од смерті.

Один з ворожбитів сказав їм, що не пустити умітку в село мож
на, але тоді, як у селі є двоє хлопчиків-близнюків і два бички-близ- 
нюки. Коли такі хлопці й бички є, то треба з одного дерева зробити 
плуга і в нього запрячи тих бичків. А тоді хай хлопці-близнюки ци
ми бичками й плугом оборють борозною навколо цілого села.

В селі Буковець знайшлися хлопці-близнюки й бички-близнюки. 
Зробили і плуга. Хлопці з бичками виорали борозну навколо села.
І саме вчас, бо незабаром умітка з Перехресного вирушала дорогою 
на Буковець.

Дійшла умітка до борозни й зупинилася. Перейти через борозну 
не мала сили-моці й почала страшним голосом ревти. Цей голос чу
ти було по всьому селі.

Одні люди хоч і настрашились, але вірили, що умітка через бо
розну не переступить. А були такі, що не вірили в чарівну силу бо
розни. Ці люди, невіруючі, домовилися між собою й з родинами ви
йшли з села. Перейшли через виорану борозну й пішли на одне поле 
під ліс та звідти дивились, що робитиме умітка.
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А умітка навітрила людей в полі, пішла туди й там люди почали 
хворіти й вмирати. В село не могли повернутися, й усі до одного 
повмирали на тому полі.

Умітка перестала ревти, люди насмілились підходити до борозни, 
а згодом і переходили її. Пізніше почали шукати своїх односельчан, 
які вийшли з села, коли з’явилась умітка біля борозни. Довго шу
кали, та не могли знайти. Нарешті знайшли на полі під лісом, але 
всі вони були мертві.

На тому місці поховали всіх, а полю дали назвисько Гробки.

СМЕРТЬ-КУМА

Так був бідний єден чоловік. Та й мав дитину, уродила му лан
ка. То він ходив по куми і ніхто не хотів іти кумити. Понесли до 
ксьондза хрестити; здибає він бабу, а то смерть була. А вона ся пи
тає до того хлопа: «Та чому ви, їно баба та й ви, ідете до хресту?» 
Він каже: «Бо я бідний чоловік, то ніхто не хотів іти!» Тота баба 
каже до нього: «То я піду!» — «Та ходите!»

Прийшли вже від хресту додому та й засадив тоту куму за стіл, 
але ніц не дає їй їсти, ні пити. Аж баба каже до нього: «Та ідіте, газ
до, дайте що їсти та й пити, ба аякже ж?» — «З щирого би-м вам 
серці дав, та нема ніц, нема на язик що покласти!» «Ідіть лише до 
комори, там є, кілько хоч, а ви так кажете». Він пішов до комори, 
а там і вино є, горівка, м’ясо, хліб. Та й він то вніс до хати, зачав го
стити. А вона каже: «Я-то їсти не буду, ані жити, бо я ,— каже,— 
є смерть! Видиш, то я тобі дала тилько всього, коли ти мене закликав 
в куму; то ще ми ся підпиши, то будеш мати всього маєтку много, 
кілько хочеш!» Та й він ї ї  ся підписав. Тогди она каже: «Я ти зроб
лю дохтором; то будеш по слабих людьох ходив; як я буду в голові, 
то будеш казати, що умре, а як в ногах, то подужає!»

То вже він так все ходив з нев. Як де був слабий хрестьянин, то 
все їхали по нього. Єдному дав раду, другому, та й такий ся багач 
зробив великий — страх! Та й він із нев ходить та й ходить. Та й раз 
питається її: «Смерть, що би тобі зробити, аби ти людей не пожера- 
ла?» А она каже так до нього: «Мені би ніхто ніц не зробив із людей, 
хіба би хто мене способом на червону яблоню висадив і терньом об
ложив, то я би вже,— каже,— нігди не злізла!»

Та й у нього була забава * велика та й смерть була в нього. Він 
собі взяв та й виліз на яблінку та й кличе до смерті: «Кумо, та хо
дите й ви на яблінку, туй видно всьо так файно, ходіть!» Так смерть 
вилізла на яблінку, а він борзенько та й ізліз, обложив яблінку тер
ньом та й там ї ї  лишив. Смерть така голодна, щось два роки сидить 
на яблонці. Така голодна, так страх просить його: «Куме, пусти мі, 
бо я вже не можу дихати!» Але він її  не хотів пустити. Тогди она 
до нього каже: «Як ти мене пустиш, то буде цілий світ твій». Та 
й она злізла, і його на самий перед хотіла затяти. Та й каже до ньо

* Зібрання, на якому розважаються, веселяться.— Упор.
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го: «Я вже дуже зголодніла, то маю ся твоїм тілом поживити, а кро
в’ю напоїти!» Але він ся ще випросив на єден день жити.

Тогди він си зробив таку колиску, так, що ся обертає. Як смерть 
прийде до голови, то він ся ногами оберне. Та й все ся так обертав, 
а смерть така голодна, що страх! А ту нікого не вольно їй брати, йно 
його. Так він все так робив щось чи три роки, чи штири. А потому 
она взяла та й зробила так, аби він бідний був. Так збіднів цівком, 
як перше був. Та й як вже так бідний став, то її  ся тогди дав * та 
й зараз умер. Та й вже тогди так люди умирали, щодня по двайця- 
теро, по трийцятеро, так ся дуже смерть роз’їла. Та й так вже уми
рають і до нинішнього дня.

В ГОСТЯХ У МЕРТВЕЦЯ

Ходили два парубки до єдної дівки, оба єї любили. І каже єден 
до другого:. «Ми оба не будем єї брати, лише єден з нас; то,— каже,— 
якби я перше умер, то аби ти мене на весілля просив з гробу, а якби 
ти перше умер, то я тебе буду просити». І так, ци за тиждень, ци що, 
єден вмер. А той другий взяв ся женити і ходив по хатах, просив на 
весілля. А за того умерлого забув. І як вже ідуть до шлюбу, мали 
йти вже до церкви, пригадав си. «йой,— каже,— що я зробив? Я мав 
просити свого камрата на весілля, та-м забув; я ,— каже,— біжу по 
нього!»

І пішов по нього на цвинтар. І гріб ся отворив і він там пішов до 
середини. І просить того умерлого, і они ся там звітали оба, і там 
взялося перед ними по склянці вина і по булці. Они випили тото 
вино і булки з’їли. Тогди знов іде друга склянка й ще по булці. І вже 
они й другу випили і з’їли. «Ой,— каже той,— товаришу, я вже йду, 
я ся вже ту забавив зо три години у тебе, треба йти!»

Бийшов він з гробу і пішов. Приходить до села, вже не спізнає — 
де він є. Вже тогди ся питає людей. А тоти люде, що він мав брати 
шлюб, дівка й свати, всі вже й поумирали. То він в гробі у свого 
камрата був тридцять літ. Тогди казали му люде: «Іди ся виспові
дай!» І він пішов перед ксьондза, висповідав ся і потому впав і зро
бився з нього самий порох.

ШАПКА МЕРТВЕЦЯ

Ходили на вечорниці дівки та й хлопці. Та й кажуть раз хлопці 
єден до другого: «Зложимся на горівку, підем по горівку!» Але ко
жен ся бояв іти до корчми, бо була темна ніч. Тогди една дівка ка
же: «Ой, ви ся боїте, а я би сама пішла!» Та й пішла тота дівка по 
горівку.

Іде она через цвинтар, а там стоїть якійсь хлоп. Она гадала, що 
то котрий хлопець вийшов ї ї  пуджати та й каже: «То ти мене пуд- 
жаєш?» Та й го штовнула та й пішла далі. Взяла она в корчмі го- 
рівки, іде вже назад, а той хлоп все ще стоїть. Тогди она вже розгні

* Тобто, дався їй, здався.— Упор.
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валася та й зірвала з него шапку, ударила го шапкою по писку і пішла. 
Прийшла до хати на вечорниці та й каже: «Якійсь мене дурень 
пуджав, але-м му здерла шапку! Чия то шапка? Признавайтеся!» 
Они ся там дивят на ту шапку, а на ній є такпй знак, що віпець 
був *. А тогди хтось прийшов під хату, запукав до вікна та й кличе: 
«Віддай мені шапку!» Тогди дівка дала тоту шапку хлопцям і каже: 
«Та киньте ту шапку через вікно!» (бо ся сама вже бояла). Але той 
каже: «Як єсь ми її здоймила, так мені тепер сама заложи!» Але она 
боялася — не пішла.

Та й той мертвець так щоночі приходив під її  вікна і все казав, 
аби му шапку заложила на голову. Що робити? Порадився єї отець 
з ксьондзом та й врадили так, що треба вже дівку відвезти на цвин
тар ід тому мерлому. Зробив той отець велику комашню, запросив 
п’ять ксьондзів, тогди вложили тоту дівку в труну і повезлп її ги 
умерлу на цвинтар. Взяли там ксьондзи відправляти молитву, а той 
умерлий вже там стоїть. Тогди вже тота дівка взяла му закладати 
шапку на голову, але він її  як ухопив, як поніс, то розніс її  по 
кісточці по цілім цвинтарі.

[КАМ’ЯНІ БАБИ]

То були колись живі жінки, і жали вони літом в степу хліб та 
якраз у той день міпилось сопце. І дуже довго мінилось; перебило 
жінкам роботу — показалось уже перед самим вечером. Побачили 
його жінки та й давай на нього плювати та лаяти його: «А щоб тобі 
і таке, і сяке! Через тебе ми втеряли часу!»

От за те вони й скам’яніли й посліпли.

[ПОВІР’Я ПРО ГОРШКИ]

— Знаєте, оцеіі горщик п’яний гончар робив.
— А ви по чому знаєте, що п’яний?
— Та погляньте ж бо, як вода в йому хитається. Ще коли-то за

кипить, а вже вода так хитається, що горщик аж танцює на печі. 
А оцей — так довго не закипав. Та це вже через мене. Я його як 
становила в піч виварювать, зновка ** ще, так не засміялась, а він 
тепер і не закипає швидко. От чавун оцей як становила виварювать, 
так сміялась, аж реготала, так то швидко закипить.

ЯК ВИДУМАЛИ ГОРІВКУ

Був господар із жінков, дітей не мали. Заходить до них хлопчик, 
мав він з 14 років, і каже: «Я би хотів у вас бути наймитом».

Господар зауважував, що він непевний слуга щось. Став ся сва
рити з жінков. Він хотів того відправити, а жінка каже: «Буде ско
тарити». Ну, й так оставсь у них.

* Хлопців хоронять звичаипо в шапці, прикрашеній вінком із свіжих 
листків і квіток.— Прим,  з апи су в ач а .

** Тобто, коли ще був новим.— У пор .
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Проходить тиждень, дві неділі. Береся тот наймит за господарку. 
А господар побачив, що, як тот виліз на піч, йому на ногах вилізли 
пазури. Так одної ночі, другої. Та й стали вже бояти його.

Поїхали вони фірою по дрова в ліс. Дров ладують на фіру багато 
й багато, що господар міркує, що їх не мож буде повезти. Слуга 
каже: «Не журіться, повезуть коні». Ну, й привезли. І другий раз 
так привезли.

Сказав він господареві, що його мають кликати «Ка».
Каже він якось газді, ци має бочки, бо він буде робити сок. Всі 

кваки, булі та інше збивав у бочки і так квасив. На тот квас прихо
дило всьо село пити. Біда була. Газди били жінок.

У тім селі був силач. Жінки стали того силача просити, аби якось 
знищив того Ка. Силач приходить на той квас, ци сок і просить Ка: 
«Зачери мені того, я хочу попробувати».

Пішов зачиряти квасу, схилився до бочки, а силач вхопив його 
за ноги, запхав у бочку й запалив. Тот шпирт ся їмив *. Вибіг силач 
надвір і став гойкати: «Згорів Ка!» Від того й називають тоту паскудь 
горівкою.

ЧОМУ В МОРІ ВОДА СОЛОНА

Багато років тому назад жили два брати. Один бідний, а другий 
багатий. Померли їхні батько й мати. Тоді менший брат став жити 
іще гірше. Старший брат забрав собі всю батьківську спадщину. 
Меншому брату не лишилось нічого. Жив він із дружиною у великих 
злиднях. Якось у молодшого брата нічого не лишилось, і вирішив він 
піти до старшого, щоб той дав йому допомогу. Старший брат відмо
вився допомогти. Тоді менший брат пішов ловити рибу, щоб зварити 
юшку. Того дня риба не ловилась. Йде він додому з порожніми ру
ками, похпюпивши голову. І раптом бачить — на дорозі лежать жор
на. Підняв він ці жорна і поніс додому. А вдома жінка питає:

— Чи добрий був улов? Чи багато риби приніс?
— Ні, жінко, нема риби. От приніс тобі жорна.
Поклав він жорна долі та з досади і штовхнув їх ногою. А жорна 

раптом закрутилися і почали молоти. Дивляться, а з-під жорен сіль 
сиплеться. Мололи вони все швидше і швидше, солі ставало більше 
і більше. Зраділи чоловік з жінкою. Потім менший брат став думати, 
куди подіти сіль і як йому зупинити жорна. Нарешті додумався, пере
вернувши жорпа, і лише тоді вони зупинилися. Після цього жили 
вони добре. Мололи сіль і продавали, що давало їм змогу жити 
в достатку.

Старший брат дізнався про це, прийшов до меншого та й каже:
— Дай, брате, мені в позику жорна.
Дуже не хотілося молодшому братові давати жорна старшому 

братові, але віддав. Старший брат приніс додому жорна і штовхнув 
їх ногою. Жорна почали молоти. Менший брат не встиг розповісти 
старшому, як вони зупиняються. Жорна мололи-мололи сіль і на

* Тобто, той квас мав спирт.— Упор.
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мололи таку купу, яка дійшла до стелі. Стіни затріщали. Злякався 
старший брат, що розвалиться хата, взяв він жорна і виштовхнув 
з хати. Вони покотилися з гори прямо в море та й потонули. От і до 
цього часу на дні моря крутяться жорна та все мелють і мелють сіль.

ЧОМУ ЛЮДИНА НЕ ЗНАЄ,
ДОКИ ЖИВЕ

Ішов одного разу Ісус Христос із святим Петром дорогою і ба
чать — чоловік городить пліт. Підійшли до нього і дивляться, як він 
це робить.

— Чому з такого тонкого пруття городиш? — питає чоловіка свя
тий Петро.

— Не таке воно вже й тонке,— відповів чоловік.— Яке е, таким 
і городжу.

— Узяв би ти та нарізав товстого пруття, то і пліт би був силь
ніший,— озвався Ісус Христос до чоловіка.

— А нащо мені сильніший пліт? — посміхаючись, запитав чоло
вік.— До моєї смерті і цей видержить.

— А хіба ти знаєш, доки живеш? — здивовано запитав Ісус 
Христос.

— Певно, що знаю. Ще два роки мені залишилося прожити на 
цьому світі, то і цей пліт доти видержить. А потім, кому буде потріб
но, то нехай собі зробить інший.

Тут Ісус Христос і святий Петро попрощалися з чоловіком і пішли 
своєю дорогою.

— Це недобре, Петре, що людина знає, доки живе,— озвався по 
дорозі Ісус Христос до святого Петра.— Краще вже нехай чоловік 
не знає, доки яшве, а тоді він буде сумлінно працювати і постійно 
дбати про себе і свою сім’ю.

Тому від того часу і аж по сьогоднішній день ні один чоловік 
не знає, доки живе.



• ІСГОРИКО 
ГЕЮЇЧНІ 
ЛЕГЕНДИ 

ТА ПЕРЕКАЗИ



ВІД СИВОЇ ДАВНИНИ 
ДО СТАРОРУСЬКИХ ЧАСІВ. 

СТАРОДАВНІЙ КИЇВ І КИЇВСЬКА РУСЬ

[ВЕЛЕТНІ І ПІГМЕЇ]

Колись були такі великі люди, що бувало по лісі ходили, як по 
траві, а ото вже як наші люди наставали, їден велетень і надибав 
десь нашого плугатаря з волами, з плугом і погоничем; та як на
дибав їх, так і забрав усіх на долоню та й приносить до тата.—«А по
дивись,— каже,— тату, які я надибав мишенята!» А тато глянув 
та й каже: «Не мишенята то, сину, а то такі люди, що після нас 
будуть!»

Ото і настало тепер наше покоління, а за велетнів і помину нема, 
тілько десь у церкві у Києві чи у Львові стоїть там нога з їдного 
велетня і така, кажуть, прездорова, що аж до бані сягає. Оттакі-то 
були люди! А то ще кажуть, що після нас такії будуть люди, що 
в наших печах їх дванадцять будуть молотити.

ТРИ ПОКОЛІННЯ ЛЮДСЬКІ

З початку світа то були такі великі люди, що підпирали головами 
попід чорні хмари і переступали гори й долини. Як переступав дуба 
і уколов сі у ногу, взяв найгрубшого дуба їднов руков і вимкнув 
з землі. І казав: «Що-м сі у бодлак уколов!» їден другому з руки 
в руку біз Дністер і біз Дунай сокиру подавав. Але тих людей вже 
тепер нема по потопі нігде. Як мала бути потопа, то сі явили серед
нього рода люди і ворали на полі плугом. А велет йшов з далекої 
дороги додому і взяв на їдну долоню штири воли і плуг, і два люда, 
і приніс додому, і показав мамі. Переступив поріг і показує:

— Ади, мамо, які там на полі хробачки риють!
А мама казала:
— Віднеси, сину, назад, там, відки-с узяв, бо то по нас будуть 

такі люди! А по середнім роді — третя претва людей,— то будуть 
такі завеликі, як з кукурудзів качиники, що буде дванайціть у їднім 
п’їцу молотити; а як здибле чоловік середнього рода такі маленькі 
люди, то также збире на долоню і принесе мамі напоказ.

Як їден жомнір був при войську та видів мальовану велетову 
ногу; цілого чоловіка не малюють, бо нема де.
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ПРО ПРЕДКІВ-ВЕЛЕТІВ

Дуже давно з первовіку в нас ліси стоїли,
Сюди-туди, де царинка, лиш звірі бродили.
А по лісах віковічних орли си гніздили,
А по грунєх, по кичерах лиш лелети жили.
Які вони тоді були? Високого росту,
Жили собі в Чорногорах таки-так, попросту.
Як бувало зачинає кулешу варити,
То як зачне на ватерці окропець кипіти,
Тоді лелет си збирає в місто за мукою.
Та як стане, на Костричу він ступит ногою,
А з Костричі на Синиці другий крок ступає,
А з Синиці на Буковець вже переступає,
А з Буківця в Соколівські переступит гори,
З Соколівських — на Пістинські, та й уже говорит 
В Коломиї на базарі муки набирає,
Та й почерез тії гори додому вертає 
Та й кулешу доварює; отак сесе було,
Але то вже дуже давно, та й то си забуло.

[БОГАТИРІ В ДИТИНСТВІ]

А

Поблизу од нашого села, мабуть, так, що в Ірживці (Лубенського 
повіту) у одного чоловіка було два сина — близнята. От як зібрався 
один сусід на млин *, то привіз два камені і звалив біля того місця, 
де почав будуватися. Коли бачить і раз, і вдруге, що тії камені пере
кочені на друге місце. «Постій же,— каже собі той чоловік,— під- 
глежу ж я, хто мої камені займає». От він узяв і засів уночі. Аж ось 
опівночі бачить, що тії два хлопчики, один ближче, а другий геть 
сажень за шістдесят, сидять собі один проти другого і камені через 
дірку на рученята понадівали. А далі один як шпурне свій камінь, 
другий же тільки ніженькою налучає та й собі знов кидає. Не втерпів 
чоловік та, піднявшись, і каже:

— Чого це ви тут пустуєте?
— Так ти нас оце бачив? — питають ті хлопчики.
— Авжеж, бачив!
— Ну, так прощай же! — та й зникли.

[ЧОЛОВІЧКИ-БОГАТИРІ]
Б

Привіз чоловік до себе в город дві здорові каменюки, тобто на 
млин, чи що; на млин же він не зібрався, а камені так собі і зоста
лись в городі. Одначе, як чоловік той був дуже добрий і працьовитий 
хазяїн, то і не забував свого добра і інколи одвідував і тії каменюки. 
Коли одного разу і став примічать, що вони немовбито на друге місце

* Тобто, задумав будувати млин.— Упор.
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перекочені. Приходить удруге — та ж притча. Подивився мій чоловік, 
подивився, повів плечима та й думає собі: «І що воно такеє значить, 
що моє каміння з одного місця на друге нечиста сила носить. Поче
кай же, вражий сину, підглежу ж я тебе, як ти моїм добром граєшся!»

Та й вернувся додому, а на думці у нього все те каміння і хто 
його перекочує. Тільки він ні жінці, ні дітям і нікому об тій чудасії 
не промовив ні словечка і не порадився з ким розумнішим, а як при
йшла ніч, то заліз собі у бур’ян біля тих каменюк та й сподівається, 
чи не прийде той, що в болоті. От такий-то цікавий був собі той 
чоловік, хоч уже й немолоденький. Постривайте ж, що далі буде! 
Дивився він, дивився, аж обридло і очі позлипались, а потім і зовсім 
заснув... Коли це прокинувся опівночі та й міркує собі: «Чого це я 
бісового батька у бур’яні опинився?» А далі й чує, що щось по землі 
гуркотить і якісь тоненькі голоски промовляють: «Кіть-кіть-кіть, 
кіть-кіть, кіть-кіть!» А в мого сіромахи і на душі похололо. «Про
пав»,— дума собі, а далі опам’ятався та й міркує, що коли вже про
падать к бісовому батьку, то хоч подивлюсь, що воно там діється. От 
і подивився, коли ж бачить, що двоє чоловічків, таких маленьких, 
що менш, чим наші діти, як вже зіпнуться на ноги, сидять собі долі 
кожний біля каменя і немовби сподіваються один другого, щоб почи
нать іграшки... А далі один, не діждавшись товариша, як ухопить 
рученятами каменюку та геть, геть ї ї  і покотить, примовляючи: 
«Кіть-кіть-кіть!..» А каменюка, немов мерзлий кізяк по льоду, аж 
підскокує та летить. Коли це другий чоловічок простяг ніженьку 
і зупинив камінь та потім, в свою чергу, як хвисне другу каменюку 
так, що аж пір’я з неї летить, та ще й примовляє: «Кіть-кіть-кіть!..» 
А товариш тільки ніженькою налучає, як би не дать маху.

Дививсь мій чоловік, та вже не сумно, а смішки йому стало, а далі 
й не витерпів та як схопивсь: «Чого це ви, бісові хлоп’ята, над моїм 
камінням глузуєте? Ось я вас, щоб не дурили!» Не в думці тій сіро
масі, що то не звичайні діти, бо й па дітей зовсім не схожі, а дуже 
краще наших дітей. От як почули тії чоловічки людськую мову, 
то немов змарніли і рученьки опустили, а обличчя їх, неначе крейда, 
біле зробилось. А у того чоловіка як камінь на серце наліг, так йому 
жалко, дуже жалко зробилось тих хлоп’ят. А далі один чоловічок 
і каже, та так гірко, ледве не плачучи: «Недобрий же ти, чоловіче. 
Ворог ти наш лютий!.. Нащо ти замовив * з нами? Нам ще тільки 
три годи зоставалось жить у вашому краї, а тепер...» Та, не домо
вивши, як схопив одно каміння та як улупить об друге, так тільки 
прах од тих каменюк посипався, немов з піску були зліплені. Жах
нувся мій чоловік і тіло все йому задрижало, хотів щось промовить, 
аж тих хлоп’ят уже слід простив, неначе в воду попадали, тільки 
каміння перед ним прахом слалось. От така-то пеня лучилась нашому 
сіромасі. Тільки що ж би ви думали! Перед тим усі годи був дуже 
добрий урожай, а після того мов одрізало: ні сіна, ні жита, ні яринй 
не вродило. І все через тих чоловічків, що так вони ображені зоста
лись мовою людською.

* Замовив — заговорив.— Упор .
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[БОГАТИРІ-СЕМИЛІТКИ]

Семилітки-богатирі, або близнята, до семи літ живуть у батька 
і матері, а як приходить уже їм час виряджаться на свій остров, 
то вони перше що-небудь таке подіють: або млин перевернуть, абощо. 
А потім вони уже ніякої шкоди не роблять. А раз був собі й такий 
богатир, що побачивши удень, як люди турбуються з тим млином, 
що він сам уночі перевернув, узяв на другу ніч і налагодив його 
так, як він і перше був. А налагодивши, вже й пішов на свій острів.

На острові там усякі звіри і гади живуть, а богатирі й стережуть 
їх, щоб вони куди не вийшли і не наробили шкоди людям. Кожний 
з них має свою чергу.

[БОГАТИР ЗАТЯГНУВ ДУБА]

На Азовському морі рибальчили якісь захожі люди, які один 
одного й не знали. Між ними звертав на себе увагу один, для котрого 
отаман не міг настачить лям. Як тільки він зачавився, так і по
рвав ляму.

Раз зранку прокинулись рибалки — коли їхнього дужого десь 
нема. Кинулись вони до свого дуба, аж і дуба коло берега нема, 
тільки видно слід, що його кудись потягнуто. Найбільше було дива, 
що тяг його один чоловік, а дуб був такий, що на ньому їздило 
60 чоловік! І коли кинулись рибалки — 59 чоловік, найшовши дуба, 
тягти його назад до моря,— аж се їм не по силі. І мусили вони найма
ти, щоб їм помогли стягти дуба в море. А про богатиря того більше 
нічого й не чули.

[БОГАТИР НА ЛИМАНІ]

В селі Меловому на Херсонщині в одного чоловіка був жвавий 
хлопчина, з яким батько завше рибальчив. Коли він став уже паруб
ком, то батько його взяв з собою на лимани тягати невода. Невід 
був такий здоровий, що ледве тридцять чоловік могли його потягти. 
Один раз тягли зимою по льоду. Був дуже холодний вітер, а тягти 
доводилось проти вітру. Як найжвавішого, мелівського парубка поста
вили попереду. Всі поодвертались од вітру та й тягнуть собі абияк, 
а далі дехто почав пускать, але невід усе йшов та йшов. Тоді дехто 
давай навмисне кидать, а невід усе йде. Кинули всі 29 чоловік, а той 
мелівський один усе тяг. Тоді всі як крикнуть з дива. Він почув, 
оглянувся, аж він сам за тридцятьох тягне. Всім стало відомо, що се 
богатир. Він тоді як побачив, що вже його пізнали, кинув і собі ляму, 
плюнув та й каже: «Отеє ж ви мене тепер з’їли!» Ще, кажуть, запла
кав і пішов на високу могилу, що стояла недалеко. Увечері всі бачи
ли, як до тої могили летів змій, страшенно сиплячи іскрами. Ідучи 
на боротьбу до змія, богатир вирвав собі з землі тридцятипудовий 
якір, обламав йому лапи і тим бився зі змієм. Але йому не було ще 
20 літ і не доля йому була побити змія. Бились вони так, що земля
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трусилася, рибалки цілу ніч не спали, молились за богатиря богу. 
Але коли пішли, як сонце зійшло, то побачили, що могилу вороги 
розрили аж донизу і тут же лежали обидва мертві.

[ЯЗИК ЗМІЯ]

Ото раз на заводі прибіг якийсь чоловік верхи. Скочив з коня, 
кинув повід на клячок і не прив’язував, усипав коню три міри чистої 
пшениці, а сам війшов у хату і сів вечеряти. А попоївши,— знов на 
коня, та не піском, а прямо на воду звернув. Тільки й бачили. Через 
три дні вертається і везе язик, що одрубав змію. Це, значить, змій 
з їх острова в чергу цього богатиря утік, так він, наздогнавши, убив 
його, а своїм язик повіз, щоб знали, що він справді переміг того змія.

[БОГАТИР І КІНЬ]

До одної вдови в селі Качкарівці Херсонського повіту, яка дуже 
побивалась за своїм чоловіком, почав літати богатир. Вдова скоро 
втішилась і стала вагітною. Родила вона сина і коли понесла його 
вперше до причастя і він дихнув на попа, то той ледве встояв, трохи 
не впав.

Під п’яну руку, у когось на хрестинах піп сказав, що у Качка
рівці є богатир, але в кого — не сказав. І люди впізнали, в кого він 
був, ось по чому: несподівано незвісно де дівся байстрюк-удовенко, 
а коло його двору була вирита яма в сажень завглибшки: се так рво
нулась земля за копитами богатирського коня, коли він метнувся 
в повітря. З того часу його ніхто не бачив, навіть його мати.

[БОГАТИРСЬКИЙ КІНЬ]

їхав я вчора з дроздівським козаком Прокопом Ярмоленком із 
Дроздівки в Переходовку. Дорогою ми якось розбалакались про ко
ней, і я розказав йому, що бачив годів шість, чи сім назад в Чернігові 
на земській конюшні дуже гарного карабахського жеребця, що за 
того жеребця заплачено було шість тисяч карбованців, і що як вели 
його раз із Носівки в Чернігів, то держали його на канатах два солда
ти і десять мужиків.

— А не знаете, де тепер той кінь є? — попитав мене Ярмоленко.
— Бог його,— кажу,— знає: ті земські конюшні тепер вништо- 

жені, а коні чи розпродано, чи що.
— Отже я знаю, де той кінь,— каже Ярмоленко, якось мудро 

всміхаючись,— він хазяїна найшов.
— Якого хазяїна? Хіба він крадений був, чи втеклий? Да й дале

ко йому хазяїна шукати: він куплений верст тисяч за дві.
— Та не те,— каже Ярмоленко,— коли ви кажете, що то такий 

кінь був, що в дванадцяти насилу держали, то то непевний кінь був, 
не простий, а богатирський. А такий кінь зроду не вдержиться 
у простого чоловіка, а як прийде йому урем’я — безпремінно втече 
і знайде собі хазяїна-богатиря. Ото ж у нас є москаль одставний, так

163



він ходив на заробітки у Чорноморії і розказував штуку про сеє. 
«Косило,— каже,— нас у хазяїна чоловік з двадцять, чи, може й біль
ше. І був між нами один, бог його знає звідки, скільки не розпиту
вали — не каже. Чоловік, як і всі люди: і косив так, як усі, тільки 
було як посядемо їсти, то він зроду не сяде вкупі з людьми, а набере 
собі хліба там і всього та сяде оддалік і їсть. От косим ми,— каже 
той москаль,— неділь три, чи що, аж якось біжить проти нас кінь, 
та такий, що я ,— каже москаль,— увесь світ сходив, а такого доброго 
коня не бачив. От отаман і каже: «Ану, хлопці, піймаймо сього коня, 
то, певне, буде од когось на порцію». От всі ми до коня. А той чоло
вік: «І не турбуйтесь,— каже,— дурно; не піймаєте ви сього коня, 
опріч мене нікого він до себе не підпустить». Ми в регот, та все-таки 
до коня. Обступили ми його чоловік в двадцять, давай підступать, 
а він як вискалить зуби, як зарже — наче грім прокотивсь, та на нас. 
Ми — врозтіч, а він через нас так і перелетів, наче птиця, та одбіг 
трохи і став, як укопаний. «А що, браття,— каже той чоловік,— 
піймали?» — «А ти піймаєш?» — питає отаман. «Я-то піймаю!» 
«Гляди ж ,— каже отаман,— пе піймаєш, то лопаток спитаєш».

А отаману, да й нам, досадно, значить, що ми всі не піймали 
коня, а він береться. От той чоловік іде до коня — той стоїть, як 
овечка; підійшов зовсім, взяв за гриву, по шиї, по голові гладить, 
всміхаючись. Стоїть кіпь. Погладив так та й каже: «Здоров, това
ришу! Давно я ждав тебе та таки дождався; тепер,— каже,— не роз
лучимось». А кінь на це як зарже! Та так прегарно, приязно. «Ну, 
погуляй же»,— каже. Та до нас, а кінь стоїть. «Ну,— каже на 
хазяїна,— тепер нам треба рощитатись та й розпрощаємось». А він, 
значить, грошей за роботу ще ні копійки пе брав. Хазяїн давай було 
просить, щоб зостався,— так ні! «Не можна,— каже,— прийшов мій 
час, треба йти, куди мене бог посилає. Пошли ти,— каже па хазяї
на,— купить півтора відра горілки за мої гроші, вип’ємо на про- 
щаннє!»

От узяв один там два бочонки: один в піввідра, другий відерко- 
вий, сів на хазяйського коня — в мент придув з горілкою. От той 
чоловік узяв піввідерковий бочонок: «Оце ж мені,— каже,— братця, 
порція, а це вам». Та й дає нам відрове барильце, а сам ототкнув 
воронку, притулив барильце до рота, закинув голову та так духом 
піввідра й видув. «А закусувать,— каже,— не буду, не хочу вас обі- 
жать, бо як почну після сієї порції закусувать, то не стане усього 
того хліба, що вам хазяїн наготовив». Так взяв кришечку хліба 
і вкинув у рот. «Ну, тепер,— каже,— прощавайте! А тиї моїх три 
карбованці, що в хазяїна ще є, дарую вам на порцію!» Та прийшов 
до коня, взяв його за гриву та так без сідла і гнуздечки й сів. Кінь 
як стрибне, так усіма чотирма ногами по копцю й вибив у коліна 
завглибки. Та й пішов далі. З півверсти ми його бачили, а там і щез, 
бог його знає, де й дівся. От ми,— каже той москаль,— пішли по слі
ду, аж усюди так і знать: де ступне той кінь ногою, так копець 
у коліна. Так з півверсти слід був, а далі вже й не знать нічого. 
А він, значить, уже горою пішов, на крилах, бо богатирські коні 
крилаті!»
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— Що ж се воно значить? — попитав я Ярмоленка, вислухавши 
сюю історію.

— А що воно значить? — одказує той.— Значить, той чоловік був 
ііриродженний богатир, та коня йому до якого часу не було, а вони 
без коня — нічого. От він і був так, як і простий чоловік: і косив, 
і все робив, як і всі люди. А прийшов його час, найшов його той 
кінь, що йому приділен, от він і пішов на своє місто, на службу.

— Яка ж у їх служба, і де вони живуть, тиї богатирі?
— Бог їх святий зпає! Кажуть, десь на гряниці чи зміїв стере

жуть, чи бог його знає: сього вже іменно не докажу вам.

РІЧКА СТУГНА 

А

Під Києвом заліг змій, і жителі села Трипілля і міста Києва по 
черзі повинні були давати дітей па з’їдання цьому змію. От прийшла 
черга до київського князя, щоб він дав свою дочку. Дійсно, він нічого 
пе зміг зробить і видав дочку. Але змій ї ї  пе з’їв, так як вона була 
красива і сподобалась йому.

Вона ж дізналась, як можна вбити цього змія, написала записку, 
прив’язала до голуба і відправила в Київ. В Києві кузнеці Дем’ян 
і Кузьма викували великого плуга, запрягли у цього плуга змія і по
чали ним орати.

Під час оранки плуг викидав такі великі скиби, що перетворював 
їх у вали. Звідси і пішла назва Змієві вали. Він дійшов до Трипілля, 
страшенно втомився і почав пити воду з річки та й випив. Залишився 
струмок, який став називатись Стугна, через те, що віп панився води 
і здихав, стогнучи.

ЗМІЄВІ ВАЛИ 

Б

Вали ці зроблені змієм, який пожирав людей. Якось цей змій 
побачив двох святих — Кузьму й Дем’яна, погнався за ними, щоб їх 
ззісти. Кузьма й Дем’ян (вони були ковалями) встигли сховатися 
в кузню, де й заперлися. Змій пролизав залізні двері кузні й просу
нув туди язика.

Тоді Дем’ян схопив кліщами змія за язика. Змій почав просити, 
щоб його відпустили.

— Досить,— казав він,— будемо миритися: хай буде вашою поло
вина світу, а половина моєю. Я не буду чіпати вашої сторони, а ви — 
моєї. Переділимося!

— А як же ділитися,— кажуть Кузьма і Дем’ян,— ми можемо не 
узнати межі: ти будеш показувати, що це твоя половина, а ми — що 
паша. Краще переорати пополам землю, щоб ти не перелазив на наш 
бік брати людей: бери тільки своїх!

Кузьма й Дем’ян сказали тут же, що самі вони не в силі орати
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плугом. Тоді змій сказав, що він переоре світ сам. На тому й пого
дились.

Кузьма і Дем’ян запрягли змія в плуг, а самі пішли за ним і пере
орали так світ раз від моря й до моря. Та виявилося, що борозна 
була невелика, мало помітна. Тоді змій повернув удруге «всклад» 
орати по тому місцю, так що вал вийшов вдвічі вище попереднього. 
Дотягнувши до синього моря, змій дуже стомився, його мучила така 
сильна спрага, що він обпився води і тріснув.

ВАЛ БІЛЯ СЕЛА ОЛІЙНИКОВА 
СЛОБОДА

В

Проз село Олійникову Слободу через поля лежить вал. Початок 
його від болота села Скрибишів Білоцерківського району. Село це 
розташоване від Олійникової Слободи в трьох кілометрах. Напрямок 
цього валу з південного заходу на схід. Кілометрів п’ять тягнеться 
цей вал високий. Попід валом є виямка з північого боку. Після п’яти 
кілометрів вал сходить н и я ї ч є  й нижче і сходить нанівець. Лише єсть 
деякі ознаки, що цей вал був протягом аж до Дніпра, поблизу міста 
Трипілля, яке розташоване на Дніпрі. Літньої пори для пастухів 
села вал — це було улюблене місце. Коли було пасуть скотину, то 
на валу гуляють. Спускаються з валу, пхає один одного і різні гу
лянки придумували. Я, будучи пастухом, запитував деяких людей, 
відкіля взявся цей вал. Точних даних ніхто не сказав, відкіль він 
узявся. А лише деякі казали, що нібито було це за давніх, давніх 
часів. Будто би коло цього болота, відкіля починається вал, десь 
взявся великий змій. І тут жили кругом люди, і тому змієві щодня 
тре було давать одну людину в жертву на пожераніє по черзі. Коли 
прийшла черга, значить отправляйся, і не розбирається, хто б то пе 
був: чи бідний, чи багатий.

І от дійшла очерідь, що тре було оддати на пожераніє змію цар
ську дочку. От цар оголосив: «Хто в царстві цьому найдеться такий, 
щоб побідив змія?» Тут жив їден коваль, якому стало жалко царської 
дочки. От він назбирав багато заліза і начав кувать. І скував вели
кого, великого плуга. І тоді пішов до змія. Залигав його і запріг в цей 
великий, великий плуг. Заглибив плуга і як прижав цього змія, як 
орнув ним, і це такий навернув вал — така летіла з цього плуга 
скиба. І гнав його в цьому плузі доти, доки змій лопнув. І так був 
змій знищений, і народ був освобождьонний од пожеранія змія.

УРОЧИЩЕ РОЗОРА 

Г

Тут жив колись змій. Він їв людей і не давав ніколи їм проходу. 
І спас людей од цього змія один коваль. Він збудував недалеко од 
змієвого логва собі кузню та й задумав, як би звести того змія з світу, 
звісно, щоб він людей не нівечив. От змію, як той коваль закує в куз
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ні, і досадно, що іде від коваля стукотня. Прилітає змій до кузні, 
а вона зачинена залізними дверима.

— Гей, ковалю, що ти тут ляпаєш та не даєш мені спать. 
Я тебе ззім!

— Що ж, то твоя воля. Не боронь тільки мені востаннє помо
литись!

— Молись!
От коваль за молот та давай скоріш робить гвіздка.
— Чом же ти не молишся, а знов ляпаєш? — гукає змій.
— Та я молячись,— каже коваль,— ляпаю по ковадлу.
— Ну, швидше, а то в мене вже слина з рота тече.
— Зараз!
От зробив коваль гвіздка.
— Вже,— каже,— я справен. Як же ж ,— питає,— ти мене їсти

меш? Оце в стінах є дірки (звісно, пробують свердли), так ти висо- 
лопи сюди язик, я сяду на його, а ти і проглинеш мене.

Згодився змій, висолопив у дірку язика, а коваль за гвіздка та 
й прибив зміїв язик до стіни. Змій сюди-туди, не одірветься. А коваль 
за гнуздечку та й загнуздав змія. Запріг його у соху та й поорав 
розору, випахав поле і змія, звісно, улелекав. Люди зраділи та й собі 
давай корчувать ліс на поле, а по розорі пішла водотеча, так що 
й оцей місток треба аж досі обчеству строїть. От з чого зветься се 
урочище Розора.

КИРИЛО КОЖУМ’ЯКА 

А

Колись да був у Києві якийсь князь (лицар), і був коло Києва 
змій. Кожного року посилали йому дань: давали йому молодого хлоп
ця або дівчину. Прийшла черга і на дочку самого князя. От і той 
послав її. Дочка була вельми красива і так прилестилась до того змія, 
що змій полюбив її. Раз питається вона його: «Чи є,— каже,— такий 
у світі чоловік, щоб тебе подужав?» А змій їй і каже: «Є, тільки 
такий у Києві живе над Дніпром; він як затопить хату, то дим аж 
під небесами стелеться. Той мене може перемогти; бо я який силь
ний, а він сильніший. Як вийде він на Дніпро мочити кожу, то не 
одну несе, а дванадцять, вкине їх у Дніпро, то я вчеплюсь за їх, 
а він не тільки ті кожі, а ще й мене трохи на берег не витягне». 
Взяла собі те князівна на думку, як би їй вісточку до отця подати 
і на волю до нього достатись. А був у неї голубок — вона згодувала 
його за щасливої години, ще як у Києві була. Що ж вона придумала? 
Храп! — і написала письмо до отця: «Оттак і так,— каже,— у вас, 
батюшка, є у Києві чоловік на ім’я Кирило Кожум’яка; пошліть ви 
до нього старих людей з просьбою, чи не захоче він з змієм побиться 
і мене нещасну з неволі визволить; та просіть добре, батюшка, не 
принуждайте, щоб не обідився. Я за вас і за його буду богу молить
ся». Да й храп! — і прив’язала письмо під крильцем свого голубка 
да й випустила його. Голубок і прилетів додому. А діти саме бігали
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по надвір’ю і побачили голубка, і кажуть: «Папеиька! Он-де голубок 
од сестриці прилетів». Князь той перш зрадів, а послі подумав да 
й засумував: «І це ж уже проклятий ірод згубив мою дочку». А далі 
приманив до себе голубка да дивиться, аж під крилом записка. Він 
за карточку, читає, аж дочка пише: так і так... От і призвав свою 
старшину і питає: «Чи є де такий чоловік, щоб переміг змія і де живе 
він?» От і сказали йому: «Є такий, Кирило, що кожі мне над Дніп
ром». «Як же б до нього приступити, щоб послухав і не обідився?» 
Порадившись, послали самих старших з дорогими подарунками. От 
і приходять вони до його хати, одчинили помалу зо страхом двері да 
й злякались: дивляться — аж сидить сам Кожум’яка до них спиною, 
мне руками дванадцять кож; тільки видно, як коливає великою білою 
бородою. От один кашлянув, Кожум’яка обернувся, а дванадцять 
кож тільки трість! Кожум’яка перелякався і кожі порвав, обернув
шись зразу. Старшина йому поклонилась і каже: «Оттак і так, при
слав до тебе князь з просьбою». А Кожум’яка і пе дивиться, і не 
слухає — розсердився, що через них дванадцять кож порвав. Вони 
знов давай його просить, і на коліна стали — нічого не помагає, 
і пішли вони, повісивши голови. Що ж тепер робить? Розпитавшись 
добре, як все діло було, каже князь: «Чи не послати зпов, молодших 
до нього?» От і молодші пішли — нічого не вдіяли. Кожум’яка наче 
й не слухає. Аж послі схаменулись і послали до нього малих дітей. 
Ті як почали просить, як стали навколішки да як заплакали, то і сам 
Кожум’яка не витерпів і заплакав: «Ну,— каже,— це ж уже для вас 
я роблю»,— і пішов до князя. «Ну,— каже,— добре, приготовте ж 
для мене дванадцять бочок смоли і дванадцять повісом конопель». 
Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре і, взявши булаву,— 
а в тій булаві було, може, пудів десять,— приходить до змія. «Нащо, 
Кирило,— питається змій,— ти прийшов: битися чи миритися?» — 
«Де вже, щоб миритися! Биться з тобою, іродом»,— каже Кожум’яка. 
От почали вони биться, що аж земля гуде.

Як розбіжиться змій да схопить зубами за Кирила, да так кусок 
смоли і вирве; а він його здоровенною булавою як улупить, то так 
і вжене в землю. А змій уже, як огонь, горить,— так йому жарко, 
і поки збігає він до Дніпра, щоб напиться і вскочить у воду, Ко
жум’яка уже й обсмолився і обмазався. І знов вискакує з води про
клятий ірод і що розженеться проти Кожум’яки,— він його булавою 
тільки луп; що розженеться, то все його булавою і по голові, і де 
попало. Бились-бились, аж курить. Уже й вечоріє, а вони все б’ються; 
уже й місяць засвітив, так тоді кончив Кожум’яка: таки доказав 
і убив чортяку, і визволив князівну. Князь уже не знав, де його 
посадить, наградив його. От послі того вже і почали зваться Кожу
м’яки од Кирила Кожум’яки. Що ж послі зробив він із змієм? Е, Ко
жум’яка зробив трохи нерозумно, бо взяв його спалив і пустив по 
вітру попіл. Так із нього — вся тая погань: мошки, комарі і все 
таке... А якби він взяв да закопав той попіл в землю, то нічого б не 
було цього.
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ПРО ІЛЛЮ-ШЕВЦЯ ТА ЗМІЯ

Б

А як Ілля-швець та 12 шкур перервав!.. Цар оддав прожерти 
змієві свою дочку. Змій уподобав її і став жити з тею царівною. Та 
царівна пожила з тим змієм і якось просить в нього:

— В мого батька,— каже,— є два голуби такі й такі; чи не мож
на, я хтіла б їх достати.

Просить вона тих голубів, так просить:
— Достань мені од мого батька.
А той змій, бачте, признався їй:
— Мене ніхто не звоює, окрім є на світі Ілля-швець, то той Ілля 

по мені страшний. Як він сидить у своїй хаті і шиє, то йде з нього 
пара, і за 12 верст видко стовп пари теї. Але от який він, а я його 
не боюся, він не піде зо мною битись, бо не знають, як його просити. 
Хіба б послали до нього 200 дітей, що по вісім літ кожне, тоді його 
впросили б.

Як достав змій тих два голуби, царівна списала все і у змія, і про 
того Іллю-шевця написала та прив’язала голубам своє письмо до 
ніг і пустила. Прилітають голуби до царя в двір, та їх угледіли 
і карту побачили, що висіла у голубів коло ніг, дивляться в карту, 
аж то царівна пише. Прочитали й те, що вона писала за Іллю-шевця.

Робить цар, як йому дочка написала: послали дітей до Іллі. Ілля 
сидів у своїй хатині і як угледів, що до нього діти рачкують та 
навколішки повзуть, то поверпувсь до вікна, а шкури держав в ру
ках,— 12 шкур і тріснуло. Після того взяв він 300 пудів смоли і ко
нопель 10 возів, обмотавсь, обсмоливсь і пішов туди, де змієві жертву 
давали.

Змій угледів та й каже Іллі:
— Будемо битись, чи будемо миритись?
Ілля каже до нього:
— Будемо битись.
І каже змієві:
— Прожирай мене.
Змій взяв його, а Ілля вже не боїться зубів та як вхватив його 

за язик, так змій і не .може Іллю дальше проглинути. Ілля й каже 
до змія:

— Що ж ти дальше зо мною будеш робити, куди ти мене кинеш?
Той змій став його ще сюди і туди, на всі боки крутить, а Ілля

все його за язик чавить. Та змій мутушав їм, мутушав, кидав-кидав, 
то хоть Ілля і добре був засмоляний, а все його в двох місцях ще 
пройняв той змій; та дальше пе ковтнув. Так Ілля і удушив його.
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ОБРИ

В ті ж часи існували й обри, що воювали проти царя Іраклія 
і ледве було не полонили його. Ці обри воювали й проти слов’ян 
і знущалися над дулібами, які теж були слов’янами, і збиткувалися 
з жінок дулібських: якщо треба було їхати кудись обрину, то не 
дозволяв запрягати коня, чи вола, а наказував упрягти до воза три, 
чотири або п’ять жінок і везти його — обрина. І так мучили дулібів.

Обри ж були великі тілом, а розумом горді, і бог знищив їх, і по
мерли всі, і не лишилося жодного обрина. І е приказка на Русі й досі: 
«Загинули, як обри»,— і нема їх ні племені, ні потомства. Слідом 
за цими обрами прийшли печеніги, а потім ішли чорні угри мимо 
Києва, але це було пізніше — при Олегові.

ТРИ БРАТИ —
ЗАСНОВНИКИ КИЄВА

Поляпи ж жили в ті часи окремо і володарювали родами своїми... 
І були три брати: один на ймення Кий, а другий — ІДек, а третій — 
Хорив, і сестра їх — Либідь. Кий сидів на горі, де нині узвіз Боричів, 
а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив — па тре
тій горі, через що і прозвана вона Хоривицею. І збудували вони 
городок в честь свого старшого брата й нарекли його Києвом. А навко
ло города був ліс і пуща велика, і ловили там звірів. І були ті мужі 
мудрими й тямущими, і називалися вони полянами, від них в Києві 
є поляни й до сьогодні.

Деякі ж, не знаючи, кажуть, що Кий був перевізником, бо ніби-то 
тоді біля Києва був перевіз з тієї сторони Дніпра, тому й говорили: 
«На перевіз на Київ». Проте, коли б Кий був перевізником, то не 
ходив би до Царгорода. А втім, цей Кий княжив у роді своєму і ходив 
він до царя — не знаємо лишень до котрого, але знаємо, що великі 
почесті, як оповідають, віддав йому той цар, при якому віп приходив. 
Коли ж Кий повертався, прибув на Дунай і уподобав місце, і збуду
вав малий городок і хотів осісти в ньому з родом своїм, та не дали 
йому навколишні мешканці. Отож і донині називають придунайці 
те городище Києвець. Кий же повернувся у свій город Київ, тут 
і скончався. І брати його Щек і Хорив, і сестра їх Либідь тут по
мерли.

РІЧКА ЛИБІДЬ

Річка Либідь пішла від сліз Либіді, дочки якогось київського 
князя. Вона була чудова, як майське сонце. З усіх країв світу 
з’їжджались молоді лицарі, князі й королевичі просити її руки. Та 
княжна й знати, й чути не хотіла про весілля. «Не піду, та й годі!» — 
казала вона всім.

Лицарі й королевичі хотіли звабити княжну своїм багатством, 
хоробрістю; не один поклав голову, щоб сподобатися, та ніщо не
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помагало. Королевичі порадились між собою, здвигнули плечима, 
припоясали булатні мечі, сіли на своїх вірних коней і роз’їхалися.

Пусто й сумно зробилося в княжому палаці: пе стало хоробрих 
лицарів, ні прекрасних королевичів. Княжна, як горличка в клітці, 
сиділа в своєму опустілому теремі; може, й хотіла б, щоб хтось при
їхав, та ніхто не показувався.

Пройшло так кілька літ. Помер князь, настав другий. Княжна 
мусила вибратись із палацу. Вона побудувала собі хатку за Києвом 
на горі й жила в ній одним-одненька. Сумним-сумним було молодій 
дівчині чернече життя. Дні й ночі вона плакала. З цих сліз і пішов 
струмочок, який і називається Либіддю. Гора, на якій жила княжна, 
зветься тепер Дівич-Горою...

ДАНИНА ПОЛЯН ХОЗАРАМ

Опісля, по смерті братів цих [йдеться про Кия, Щека і Хорива] 
поляни були приневолені древлянами та іншими сусідами. І їх [по
лян], мешкаючих на горах серед лісів, знайшли хозари і сказали: 
«Платіть нам данину». Поміркувавши ж, поляни дали від диму * 
по мечу. І понесли це хозари до свого князя і своїх старійшин, і ска
зали їм: «Ось, натрапили ми на нову данину». А ті спитали в них: 
«Звідки?» Вони ж сказали: «У лісі на горах, над рікою Дніпром». 
Знову ті запитали: «Що вони дали?» І вони показали меча, і сказали 
старці хозарські: «Недобра данина, княже: ми її здобули односторон
ньою зброєю, тобто шаблями, а їхня зброя обоюдогостра, тобто мечі: 
будуть вони збирати данину і з нас, і з інших земель». І все це 
збулося...

СМЕРТЬ КНЯЗЯ ОЛЕГА

І жив Олег в мирі з усіма землями, княжачи в Києві. І прийшла 
осінь, і згадав Олег коня свого, якого тримав здавна у стайні, вирі
шивши ніколи не сідати на нього. Питав-бо колись волхвів і віщунів: 
«Од чого мені доведеться померти?» І сказав йому один віщун: 
«Княже! Кінь, якого ти любиш і їздиш на ньому,— від нього тобі 
й померти!» Олег же, взявши це собі до тямки, каже: «Ніколи не 
сяду на нього і більше не гляну».

І звелів годувати його, і не приводити його до себе. І перебув 
декілька років, не бачивши його, аж поки й на греки не пішов.

А повернувшись до Києва і проживши чотири роки, на п’яте літо 
він спом’янув коня, що від нього, як віщували волхви, мав померти. 
І покликавши старшого над конюхами, запитав: «Де кінь мій, якого 
я поставив був годувати і берегти його?». А той каже: «Помер». 
Олег же посміявся і докорив віщунові, кажучи: «Невірно ото гово

* Від диму — від кожного двора,— Упор.
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рять волхви, і все те неправда е: кінь помер, а я живий». І наказав 
він осідлати коня: «Хай-но погляну на кості його». І прибув він на 
місце, де лежали його кості голі і череп голий, спішився і, посміяв
шись, сказав: «Чи не від цього черепа смерть мені приймати?» І сту
пив він ногою на череп і, з’явившись із черепа, змія вкусила його 
в ногу. І з того він розхворівся і помер. І плакали по ньому всі люди 
плачем великим, і понесли, і поховали його на горі, яка зветься 
Щековицею. Є ж і досі могила його, зветься могилою Олеговою. 
А було всього його княжіння тридцять три роки.

ПРО ЯЗИЧНИКІВ І ХРИСТИЯН

Поблизу теперішнього містечка Іскорості, де був город Іскоро- 
стень, славне місто древлян, ще в язичницькі часи стояла нібито на 
березі річки Уші православна церква. Зібралися жреці і під час бого
служіння скинули цей храм в річку Уш, в якій він і потонув. З тієї 
пори й досі з глибин річки чути часом голоси дзвонів і церков
ний спів.

ЗВІЛЬНЕННЯ КИЄВА 
ВІД ОБЛОГИ ПЕЧЕНІГІВ

Прийшли печеніги вперше на Руську землю, а Святослав був саме 
в Переяславці. І зачинилася Ольга у городі Києві з онуками своїми — 
Ярополком, і Олегом, і Володимиром. І обступили печеніги город 
силою великою, незліченним числом довкола города,— і не можна 
було із города вибратись, ні вісті послати. І знемагали люди від голоду 
і спраги. Зібравшись, люди тієї сторони Дніпра в човнах стояли на 
тому березі, і не можна було ввійти до Києва жодному з них, ані із 
города — до них.

І засумували люди в городі, і сказали:
— Чи нема когось, хто зміг би дістатися на той бік і сказати їм: 

якщо не підступите на ранок під город,— здамося печенігам.
І сказав один хлопець:
— Я проберусь.
І кажуть йому:
— Іди!
Він же вийшов із города з уздечкою і никав поміж печенігами, 

питаючи:
— Чи ніхто не бачив коня?
Бо він умів по-печеиізькому, і його приймали за свого. А як на

близився до річки, роздягнувшись, кинувся у Дніпро і побрів. Пече
ніги ж, побачивши, кинулися за ним, стріляючи в нього, і не можучи 
йому нічого зробити.

Ті ж, що побачили з протилежного боку, приїхали в човні на
зустріч йому і взяли його в човен, і перевезли його до дружини. 
І сказав їм:
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— Якщо не підступите завтра рано під город, люди хочуть зда
ватися печенігам.

Сказав тоді воєвода їх на ім’я Претич:
— Підступимо завтра в човнах і, забравши княгиню й княжат, 

умчимо на цю сторону. Коли ж цього не зробимо,— нас має згубити 
Святослав.

А на завтра сіли вони вдосвіта в човни і голосно затрубили, і люди 
в городі зняли галас. Печеніги ж, думаючи, що князь прийшов, по
бігли врозтіч від города.

І спустилася Ольга з онуками і з людьми до човнів. Бачачи це, 
князь печенізький вернувся один до воєводи Претича і спитав:

— Хто це прийшов?
І той сказав йому:
— Люди з того берега.
І спитав князь печенізький:
— А ти, бува, не князь?
Він же сказав:
— Я муж його і прийшов як попередня сторожа, а слідом за мною 

йде численне військо з князем.
А це він сказав, щоб налякати їх. Тоді каже князь печенізький 

ГІретичу:
— Будь мені другом.
Він же йому:
— Так і вчиню.
І подали вони один одному руки, і дав печенізький князь Претичу 

коня, шаблю, стріли; він же дав йому кольчугу, щита і меча. І від
ступили печеніги від города, і не можна було коня напоїти: на Либе- 
ді — печеніги.

І послали кияни до Святослава сказати:
— Ти, княже, чужої землі шукаєш і стережеш її, а свою покинув: 

нас мало не взяли печеніги,— і матір твою, і дітей твоїх. Коли не 
прийдеш і не оборониш нас, то візьмуть-таки нас. Хіба тобі не шкода 
отчини своєї, і матері, що вже стара, і дітей своїх?

Це почувши, Святослав швидко сів на коней з дружиною своєю 
і прибув до Києва, і цілував матір свою, і дітей своїх, і співчував 
у зв’язку з накоєним печенігами. І зібрав дружинників, і прогнав 
печенігів у поле, і настав мир.

ПОХОДЖЕННЯ 
НАЗВИ ПЕРЕЯСЛАВ

Пішов Володимир на хорватів. Коли ж він повернувся з війни 
хорватської, печеніги прийшли тим боком [Дніпра] від Сули. Воло
димир пішов напроти них і зустрів їх на Трубежі коло броду, де тепер 
Переяславль. І став Володимир на цій стороні, а печеніги на тій, 
і не наважувались ні він на ту сторону, ні вони — на цю сторону.

І під’їхав князь печенізький до ріки, і покликав Володимира 
і сказав йому:
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— Випусти ти свого мужа, а я свого, хай поборються. І якщо твій 
муж ударить об землю моїм, то не воюємо три роки; якщо ж наш 
муж ударить, то воюємо три роки.

І розійшлися в різні сторони.
Володимир же, вернувшися в стан свій, послав по табору гла

шатая з словами:
— Чи нема такого мужа, який би взявся боротися з печеніжином?
Не знайшлося ніде.
На ранок приїхали печеніги і свого мужа привели, а в наших 

не було. І почав тужити Володимир, звертаючись до всіх воїнів, 
і прийшов один старий муж до князя і сказав йому:

— Княже! Є в мене один менший син дома, бо з чотирма я ви
йшов, а він дома. З його дитинства не було такого, щоб ударив ним. 
Одного ж разу, як я сварив його, а він м’яв шкуру, то розгнівався 
на мене і роздер шкуру руками.

Князь же, це почувши, зрадів і послав за ним, і привели його до 
князя, і князь розповів йому все. Він же сказав:

— Княже, не знаю, чи здолаю його, спробуйте-но мене: чи нема 
бика великого і сильного?

І знайшли бика великого й сильного, і велів він роздражнювати 
бика; поклали на нього залізо гаряче і пустили бика. І побіг бик 
мимо нього, і схватив він бика рукою за бік, і вирвав стільки шкури 
з м’ясом, скільки йому рука захопила. І сказав йому Володимир:

— Можеш з ним боротися!
А пазавтра прийшли печеніги, стали кликати:
— Чи є муж? Наш уже готовий!
Володимир же наказав тієї ночі одягти зброю, і зійшлися обидва 

стани. Випустили печеніги свого мужа: був-бо він дуже превеликий 
і страшний. І виступив муж Володимира, і поглянув на нього пече- 
ніжин і засміявся, бо був він середнього росту. І, розмірявши від
стань між обома військами, пустили їх одного до одного, і схопилися 
вони і стали міцно держати один одного, і здавив він печеніжипа 
руками до смерті, і вдарив ним об землю. І вигукнули руси, а пече
ніги побігли, і Русь погнала за ними, рубаючи їх, і прогнала їх. 
Володимир же на радощах заклав город на броду тому і назвав його 
Переяславль, бо ж перейняв славу юнак той. Володимир великим 
мужем зробив і його, і батька його. Й повернувся Володимир у Київ 
з перемогою та славою великою.

БІЛГОРОДСЬІШЙ КИСІЛЬ

Коли Володимир пішов до Новгорода по верхніх * воїнів проти 
печенігів — бо йшла невпинно велика війна,— в цей час довідалися 
печеніги, що князя нема, прийшли і оточили Білгород. І не давали 
вони вибратися з города, і настав голод великий у городі, і не міг

* Тобто новгородських, бо нижні були — київські.
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Володимир допомогти, бо ж не було у нього воїнів, а печенігів було 
сила-силенна. І затягнулась облога города, і був голод великий. 
І скликали віче в городі і вирішили:

— Це вже підходить смерть від голоду, а від князя допомоги 
немає. То чи краще нам помирати? Здамося печенігам: когось зали
шать живим, а кого й умертвлять; адже помираємо з голоду.

І так порішили.
А один старець, який не був на вічі тому, й запитує:
— Заради чого було віче?
І люди повідали йому, що завтра хотять всі здатися печенігам. 

Се почувши, послав він за старійшинами городськими і сказав їм:
— Чув я, що ви хочете здатися печенігам.
Вони ж сказали:
— Не витерплять люди голоду.
Тоді він і каже їм:
— Послухайте мене, не здавайтеся ще днів три, а що я вам зве

лю,— зробіть.
І вони радо пообіцяли послухатися. І сказав він їм:
— Зберіть по жмені вівса, або пшениці, або висівок.
І вони, радо пішовши, зібрали.
І звелів тоді жінкам зробити бовтанку, з якої варять кисіль, 

і наказав викопати колодязь і вставити туди діжу, й налити в діжу 
тієї бовтанки. І звелів він викопати другий колодязь і вставити туди 
другу діжу, і звелів шукати меду. Вони ж, пішовши, взяли луб’янець 
меду, що був схований в князівській медуші. І загадав він його 
рідко розбавити водою і вилляти в діжку другого колодязя. Вранці ж 
звелів послати за печенігами.

Городяни ж, прийшовши до печенігів, сказали:
— Візьміте собі заложників наших, а ви підіть чоловік з десять 

в город, щоб побачити, що діється в городі нашому.
Печеніги ж, зрадівши, гадали, що вони хочуть здатися, забрали 

в них заложників, а самі вибрали кращих мужів у родах і послали 
їх у город, нехай роздивляться в городі, що там діється.

І прийшли вони в город, і сказали їм люди:
— Пощо губите себе? Коли зможете перестояти нас? Хоч стійте 

й десять літ, то що ви можете нам зробити? Адже ми маємо їжу від 
землі. А якщо не вірите, то огляньте своїми очима.

І привели їх до колодязя, де ота бовтанка, і зачерпнули відром, 
налили в горшки і варили перед ними. А коли зварили кисіль, то, 
узявши їх, пішли з ними до другого колодязя, і зачерпнули сити, 
і стали їсти спершу самі, а потім і печеніги. І здивувалися ті 
й сказали:

— Не повірять наші князі, поки не поїдять самі.
Люди налили по корчазі бовтанки та сити з колодязів і подали 

печенігам.
Вони ж, прийшовши, розповіли про все це. І зваривши, їли князі 

печенізькі й дивувалися. Забравши ж заложників своїх, а тих пу
стивши, знялися з-під города і забралися геть.
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МИХАЙЛИК І ЗОЛОТІЇ ВОРОТА 

А

Як лихоліття було, то прийшов чужоземець, татарин; і ото вже 
на Вишгород б’є, а далі вже й під Київ підступає. А тут Михайлик — 
лицар був, да як зійшов на башту да пустив з лука стрілу, то стріла 
і впала в миску тому татарину. Той скоро сів коло скам’ї обідати, 
тільки що поблагословивсь їсти, аж та стріла так і встромилась 
у печеню.

— Е,— каже,— се ж тут є сильний лицар! Подайте,— каже,— 
мені того Михайлика, то я одступлю.

От кияни шушу-шушу і радяться: а що ж — оддаймо. А Михай
лик каже:

— Як оддасте ви мене, то в останній раз будете бачить Золотії 
ворота.

Да сівши на коня, обернувсь до їх да й промовив:

— Ой кияне, кияне, панове громада!
Погана ваша рада:

Якби ви Михайлика не оддавали,
Поки світ сонця, вороги б Києва не достали.

Да взяв на ратище ворота — так, як от сніп святого жита візьмеш, 
да й поїхав у Царіград через татарське військо. А татари його й не 
бачать. От як одкрив ворота, то чужоземці ввалились у Київ да 
й пішли потоптом.

А лицар Михайлик і досі живе в Царіграді; перед ним стоїть 
стаканчик води і проскурка лежить — більш нічого не їсть. І Зо
лотії ворота стоять у Царіграді. І буде, кажуть, колись таке врем’я, 
що Михайлик вернеться в Київ і поставить ворота на своє місто. 
І, як ідучи мимо, хто скаже: «О Золотії ворота! Стоять вам ізнов там, 
де стояли»,— то золото так і засяє. А як же не скаже або подумає: 
«Ні, вже не буть вам у Києві!»,— то золото так і померкне.

МИХАІЛ І ЗОЛОТІ ВОРОТА 

Б

Колись давно, то ще був князь на світі Володимир. Володимир- 
князь царством всім обладує, а Михаїл — то син царський, але ще він 
молодий, то на царство його не садовлять — нехай підросте. А Воло
димир — то старіщий, то він усім і править. Добре так оце діється. 
А в стороні татари своє царство мають. То, ніби, ідно царство, а то, 
татарське,— друге, і в стороні татари жиють. І знахарі татарські 
стали ворожити, догадались про Михаїла, кажуть своїм:

— Глядіть, щоб не було чого нам, росте збоку коло нас такий 
і такий Михаїл, тепер от його і не чути, а виросте той Михаїл, тоді 
вже будемо знати, що то за Михаїл.

Кажуть знахарі, що воїн з нього вийде, може, ще світ не бачив 
такого лицаря.
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Розказали знахарі про Михаїла, тепер тра щось робити. Татар
ський пише до Володимира: «Ми довідались,— пише татарський,— 
за Михаїла, він ще дитина: у вас його царство, його все буде, як 
підросте; то віддай нам його, будьмо сватами».

Ото Володимир скликає людей, говорить, що татарський хоче до 
себе взяти Михаїла; далі дає цю річ до Саноту *... Міркували скрізь, 
чи зробити так, як татарський пише, і присудили, що віддаймо ма
лого. Вся громада сказала так.

Ну, ото присудили так, Володимир примітив, що Михаїл став 
хмурний дуже, ходить такий засмучений... А Михаїл був уже пару
бок літ 18.

Спитав Володимир його, що йому за туга така:
— Михайлятко-дитятко, чого ти засмучений такий? В тебе чаша 

золотая вина повная завжди і часть Києва на тебе йде... Мені так 
здається, що журитись тобі нема чого.

Михаїл і каже Володимирові:
— Господарю-царю Володимире! Так, в мене чаша золотая вина 

повная завжди і часть Києва на мене йде, але києвська громада, 
то зла в неї рада...

Володимир на цеє промовчав, а Михаїл каже до меча свого, що 
на стіні висів:

— Мечу мій, мечу, та на татарове. Мечу мій, мечу, та на Юла- 
нове...

Михаїлові байдуже, що татари хтять його брати, він меч свій як 
возьме, то...

Але Володимир цеє вислухав і дивиться, що Михаїл малий такий, 
і каже йому:

— Михайлятко-дитятко, молоде ти і неспосібне, то тра, щоб бути 
літ 20 або ЗО, тоді хіба за меч можна братись.

Володимир так до Михаїла говорить, а Михаїл йому одказує по- 
своєму:

— Господарю-царю Володимире! Возьми ти утятко молоденьке 
і пусти на море синеньке: воно попливе, як і стареньке.

Тоді Володимир каже до Михаїла:
— Як так оце ти говориш, то боже тебе благослови!
Після того Михаїл взяв меч, коп’ю, коня йому вивели. їде Ми

хаїл і зустрічає, що стоїть татаруга, турок той. Михаїл нічого не 
робив, іно перехрестив військо татарське своїм мечем. То на обидві 
сторони Михаїла не стало того війська: на ліву сторону, то так, як 
огнем спалило, на праву — так, як солому виклав. Як посік теє вже 
військо Михаїл, то поїхав у світ і прийшлось йому їхати через царські 
ворота, то до ідного стремена взяв на ногу ідну половину, а на другу 
ногу, до другого стремена, взяв другу половину. З тими ворітьми 
поїхав за якісь гори і став там жити.

То й досі, кажуть, живий, а, може, й помер... Так оце розказують 
про Михаїла.

* Синоду.— Упор.
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МОГИЛИ ПЕРЕП’ЯТ І ПЕРЕП’ЯТИХА

Був князь Переп’ят, і пішов він на війну. Пішов да й три года 
додому не вертавсь. Княгиня ждала, ждала — нема князя, от вона 
зібрала військо і пішла шукать його. Пішла вона, коли стрічає свого 
чоловіка та й не узнала його, бо на йому одежа уже обпала за три 
годи, і він змінився. Княгиня стала з ним воювати і вбила його. 
Після роздивилась, пізнала, що ї ї  чоловік, взяла да й сама себе 
убила.

Дак отто князя поховали ув одній могилі і назвали Переп’ят, 
а княгиню — в другій і назвали Переп’ятиха.

ШОЛУДИВИЙ БУНЯК

Буняк, що його на глум називають у народі «шолудивий розбій
ник», нападав на найближчі околиці та тривожив усе, що там жило. 
Найбільше старався він награбити майна занапащених ним мешкан
ців, яким удержував військо, що кочувало межи видними горбами 
на північ від Завалова, покритими чорним лісом. Руський князь, 
володар сеї країни, поставив на відсіч Бунякові своє військо за рікою 
Золота Липа, на схід, на тім самім місці, де пізніше князі Мазовецькі 
поклали замок, де люди мешкають і досі, обставлений стіною та ве
жами, з котрих лишилася ціла лиш одна. А проте, чуючи свою 
слабість, він не зважився вдарити на свого противника і довго стояв 
не без остраху й сумніву, поки сивий дід, появившися в сні, не спо
нукав його до нападу та не навчив його способу, як і з якого боку 
зробити вилазку, котру він і сповнив з несказаною відвагою. Бійка 
була з обох боків завзята, нарешті Буняк був переможений, а військо 
його почасті розігнано, почасті потопилося в Золотій Липі. Самому 
Бунякові відтято голову, котра котилася та тікала так із місця битви 
і ледве дігнали її в полі, що за містечком Тисменицею. Через те 
місце назване Погонею. Стільки я чув із уст тутешнього простого 
люду.

НАСТИНА МОГИЛА

В сьому Миропільському займищі, от що звуть Буняковим, вгору 
по Случі, за містечком, у лісі жив колись-то давно поганий Буняка, 
ворожбит, татарин. Коло того займища давно колись був перевіз 
через Случ і йшов шлях на Бердичів. Того ліса, що навкруги його 
теперечки росте, зовсім не було. От той Буняка дуже любив Настю, 
тутешню-таки дівку чи молодицю, і взяв її до себе за жінку. А вона 
його не любила. Та ще як стала з ним жити, то й догледілася, що 
у його печінка наверсі, так просто за плечима, і побачила вона, що то 
він не аби з ким знається.

От та Настя якось одкралася та й утекла од Буняки, а він дого- 
нити! Наздогнав її у степу, що тепер за Миропіллям, туди до Гор- 
дієвки, вговорює вернутися, а вона каже, що через те й через те не 
хочу. Тоді Буняка бачить, що вона про його все знає, та й убив її.
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Ота ж сама Настя сказала була, щоб на її  кошт поставили у степу 
корчму. То от, де її  вбито, висипали могилу, так вона й зветься — 
ГІастина могила, а на шляху за Миропіллям поставили корчму — 
вона й тепер стоїть і теж зветься Настиною.

БУНЯКОВЕ ЗАМЧИЩЕ

Про це замчище багато дечого розказують. Найлучче, якби ви 
спиталися у нашого добродія; у його там у церковних записах, ка
жуть, є переписано про все: і коли ті вали повисипувані, і хто тії 
мури мурував, що тепер од їх тільки цегла та камінячки валяються,— 
про все там є; то, бачите, інші говорять, що там колись місто було,— 
ніби на тому городищеві; говорять, що й церква була і що тую б то 
церкву перенесено в Деревичі.

Ще розказують (хто його зна, чи воно казка, чи що, так старі 
люди розказують, то й я за ними), що ніби колись давно-давно сидів 
у тому городищі якийсь лицар, звався він Шолудивий Буняка. І був 
той лицар неабиякий, навіть і тілом не такий, як повинно бути 
людині; мало того, що страшенно великий, ще, вибачайте, у його 
печінки й легке та були наверсі, отак от і стреміли за плечима, 
такий-то неподобний був той Буняка! Ну, жив він собі у городищі, 
і дуже його всі боялись; найстрашніший же він був ось через що: 
їв людей! Отак-таки справді їв; оце, кажуть, звелить було, щоб йому 
привели щонайкращого хлопця та візьме та і з’їсть. І так кожного: 
що приведуть, то й зітне, то й зітне. Багацько позбавляв Буняка 
таким способом людей, але ж таки і йому добра причина сталася!

Прийшла, бачите, черга іти в замчище, тобто на убій, якомусь-то 
там хлопцеві (бо то хлопців тих по черзі брали і постачали Буняці). 
А в того хлопця та була тільки мати, батько недавно вмер. Ота бідна 
мати плаче вже, плаче та побивається, що нікому порятувати хлопця. 
А як його вирятувати? Плакала та жінка, плакала, а далі щось-то 
їй прийшло на думку, перестала побиватися, розважилась і просить 
тільки людей, тих, що мали вести хлопця до Буняки, щоб зачекали 
годиночку, поки вона щось зготує синові на останню дорогу. Ті ка
жуть: «Добре».

От чекають, а вона взяла, пішла, нациркала у себе з грудей по
корму, замісила з того покорму тіста, спекла пиріжків, та, даючи їх 
своєму хлопцеві, й каже:

— На ж, сину, тобі оці пиріжки та ось що з ними зроби: як при
йдеш до Буняки, то конешне підведи його, щоб він хоч єдиного 
пиріжка з’їв; оцим ти маєш визволитися, бо як Буняка наїсться моїх 
пиріягків, то вже тебе не займе, для того, що вважатиме тебе за 
брата (тобто через її  покорм).

Ну, той хлопець так і зробив: як прийшов у замчище, то умисне 
й став так їсти материні пиріжки, щоб Буняка побачив. Той побачив 
та й питається:

— Що це ти їси?
— Це,— каже,— мені мати дала, виряджаючи в останню дорогу.
— А дай лиш,— каже Буняка,— покуштувати, що там воно таке!
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Хлопець оддав йому пиріжки, а він і поїв їх. Як же наївся 
Буняка тих пиріжків, зараз і почув, яка в їх заправа була.

— Ну,— каже,— хлопче, дякуй своїй матері, що так мудро вхит- 
рувала: тепер ти єси визволений від смерті, не можу-бо я тобі того 
лиха заподіяти, через те, що ти стався мені братом.

От той хлопець уже такий радий, такий радий, неначе справді 
вдруге на світ народився! Отож хотів був по тій розмові мерщій 
додому бігти, а потім роздумався та й не побіг зараз. «Останусь 
лиш я,—каже сам собі,—на який час тут ще; я мовляв,тепер безпеч

ний, Буняка мене не з’їсть, а тимчасом зроблю ось що: заподію на
шому ворогові таке, щоб він не тільки мене, але й нікого більше 
не міг безвременно на той світ заганяти!»

Ото ж і зостався при Буняці; уночі Буняка заснув, а той хло
пець мерщій до його в хату, підступився нищечком до ліжка — та 
черк ножем і відтяв Буняці печінки (вони ж, бачите, наверсі були)! 
Як відтяв, Буняка зараз і пропав!

[ПОГОНЕВ]

Цему уже дуже давно, як прийшов з татарвою якийсь їх паша, 
недовірок Буньо. Прийшов він у наші краї з великими ордами та 
під Завіловим стяв му князь Роман Галицький голову. Голова упала 
у один бік, а тулуб — у другий. Тоді стала голова котитися. Брови 
у тої голови були такі довгі, що очі кризь них дивитися не могли. 
Та якраз підняла желізними вилами ті брови на стятій голові; і го
лова подивилася із Могилок на Городище, то ціле те місто запалося. 
Тогди ще Тисмениці (міста) не було і аж вибудовали, як Городище 
запалося. Голова котилася усе дальше та дальше. Козаки гнали 
за нев. В Товмачі товмачили її 70-ма язиками,— звідти місто Тов
мач,— та не могли її розтовмачити. Голова докотилася аж недалеко 
до нашого села теперішнього; тут пасла баба товар та пряла куделю. 
Голова каже до баби: «Сховай мене!» Баба сіла на голову, а тим 
часом козаки перелетіли. Лишився лишень один, якийсь п’яничка, 
за полком позаду, та зігнав бабу з місця, а голова покотилася з-під 
бабп. Догонив козак голову аж у лісі та тут її  на мак розсік. Похо
вали потім козаки її у могилу, де стояв давніше монастир, бо інакше 
була би лиха багато по світу творила. Та й тому-то і назвали наше 
село Погонев, бо тут голову дігнали.

ЄВШАН-ЗІЛЛЯ

Він же [йдеться про великого князя Романа] кинувся на поганих, 
як той лев, а сердитий був, як та рись, і нищив їх, як той крокодил, 
і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо 
він пильно слідував предкові своєму Мономахові, який знищив 
ізмаїльтян, згаданих уже половців, вигнав Отрока в Обези за За
лізнії ворота, а Сирчан залишився при Доні, живлячись рибою.

Тоді Володимир Мономах пив золотим шоломом із Дону, забравши 
їх землю всю і загнавши окаянних агадян. Після ж смерті Володи-
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мирової лишився у Сирчана лише один музика Ор, і послав він його 
в Обези, кажучи: «Володимир умер уже. То ж повертайся, брате, 
приходь в землю свою. Перекажи ж ти йому ці слова мої, заспівай 
йому пісень половецьких. Якщо ж він не схоче, дай йому понюхати 
зілля, яке зветься євпіаном».

А як той відмовився і вертатися, і слухати, дав він йому зілля, 
і той, понюхавши і заплакавши, сказав: «Краще ж на своїй землі 
кістьми лягти, ніж на чужій славному бути». І прийшов він у землю 
свою. Від нього народився Кончак, що понищив Сулу, пішо ходячи, 
котла носячи на плечах.

ВАЛ ОЛЬГИ

В околицях Зборова (на Поділлі) — Колтові — люди показують 
вал, що тягнеться з проміжками, який зветься валом Ольги. Та кня
гиня, втікаючи від Батия, татарського хана, перемінилася в мишу 
і йшла попід землею, і всюди, де вона рила, висипався такий вал. 
Безпечне сховище знайшла аж в городищі Плісницьку, поблизу Під- 
гірець, де, закрившись в замку, дала відсіч татарській орді. На тому 
місці видно ще й тепер кілька сот могил.

ХЛІБ І ЗОЛОТО

Коли ще в Галичі жив король Данило, він мав такого майстра, 
що робив йому гроші. Той майстер у золоті купався, але волі не мав. 
Король Данило сам відкривав ту касу, де працював той майстер, за
микав його, і випускав власноручно, коли треба було майстрові кудись 
вийти. Він лише один знав про все багатство короля, той майстер.

І так розжився, що не розумів, як так голодним бути. Та й одного 
разу каже королеві:

— Золото — цар.
А Данило поправляє його:
— Ні, чоловіче, хліб усьому голова.
— Ні, золото і срібло.
Так вони перечилися, що король обернувся та й пішов геть з май

стерні. А другого дня бачить король Данило золотий напис на стіні: 
«Хліб — болото, а всьому голова — срібло й злото».

Данило нічого не сказав. Але другого дня зранку привів майстра, 
замкнув його; а тут вістові прилітають — ворог іде. Данило зібрав 
дружину, вирушають у похід. Поїхав, а про майстра забув, що за
мкнений. А король видав такий закон, що ніхто не сміє до каси під
ходити, інакше смерть.

Минуло кілька місяців. Данило з військом повертається додому, 
чекає від майстра-золотаря дарунку за перемогу, а того нема. І тут 
згадав. Зіскакує з коня, біжить до каси, відмикає, а на купі золота 
лише кістяк з майстра, а на стіні золотом написано: «Срібло, злото — 
то болото, а хліб — цар».

Отак життя навчило...
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ЗОЛОТИЙ ТІК

Княжий палац був там, де тепер село Крилос. Як знайшли там 
кам’яну трунву Осмомисла, я ходила дивитися. І розповідали, іцо 
в давнину на Крилосі була така площа, що називалася Золотий Тік.

Бо то колись до Галича і їхали, і плили Дністром гості з чужих 
держав. Один в’їзд до міста був там, де село Тустань. Хто плив, тому 
казали: «Ту стань! Далі не можна». А головна брама була там, де 
село Сапогів. Те місце в лісі ще й нині називають Золота Брама.

Великих гостей князь запрошував на Золотий Тік. Він наказав 
знайти в Карпатах таку гору, що має золоту жилу, і добути стільки 
золота, аби стало весь той майдан позолотити.

Багато людей добували золото, багато каменем тесаним ту площу 
викладали, а майстри з золота зробили тоненьку бляшку й покрили 
все зверху. Кажуть, що та гора так блищала, що було здалеку видко 
Галич.

А заздрісні люди донесли аж до хана, що в Галичі є Золотий Тік. 
Той зібрав велике військо, і пішов завойовувати міста й села. Дійшов 
аж до Галича. Сказав здати місто, але хапа ніхто не послухав. Три 
дні і три ночі билися галичани з татарами. Коли хап Батий здобув 
Галич і виїхав на крилоську гору, то наказав зривати золото з тока. 
Але як лише нечиста рука доторкнулася до золота, воно втекло 
в землю.

— Ловіть його! — крикнув хан.
Почали розкопувати гору, вали порозкопували, палац зруйнували, 

церкви попалили, але золото не добули з землі. Тепер те золото під
ходить до поверхні. Раз у сім років рівно на метр підпливає вгору, 
і колись Золотий Тік покажеться.

З Крилоса через наш ліс, через Лази, була княжа дорога, ялови
ми дошками встелена, але тепер навіть не слідно, що було.

БАТІЙ-БОГАТИР

Давно колись, дуже давно, як ще монастирі крестян багато мали, 
і землі, і всякого добра було доволі, от тоді й Лаврія мала стільки 
крестян, що не знала, що з ними й робити. Ченці лаврські думали- 
гадали, яку б то роботу їм дати, а далі й придумали: давай, кажуть, 
церкви строїть будемо. От і почали Софію будувати, а далі — Деся
тинну. І що то вже за робота була тяжка: цілісінький день роблять 
люди, не одпочивають,— звісно, як нашому братові було ще за крі
пацтва. Ото збудували Десятинну, ченці розвели робочих по усяких 
роботизнах: одних у двори Лаврські, других — на поле погнали, 
а інших — куди інде, як кажуть, аби, значить, без роботи не сиділи.

Ото між тими, котрих відіслали в поле на роботу, був єдин такий 
чолов’яга, поштенний уже на літа, звався він Батійом. Його вже, бач, 
і браття не так приневолювали до роботи, як от других, так що йому 
й одпочити можна було, як водиться, після обід. І то вже віп собі 
робить зранку й до обіда, а в обідню годину, поївши сухого хлібця 
з водою, і ляже одпочивати де-небудь під снопами, і вже тоді встає, 
як сонечко поверне і під тінню почне припікати. А далі й так бувало,
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що вже б і сонечку пора припікати, а Батій усе спить та спить. За
примітив тее прикажчик та й почав назирати за Батійом.

От на другий гам, чи вже на третій день, не знаю, пора б уже 
і встати Батієві після обіднього одпочинку, а він іще спить. Прикаж
чик, звісно, до нього, коли дивиться — над ним стоїть якась тінь; він 
глянув угору, аж там орел широким листом простягся і нерухомо 
ширяє над Батієвою головою. Прикажчик думав, що воно так собі, 
та й збудив Батія до роботи. Коли ж ні, і вдруге, і втретє прилетить 
орел та й висить, наче на шнурочку, над Батісм, ото щоб тінь робити, 
як Батій спочиває. Прикажчик почав розказувати людям; вони й собі 
давай запримічати, і всякий день бачили того орла. «Що його ро
бити?» — міркують. А далі, поміркувавши між собою, пішли радитись 
з гуменом * і розказали усе, як було. Гумен теж здивувався, зібрав 
братію і почали браття радитись, що його робити, що його казати 
в такім случаю.

От один чернець, таки лаврський, такий-то вже старий, що й гос
поди, і почав казати:

— Я,— каже,— панотці, вичитав у книжках, що воно значить. 
Оттой Батій — богатир-лицар, йому треба вольну дати, бо він колись 
і нас поб’є й монастир зруйнує.

— Коли вольну, то й вольну,— в один голос відказали браття.
От раз покликали його та й кажуть:
— Ми,— мовляв,— пускаєм тебе, чоловіче божий, на всі чотири, 

йди собі, куди хоч.
А Батій, звісно, вже чоловік у літах, не хотів тинятись по світу 

і каже:
— Я ж вам робив стілько, то замолоду й держали мене, а на ста

рість проганяєте. Куди ж тепереньки піду: сили вже нестає і хліба 
не зможу собі заробити.

А ченці: «Йди та й іди!»
Не мав чого казати бідолаха, треба йти, бо, звісно,— начальство, 

як. його не слухати. Коли той же старий чернець, що вичитав про 
Батія в книгах, і каже гуменові, що так, мов, паноче, не можна його 
одпускати, треба з нього квиток взяти, щоб він нас не посмів ра- 
бувати.

— Коли взяти, то і взяти,— каже гумен.
От вони до нього, а він каже:
— Я,— каже,— не вмію писати, який я вам квиток дам?
От вони й кажуть йому:
— Коли ти,— значить,— не вмієш писати — вмочи руку в золоте 

чорнило та й прикладеш до бомаги, щоб нам хоч твоя признака 
зосталася.

Принесли йому золоту чорнильницю з золотим чорнилом, він умо
чив руку й приклав до бомаги. Ченці дали йому кусок хліба, гривню 
грошей та й вирядили од себе.

Пішов собі Батій в інше царство, в бусурменське господарство. 
Прийшов та й живе собі, поживає. Коли незабаром якийсь цар та на

* Ігуменом.— П ри м,  а ап ис у в ача .
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того царя-бусурмена пішов войною. Бусурмен злякавсь, не зна, що 
його робити. Далі об’являє по всьому царству, усьому бусурменству:

— Хто звоює мого неприятеля, за того мою царську дочку ’ддам, 
іще й півцарства замість приданого.

Батій приходить до царя та й каже:
— Я,— мов,— звоюю.
Зібрав військо і побив того царя, що йшов на бусурмена. Цар дав 

йому, на чім умовлявся: дочку свою і півцарства.
От вже Батій став царем. Згадав він, що колись-то його монахи 

притісняли, як ще він кріпаком був та церкви строїв. От він пішов 
до царя, свого вже тестя, та й каже:

— Подозвольте мені, татеньку, військо зібрати, на городи хри
стиянські йти, хочу я Київ з церквами золотоголовими звоювати.

Цар йому дозволив, він і пішов. Тільки що прийшов, то зразу ж 
таки звелів Софію руйнувати, а далі й Десятинну.

— Руйнуйте,— каже,— хлопці, щоб і сліду не було!
А Михайлівського звелів не чіпати, бо там ченці були добрі й гар

но жили з своїми кріпаками.
Ото вже палив-палив, а далі й скомандував у Лаврію йти. Батій 

звелів рабувати й запалити святу Лаврію. А монахи, хоч деякі й по
ховались у печерах, і пізнали його та взяли зібрали усю святиню 
і вийшли до нього з хрестами й корогвами. Поперед усіх ішов гумен 
і на височенній палиці держав той квиток, що Батій колись дав 
ченцям. Батій, хоч вже був бусурменом, а все ж од свого не міг від
рікатись. Як побачив той квиток, та навтікача, прибіг ік Дніпру, сів 
у човен і посеред Дніпра лопнув.

З того часу свята Лаврія, кажуть люди, так запустіла, що в неї 
під престолом вовчиця дітей виводила. От таке-то було колись, тепер 
цього й сліду немає.

МАКІТРИНА БАЛКА

Між Прищепівкою та Братським, по правому березі річки Косту- 
ватої, є невелика, але глибока Макітрина балка. У тій балці стоїть 
широка гранітна скеля. А в тій скелі видовбана ступа.

Багато хто, наткнувшись на ту скелю, дивується:
— Хто ж видовбав цю ступу?
А діди розповідають, що справа була така. Давним-давно жили 

по Мертвоводу і аж до Бугу вільні козаки. Нічиїй владі не корилися, 
нікому данину не платили. І от задумали їх завоювати турки. Рушили 
проти них військом незчислимим. А козаки з усього степу зібрали 
у Кам’януватській слободі своє військо та й вирішили битися за 
рідну землю і свою волю на смерть, а турків не пустити. От виру
шили вони ворогам назустріч і здибали їх неподалік села над річкою. 
Стоять сила проти сили. А турецький паша, що роз’їжджав поперед 
своїх яничарів, гукає:

— Гей, козаки! Виставляйте любого свого воїна проти нашого 
Махамуда — хто з них кого поборе, тієї сторони і закон буде. Наш 
верх візьме, то ви нам будете данину платити, а як ваш переможе,

184



то підемо ми назад і сто років у ці краї не будемо потикатися. Згода 
чи ні?

— Згода! — гукнули із свого боку через річку козаки.
Але кого ж послати проти турчина? Визвався мірошник Мики

та Орел.
— Постою,— сказав, кинувши шапкою об землю,— за всіх вас, 

любі братчики. Не поступлюся бусурману.
Був Микита стрункий, як птах. Бігав — коня переганяв. А як 

треба жорна накувати, то нікого не гукав на поміч. Сам зніме, винесе 
з млина, накує, а потім занесе й поставить на місце. Мав козак силу 
незвичайну.

От вийшов він поперед козачих лав, а від турків йому назустріч 
Махамуд суне. Ростом у два сажні.

Зійшлися це чудовисько та козак-мірошник, схопилися. Не може 
Микита звалити велетня, але й сам не подається. А турчин все на
магається козака підняти, від землі відірвати. Бо як відірве, то вже 
переможе. Як він його не смикав, здається, ось-ось відірве, а рідна 
земля тримає козака за ноги, не випускає.

— Мало каші з’їв, турче,— гукають, регочучи, козаки.
— Давай на завтра боротьбу перенесемо.
Микита погодився, бо теж упрів. От турчин повернувся до своїх 

і розповів:
— Не можу подолати, бо кажуть он козаки, що я мало каші з’їв. 

Варіть мені побільше каші!
Ну, турки взялися, видовбали у скелі ступу, натовкли пшона 

і наварили аж гри пуди каші. Наївся їхній Махамуд та й вийшов 
проти козака. Боролися, боролися, а рідна земля тримає козака міцно, 
не дає турчину його відірвати. Знову регочуть козаки:

— Мало каші з’їв! Кишка тонка!
Знов відклав турчин боротьбу, вимагає від своїх:
— Наваріть ще більше каші!
До півночі товкли пшоно, наварили аж п’ять пудів. З ’їв її  Маха

муд, вийшов боротися, бачить — і ще не бере. Тримає козака його 
рідна земля. Знову чує регіт: «Мало каші з’їв!»

Розізлився турчин, ще раз відклав боротьбу і давай гримати на 
своїх:

— Ледарі! Я вам славу здобуваю, а ви мені каші лінитеся нава
рити багато! Варіть, скільки я здужаю з’їсти!

Цілу ніч товкли турки пшоно у кам’яній ступі-довбанці, наварили 
сім пудів каші. їв її, їв Махамуд, аж відвертало. Піднявся з повні
сіньким животом. Посунув на козака, мов гора. Схопив його, нату
жився з усієї сили, щоб відірвати від землі, та й лопнув. А турки 
пішли назад і сто років на Мертвовод не потикалися. Лише залишили 
по собі пам’ять: ступу в скелі у Макітриній балці. Там вона є і досі.
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ПІАНДРОВСЬКИЙ СОЛЯНИЙ КОЛОДЯЗЬ

Турецький султан Сулейман, побивши сербів, оголосив війну 
королю Матвію і повів своє військо на Угорщину.

Король Матвій зібрав велике військо й рушив назустріч туркам. 
До самого Дунаю підвів він своє військо, а на протилежному березі 
в завойованому Белграді вже стояли турки на чолі із султаном Су- 
лейманом.

Довго розглядали ворожі війська одне одного через Дунай, але 
ніхто з них не наважувався переправлятись на другий берег і всту
пати в бій з ворогами. Боялися, щоб під час переправи не побили їх.

Нарешті це надокучило султанові й він надіслав до Матвія посла 
й запропонував, щоб вони обидва виставили від свого війська по 
одному богатирю: Сулейман — свого, а Матвій — свого. Хай вони 
поміряються між собою силою, і чий богатир переможе, той і виграє 
війну. А другий повинен відступити й заплатити відкуп.

Матвій погодився. Почав шукати Матвій у своєму війську бога
тиря, який би зміг помірятися з турецьким богатирем. Але в його 
війську такого не знайшли. Засмутився король Матвій — невже віп 
програє війну?! І послав у всі кінці своєї держави гінців із суворим 
наказом привести найсильнішого в країні чоловіка.

Гінці об’їздили всю Угорщину, але ніде не знайшли такого бога
тиря. Лишилась у них остання надія — на Мараморош. Про нього 
йшла слава, що там живе богатирський народ. Туди гінці й вирушили.

Коли вони наближалися до села Салдобоша, в полі побачили двох 
людей, які збирали сіно. Під’їхали до них. Це були, виявилося, бать
ко й син. Подорожні спитали:

— Де тут дорога, що веде на Шандрово?
Хлопець, який саме збирався вивершити воза з сіном, тримав 

у руках здоровенного паузника, яким сіно притискають на возі, щоб 
не розтрушувалося по дорозі.

— Ось там! — сказав парубок і показав паузником, тримаючи 
його однією рукою, наче це була якась тичка.

Королівські гінці аж сторопіли: адже вони вдвох обома руками 
не змогли б так показати, хоч обидва були нівроку собі дужі хлопці. 
Такого силуна вони зроду-віку ще не бачили. Відразу посадили па
рубка на доброго коня й іменем короля наказали їхати за ними.

Парубчину цього звали Павлом Кинижем.
Сподобався Павло королеві Матвію. Відразу ж наказав одягнути 

його, як належить королівському воякові, й тут же дав знати султа
нові, що він готовий до герцю.

Другого дня до Дунаю зійшли Павло Киниж і король Матвій 
з одного боку, а султан зі своїм богатирем — з другого. Перед ними 
на кожному березі був прив’язаний величезний човен. Обидва човни 
були однакові, як два волоси. Умови герцю були такі: хто з богатирів 
штовхне човен далі, той виграє.

Першим штовхнув свого човна турецький богатир. Не встиг човен 
досягти до середини ріки, як течія підхопила його й понесла вниз. 
Прийшла черга Павла. Він з такою силою відштовхнув свого човна,
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що той стрілою перебіг увесь широкий Дунай і вискочив до ніг спан
теличеного султана.

І так переможцем лишився Павло. Турецький султан визнав себе 
переможеним, заплатив велику данину й пішов геть.

Три дні святкував Матвій перемогу. З правої руки від себе поса
довив Павла і перший келих випив за його здоров’я. Потім подякував 
за те, що він переміг у герці, й у присутності всіх вельмож урочисто 
пообіцяв виконати будь-яке Павлове бажання.

Тоді Павло К и ііи ж  підвівся й  сказав:
— Ваша королівська величність! Нам не треба ані золота, ані 

срібла, ні почесного сану, ні маєтків. Тільки прошу я — дайте в на
городу соляний колодязь у Шандрові, і не мені, а моєму рідному 
краю Мараморошу, бідному людові з цього краю, щоб вони в усі часи 
могли, за даною вами вольністю, безкоштовно чиряти соляну ропу, 
і лише вони!

Матвій відразу ж наказав своєму придворному писареві написати 
надавчого листа на песячій шкурі, бо тоді ще паперу не було. Коли 
лист був готовий, то він скріпив його власноручним підписом і золо
тою печаткою.

Відтоді вже кілька сотень років марамороські люди все ще кори
стуються цієї гіривілеєю і згадують добрим словом свого славного 
земляка — богатиря Кинижа.

СЕРПЯЖИН ШЛЯХ

В одному панстві в далекій країні король мав дуже гарну коро
лівну, велику чарівницю, з якою не міг дати собі ради. Вона робила 
йому тисячі прикростей: заворожувала його радників, військо і весь 
народ. Нещасливий король пішов до однієї ворожки запитати, що 
треба робити, щоб його дочка не була такою злою і лукавою. Ворожка 
йому сказала, що треба її видати замуж; а хоч і тоді вона буде 
такою ж, то все ж менше докучатиме народові й батькові, бо за них 
чоловік ї ї  відбуватиме покуту. Король повернувся з тією радою додо
му і, влучивши підходящу хвилину, сказав дочці, що їй пора замуж. 
На настійне наполягання батька вона зрештою сказала, що піде 
замуж, але за того лицаря, який би приїхав до неї на коні не вище 
двох метрів від землі і підняв серп, який вона замовить навмисне 
для свого нареченого. І справді, веліла зібрати по всьому краю все 
залізо і скувала з нього такий серп, що треба було сто душ, щоб його 
зрушити, а вдвічі більше, щоб можна було ним жати.

Заплакав старий король і вислав своїх гінців у всі сторони світу 
шукати для дочки мужа, якого вона схотіла. Довго ходили посланці 
по світу даремно. Нарешті заходять до якоїсь корчми, де застали 
кількох людей. Випивши там і покріпившись, беруть кварту горілки 
і частують присутніх, розпитуючи, чи не чули вони де такого силача, 
щоб підняв і жав серпом, якого сто душ ледве зрушує з місця. Один 
з присутніх, без руки, каже: «О, є! Я знаю одного дядька, що має 
сина. Тепер уже він дорослий козак. А десь тому з двадцять років, 
коли він ще рачкував, а я вже був добрим підлітком і хотів узятп

187



в нього якусь цяцьку, то він схопив мене за руку і як муху здушив, 
та так мені й відірвав. Пізніше, виростаючи, виробляв дивовижні 
речі. Подумайте лиш собі, що то за сила: раз зайшов до корчми 
й сказав дати йому горілки. Корчмар запитав його, чи має гроші. 
А коли силач промовчав і не дістав горілки, він узяв одну бочку 
горілки під ліву руку, а другу — під праву і пішов з корчми. Коли ж 
його орендар спинив, він одним рухом ноги так підштовхнув оренда
ря, що той, ударившися об корчму, завалив її й помер.

Почувши про це, посли вже не щадили грошей, купували горілку, 
пиво, мед, рибу і все, що було в корчмі, аби дізнатися, де живе той 
силач. Спершу чоловік без руки тримав свою таємницю, а потім роз
казав, що батько силача живе в Каневі, а сам силач «на каневськім 
ринку грається в свинку». Посли тут же подалися до Канева, спершу 
пішли до батька і, вручивши йому великі дари, попросили його, щоб 
дав їм свого сина в мужі для їхньої королівни. Батько згодився. По
слано було за силачем, але той сказдв, що тієї королівни й знати 
не хоче. Почали його просити, а найбільше батько. І на його наполя
гання та загрози силач дав послам свою ковіньку, кажучи, щоб їхали 
додому, а через три дні і він збереться в дорогу. А якби його довго 
не було, то нехай підіймуть вгору ту ковіньку: якщо в той час по
кажеться сива хмарка в небі, то буде знак, що він уже їде; а якщо 
з’явиться чорна хмара, то значить, що з дому ще не вибирався, а про 
причину нехай пришлють довідатися.

Поїхали посли. Минуло три дні, силач і не думав виїжджати, хоч 
батько й наполягав. За другі три дні прибули посли зпову. Силач 
їм сказав, що до них не поїде, поки йому не привезуть портрет коро
лівни. Коли й це привезли, силач знову не поїхав, а сказав прибулим 
послам, що не знає, яка вага того серпа і щоб привезли йому поди
витися. Коли й це зробили, силач сказав, щоб той серп тягнули 
з Канева додому по землі, що проклало б йому шлях для його манд
рівки. І на це посли погодились; і з того часу зробився на Україні 
Серпяжин шлях. Його так назвали тому, що його зробив серп’яга, 
тобто великий серп.

Після цього всього силач мусив вибратися в дорогу. Йшлося тіль
ки про коня. Найсильніший кінь не міг його підняти. Щоб вибрав, 
йому пригнали цілий табун, і силач взяв найменшого і найбридкішо- 
го — він не був вищий двох локтів від землі. І на ньому пустився 
в дорогу. Після повороту * гінців підняли вгору ковіньку, і пока
залась не чорна хмара, а полова хмарка. В усьому королівстві стала 
велика радість, почали готуватися до весілля. Нарешті прибув і силач 
на своєму коні і, взявши той серп, вижав ним лан жита. Але в кінці 
сказав, що не хоче ні королівства, ні королівни. Сильно просили його 
король і люди, даремно королівна робила все, щоб його прихилити 
до себе: не хоче її й не хоче. Тоді розгніваний король велів стяти 
йому голову, а тіло відіслати до Канева на великий жаль батькові, 
який мав сина, але той не захотів королівни за жінку і королівства 
в придане.

* Повернення.— Упор.
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БОРОТЬБА З ХАНСЬКО-ТАТАРСЬКИМИ 
ТА ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИМИ ЗАВОЙОВНИКАМИ

[ПРО ЗАПОРОЖЦІВ]

І

...От які богатирі були — земля не держала!.. У нього, у того за
порожця, сім пудів голова!.. А вуса у нього такі, що як візьме, було, 
він їх у руки та як розправе одного туди, а другого сюди, то і в двері 
не влізе, хоч би ті двері були такі, що через них і тройка коней з по- 
возкою проскочила. Вони на дванадцяти язиках уміли балакать; 
вони із води могли сухими виходить; вони уміли, коли треба, і сон 
на людей насилать, і туман, на кого треба, пускать, і в річки пере
ливаться...

Вони мали у себе такі верцадла, що, дивлячись у них, за тисячу 
верстов бачили, що воно у світі й робиться. Оце, як іти куди у поход, 
то він, хто там у їх був за старшого — чи ватажок який, чи сам ко
шовий — то він, кажу, візьме у рукй верцадло, подивиться в нього 
та й каже: «Туди не ідім, бо там ляхи ідуть, і туди не ідім, бо там 
турки або татари заходять, а сюди ідім, бо тут аж нікогісінько нема...»

II

...А як вони воювались?
Стануть було отут, на Орловій балці, а против них двадцять повків 

вийдуть. Так повки самі себе поріжуть, кров тектиме по черево ко
ням, а запорожцям і байдуже: стоять та сміються...

А це все від того, що вони знаючий народ були. На своїй землі 
їх ніхто не міг узяти. Так вони, як куди їхати, то зараз землі під 
устілку накладуть, у шапки понасипають та й їдуть. Хто чоботи 
скине, то й смерть; а хто шапку зніме, тому голову знімуть. Так 
і їдуть собі. Доїдуть у город який, п’ють, гуляють, музики водять, 
танцюють, а як світ — посідають на коней та й поїхали. І всі чують, 
як вони й балакають, як і коні у їх хропуть, а їх не бачуть.

Раз були вони у Петербурзі, зайшли у дворець, їм стула подають, 
а вони посідали на землю та й сидять.

Приходе до їх Катеринич, дивиться, що вони сидять на землі, 
і давай з них сміяться. Потім підняв руку над одним запорожцем 
та й цілиться його вдарити.

— Рубай, рубай,— каже,— коли підняв!
Так де тобі рубати! Як підняв руку, так вона й замкнулась, так 

і заклякла...

ЗАПОРОЗЬКІ ПУШКИ І КУТЯ

Було як повечеряють запорожці на голодну кутю та вийдуть 
з рушницями проганять кутю, то піднімуть таку стрільбу, мов наче 
й справді війна йде. На другий день на водосвяття йдуть, було, до
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Дніпра і пушки за собою везуть. Як тіко попи почнуть хрест вмочать 
у воду, то вони й налять з пушок. Ще я добре знаю, як в двадцятих 
годах в Кам’янці з пушок кутю проганяли, бо тоді були й попи ще 
з запорожців.

ДЕ ВЗЯЛИСЯ ЗАПОРОЖЦІ

Один богатир та поїхав у дорогу. Виїхав у дикий степ, дивиться — 
лежить над дорогою голова, така розкішна та красива: видно, якийсь 
вояка поліг у бою з другим. Під’їхав до неї богатир та й каже:

— Ех, воювала ти, буйна, воювала, та й довоювалася!..
— Ні,— каже,— воювала я та й ще воюватиму!..
— А,— каже подорожній,— так ти он яка...
Та взяв під’їхав до чагарника, назбирав дров та й запалив голову... 

Дивиться тоді на попілець, де саме лежала голова,— такий гарний, 
не надивишся. Він взяв та й забрав його в хустину.

З’їздив, куди було треба, приїздить додому, поклав той попіл на 
лаві та й вийшов з хати. А в нього, в того богатиря, та була дочка, 
уже доросла. Взяла вона той вузлик з лави, розв’язала та й зачуду
валася — таке гарне. «Ану, візьму покуштую». Узяла вона на язик 
того попілу та з того й завагітніла. Через рік народивсь у неї син, 
та такий же хороший, як та голова була хороша. От і росте той син. 
Виріс уже чималий хлопчик. Женуть товар пасти: женуть і діти, 
й дорослі. Дівчинин хлопець, хоч іще й малий був, дивиться, що 
женуть і діти, та й собі прохає матері, щоб його відпустила погнати 
свій товар на пашу. Його пустили. От і пасли вони гуртом, та все 
якось не було ладу між пастухами: які більші, то меньчих ганяють 
та й ганяють завертати, а самі не дуже-то завертають. От тоді той, 
дівчинин хлопець, і каже:

— Давайте оберемо отамана, котрий нами керуватиме.
Всі з нього сміються — звісно, мале ж воно. А він — на своєму: 

обирати, та й годі!
— Ну,— кажуть,— як же ми будемо обирати?
— Та так,— каже хлопець,— кожен хай крикне на жаб, що ось 

гудуть у озері, хай замовкнуть. Кого послухають, той буде й ота
маном.

Кричить один, гука другий і так усі поодинці перекричали — 
нікого пе слухають. От тоді й сміються хлопцеві:

— Апу ж, гукни на їх ти.
Він тоді підійшов до озера та як гукне: «Цитьте!..» — так і за

німіли жаби...
От і став той хлопчик отаманом, і такий лад настав між пастуха

ми, що всі не надивуються.
Лежить раз отаман у курені, аж по дорозі йде якийсь чоловік, 

а кругом шиї йому, чи то бог так покарав, а чи поробив який лихий 
чоловік,— величезна гадина обвилася. Отаман і не дивиться в той 
бік, де чоловік той іде, а сам гука на хлопців:

— Ану, заверніть того чоловіка до мене.
Пішли, гукають:
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— Іди, отаман кличе!
Той не хоче, а йде своєю дорогою.
Прийшли хлопці до отамана:
— Не хоче,— кажуть.
— Підіть, щоб неодмінно прийшов до мене.
Догнали, кажуть;
— Грізно звелів отаман, іди до нього.
Тоді подорожній вернувсь, приходе до отамана.
А цей як гукне на гадюку:
— Ступай,— каже,— невіро, в свою сторону, годі тобі християн

ську кров ссати!
Гадюка впала на землю та й поповзла геть.
— А ти, чоловіче, йди собі, куди тобі треба, більш вона тебе не 

мучатиме.
А раз якось-то дуже провинився один хлопець перед усіма ско

тарями.
— Повісити його на коров’яці,— каже отаман.
— Та хіба ж коров’як видерже? — питаються в нього.
— Вішайте, та й годі,— відмовляє отаман.
Повісили... Тоді стали всі свого отамана боятись: «Це він,— ка

жуть,— і всіх нас може перевішати». А далі змовились утікати від 
нього. Та тільки куди хто не поткнеться втікати, аж воно вода кру
гом — не пускає. Нічого робити, вертаються до отамана.

— Ех,— каже,— хлопці, тепер уже нам із вами вкупі доведеться 
доживати.

Та розіслав по воді повсть, а там розклав вогонь, щоб варити на 
повсті кашу, потім посідали на повсті та й поїхали водою обирати 
собі місця, де краще. Ото з тих пастухів і стали перші запорожці.

ПОХОДЖЕННЯ ЗАПОРОЖЦІВ

Запорожців спрежду було всього шістнадцять чоловік і звались 
вони чорногорами. Попервах жили вони десь вище порогів, в лісу, 
а повз той ліс ішов битий шлях. Дізнався якийсь-то цар, що по тім 
шляху — великий розбой, і послав військо. Через стіко там днів ді
йшло військо до того лісу і сунуло прямо в пущу... Іде воно та й іде, 
іде та й іде, коли чує,— як затріщить, як залущить... Глянуло воно — 
аж на дубах курені, а відтіля виглядають чорногори. Генерал до них:

— Що ви за люди?
— Чорногори!
— Злазьте із дубів!
— А що ж вам від нас треба?
— Треба, щоб ви здались, от що!
— Знаєте що, люди добрі,— каже кошовий,— ми такі хрещені, як 

і ви, отбиваться не будемо, а лучше ідіть собі з богом, відкіля 
прийшли!

Генерал той як крикне: «Пали!» Сталої вони палить, та не по чор- 
ногорах, а самі по собі і вилягли, як снопи...
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Явився сам цар і виклика трьох чоловік. Прийшли. Він за пістоль, 
та до їх... Аж воно не те: руки так і одібрало... Смикавсь він, сми
кавсь та тоді й просе: «Ой братці, не пустуйте!» «Добре,— кажуть,— 
дай же нам вперед бомагу, щоб була нам земля обмежована і щоб, 
хто за межу перескоче,— той і наш!»

Цар обіщав і став володать рукамп. Видав їм бомагу і назначив 
межу за сто верст вище порогів і за сто верст нижче порогів. Як ста
ли вони кошем на порогах — народ так і сунув до їх. Тоді уже земля 
називалась козацькою, а люди — запорожцями.

Отак я чув змолоду од старих людей. Тепер покоління запорож
ців, що кинуло Січ за Катерини, живе, кажуть, під турком на Чорних 
горах, і козаки оп’ять звуться чорногорами.

ХАРАКТЕРСТВО ЗАПОРОЖЦІВ

Земля, де ми живемо, одвойована у турка бог його зна, за якого 
царя. Орда, кажуть, стояла на Хортівському острові, а руське військо 
протів неї, де тепер Возпесенська *. От почали воювать. Орда око
палась і пале з пушок, а москалі товпляться та падають. Як уже 
полягло багато москаля, цар встав та й журиться. Коли де не взявся 
запорожець: біжить конем та прямо до царя.

— Здоров, царю!
— Здоров, козаче!
— А що, як?
— Так і так,— каже цар,— полягло війська багато, а турка не 

візьму.
— Ставай,— каже,— біля мене!
Цар став. Запорожець підняв руку і піймав ядро.
— Ось бач,— каже,— який гостинець! Ну тепер,— каже,— глянь 

на острів, що там?
Глянув цар, аж турок сам себе руба, сам на себе підняв руку 

і пішов потоптом **. Піднялась велика курява, закрукали круки, 
а потім стихло.

— Дивись тепер,— каже запорожець.
Глянув цар, аж нема ні одного живого турка — порубали самі 

себе, а круки видовбують очі. Цар тоді і каже:
— Ну, запорожці, дарую вам цю землю, живіть, поки світ-сопця!
Стали вони роз’їжджаться. Москалі посідали па коней, а запо

рожці прослали на Дніпрі повсть та й подалися до лиману.

ЯК КОЗАКИ ВЗЯЛИ АЗОВ

Ще як був Азов турецькою столицею, там стояло багато війська. 
От козаки і схотіли взять його. Отаман і каже:

— Знаєте, братці, що? Силою, може, і не візьмемо, бо кріпость 
велика, а характерством та хитрощами візьмемо скоріше.

* Село Олександрівського пов. навпроти о-ва Хортиця.— Пр им,  з а пи с у в а ч а .
** Самі себе топчуть.— Пр им,  з а п и с у в а ч а .

192



Поробили козаки вози, поклали ружжя, понаряджались самі чу
маками, а отаман — купцем і махнули. Як стали уже під’їжджать 
близько до Азова, взяли тоді поховали в вози по сім, по десять, або 
і більше чоловік козаків, повшивали вози шкурами і гайда. В’їхали 
перед заходом сонця в Азов і поставали вподовж улицями. От най- 
багатший купець турський і виходе.

— Що,— каже,— братці, продаєте в возах?
— Продаємо,— кажуть,— товар дорогий: і куниці, і лисиці, і чор

нії соболі.
— Ну,— каже,— підождіть до ранку, я ввесь товар закуплю сам.
— Добре,— кажуть.
Полягали турки спать. Як повилазили тоді «куниці», «лисиці» 

і «чорнії соболі» з возів, як митнулись по городу, так і пішов він 
димом. Турки схватились тушить, коли тут і палять, і ріжуть; вони 
тоді — хода, навтіки. До сонця орда убралась к бісовій матері в Ту
реччину, а козакам достався город і все добро.

Так колись покойні діди і прадіди розказували, так оце і я вам 
кажу.

[КОШОВИЙ ІВАН СІРКО]

І

— Хто ж воно був той Сірко?
— Кошовий такий. Він такий був, що дещо знав. Оце, бувало, 

вийде із куріня та й гука на свойого хлопця: «Ану, хлопче, возьми 
пістоль, стань отам та стріляй мені в руку!»

Той хлопець візьме пістоль та тільки — бу-у-ух! йому в руку.
А він візьме в руку кулю, здаве її  та назад і кине.
Вони, ті запорожці, всі були знайовиті...

II

Сірко великий воїн був. Той знав, хто що й подума. Ото там, по 
тім боці Дніпра, були татари, магомет жив. Та як задумають вони, 
було, воювать, то Сірко і каже козакам:

— Собирайтесь докупи, бо на нас уже орда піднімається!
Він сильний такий був, що його як хто шаблею ударить по руці, 

так і кожі не розруба — тілько синє буде. Не то що кулею, а шаблею! 
Уже татари які міри против нього робили, так нічого не зробили. 
Вони його шайтаном так і прозвали...

III

Давно, дуже давно це було, ще за запорожців та за кошового 
Сірка. Пройшло чимало років, як жив Сірко, і хоч його не стало, 
а слава його не пройшла і не пропала. Він був на ворогів страшний 
і немилосливий, а для християн — напроти, був дуже добрий.

Один раз запорожці п і ш л ї і  з  Сірком у похід, а татари прочули 
про те та зразу й набігли на Січ, та й почали там хазяйнувати. Як
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хотіли, так і хазяйнували: усіх православних християн забрали та 
й повели в полон. Женуть їх, а вони, бідні, не хочуть йти та плачуть, 
та ридають так, що аж земля стогне. А татари на плач не вдаряють 
та нагайками їх підганяють. Якось прочув про те кошовий Сірко. 
Зараз і кинувсь з козаками в погоню за татарами, визволяти християн. 
Та летить, як птиця! Добіг близько до татар, та баче, що їх дуже 
багато, а козаків дуже мало, і давай хитриться: спинив свого коня 
та й крикнув до козаків:

— А стійте, братця, підождіть, не ворушіться!
Ті спинились, стоять, не ворушаться. Він тоді скочив з коня, дав 

його другому козакові, а сам — кувирдь! та й зробився хортом і побіг 
до татар. Татари бачуть — хорт, та красивий такий, дуже подобався 
він їм. Узяли вони його, нагодували, приручили до себе. А як стали 
ті татари оддихати, то той хорт поробив їм так, що вони всі поснули. 
Тоді він назад, до козаків, та знов — кувирдь! і вп’ять зробивсь чоло
віком. Кинувсь тоді з козаками па татар, усіх їх вирубав, а християн 
вернув назад, на городи.

Християни дуже подякували Сіркові та й пішли собі додому щас
ливо, а Сірко з своїми козаками став гуляти по-прежньому.

IV

Він по-справжньому не Сірко, а Сірептій Праворучник звався. Як 
умирав Сірептій, то дав такий заповіт, щоб у нього одрізали праву 
руку та аж сім год возили ї ї  за собою:

— Коли я вмру, то одніміть у мене праву руку і возіть її  з собою 
сім год. І куди ви будете повертати, там буду й я воювати. Якщо 
будете возити мою руку, то ще права рука моя буде вами руковод- 
ствувати. А як сім год пройде, то ви одкопайте мене та приложіть 
мою руку мені в мою труну.

Ото ж Сірентія рука й ходила аж сім год по військах. А на вось
мому році розкопали Сірентія та й приложили до нього праву руку, 
як вона була. Так ото він через те не Сірко, а Сірентій Праворучник.

— А як обсадите могилу округ деревами, то буде вам од мене 
велика заплата; а як порушите мою могилу, то буде вам од мене 
велика пригода.

І справді, ця могила Сірентія робити коло неї не дасть, ніяк не 
дасть. Орав тут якось один чоловік на трьох парах волів та до неї 
наблизивсь. Так усі пари його волів як уплутались докупи та так 
збились, що ніяк не можна було їх розтягти. Збіглись усі люди 
з села — аж ніяк не можна. А він тільки й того, що до неї набли
зивсь.

НАПАДИ ТАТАР

Давно це діялось. Мому батькові, що має 50 років, переказувала 
його баба, а тій бабі переказували баби, а тим бабам та ще баби, 
які це уже бачили.

Колись наші села були дуже малі, і їх було дуже мало, тоді-то

194



по степах ходили орди — табун великих розбійників, що нападали 
на села, нікого не боючись; грабували села, забирали навіть деяких 
людей, а багато убивали.

Люди нічого не могли з ними зробити, один засіб боротьби був — 
тікання з сіл. Для того, щоб було знать, звідкіля іде орда і куди 
тікати людям, селяни коло села висипали високу могилу, на могилі 
ставили високий стовп, щоб його було видко з усього села. Стовп 
на могилі не закопували, а ставили до чогось, тільки прив’язували, 
щоб стовп не упав. Коло стовпа стояв вартовий, він повинен був 
дивитися, чи не йде де-небудь орда. Коли вартовий побачить з ка
ланчі (так звалася та гора) де-небудь орду, то зараз вартовий нахи
ляє стовп в той бік, куди треба тікати людям. Люди, побачивши, 
куди стовп хилиться, тікають у ту сторону...

ЧЕРВОНА МОГИЛА

...Трапилось то дуже давно. Ще як земля паша руська від татар
ської неволі стогнала. Велику біду тоді народ терпів. Як лютий вітер, 
налітала не раз на село дика орда. Вона залишала після себе тільки 
море сліз і крові.

Одного разу, розказують, щоб захистити себе від нових несподіва
них нападів, жителі села вирішили варту виставити. Але де? Степ 
навколо був рівний і безмежний. В такому степу і в сонячну днину 
далеко не побачиш. Тоді хтось з жителів села підкотив камінь — 
з нього стало видно дальше. Вже ніхто сьогодні не скаже, хто був 
той перший винахідник, але за ним потягнулись у степ всі односель
чани. Йшли жінки й чоловіки, йшли діти й старі. І кожен з них 
приносив і висипав на одне й те ж місце землю і каміння: хто повний 
мішок, хто торбу, вузлик, а хто тільки одну пригорщу — скільки 
принести міг...

Так незабаром за селом виріс чималий горб. А щоб краще видно 
було з нього, на вершині спорудили дерев’яну вишку. Важко після 
цього стало орді гуляти степом: не встигне вона з’явитись далеко 
на горизонті, як вартові вже б’ють на сполох, люди беруться за вила... 
Ординці тоді вирішили знищити варту. Як ті змії, підповзли до під
ніжжя горба, та хлопці не розгубилися. Вони підпалили під собою 
вишку і в селі помітили сигнал...

Але коли жителі села, озброєні вилами, прибігли на поміч, земля 
на горбі вже була червона від крові і вогню... Вона і досі від того 
червоніє. А як добре прислухатись, то можна навіть почути, як там 
щось глибоко-глибоко гуде...

ЛЕГІНИКІВ ФАКЕЛ

З покоління в покоління передається ця оповідь. Кажуть, що 
давним-давно у Шешорах був замок, невідомо ким збудований. І ніби 
його колись поглинула вода. Перекази стверджують, що в цьому 
замку люди ховалися від набігів ворогів. У замку був оркестр. Ще 
й сьогодні по народній пам’яті кажуть: «Там, у скелі, вони страчені.
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Уважай опівночі, як загримить музика, то не лякайся, а тішся 
мистецтвом предків, народних митців».

Наступило лихоліття, на замок стали нападати монголи. Але 
люди оборонялись, як могли. На високих вежах ставили бочки з смо
лою і хто першим запалював бочку, щоб інше село врятувалось від 
грабіжників, того вважали героєм.

Монголи підходили до замку. Один 12-річпий хлопчина дібрався 
до бочки, підпалив її. Але злізти з вежі не встиг: вороги наскочили. 
Легіник не Падає духом, думає, хитрить, як утекти. Скаче з вежі 
просто на коня. Але поводи були в руках ворогів і його спіймали. 
Та хлопчина радіє, що бочка загорілася і тепер сусідні села зможуть 
врятуватись.

Обіцяють йому монголи: «Хлопче, якщо хочеш, щоб ми тебе 
відпустили, покажи нам багате село». Це в нічний час діється. «Доб
ре,— каже хлопець,— але через ліс треба йти, заночувати, а вдосвіта 
перед вами відкриється село».

Хлопчик цей знає про замерзле Лебедине озеро. І веде ворогів 
туди. Перед опівніччю каже: «Що ж, погрілися б? Вже недалеко 
село. Та й ваші коні померзли. Розкладімо ватру. Буде тепло і за
тишно. Тут заночуємо».

Запалили багаття. Тепло стало монголам. А хлопець, підстрибую
чи, все підкидає й підкидає у ватру. Він радіє від того, що задумав.

Нарешті стала вода показуватись. Монголи занепокоїлись. «Нічо
го,— заспокоює їх хлопчина.— То сніг потроху тане. Недовго вже 
до ранку чекати».

Раптом захиталася крига. Почала тріщати. Хлопчик встиг скочи
ти на коня і понісся на Березове. Кажуть, там він і залишився.

Після цього шешоряни зупинилися у лісі, зарубали кордон. Ще 
й до сьогодні збереглася назва околиці села — Кордон.

Коли їх уже було більше ЗО господарів, збудували церкву. І дзво
ни зробили, щоб скликати людей на службу і попереджувати про 
лиху годину.

Та нещастя прийшло не з долішнього боку, звідки його чекали, 
а з горішнього. Налетіли на село грабіжники, розлютувались, що 
люди повтікали, спалили всі хати. Попа з донькою живцем кинули 
в озеро. Дзвони теж втопили. Ще й сьогодні, кажуть, вода хитається 
в мочарах. Після цього люди пішли у Лебедине, інші — у Млаки, 
треті — на Самбір.

КУРКА ВРЯТУВАЛА ЗАЛІСЦІ

На непрохідній драговині з озерцями й ямами-вирами долини 
Серету закладено на початку шістнадцятого століття кам’яну форте
цю, залишки якої збереглись до сьогодні. Зазнавала фортеця багато 
ворожих турецько-татарських нападів. Бувало, після довгої облоги 
татари не могли здобути ї ї  і, залякані злими прикметами, тікали 
з-під Залісців, як здоровий від прокаженого.

Влітку 1675 року турецький паша спільно з татарською ордою 
окружили Залісці. Два рази наступали бусурмани на фортецю, лізли,
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як сарана, гинули в драговині, але не змогли її здобути. Хоробро 
оборонялись жителі навколишніх сіл разом із військовою залогою. 
Гарматними пострілами давали нещадну відсіч ворогові.

Тоді вороги вдалися до свого ворожіння — розмови потаємної 
з аллахом. Вивезли з свого табору чорну курку і стали дивитися, 
куди вона побіжить. Налякана курка з пронизливим кудкудаканням 
кинулась у бік турецького війська. Мусульмани сприйняли це як 
вказівне передбачення аллаха, як «злу прикмету» щодо виграшу 
в бою. Вороги зникли, залишивши містечко в спокої... Ось така дивна 
оказія сталася: курка врятувала Залісці.

ТАТАРСЬКІ НАПАДИ

Як були татари, то понищили всі села. Села попалили, людей 
повбивали. Лиш в Липовиці, кажуть, люди висиділися на одній горі. 
Як прийшли татари в Суходів, люди з Липовиці повтікали на одну 
скалу і там добре вкопалися. Татари ніяк не могли їх відти взяти. 
Як прийшла велика сила татар, люди стали громити їх камінням. 
Дуже багато татар побили. Татари дуже розлютилися, що не можуть 
людям нічого зробити, то зібрали всіх тих, кого з інших сел забрали 
в неволю, вивели за луги, там за Бруснів, і всіх там порізали. Потім 
ніхто про то не знав. І як вже зайшли інші люди в ті села, то раз 
стара бабуся вліті з внуков пішли по ягоди і зайшли на то місце. 
Там росли дуже червоні дикі ружі. Дитина пішла і стала їх рвати, 
і ввиділа черепи з голови. Сказала бабі, і вони в селі розповіли. Люди 
пішли і поховали тих людей, з яких лиш кості їх трохи залишилися. 
То місце називають тепер Бруснів.

ГАЛЯ І ЮРА

Жили собі брат і сестра. Сестру звали Галя, вона була старша 
за брата Юру. Одного разу вони пішли у ліс по гриби. В цей час на 
Україну нападали татари. Вони мали пройти через цей ліс, де була 
Галя з братіком Юрою.

— Ми не можемо іти в село,— каже Галя,— тому, що вони підуть 
за нами в село.

Галя вирішила іти назустріч татарам, а Юрика послала в село 
сповістити про напад татар.

— Куди йдеш,— питають татари, — заведи нас у село.
Галя звернула в іншу сторону і почала їх вести в болото і воду, 

незважаючи на те, що їй доводилось нелегко. Татарська армія по
топилась, а ті, що остались живими, розстріляли Галю.

Пройшов день, пройшов другий, вже всі люди поховались, а татар 
немає. Тоді вирішили послати двох молодих хлопців у розвідку. 
Хлопці ішли по кінських слідах і дійшли до того місця, де вбили 
Галю. Вони привезли її у село і похоронили. Отак загинула Галя, 
врятувавши своє село.
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ПРО БІДНОГО ІВАНА 
ТА ПРО ЙОГО СЕСТРУ ОЛЕСЮ

Колись у давню давнину па нашу землю нападали турки й татари. 
В цей час на березі Бугу жив Іван з своєю сестрою Олесею. З рідні 
в них не було нікого, всіх турки вирізали та повішали. Там, де про
ходили турки, то після них нічого не залишалося в живих, бо старих 
і малих вони убивали, а останніх забирали в рабство.

Одного разу Іван сів на коня і поїхав у ліс. Він неначе відчував 
щось погане, вернувся назад. Під’їжджаючи до села, він побачив 
свою хату, що з неї залишились лише попіл і шматки дерева, які 
ще досі диміли. Це була робота турків.

Коли турки під’їхали до Іванової хати, вони забрали зразу ж 
Олесю і прив’язали її до коня. Вона намагалася втекти і була кину
лась в кущі, а потім з берега — в річку Буг, але колючий терен, який 
ріс над річкою, затримав її. Вона повисла над кручею. Турки її 
спіймали і повели з собою.

Іван вирішив шукати сестру по слідах турків. Він сів на коня 
і поїхав понад Бугом. Пізно вночі він побачив по той бік Бугу вогні. 
Це були турки. Олеся, яка тут перебувала, рішила дождатися того 
часу, коли турки заснуть. Вона перегризла сприцю і втекла в степ. 
Але вартовий її побачив і підняв всіх на ноги. Вона була схоплена 
і порубана па шматки турецькими шаблями. Іван переїхав Буг і по
їхав до того місця, де були вночі вогпі. Але там нікого не було уже. 
Будь-якою ціною він вирішив відшукати свою сестру. Він проходив 
уже чотири роки, багато знищив турків, але сестри не знайшов. На 
п’яте літо він знову прийшов на те місце, де колись світились вогні. 
Там він сів відпочити і рішив розпалити вогнище. Підійшов до гнуч
кої берези і замахнувся на неї шаблею. Раптом берізка заговорила 
людським голосом:

— Не ламай мене, я — твоя сестра. Ця берізка — це моє тіло, 
гілки, які спустились над землею,— це мої коси, терен — це мої 
карі очі.

І вона раптом перетворилась в дівчину. Іван узяв свою сестру 
і повернулися на місце спаленої хати над Бугом. Він знову поставив 
хату і жив з сестрою.

ТАТАРСЬКЕ ЗІЛЛЯ

Жили колись в одному селі брат і сестра. Батьки їхні повмирали, 
а вони самі собі хазяйнували і нікому нічого поганого не робили.

Одного разу, як брат орав у полі, татари на село напали. Людей 
пограбували, сестру разом з багатьма іншими забрали в полон.

Приїхав брат додому і не застав сестри. Тоді кинувся він доганя
ти, щоб відбити її в них. А татари саме посідали в лісі полуднувати, 
далеко спереду поставили варту. От той парубок і попався їм у руки. 
Привели вони його до главного, а той хотів його зразу вбити, але 
вирішив посміятись з бідного парубка. Каже йому, якщо він пере
може їхнього силача, то віддадуть сестру і пустять їх живими до
дому. А якщо ні, то вб’ють обох.
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І вирішив хлопець битися. «Все одно помирати»,— думає він. 
І от почався бій. Виступає той татарин, сильний, як бугай. Взяли 
вони шаблі і почали битися. Зразу татарин ніби перемагав. Але брат 
і сестра так стояли одне за одним, що не можна було парубкові не 
перемогти. І таки він вбив татарина. Главний відпустив брата 
і сестру, як і обіцяв.

А на тому місці, де був вбитий татарин, виросло зілля, яке на
зивають татарським.

ПРО КОЗАКА ЩЕРБІЯ

То було ще за давніх часів. Татарські орди робили часто свої 
спустошливі напади на Буковину. Тривожними були тоді і дні, і ночі. 
Тяжко жилося трудовому людові в ту лиху годину. Ростуть квіти, 
радіють люди, молодь весілля справляє, а тут раптом налетять безвіри 
та й усе надбане людом пограбують і спустошать. Стає земля пуст
кою. Навіть оплакати того лиха нікому, бо того замучили, того вже 
під ланцюгом женуть па тортури і визиск. Було то справжнє лихо
ліття. Панам ще нічої'о, сховаються в фортецях, зберуть оборону, 
мають собі захист. А от простим людям не було життя.

Так ото одного разу один найзаклятіший хан кримської орди 
рушив на Буковину. Ішов він через українські степи, і за його орда
ми все вигоряло, як після пожеж і сарани. Все замовкало, завмирало. 
Ішов хан і до буковинських лісів, палив і руйнував міста й селища. 
Вночі далеко червоніли заграви пожеж: села палають, степи й ліси 
в огні. Народ уже всюди кінця свого ждав. І прийшов той хан з ордою 
аж до самої Путили, а вона ще тоді невеличким сільцем була. Мало 
було там оборонців. Всього один полк козаків на чолі з полковником 
Щербієм. Небагато було воїнів, але яка то була в них сила духу 
велика!

Була тоді осінь. Брали заморозки, почалися перші хуртовини. 
Люди кидали насиджені місця, тікали в ліси та гори. Один тільки 
Щербій відважився виступити проти руїнницької сили ханської орди. 
Задзвонили тоді в церквах сумно й заклично, посходився весь парод, 
дужі і немічні. І коли сонце привітно усміхнулося людям, на буко
винців кинулися татари. Земля застогнала, наче від тяжкого болю. 
Стали козаки до бою на смерть, тверді, як кремінь. Забряжчали 
шаблі. Ринули у бій гатари і здивувались, побачивши, якою грізною 
силою став полк славного козака Щербія.

Бились довго. Вже наступила ніч. Велика сила виступила на 
козаків. Знемагали в боях буковинці. Мало лишилося їх. Багато 
товаришів полягло в цьому побоїщі. Стали козаки назад відступати 
і дорогу свою трупами ворожими встелили. Прийшли на оці скелі 
Черемошеві. І вийшов тоді наперед Щербій і сказав:

— Смерть неминуча нам, брати! Нехай же вона не буде нам 
страшною, бо страшніша неволя татарська. Стомились ми і руки 
наші безсилі далі боротись. Внизу наш рідний Черемош. Нехай же 
він нас і прийме на вічний спочинок. Боронили ми свій край рідний
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хоробро, уміймо ж і вмерти за його честь і славу. За мною йдіть, хто 
край свій любить!

З цими словами кинув Щербій свою вояцьку зброю у холодні хви
лі Черемоша, зняв шапку з голови і гордо й сміливо кинувся у бист
рину. Без вагання кинулись за своїм ватажком вірні його побратими. 
Здивувались татари цій сміливості та й пішли назад руйнувати місто. 
Запалили оселі і разом з димом послався дух смерті по цілому краю. 
Настала ніч, і вогнища палали всюди, куди сягне людське око. А коли 
настав другий день і зійшло сонце, то побачили лихі загарбники на 
високій скелі диво. На верховині скелі, з якої вчора кинувся Щербій 
у воду з своїми побратимами, велично здіймалася кам’яна голова — 
голова сміливого ватажка буковинців. Татари жахнулися і несамо
вито кинулись тікати від Черемошевих скель.

Згодом, коли у зруйновані селища повернулись засмучені меш
канці, то знайшли собі втіху у вічній пам’ятці про козака Щербія, 
яку лишив по собі їх хоробрий оборонець. І ця славна пам’ять і досі 
через цілі покоління передаеться з уст в уста і дійшла такою ж 
свіжою, хвилюючою до нашого часу.

ЯК ОДНА ЖІНКА УТІКАЛА 
ОД ПЕСИГОЛОВЦІВ

Того часу песиголовці ходили по селах, людей імаючи. Кого імили, 
гнали ’го у свій край.

Як тото люди увиділи, почали ховатися від Них — копали собі 
печери в горах.

Бувало, прийдуть песиголовці в село. Кедь не найшли нікого, то 
лізли на дзвіницю й починали дзвонити. З дзвіниці кликали на жони, 
на чоловіки: «Маріє! Іване! Анцьо! Сходіться, бо вже пішла погана 
віра з села!» Ото вони самі дурили людей, аби їх годні імити.

Сталося, що в єднім селі натрапили, коли люди були в церкві. 
Хто не пішов до церкви, то того взяли із собою. Межи тими була 
й жінка тамошнього попа. Вона не могла піти до церкви через малу 
дитину. Її застали вдома й узяли з собов.

Як прийшли песиголовці до свого краю, то тих людей, котрих 
привели, заперли до одної пивниці. З сеї пивниці брали собі стільки, 
скільки їм треба було зарізати. Кров ізпускали до єдиної бочки.

Сеся жінка була дуже красна, тому шкодували її зарізати. Вони 
повіли їй, що буде їм їсти варити.

Одного разу, коли пішли песиголовці наново на ловлю людей, вона 
втікла. Йшла, йшла дорогою і прийшла до єдної хащі. В тій хащі 
почула виск песиголовців, які поверталися, й плач забраних людей.

Вона побачила єдну яму, повну листьом з дерева. Вона розгребла 
листя, лягла в яму й накрилася тим листьом. Песиголовці перейшли 
через ню, але не подумали, що там щось є. Хоч люди казали, що вони 
вітрять * так, як пес.

Коли песиголовці проминули її, тоді вона вилізла з ями й ішла 
далі, доки не прийшла щасливо до свого домівства.

* Тобто, мають такий нюх,— Упор.
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ВТЕЧА З ТУРЕЦЬКОГО ПОЛОНУ

Оцеє вчув я від свого діда. Колись давно робили набєги турки 
на наші села. Восени, коли люди собирали врожай, ці набєги були 
дуже частими. В суботу люди молотили овес і в’язали вівсянку 
в стоги. Там були всі — старі і молоді, дівки і хлопці.

Турки над’їхали з-за лісу і вже не було куди сховатись, але люди 
тікали до села.

Турки догонили їх, мучили нагаями до крові, а кого і зовсім за
бивали. Дві дівчипі, Маринка і Водарка, спряталися у стоги, але їх 
завиділи турки і забрали туди, де вони мали свій штаб, чи дідько їх 
знає, що в них було. Заперли вони дівок у отдєльну комнату, а там 
не було ні віконець, нічого. Вони поставили до них бабку, яка носила 
тим дівчатам попоїсти. А кормили вони їх тілько свіжим молоком 
і горіхами. Від цього вони ставали гладкими. А туркам і треба було 
цього, бо у них був обичай: в один день вони приїздили всі до одного 
в дім, пили, гуляли, а головне було те, що в оцей день вони повинні 
з’їсти хоть кусочок людського м’яса, бо коли цього не состоїться, 
то на слєдующий рік їх чекає погибель. То ті турки і хтіли порізати 
Водарку і Маринку.

Але про оце взнала ота бабунька, що за ними ухажувала. Вона 
і розказала дівкам про ото, а вони плакали і дуже просили помогти їм.

В слєдующий вечір принесла бабка до дівчат рискаль, тілько без 
рискалиська. Вона погодувала їх і пішла. Дівчата не спали, а тілько 
слухали, що роблять турки. Коли вже всі уложились снати, дівчата 
почали підкопувати стінку. Довго вони мучились, але вже сірів ранок, 
коли вони вирубали в стінці таку дюру, що могли вже пролізти. Вони 
забрали з собою рискаль і побігли полем. Бігли вони, бігли, під лісом 
сіли спочити та й позасинали. Проснулись, вже сонце піднеслось 
високо. Вони хтіли йти дальше, але турки глянули, що їх нема, вже 
кинулися доганяти їх. Дівчата якраз проминули ліс і вийшли у поле, 
а з другого кінця виїхали турки на конях.

Вони завиділи дівчат і почали догонити їх. Дівчата бігли і до
бігли до річки, а там якраз збиравсь плісти на другу сторону дід 
якийсь. Вони попросили його, щоб він перевіз їх на той бік. Поки 
турки доїхали до річки, дівки вже були на тім боці. Так вони втікли 
від турків.

ПРО ОРДУ

Були такі люди-сироїди, з таким одним оком, як шибка, посеред 
лоба — їх звали орда. То зайде в село, то нема кого ловити: похова
ються люди в хати, під покуттям викопують ямки, кружечками на
кривають і ховаються туди.

Але одн% не вспіла сховатися і зловили її, а друга сховалася 
в кострицю. То та, яку зловили, була посварена з тею, що сховалася 
в кострицю. Та, проте, не хоче казати, що друга сховалася, тільки 
так каже: «Ай, злосте, злосте, ти сидиш у корості, а мене ведуть!»
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А та вискочила: «Бо ти того варта». А вони її побачили та й верну
лись. Вона прийшла до хати і не мала де сховатись, то влізла в той 
комип, де в хаті. А вони подивились і не найшли та й пішли.

Як вони пішли, то вона вийшла на двір і кричить: «Татарин спину 
опарив та й пішов!» Та й знов сховалася в комин. То вони прийшли, 
обшукали і не найшли. Тоді вони беруть сиплять попіл ом хату і ви
йшли на двір, а вона знов вискочила з комина, стала кричати і драж
нити його: «Татарин спину опарив та й пішов!» То вони прийшли, 
побачили сліди, дослідили, де вона сховалася, знайшли, витягнули 
та й забрали обох.

ПРО НАПАД ТУРКІВ 

А

Се було давпо. Се я вчула від своєї мами.
Нападали па наш край люди чужі, турки. Вони нищили урожаї 

на полях, цілі села, а людей забирали прислужувати їм.
Одного дня жали люди в полі пшеницю і побачили турків на 

конях, що спускалися з горба. Усі кинулися навтьоки. Але з жінками 
були й діти. Вони пе вміли ще добре втікати. Одну дівчинку й хлоп
чика турки злапали і повезли з собов.

А через кілька років вони знову прийшли у це саме село. Забрали 
багато людей. Між ними знаходилась мама тої дівчинки, що перше 
забрали турки. Вона постарішала, згорбилась. Коли начальник турків 
привіз її  до себе додому за служницю-няньку для своїх дітей, мама 
зразу ж впізнала в його жінці свою дочку Світлану. Вона нікому 
про те не говорила.

Одного дня її дочка прала, а вона бавила дитинча, співала йому, 
колисала. Мама поклала хлопчика в люльку і заспівала: «Люлю, 
ліолю, внучатко, моє миле татарчатко». Світлана вслухалась у пісню 
наймички і розсердилась на неї за те, що та назвала її дитину вну
чатком. Здоймила з цвяха пльотку і почала бити нею наймичку. Мама 
не втрималась і заплакала: «Я ж тебе, доню, зростила, вигодувала, 
жодного разу не вдарила, а ти мене б’єш». Світлана не повірила їй 
і звеліла довести, що вона — її  мама. Тоді мама сказала, що коли 
Світлапі було 6 років, вона прала і ненароком обварила їй шию окро
пом. Справді, у Світлани був шрам на шиї.

Коли приїхав чоловік, Світлана усе йому і розповіла. Вони зра
діли зустрічі і жили усі разом дуже заможно.

Коли настав час, що турків вигонили з нашої землі, йшов розпо
діл людей: наші люди мали повернутися до себе додому, але було 
багацько людей, які виїздили з турками. Поділ проходив у Кам’янці 
через браму. Там стояли наші воєнні і стояв старший турок, який 
командував усіма іншими. Коли до брами під’їхали турок, Світлана 
я дитиною і її  мама, старший турок крикнув: «Котора паша віра — 
на бік лівий!». Вони проїхали браму і дочка з мамою непомітно 
повернули праворуч. Турок поїхав у лівий бік і не бачив, що вони 
не з ним разом. Але коли він обернувся, то дуже розлютився і крик
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нув: «Якби був знав, що ти така, то була б давно твоя голова по 
Кам’янці валялася».

Світлана з мамою мали з собою два міхи грошей. Вони щасливо 
повернулись у своє село.

ПРО НАШУ ДІВКУ,
ЩО СТАЛА ТАТАРКОЮ

Б

Колись-то, дуже давно, по наших селах ходили татари. То страш
ні були люди, а злі, як вовки. Деякі з них і мали пессі голови.

Так ті татари часто появлялися у тому чи другому селі і ймали 
челядь та й везли з собою, аби робила на них. Тому люди їх назива
ли ще песиголовцями і людоловами.

Тоді у нашому селі жив єден газда з жоною. Мали они і дівку 
малу, хоть ще й молоду, але таку красну, як ружа в керті. Та як 
узнав газда, же татари мають прийти в село, почав із жоною думати, 
де би ся їм заховати. Та й втікли они в ліси. Але тут біда ся стрясла. 
Они так пошатували, же забули взяти з собою то файпе дівча.

Прийшли татари. Нікого не застали в хижах, лем ту малу дівку. 
Та й ту забрали.

Пройшло много років, може, двадцять, а може, й двадцять п'ять 
або тридцять. Та мала дівка виросла у татарах і зробилася ще май- 
файною. Єдеп татарин старший узяв її за жону. І дітвака народила 
она йому. Але що тут треба було коло дітвачати ходити й колисати! 
Тоді ізясь ізобралися татари в село за людьми, пішов з ними і газда 
тої дівки, що вже стала жінчовкою. Прийшли у то же самос село та 
й забрали там усіх людей. А газда тої жінчовки собі узяв ще й стару 
бабу єдну, яка би ’му колисала дітвака. Іпших старих людей, що 
не могли вже робити, татари повбивали.

Приводить татарин ту бабу до своєї жони. І тут баба нараз узна
ла, же то її  дівка. Але дівка не взнала її. В’на сердито прийняла 
стару бабу і дала їй зразу три роботи робити: каже, що кіть їх стара 
зробить, то буде добра за служницю. А кіть ні, то їй голова буде долу.

— Мусиш, бабо, руками ирясти, ногами дитя колисати, а очима 
за стадом позирати.

Сіла стара і плаче:
— Ой допю моя, я так тебе годувала, а ти мені па старості літ 

честі не позираєш, таку роботу робити даєш.
Ударила дівка матір свою та ще й кричить:
— Яка я тобі доня? Брешеш, бабо стара. Я не твоя доня!
— А ци пам’ятаєш, доню, колись барвінча різала і на лівій руці 

собі палець мізинчик порізала? — каже стара.
І дівка впізнала свою матір. В’на жалісно заплакала, ще й по

цілувала стару. Більше їй ніяку роботу робити не давала.
Се була правда. Старі люди ще й тепер пам’ятають, як сесе їм 

розказували їх дідове. А дідове се чули від своїх отців.
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КАРА ЗА ДИТИНУ

В буковинському селі Бабино, що над річкою Дністром, жила 
молода вдова з маленькою грудною дитиною. Дуже вона любила свою 
квіточку. Але то був такий час, що не було життя нікому: краєм 
гуляли турецькі яничари з кривими шаблями і отруйними стрілами. 
Люди з страху мусіли ховатися в навколишніх лісах і печерах.

Одного разу, коли селу загрожував напад турків, група його 
жителів сховалася завчасно в печері, що зіяла в березі над Дністром. 
Була серед них і молодиця з маленькою дитиною. Підпаливши пусте 
село, турки вже наближалися до печери. Охоплені страхом, люди не 
знали, що робити, а тут ще й дитина, як на зло, розплакалася: ніхто 
не міг нічим її вгамувати. Плач дитячий могли почути турки...

— Мовчи, а то кину тебе в Дністер,— раптом зашепотіла безпо
радна мама, щоб налякати дитипу. Але дитина продовжувала плака
ти... Той шепіт почули ті, що переховувалися в печері.

— Кинь дитину в Дністер,— почали вимагати вони від молоди
ці.— Кинь, кинь!.. Хай не кричить. Іначе нас всіх поб’ють!

Застогнала раптом якось страшно молодиця, підняла дитину вище 
себе, глянула на неї великими очима і пустила її з рук в бурхливі 
води Дністра. Земля здригнулася тут від материнського стогону, за
гула грізно і перед ногами молодиці опустилась кам’яна брама і за
крила навіки вихід з печери.

З того часу в похмурі дні, коли на небі здіймаються хмари тем
ряви і вітер виє, і несамовито жене хвилі, якісь сумні звуки тут 
чути. Одні жителі хутора кажуть, що це з-за тої брами кам’яної 
в березі розлягається стогін людський, інші — знову, що то плач 
дитячий...

ТАТАРИ

В давніх часах, коли була татарська навала, наші бідні русини 
дуже багато страждали. Татари нівечили майно, брали вівці, корови, 
свині, гроші, хліб...

На многих селах, як, приміром, говорять тутешпі старі люди — 
в Тростяпицях, Пузняковцях, Пацканьові — такі хоробрі були наші 
жони, що татар, яких інакше називали песиголовцями, кочергами, 
лопатами, кутачами й коцібами вигнали з хиж і не пустили їх робити 
велику шкоду.

Сесі татари, як то приказують наші діди, були дуже нечесні, злі, 
бездушні люди, котрі, не маючи серця, вбивали й маленьких дітей.

Тому, що не було рушниць, наші прадідове оборонялися косами, 
вилами й сокирами, щоби не дати себе ізгубити злим песиголовцям. 
Видівши то, татари вернулися назад на свою рідну землю.
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ЯК ОДНА ЖІНКА 
ЧОТИРЬОХ ТУРКІВ УБИЛА

А

Тоді ж за моєї молодості, за мого часу, бо старі люди як згадають 
за те врем’я, то було розказують такий случай, що як одна жінка 
та чотирьох турків убила. От яким родом воно й було на тім боці — 
недалеко й відсіль, верст за сорок.

Стояла у лісі хатка; у тій хатці жив чоловік із жінкою. Находять 
па той край турки. Чоловік, злякавшись турків, забрав тілько двоє 
діток та й утік, а жінку таку, що от-от розсиплеться, покинув у хаті 
на божу волю, бо її не можна було ні на коня посадить, ні на віз 
покласти... От, як осталась та жінка сама, дитину ізродила, зачала 
себе очищать; окропи гріє, а бачить у вікно, що прибігло два турки 
кіньми. Кого бояться — тих два й прибігло. Аж один з коня та 
в хату!.. Вона той окріп, що гріла, стрівши турка на порозі, як лине 
йому межи очі, так він і не кавкнув... та труп його сховала. А другий 
жде-жде,— не виходить товариш,— та й собі в хату. Так вона й тому 
так. А послі вп’ять два прибігло, вона й тих так: одним мечем по
воювала — усе окропом-таки.

ТАТАРСЬКІ НАПАДИ НА ПІДГІР’Є 

Б

Ще як татари нападали, то раз таке було в однім селі. Як лише 
зробилася чутка, що татари йдуть, зараз усі люди хто що мав по
забирали і повтікали в ліси. А лиш на кінці села, за рікою, стояла 
одна хата, а в ній жила жінка, вдовиця. То їй якось ніхто не дав 
знати і вона лишилася. То було рано, баба варить собі обід — борщ 
якийсь варила, аж ту татари прибігли до села. Всі розскочилися по 
хатах рабувати, а до тої бідної вдови не йшли, тілько одного вислали. 
Приходить він до хати, видить, що біднота, баба стара, та й каже:

— Бабо, давай їсти!
А баба, немного мисливши, виймила горнець з борщем із печи 

та й несе до стола, ніби до миски наливати, а далі, підійшовши до 
татарина, та й бух йому весь горнець кип’ятку на голову. Поки там 
той обварений міг крикнути, баба тим часом з хати та в поле, жита
ми та й до ліса.

ВТОПИЛА В РОСОЛІ 

А

То в Орові колись мені старі чоловіки розказували. Пам’ятаю 
з них лише Петра Марголича.

На Ямельницю наскочили колись татари. Всі люди втекли з села, 
лишень єдна жінка сховалася в ямі, у пивниці для бульби. Татари 
пошукали, понишпорили по хаті і вийшли, тільки єден лишився.
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А під хатою, на призьбі стояла бочка з росолом. Татарин зігнувся 
і нахилився в бочку, щоб придивитися, що там є. А жінка вхопила 
його за ноги і тримала доти, доки він не втопився в тому росолі.

То та хата ще донедавна стояла там. Є в Ямельниці ще стіл, який 
татари посікли шаблями із злості, що нікого в хаті не застали.

[ЯК ЖІНКА ТУРКА ВТОПИЛА]

Б

Прийде, було, орда, попалять геть усе, поріжуть, поб’ють та 
й підуть; тільки земля чорна останеться!

Десь туди до ПІиоли і досі єсть місце, а може, вже його розорили, 
де стояла висока-висока віха. Як тільки покажеться орда, зараз віха 
і повернеться у той бік, куди орда йде,— зараз усі тікають у ліс, 
кидають і печене, і варене. Цілий день, бувало, дивляться на віху, 
позакопують у землю де що лучче: кожухи, свитки, щоб потім прийти, 
то хоч було у що одіться. Звісно, дума собі чоловік: «Прийду, то хоч 
усе буде попалено, а все ж таки по дереву якому-небудь знайду 
місце».

Хліба вчинить, бувало, бояться; дід мій напік три мішки коржів 
та давай з бабою складати на віз, що саме важке: наклали вони три 
вози, коли дивляться, а віха у цей бік повернулась; дід за коржі, 
баба з переляку забула, де вона їх поклала, дід на віз, давай скидать 
з воза клунки, свитки... геть-чисто віз розкидав, аж на самім споді 
найшов коржі, мерщій бабу за руку, коржі на плечі та втікать...

...Усе село порозбігалось, а одна жінка тільки що родила, не зду
жала утікати та й осталась. Вона ж то і розказувала: як прийшли, 
давай усе палить; повиривали, що було в землі позакопувано; щось 
таке візьмуть та й запустять, а воно гуде та риє землю, все, що там 
є — найде, тільки одні ями поостаються.

Прийшли до тієї жінки у хату, та її  не тронули, бо вони таких 
(що тільки що родили) не трогають, а дітей взяли, поставили коло 
стінки та й придавили лавою. Кров ротом і носом пішла — подавили...

Вона, бідна, сидить ні жива, ні мертва, звісно, як уже там матері 
дивиться на дітей. А далі, як пройшли вже, вбіга один:

— Марушка! — каже та й показує, щоб та дала папиться.
Вона, вже як там здужала, підвелась і повела його у погріб, а там

стояла велика діжка з буряками, чи що.
— Нахились! — каже та й показує, щоб він нахилився.
Він тільки що нахилився у діжку, а вона його за ноги та туди, 

та й утопила...

ПЕСИГОЛОВЦІ

Давно по лісах і по селах ходили песиголовці. Коли напали на 
самого чоловіка, вкрали його і з’їли. Не можна було лишити у хижі 
саму жінку.

У Горінчеві була баба Головканя. Раз вона пекла хліб. Подивилась
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у вікно і бачить — їде на коні песиголовкиня і повернула в їх двір. 
Баба скоро прикрилася простирадлом і лягла у постіль.

Песиголовкиня зайшла до хижі і бачить: лежить жінка на 
постелі.

— Що ти там робиш?
— Лежу, бо хвора я з дитиною. У мене мала дитина.
Песиголовкиня жінку не чіпала. Лише каже:
— Дай мені їсти!
— Іди та глядай собі.
— Чи є в тебе капуста?
— Там стоїть у сінях.
Песиголовкиня пішла до сіней, розкрила бочку і забилася голо

вою у бочку.
А баба Головканя, як побачила, що песиголовкиня нагнулася, 

скоро взяла сокиру і пересікла їй поперек.
Вбила песиголовкиню, посікла і склала у бочку. Вночі бочку 

поклала на віз і повезла у ріку.
А кінь песиголовкині з бесагами грошей лишився бабі.
Це була чиста правда.

[ЯК ЖІНКА 
ДВАНАДЦЯТЬ ТАТАР УБИЛА]

Повідають, що десь тут у наших сторонах як напали раз татари, 
то в одній хаті також лишилася жінка. Певно, що не навмисно ли
шилася. Доста того, як прийшли татари та й питаються її за гроші,— 
а чули, що тут багач жиє. Вона каже, що гроші чоловік у коморі 
закопав.

— Добре, веди нас до комори.
А там комора була по-старосвітськи будована, без дверей, тілько 

в стіні кругла діра була така, щоби міг чоловік улізти. Завела їх тота 
жінка перед діру та й каже:

— Лізьте!
Татари кажуть:
— Ні, лізь ти наперед.
Влізла вона до комори — комора темна, а в куті намацала різак 

від скриньки, що січку ріжуть. Взяла вона той різак, стала собі при 
стіні та й каже до татар:

— Ну, лізьте за мною, я вам покажу, де гроші закопані.
Що тілько татарин устромив голову в ту діру, а вона як махне 

різаком — здорова баба була,— так тому відразу голову відрубала. 
Тогди вхопила тулуб і втягнула до середини. За першим лізе дру
гий — вона й його так само справила. Далі третій, четвертий... Так 
їх дванадцять погибло. Але тринадцятий устромив насамперед руку, 
а вона, бідна, поквапилася та й мах!.. Тоту руку відтяла. То вже 
тогди татари побачили, що то за штука. Вже й грошей не дошуку
валися, а зараз вибігли і тоту хату підпалили, і тота жінка згоріла 
там разом із побитими татарами.
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ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
1648-1654 рр. 

БОРОТЬБА З ІНОЗЕМНИМИ ЗАГАРБНИКАМИ 
В XV II—X V III ст.

ПРО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

А

В селі Суботові люди розповідають, що там колись жили одинокі 
дід і баба. Дітей у них не було. Одного разу чують вони, що в них 
коло ганку плаче дитина. Вони вибігли швиденько і побачили немов
ля, загорнене в ряднину. Лежить під хмелем, що оповив ганок.

Дід і каже:
— Візьмемо собі цю дитину.
А баба собі:
— Візьмемо, це нам її бог дав.
Пораділи дід і баба і забрали дитину в хату.
— Як же ми його назвемо? — питається дід.
А баба й каже:
— Він нам богом даний, то й назвімо його Богданом, а що зна

йшли його під хмелем, то хай ще зветься і Хмелем або Хмельни- 
ченком.

Так і виріс у них Богдан Хмельницький, і став бравим козаком, 
а згодом і гетьманом України.

ЗВІДКИ ПІШЛО ПРІЗВИЩЕ 
Й ІМ’Я БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Б

Батьків Богдана Хмельницького не знає і не бачив ніхто. А на 
горі, де зараз церква, жив собі дід з бабою. Біля них ріс густий-густий 
хміль. У діда і баби не було дітей, і вони по цьому журилися.

Якось ранком вийшов дід з хати, почув ніби дитячий голос. Дід 
почав пробирати руками хміль і пішов туди, звідки чув голос. У гу- 
стому-прегустому хмелю він знайшов хлопчика. Дитина лежала перед 
ним, а в голові в неї сяяло сонце. Дід перехрестився, взяв дитину 
і поніс до хати, а сонце теж пішло за ним. Тільки дід увійшов у хату, 
як побачив, що стіни розступилися, і на місці старої хати виросли 
палати, і в усіх палатах ясно-ясно стало.

Дід і баба назвали цю дитину Богданом Хмельницьким. Це тому, 
що вони думали, що сам бог їм послав цю дитину, а Хмельницький — 
тому, що знайшли хлопчика в хмелю.

Ріс Богдан не по днях, а по часах... Скоро виріс і до нього з усіх 
усюдин сходилися козаки, а він що скаже, то так ті козаки і слу
хають його. Богдан з своїми козаками побудував церкву неподалік
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від своїх палат, а під церквою викопав льохи, якими водив свої коні 
до Тясмина напувати, а як нападали на нього вороги, то він уходив 
з козаками у ті льохи, а потім зненацька виходив звідти й перемагав 
ворогів. Сильна людина була Богдан Хмельницький.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І БАРАБАШ

Стали ляхи дуже вже налягать на козаків. Прийшло їх у Запо
ріжжя по два ляхи на одного козака. То козаки слали до короля 
листи, що «такі збитки роблять, що пе можна ніяк прожити».

Так король і дав їм права, а Барабаш-гетьман сховав та нікому 
й не показав. От ляхи козаками й орудують. А Хмельницький був 
при Барабашеві за писаря в Чигирині. Сам у Суботові сидів, а туди 
їздив на писарство.

От як родилась у Хмельницького дитина, то він кумом узяв геть
мана. Як же впоїв гетьмана добре, тоді вийняв у нього з кишені 
хустку і перстень з руки зняв та й посилає до Чигирина свого джуру:

— Два коня бери та біжи в Чигирин по права.
Приїздить той джура до гетьманші:
— Пані! Заїлись із гетьманом пани, порубають його, так дайте 

тії права, що од короля.
— Отам же,— каже,— вони в стайні під ворітьми в глухім кін

ці,— де п’ятка,— у коробочку в землі.
Прокидається гетьман.
— Ой, куме,— каже,— куме! Була в мене хустка в кишені, а те

пер нема. Був у. мене перстень щирозлотий на руці, а тепер нема!
— То,— каже,— мій хлопець роздягав тебе, як клав у ліжко, то 

повиймав.
А сам усе позирає у вікно. Коли ж гляне гетьман, аж хлопець 

повів у стайню коня такого, що тільки ха-ха-ха-ха! Тоді вже й по
стеріг, що Хмельницький посилав по права.

— Ой Хмелю,— каже,— Хмелику!

Вчинив єси ясу.
І поміж панами велику трусу.
Лучче було б тобі брать сукно не міряючи,
А гроші не лічачи,
Лучче б було б тобі з панами добре проживати,
Аніж тепер по лугах потирати,
Комарів, як ведмедів, годувати!

Гетьман же йде додому, а вони з хлопцем коней сідлають та їдуть 
у Січ. Приїхали, вдарили в котли. Зібрались козаки. Він вичитав один 
указ — не слухають, вичитав другий — не слухають, та вже як третій 
прочитав, тоді всі й стали на баталію.
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БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Поблизу нашого села (як їхати на Зелене) є могила, що здавна 
прозивається «Роблена». Переказують старі люди — колись на тій 
могилі стояла батарея Хмельницького Богдана. Там же таки біля 
могили й хутір його був.

Одного разу на Богданів хутір налетів пан Чаплинський. А Богдан 
саме у якомусь воєнному поході перебував. Ну і наробив клятпй 
лях Богданові збитків — хутір його спалив, сина забив, а жінку його, 
Марину, викрав і повіз до Києва, щоб звінчатися з нею. Но тільки 
архірей не насмілився. «Боюсь,— каже,— Богдана. Розбий,— каже,— 
його до ноги, тоді повінчаю».

Пішов Богдан війною на папа Чаплипського, та, видать, сили 
в нього було малувато. Розбив його Чаплинський у бою, взяв у полон 
і посадив у темницю. Но був у Богдана, у Хмельницького, один вір
ний товариш з руських. Якийсь повар...

Підкопався цей руський чоловік під темницю, визволив Богдана 
з неволі, дав йому коня: «Тікай!» — каже.

От і вдався тоді Богдан за допомогою до руських.
А потім Марина зрадила його і перекинулася до поляків. Бачать 

ляхи, що силою пе візьмуть Богдана, то захотіли взяти хитрощами. 
Підіслали Марину, щоб почастувала його вином. А воно було отруєне. 
Тільки ж Богдан теж був не з простих. Умочив він у те вино кусень 
хліба і кинув собаці; собака і лопнула.

Пам’ятник Хмельницькому в Києві поставили. В’їхав вій конем 
посеред Києва та як замахпувся булавою й збив хреста на костьолі... 
Ну, от на тому місці, де він стояв, і пам’ятник йому воздвигли.

ГЕРЦЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

За часів війни козаків з Польщею у шляхетському війську був 
один дуже добрий воїн, який прекрасно володів прийомами руко
пашного бою на шаблях, вважався взагалі непереможним. Віп звер
нувся за дозволом до своїх воєначальників, щоб ті дали йому згоду 
на його поєдипок з самим Богданом Хмельницьким. Ті довго відмов
лялися, бо цінили його, того шляхтича, чи якогось там іншого магната 
по-їхпьому, як здібного командира. Але він таки домігся свого.

Тоді він посилає листа Богданові Хмельницькому з пропозицією 
виступити з ним на поєдинок. Хмельницький розумів, що йти на 
такиіі крок — означає ризикувати долею козацьких військ. Довго 
роздумував, а тоді каже: «Щоб польська латка не сміялась з україн
ського народу, я піду на герць».

Хмельницький замовив собі добру шаблю, коня і виїжджає на 
поле поєдинку. Він задумав спочатку умигати того поляка. Довгий 
час він діяв так, щоб цілком обезсилити противника. А той поляк 
тоді, як під’їхав до Хмельницького після тої волокитп, здибив остро
гами коня, щоби він скочив, і в той час хотів рубнути шаблею нашого 
гетьмапа. Але Хмельницький зрозумів хитрий задум поляка. Швидко, 
в той момент, коли кінь шляхтича став на дибки, Богдан опускається
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попід своїм конем і блискавично вилазить на нього з другої сторони. 
Кінь поляка вже опустився на землю і вершник був відкритий. Цим 
скористався Хмельницький. Рубнув він шаблею противника. Коли 
той звалився з коня, Хмельницький послав гінця до поляків, щоб ті 
забрали свойого трупа.

Так наш запорозький гетьман врятував честь свою і свойого 
війська від підлих насмішок польського панка.

СОЮЗ УКРАЇНЦІВ З РУСЬКИМИ

Хмельницький жив у Чигирині. Суботів був його хутір. Хати його 
були недалеко від церкви, яку він теж побудував. Церква спочатку, 
кажуть, була вкрпта очеретом. Потім уже Богдан вкрив її залізом. 
На ній було 12 куполів, але поляки збили з Чигирина 11 куполів, 
і зостався тільки одпн купол. Одного разу поляки зайняли церкву 
і, щоб поглумитися з віри християнської, зробили з неї конюшню, 
а Богдан з козаками пішов у ходи підземельні, вийшов у степи, зі
брав більше сил і пішов на Переяслав. Дорогою ще більше назбира
лось козацької сили.

Дійшов Богдан до Переяслава і почав радитися з козаками, що 
далі робити, і вирішили послати послів до царя руського Олексія, 
щоб українці разом воювали з руським народом проти ворогів. Коли 
нападе ворог на Росію, то козаки допомагатимуть руському народу, 
а коли на Україну, то руський народ допомагатиме козакам. Щоб, 
значить, як братам. Поки посли домовлялись, то серце козацьке 
і Богданове обливалось кров’ю, що поляки гуляють по славних їх 
містах. І вони пішли на Чигирин, Суботів, вигнали шляхту і тоді 
співали пісень радісних про славу козацьку:

Ой слава козацька 
Не вмре, не поляже,
Бо не буде ляха,
Бо не буде пана.
Житиме між нами 
Славонька Богдана.

А потім приїхали в Переяслав посли від руського царя. Богдан 
з козаками виїхав їм назустріч з Чигирина. Там, у Переяславі, був 
договір, підписаний між українцями і руськими про їх союз.

Тоді вже, як заключили цей союз, то поляки втихомирились, бо 
велика сила була руських і українців...

СМЕРТЬ БОГДАНА І ОБОХ ЙОГО СИНІВ

Б[огдан] Хмельницький одружився з полькою. І було в них два 
сини. Старшого вбили, а молодший воював проти батька.

Якось, коли Хмельницький був у поході і саме розбив вщент 
польські війська, дружина надумала отруїти його, лиш тільки хай 
повернеться додому. Про це дізнався старший син і погрозився ма
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тері: «Як приїде батько, усе розкажу!» За це слуги з польської шлях
ти, що були при матері, вкинули його в один з глибоких льохів на 
горі Муровенці. Коли ж він під катуваннями не відмовився від свого 
наміру викрити материну змову, то й убили його там. А в Муровенці 
було три льохи. Там, недалеко біля замку, росли три липи і під кож
ною був викопаний льох. В одному з них так і залишився прах стар
шого сина Хмельницького, в другому ж поховали самого гетьмана, 
коли той згодом помер.

Після Богданової смерті менший син, якого не обрали гетьманом 
на батькове місце, підмовив турків і привів їх до Чигирина, щоб 
силою завоювати гетьманську булаву.

Знеможені довгими роками воєн, козаки не могли протистояти 
могутній багатотисячній турецькій армії. На чигиринській горі й роз
били загарбники наші війська. Тієї ж ночі послав Богдан з могили 
своєї гадюку на чигиринську гору, щоб та вразила своїм смертонос
ним ядом проклятого сина. Вночі в гетьманськім шатрі гадюка 
й умертвила запроданця. І поховали властолюбивого сина в третьому 
льоху під липами.

ОЙ МОРОЗЕ-МОРОЗЕНКУ

Був у батька Хмеля полковник Морозенко. Вельми славний був 
лицар. І всюди він перший: і під Жовтими Водами, і під Корсунем, 
і Пилявцями та ще й Кам’янцем-Подільським громив з чернею кляту 
шляхту голопузу. А ще спільно із загонами Максима Кривоноса здо
бував Високий Замок у Львові.

Кажуть, прийшов на Запорізьку Січ Станіславом Морозовицьким, 
а став Нестором Морозенком. З власної волі зрікся шляхетської віри, 
бо не міг спокійно дивитися на гірку долю українського люду, що 
стогнав у панському ярмі та бунтував проти сваволі і безправ’я. 
А ще розповідають: мав Морозенко розум за десятьох та кохався 
у книгах велемудрих. І полюбив його Хмель, як сина рідного, і нарік 
його, орла сизокрилого, полковником за битви звитяжні. А вже чернь 
простолюдна йшла грізною силою за своїм полковником. Не лякали 
її ні вогонь, ні вода, ні гармати військ шляхетських. Де пролетить 
кіннота Морозенка — засіяне поле трупом ворожим.

Боялася шляхта одного імені Морозенка і за всяку ціну хотіла 
знищити його. Що тільки не робили підлі пани! Підсилали таємних 
вбивць, робили засади, три рази стріляли по нім куплені золотом 
найманці.

— Козацьке тіло шляхетська куля не бере! — сміявся Морозенко.
Козацько-селянське військо обложило з усіх сторін Збараж, як

бджоли вощину. Тісно стало шляхті в замку, що й птиці ніде проле
тіти. З Луб’янецького горба оглядав Хмельницький поле бою. Кидав 
проти ворога все нові загони.

— Б ’ють козаки панство вельможне, аж пір’я летить... Ох і на
варимо на бенкет пива та шляхті на диво,— вигукував задоволено 
гетьман.
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Скликав Хмель своїх полковників на раду і мовив:
— Пан вельможний Ярема Вишневецький просить прислати у за

мок послів на переговори. Мабуть, набридла панству дохла коняти
на... Чи, може, щось хитре надумав підлий Ярема?

Задумались одчайдушні козацькі голови. І зашуміли полковники.
— За що гинули, проливали кров наші смільчаки?
— Шкода людської крові! — з болем сказав гетьман.
— Краще вже шаблюками та порохом розмовляти з ворогом, ніж 

слухати його підступні слова і брехливі запевнення,— переконував 
Богун задуманого Хмеля.

— Хто ж з вас поїде до Яреми? — спитав Хмель.
І вийшов перед Хмельницького славний лицар Морозенко. Покло

нився шановному товариству й промовив:
— Пошліте мене, батьку Хмелю, і ви, чесне товариство, до пана 

Вишневецького.
І наступив ранок шостого липня 1649 року. Ще сонце не сходило, 

а наш Нестор Морозенко обмірковував з батьком Богданом, що з б о 
л и т ь  він сказати Вишневецькому. А що скаже хитрий єзуїт?

На сивому коні в товаристві двох козаків їхав Морозенко до 
Збаразького замку на розмову з Яремою. Побачили пани, хто до них 
їде. Жахнулись і скипіли ненавистю. Позбігалася вся знать Речі 
Посполитої, дали знати Яремі.

Морозенко їхав повільно. Ще трохи — і відчинять перед ним 
браму до замку з наказу Яреми. Вмить сонце зайшло за хмару, по
темніла земля, зірвався з шумом вітер. Посипалися зрадницькі кулі 
на послів Хмельницького. Одна куля влучила в серце Морозенка, 
друга — в голову, третя — в живіт. І похитнулося козацьке тіло. Та 
не впав Нестор, а йшов ще кілька кроків. Налякані вельможі щезли 
з мурів замку. Ще крок-два— і похилився Морозенко на мур фортеці. 
Помер стоячи лицар славний. Вітер ломив гілля дерев, а з неба ринув, 
як з відра, густий дощ. Плакало небо, плакала земля за Морозенком,

Під зливним дощем схопили козаки тіло полковника і чвалом 
привезли до козацького табору у Луб’янки.

Заплакав гірко гетьман Хмельницький над Морозенком. Наказав 
урочисто поховати його. Тіло славного лицаря на возі козацькому 
везли по всіх сотнях, полках. Схилялися додолу стяги, лунали ви- 
стріли з мушкетів і самопалів. Прощались з полковником. Старі 
козаки, що не раз дивились смерті в вічі, нишком втирали сльози. 
Тяжко сумували чернь, селяни, йшли за возом з похиленими голо
вами аж до могили Морозенка.

Тужний спів... Вибухи самопалів. Тіло Морозенка віддано землі. 
Біля нього поклали шаблю, даровану Хмельницьким. Коли ж виси
пали високу могилу, то пішов зливний дощ. То плакала вся Україна 
за славним лицарем волі. І залунала по всій Україні тужлива пісня:

Ой Морозе-Морозенку,
Ти славний козаче!
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче.
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З діда-прадіда розповідають, що похоронили Морозенка під селом 
Критівцями, недалеко ставка Звіринець. Ще сьогодні там видніє мо
гила, козацькою звана, де й недавно знайдено шаблю. Може, вона 
Морозенкова?

СРІБНЕ ОЗЕРО

Ба, ба... се було давно. Казали ще мені мій дідуньо, що це було 
тоді, коли панів Хмельницький бив, літ, згадували, буде більше, як 
двісті, а може, й триста.

Раз вночі приїхав з магнатами і сучий пан Ярема Вишневецький. 
Всі вони були дуже перепуджені, голодні, змучені. Наказав зібрати 
все дороге із замку — посуд, таляри, срібло й золото, щоб вивезти 
його перед приходом козаків і черні. Позбирали все в скрині, окували 
їх та й гайда. А рано-ранюсенько приїхали з Луб’янок козаки-верш- 
ники від батька Максима Перебийніса. Недалеко втікали пани, бо їх 
сповістили про прибуття козаків. Переляканий Ярема, переодягнув
шись за бабу, за два дні аж у Львові затримався, а діаманти, срібло 
й золото казав у озері потопити, та щоб ніхто не бачив. Кинули 
шляхтичі все те у скринях в озеро. Та самі втекли.

А минуло небагато часу. З військом у Збараж прибув Максим 
ГІеребийніс. Ішов біля озера, сам захотів пити, бо надворі було дуже 
душно, і коня хотів напоїти. Чи це, може, його що манило, чи, по
відають, у нього такий характер був, що всьо він знав.

Ото ж тільки кінь ступив в озеро, як раптом став на щось тверде. 
Максим зачерпнув води, а шаблюка стукнула у воді на залізо якесь. 
Засміявся Максим, аж носа ще більше перекосило. Наказав витягати 
з озера скарб. Більше десятка возів з великим скарбом прибуло 
у табір до Максима. Відтоді і озеро назвали Срібне.

Кажуть, що частину скарбу віддав Максим татарам, щоб не брали 
тут народу нашого в неволю бусурманську, а частину віддав у Київ 
в монастир, щоб помолилися за душі тих, хто поліг у бою з шляхти
чами та невірними бусурманами.

НК ПОТОЦЬКИЙ ПОПАВ У п о л о н

Ой стародавня та дорога, що тягнеться коло нашого села Жабиня 
на Поморяни — Дунаїв — Львів. Багато виділа вона подій і сумних, 
і веселих. Кажуть, що йшли туди загони Богдана Хмельницького на 
Львів. Тоді, розповідають, стояв козацький загін у Жабині. Ой файні 
хлопці були, як вилущики на горісі, та всі добірні, як дуби, та веселі. 
А як співали славно! Всі на конях вороних та сивих, бо полюбляли 
одну масть. Ще мого діда прадід розповідав, що на нашому городі 
над потічком у Кутку росте ще з того часу стара-престара липа, 
до якої козаки Хмельницького припинали коні. На її стовбурі збе
реглись сліди надгризків кори, що з часом зарубцювалися.

...В час битви військ Богдана Хмельницького з польською шлях
тою під Зборовом, шляхетські обози стояли у Присівцях, Зарудді, 
Жабині, Годові, Конюхах. Польське військо грабувало селян, накла
дало великі податки, забирало хліб, горох, муку, вози з кіньми.
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На жабинських полях, розповідають, стояв обоз польського маг- 
пата Миколи Потоцького. Шляхетські старшини палили вогні, робили 
забави. Не сподобались селянам ті буйні гульбища чванливих, розбе
щених панів та підпанків. Ось і жабинський парубок Федір пішов 
під Зборів у табір Хмельницького.

— Чолом вам, славне козацтво! Прийшли вам сповістити: в на
шому селі стоїть обоз пана Потоцького. Його вояки збиткуються над 
народом, що чекає приходу Хмеля, як сходу сонця. Можна знищити 
обоз Потоцького... Мої хлопці стоять на чатах у лісі під Вірливом.

— Згода, брати, скоро рушаємо.
Ніч була зоряна.
Лісами, полями, видолинками вів Федір козацький загін з полку 

Кривоноса. їхали тихо на конях, йшли піші, перебрані у польські 
мундири.

Зоріло, як піші козаки пробрались з Федором в обоз Потоцького. 
Прокрадались поміж вози. Смачно храпіли шляхетські вояки.

Постріли, метушня, зойки — обеззброювалось вороже військо. Тут 
наскокла козацька кіннота, з трьох боків оточила табір. Коротка січа 
шаблюками і, дивись: веде Федір з козаками самого Потоцького.

Коли ж привели Потоцького у козацький табір, то Кривоніс, ка
пнуть, наполягав, щоб знищити магната. Та Хмель помилував По
тоцького і відпустив. Та віддячився під Берестечком кровавий магнат 
батькові Богдану за його доброту. Шляхетська пся кров не мала ні 
краплі людськості...

А Федір з побратимами пішов з козаками. Кажуть, що ’го пізнали 
на полях під Берестечком.

П’ЯТНИЦЬКІ ХРЕСТИ

Як громило військо козацьке Богданове ляхів у хвіст і в гриву, 
підступив до Кременецького замку Максим зі своїми орлятами. Та 
як свиснув — осипалось листя з дерев, і заспішили до нього кремен- 
чани робітні і селяни.

А в замку (на горі Боні) панство пишне балювало. Вихвалялися 
круки, що «зіпхають орла Кривоносого і його задрипанців у прірву 
одними гаками і копистками, сполосують хребти чорні фандами».

Як почув це Максим — з очей блискавиці. Махнув шаблею да
маською, і, як комарі, обсипали козаки гору. Плювалися ляхи гарма
тами в тридцять і п’ять люф і ранили багато молодців. Максим витяг 
пістоля, шаблю стиснув у зубах, і що не встрілить, то гармата і роз
літається на шмаття.

— Дябел! Дябел! — верещали пани і втікали від люті козацької 
подалі. А вже козаки на мурах добивають панство гонорове, і Мак
сим кріпить на Черленовій башті малинову запорізьку фану.

Як гукнули разом: «Слава!»,— здохли по льохах недобиті ляхи, 
тріснули стіни і засипало всі потайні ходи. Як гукнули ще раз — 
гори затремтіли, затріщали, і каміння душило тих, хто втік, чудом 
врятувався від помсти бідацької.
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...На ранок козаки, міщани і селяни копали на горбі могили дов
гими рядами, люто вгризаючись в кам’янисту землю. І пташки не 
співали і цвіркуни заклякли тоді. Злипалися від поту козацькі осе
ледці і робітні чуприни.

Ще не скінчили ям копати, а на горб вже рушили довгою линвою 
босоголові козаки, несучи у відкритих домовинах загиблих. І вітер 
бавився їх волоссям та пишними китайками, а сонце чепурилося до 
дорогої зброї, заглядало у закриті очі, обціловувало вмиті білі лиця.

Склонилися в жалобі корогви над вбитими, як почалася панахида. 
Скінчилася відправа. Вже сонце сховалося на ніч.

— Не годиться,— сказав Максим,— хоронити героїв у пітьму. 
Вони билися і загибли за сонце, за світло. Поховаємо досвіта. А зараз 
пом’янімо чарою їх, та й спочиньмо...

Заснуло живе козацтво обіч загиблого. Стомлено спали живі — 
назавтра в дорогу. Спокійно спали мертві — відходили своє навік. 
Т лиш Максиму-полковнику сон не йде. Тяжко, як згадає, скільки 
козацтва полягло під замком. А ще тяжче від тої думки, що незна
ними зітліють, і піхто ие спімне про їх звитягу. Часу нема. Ще бага
то ляства гуляє в ріднім краю. Сам би витесав хрести побратимам, 
та такі, щоб на віки-вічні...

Полковник забувся в короткому сні...
Враз над досвітками закричали вартові, вдарили на сполох. Схоп

лювались козаки і гуртувалися до бою коло Максима.
А де ж мертві? Нема. Як і не було ніколи. І тільки на місці домо

вин вишикувались кам’яні хрести, прикрившись стелами-щитами. 
Перехрестилися козаки і не дивувалися довго. Сурма кликала 
в похід...

Та вірив Максим, що спокій на землі кременецькій буде. Бо ж 
стоять на вічних чатах на П’ятницькім горбі кам’яні козацькі 
вартові.

А ще кажуть, що у великодну п’ятницю, як свічки замигають коло 
хрестів, оживають козаки, і лине тоді над землею гучне козацьке 
«Слава!»

СЕМЕН ПАЛІЙ

І

В Мотовилівці колись жив собі з жінкою, з діточками чоловічок. 
Раз поїхав він орати. Оре він да просить бога, щоб хороше вродило. 
Жінка обідать йому принесла; чоловік і пообідав, да все працює. 
От надвечір чує він. що плуг його за щось задержався. Дивиться — 
якась здоровенна труп’я голова.

— Господи, боже мій! Се, видно, яка-небудь лицарська голова,— 
подумав чоловік.— Недобре, як вона буде валятись по полю; треба 
її  закопать па цвинтарі і одслужить панахиду за душу умершого.

Подумав-погадав, а тим часом сонечко зайшло. Чоловік обережно 
положив голову в хустку і пішов додому, а дома положив голову на 
лавку і сів вечеряти. Сіли коло його і діти, і жінка. Попоїли вони
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галушок, чи чого бог послав,— може, й нічого, опріч хліба святого, 
не лучилось,— повечеряли, встають, а жінка подивилась на голову 
да й каже:

— Оця голова, мабуть, на своєму віку багацько хліба переїла.
— Буде вона ще їсти,— одказала голова.
— Еге, так ти таківська! — говорить чоловік,— Не треба ж тебе 

нести на цвинтар да служити панахиду. Знаю я, що з тобою робить.
• Узяв її, виніс за свій вишневий садок, у чисте поле, розіклав 

багаття і давай палить. А голова горіла-горіла, поки стала порохнею, 
так як от сахар. Подививсь чоловік і, бог знає з чого, взяв ту білу 
порохню в хустину (наче насміявся над нею), приніс додому і мовчки 
положив па полицю.

Незабаром, може, через день, пішов він з жінкою до церкви, 
а в господі остались тілько дочка да малий хлопець. Дочка вже і борщ 
заставила в піч, уже й локшину зварила: сказано — день воскресний; 
оставалось тілько посолить страву,— так нема ж солі.

— Оттам, Галю, на полиці лежить у хустині щось біле; мабуть, 
сіль,— говорить брат.

Сестра стала на лавку, взяла хустину, подивилась і говорить 
братові:

— Не знаю, чи се сіль.
— Лизни, то і взнаєш,— каже брат.
Вона покоштувала раз — нічого, вдруге, втретє і говорить:
— Оце яке нудне! — І положила знов на полиці.
От минає неділь десять, а може і більше,— упала дочка в ноги 

батьку-матері і говорить:
— Я в  тяжу; оттак було і так.
Почухав батько гіжку, поморщився: треба йти до пана да розка

зать усе, як було. (Тоді за такий сором дуже карали). Розказав усе, 
як було. Пан одібрав од його хустку, а через півроку дочка привела 
уже сина. Охрестили йоі’о і назвали Семеном Безбатченком.

Хлопець ріс, уже і за волами ходив, як ось їхали в Мотовилівку 
запорожці, що приїжджали говіть в Осокирки, і зманили хлопця 
в Великий Луг. А в Січі кошовий, замітивши хлопця, взяв його до 
себе в молодики. Служить Семен, служить, а гонору йому все-таки 
нема. «Постойте, буде і мені гонор!»— подумав собі Семен. Узяв, 
спалив отаманський курінь і втік додому.

— Еге! Так ти такий! — говорить кошовий.— Захотілось тобі го
нору! Буде з хлопця лицар, буде!.. Ану, панове-молодці,— говорить 
він тим, що вивезли Семена,— рушайте за Семеном туди, звідкіля 
його взяли, і привозьте назад.

А Семен тим часом сидить дома на печі.
— Мамо! — говорить,— снилось мені, що приїдуть до мене із Січі 

козаки, привезуть мені гонор і візьмуть із собою.
Мати зирк у кватирку — аж уже запорожці і коней на дворі під 

повіткою прив’язують.
— Добрий тобі,— говорить,— синку, сон снився!
Семен тілько засміявся.
От як приїхали вони в Січ, то кошовий і сказав йому:
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— Ти, Семене, еси козак добрий; тепер маєш ти і гонор, будеш 
прозиватись Палієм.

Раз поїхав кошовий на охоту з Семеном; їздили вони довго і за
їхали в таке місто, що тілько одні скелі да пуща. Став при сонці 
і чистому небі гриміти грім, а се архангел Гавриїл хотів убити поло
за. Грім ударить, а полоз вилізе з скелі й засміється.

— Еге, оттака ловись! — сказав Палій, ухопив з плеча янчарку, 
приложився, випалив, і на тім місці, де показувався полоз, потекла 
смола.

— Іди ж ти тепер, куди знаєш,— сказав йому кошовий.— Іди 
у свою країну і ріж усяку нехристь, бо ти єси чоловік, угодний богу.

— Ні, батьку! — каже Палій.— Не одпускай мене одного, а пусти 
зо мною Іскру, Кочубея і Шмалька.

— Добре,— сказав кошовий і одпустив їх трьох із Січі.
А навпослі вже Семен Палій зробився паном-полковником Фастов- 

ським, добре різав орду і ляхів, да Мазепа його стратив із завидності, 
що Палія величали козацьким батьком.

II

Семен Палій хотів панів вивести, щоб не було, щоб уся Росія 
була одна: простолюддя. Вони, ці пани, спершу приїздили з чужих 

'земель до нас гроші зароблять у давнину, а тепер, бач, як воно стало: 
кудрі не глянь — усе їхнє. Так Палій хотів перевести усіх панів чисто, 
щоб не було цієї погані. А Мазепа був чужоземець, він хотів усіх 
сплюндрувати.

Цар скриводушив перед Семеном Палієм: не дав йому гетьман
щини,— клявся, та скриводушив. Палій подався од царя на острови, 
не став склонятися перед царем. І він живий і досі. Як місяць на
роджується, то й Палій молодіє, а як місяць старіє, то й він старіє.

Він колись буде воювать з царем за простолюддя.

•ПОДВИГИ СЕМЕНА ПАЛІЯ

Про Семена Палія розкажу, що чув від старіших людей. Одного 
разу цар Петро хотів його визвати до себе. А Семен йому й відпо
відає:

— Не знайдеться в тебе, царю Петре, такого коня, щоб мене довіз.
І справді, не знайшлося у царя Петра такого коня, щоб вдержав

Семена. Що робити цареві? Присилає йому колесницю. А Семен знову 
відписує цареві:

— Не приїду до тебе, царю, в гості, боюсь, що випаду в дорозі
8 КОЛЄСНИЦІ.

Мав Семен Палій півтора сажні зросту і важив дванадцять пудів. 
Жоден кінь його не видержував, тому всі походи провів у колесниці.

Шаблюку мав у сажень довжиною, і важила вона пуд. Її робили 
в кузні прості ковалі по його спеціальному заказу. Шаблюкою тою 
він розсікав поляків з голови до ніг,— розпадалися пани на дві поло
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вини, як гнилий гарбуз. Отакий це був чоловік. Вуса в нього були 
білі, як молоко, і довгі по пояс...

До нашого села Велика Мотовилівка Семен Палій прийшов десь 
з лівого берега Дніпра. В нашому краю тоді царювали поляки. Палій 
привів народ — вони прийшли з косами, вилами, сокирами, а хто 
й просто з долотом на киї — розбивати панські маєтки.

Перший свій бій Семен мав з мотовилівським паном Руліковським. 
У пана було триста чоловік придворного війська. З ним він і засів 
у своєму палаці. Військо було з кріпаків; кожного дня пан видавав 
на душу по келиху горілки, але людей цим не купив. Коли Семен 
обложив палац, все військо перекинулося на його сторону.

Далі Палій зайняв сусіднє село В[елику] Снітинку. І в Мотовилів- 
ці і в Снітинці він роздав селянам панське добро, а маєтки спалив 
дотла. У В[еликих] Снітинках є куток, що зветься Паліївщина. Це 
там був його штаб. Потім Семен пішов на Фастів. З Фастова виступив 
на нього пан Потоцький з двохтисячним військом. Не доходя Фастова, 
між могилами Переп’ят і Переп’ятиха, Палій зробив на поляків за
сідку і вночі розбив все військо Потоцького, всі дві тисячі вибив 
до ноги.

Перед Фастовом польські пани випустили на двобор’я з Семеном 
одного найдужчого свого вояку на прізвище Колодієвський. Семен 
став на герць. Замахнувся своєю шаблюкою і розрубав шляхтича 
напополам, як грушу. Випустили пани ще двох своїх вояків, та 
з ними Палій вже не схотів битися. Сказав:

— Вони для мене маленькі.
Виступаючи на Фастів, Семен співав:

Гей, ходімо, братці-козаченьки,
У Фастів в педілю раненько,
Та надіпем вражим поляченькам 
Кошулю біленьку...

А після бою у Фастові козаки прославляли Семена ось такою 
піснею:

Семен Палій у неділю дуже рано 
По Фастову гуляє,—
До п’ять тисяч польського війська 
Шабелькою рубає;
Порубані кості панські 
В ями не ховає —
В рови викидає...

У Фастові, як оце й співається у пісні, Семен Палій розбив і ви
рубав до ноги п’ять тисяч польського війська.

Далі він виступив з козаками на Білу Церкву. В нашому селі 
є гора Чайка. Коли Семен готувався до походу, в тій горі він викопав 
глибоку печеру і в ній зробив склад; шлях на Білу Церкву вів повз 
гору. Один з нащадків Руліковського вже пізніше робив розкопи тої 
гори, знайшов печеру і в ній багато борошна. Багато було там всяких 
кісток — і людських і кінських.
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Білоцерківський пан Браницький виставив проти Палія дві тисячі 
свого війська. Під селом Клехівкою можете побачити ще й сьогодні 
земляні вали. Колись там була крепость. В цій крепості Палій через 
зраду загубив дві тисячі свого війська. Зрадила його старшина: пере
кинулась на бік поляків і показала їм тайний прохід до крепості. 
Сам Палій був тоді в Сорочому Броді. Але Семен пощитався з панами 
іншим разом — він вирізав уночі дві тисячі війська Браницького, 
не загубивши з свого боку жодного козака. Сталося це так. У Бра- 
ітицького служив лакей на ім’я Савка, з селян. Одпого разу вночі 
Савка перебрався до Палія і повідомив його, що військо Браницького 
перепилося і спить покотом. Семен налетів зненацька, перерізав усе 
військо, а самого Браницького взяв у полон. Потім у польського 
короля Яна він узяв за нього величезний викуп — тридцять кіп 
золотом.

Чого Палій добивався своєю війною? Він хотів дати народу вільне 
життя, без панів і государів і без їхньої кріпаччини. Він провадив 
у печерах тайні ради з народом. Він любив дуже простий народ. Роз
казують старики, що він з своєї кінноти давав людям коней на сівбу. 
Дуже ненавидів панів. Одного разу він дізнався, що його товариш по 
війні Хмурий зробив панам якусь-то поблажку, десь-то пощадив 
якогось пана. Палій вивів його на гору і хотів казнить своєю рукою. 
Був би зарубав, та оступилися козаки. З того часу гора та й стала 
називатися Хмурою, або ще Хмурин.

Двигаться далі на панів від Білої Церкви не пустив Семена Палія 
гетьман Мазепа. Був цей гетьман хитрий, криводушний і сам грабив 
народ, і продавав його на поталу панам.

Мазепа замислив посадити Палія у в’язницю. Він запросив його 
у Київ до себе у гості. Не хотілося Семену їхати до Мазепи, чувство- 
вала його душа недобре. Скликав на нараду свою козачу старшину. 
Хмурий і Сорока порадили йому їхати.

Мазепа взяв Палія обманом: тільки-но Семен зійшов на двір, 
Мазепа звелів його закувати у кайдани.

Розказували старики, коли Семена, закованого в кайдани, вели 
через Київ, він співав і пританцьовував:

...Горе буде закаблукам,
Достанеться й передам...

Семена Палія одправили в Сибір.

ПАЛІЙ І МАЗЕПА

1

От саме тоді, як замислив Мазепа знівечить царя, вчинити так, 
щоб зовсім царя не було — сидів у темниці вже сім літ один козак — 
характерник великий — Семен Палій. Засадили його туди за щось. 
Ну, так ото, як Мазепа задумав государя знівечить, забрав він з со
бою лядське та шведське військо та й пішов до Полтави, а там стояло 
військо царське, і цар Петро при ньому був.
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Бачить Петро, що війська у Мазепи багато і що не одужать йому 
гетьмана, та й зажурився. Сидить собі та й журиться... Коли прихо
дять до нього якісь люди та й кажуть:

— Не журися, царю, а коли ти хочеш одужати Мазепу, то прп- 
кажи, щоб випустили на нього Семена Палія, козака, що сидить 
у темниці.

Подякував їм цар та й приказав спустити на Мазепу Палія. Так 
і зробили. Привезли до лагерів Палія та й спустили на Мазепу.

Сів Семен Палій на вороного коня, всміхнувся та й полетів стрі
лою прямо на лядське військо, що стояло з Мазепою. Та вже як 
приблизився Палій дуже близько до війська, став, а потім помалу 
взяв та й об’їхав кругом усе лядське військо, в ус собі всміхаючись.

Тілько що він об’їхав те військо, баче Мазепа, що його ляхи 
начебто з глузду зсунулись: взяли та й почали друг друга бити та 
один в одного стріляти, та так до останнього чоловіка й перебпли 
самі себе.

Перелякався тоді Мазепа та й побіг. Біжить сердешний на коні, 
а Палій за ним. Та так і добігли вони аж до одного костелу. Як же 
прибігли до костелу, Мазепа зразу так і заскочив туди, а Палій за 
ним. Ввійшов Палій у костел, баче — Мазепи немас. А з того костелу, 
бачте, йшов такий підземний хід, що простягся аж на 12 верст попід 
землею. Ось по тому ходу і побіг Мазепа, та так якось і спасся од 
руки Палія.

Так Палій і вернувся без Мазепи, та дорогою піймав одного хлоп
ця. Привів його до царя. «Так,— каже,— і так, не спіймав я Мазепу, 
зато піймав оцього хлопця. Він,— каже,— як зросте часом, то буде 
ще гірш, як Мазепа, буде стоїть трьох Мазеп».

II

Семен Палій був запорізький лицар, великий вояка та великий 
знаюка. На війні його не брала ніяка куля. Ворожі кулі, було, всю 
одежу йому проб’ють, а він хоч би тобі що: стоїть, мовбито й не на 
нього! Витягне з одежі кулю та й кине її геть од себе. Тільки саме 
п’ятенце зостанеться на одежі. Бив він і ляхів, і турок, і Крим 
повоював. А жив так: поживе-поживе, пристаріться, а потім зразу 
глядь! — став знову молодий. Як той місяць: місяць старий і Палій 
старий, місяць молодий і Палій молодий. І то вже йому так од бога: 
бог небесний дав йому так, а не те, щоб там од яких чар.

Тоді саме, коли жив Семен Палій, за гетьмана правив Іван Ма
зепа. Так Палій тягнув руку за народ, а Мазепа — за панів. І повста
ла між ними через те велика ворожнеча. І почав Мазепа гребти на 
Палія, щоб звести його з світу та з блеску зжити. Так ніде й ніяк 
його не спобіжить. Ну, тільки Мазепа був дуже лукавий чоловік 
і наніс на Палія царю Петрові такого, начебто він — зрадппк цар
ському величеству; і тоді цар казав схопити Палія та й скарати його 
насмерть. От як схопили Палія, то він і каже:

— Ви не губіте мене, а краще замуруйте в стовп на сім год, 
а через сім год, коли вам спадеться лихо, я етапу вам у пригоді.
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То його й послухали й замурували в стовп.
От через шість год на сьомий у руського царя та повстала війна 

з шведським. До шведа пристався й Мазепа. Він був хрещеник царя, 
та зрадив йому. Довотовався цар, що ось швидко буде йому й край. 
Що тут у світі робити? Тут цареві й нагадали про великого запорізь
кого вояка, Семена Палія, який казав, що через сім год він у пригоді 
стане своїм людям.

— Де ж він, той Семен Палій?
Почав цар питати про нього: так по одному та по другому, та по 

третьому чоловікові цар і допитавсь, що він єсть замурований у стов
пу. Побігли шукати той стовп. Довго питали і таки найшли. Витягай 
з того стовпа Палія, а на ньому лепу на цілий аршин, а брови так 
йому одросли, що треба було трійчатки-вила, щоб підняти їх уверх.

Ну, ото витягли його з того стовпа, обчупарили як слід, а він після 
того й каже:

— Дайте ж мені тепер три дні відпочити.
Дали йому три дні відпочити, а потім наділи на нього одежу, 

таку, що цар дав, нагодували, підсилили горілкою, дали доброго коня, 
то віп як сів на того коня, то так одразу й загув на війну.

А швед та Мазепа так уже напосілись на царя, що йому вже 
й дихать ніяк. І випрохавсь він у шведа тільки па три дні.

— Ну що ж ,— каже Мазепа шведові,— хортуна війни в наших 
руках. Три дні не пошкодить нам. Нас ніхто в світі не може здоліти. 
Міг би подоліти тільки один Семен Палій, так його вже давно й на 
світі нема.

Ото сидить Мазепа в своєму шатрі та так і потішає шведа. Тут 
якраз кухар приніс Мазепі обід у мисках. Коли це де не взялась 
куля та прямо в миску: «дззз! дззз!» Кухар так увесь і затрусивсь 
і посуд увесь з рук випустив.

— Що це таке? Що воно? Це вже схоже на Палія,— каже Мазепа.
І справді, то вже Палій! Він уже устиг добігти до шведа та й дав

про себе звістку. Тут же він поробив шведові увесь порох його пилом, 
на все військо вороже напустив великий туман, а потім того, вивів 
вгору три високі огненні стовпи і нагнав на шведа та на Мазепу 
такий страх, що вонп покинули все своє добро та давай швидче 
тікать. За ними вслід цар. Побив у прах всіх шведів, а Мазепу після 
того велів заклясти, щоб ніхто ймення його не згадував. Семена Па
лія цар хотів обдарувати великими дарами, та він не схотів того, 
а пішов кудись у пустиню та там і вмер пустельником.

III

Семен Палій був лицар і з Мазепою бився. Такий-то був вірний 
у царя Мазепа, упросив у царя, щоб стратить Семена Палія за те, 
що лицар, а лицарів — не треба. Вислав Мазепа Семена Палія з ста
рими солдатами, а цар велів солдатам його не тратить, а замурувати 
у стовп. Вони його замурували у стовп. Мазепа велів, щоб йому серце 
ГІалієво принесли. Вони ж собаку стратили і сказали:

— Оце — серце Семена Палія!

222



Через скілька год началась війна проти царя, от Мазепа пере
дався до чужоземця, щоб звоювать свого царя. У царя було війська 
мало. Зробили раз війну, зробили другу, а на третій уже нема чим 
воювати. От він одпросився на згоду і тоді каже старим солдатам:

— Обискать, чи нема де лицаря?
Вони кажуть:
— Єсть такий лицар, тільки не знаєм, чи живий?
От вони довідались до стовпа, а Семен Палій живий. От вони 

й кажуть:
— Єсть такий — Семен Палій.
Тоді цар сказав:
— Ідіть, возьміть його, тільки не везіть його ні возом, ні верхи,, 

а зробіть меж пару коней колиску, щоб не струсився.
Привезли Семена Палія. Цар його у баню і обанив, і велів йому 

спочити. А він не спочиває, тільки ходить по табору, коня вибирає.
От скільки там не було у царя коней, він вибрав того, що воду 

возить. Цар розсердився, що вибрав такого коня поганого. А він каже:
— Оцей тільки кінь мене вивозить.
Скоро посідали на коней, Палій пустив стрілку, та стрілка впала 

у лусту м’яса, де Мазепа з чужоземним королем на радощах бенке
тував, балював. Як побачили вони стрілку, то й кажуть:

— Годі воювать, бо вже є Семен Палій! — Та й до утьоку тоді.
А Семен Палій з царем їдуть. От цар і каже:
— Покажи мені, Семен Палій, свою лицерію!
Семен Палій каже:
— їдьте, ваше імператорське величество, поза могилою.
А сам поїхав з другої сторони. Як показався, то цар каже:
— Ой батюшка, Семен Палій, помилуй!
— Не бійтесь, ваше імператорське величество!
Поїхали тоді до війська, одібрали знамена — і годі воювать! Цар

ство знов царством тоді.

IV

Мазепа мав велику злобу на Палія. От він знайшов якусь-то при
чину та якось щось і сказав білому цареві. А цар і оддав Палія 
у тюрму на заточеніє. Там він і сидів уже дванадцять год. А Мазепа 
як увірився, що вже Палій не вирветься, та поїхав тимчасом до шведа 
та й каже:

— Підемо Росію воювать!
Швед зібрав свою армію та й пішов на білого царя.
Довго вони билися, коли бачить білий цар, що Мазепа його по- 

біждає, от-от вже оволодіє зовсім, сів та й задумався. А далі попросив 
на три дні одпочину, передягся за купця та й пішов куди очі... 
Таке-то було, такого наробив йому отой Мазепа!

Тільки ото йде білий цар та понад річкою, коли дивиться — ку
рінь стоїть, а коло куріня й рибалка старий.

— Здрастуй, старичок! — каже.
А той отвіча:
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— Доброго здоров’я, господин купець!
— А чи не маєш ти,— каже цар,— чого попоїсти?
— Якби-то не маю?!
Узяв зараз казан і наварив доброї юшки з рибою. Сіли вони 

й їдять.
А білий цар і каже:
— І що се наш цар собі думає, що швед з Мазепою оце вже скоро 

усю Росію забере?
— Бо наш цар дурний,— рибалка каже,— не знає,— каже,— сам, 

що він робить! Нащо він Семена Палія дав на заточеніє?.. От уже 
дванадцять год сидить, а якби він випустив Палія, то він досі б уже 
й Мазепу й шведа побив!

— Как, как, старичок?! — ото вже схопивсь білий цар та давай 
рибалку старого розпитувать, а сам вийняв карандаш та усе записує, 
та записує на халяві (то на йому чоботи були з довгими халявами), 
щоб не забуть, значить. Далі попрощавсь і пішов собі додому. За
раз же звелів, щоб розшукати і приставити йому Семена Палія.

Послали штафету (тоді ще телеграфу не було й Росія мала ще 
тоді була), пайшли Палія, а він вже тільки що дише. Зараз же його 
обмили, оділи — стільки ж год сидів! Посадили на бричку й при
везли до царя...

Цар підійшов до Палія та й питає:
— Що будем робити? Уже шведи візмуть Росію?!
А Палій каже:
— Або не візьмуть!
— А можеш ти воювать Мазепу?
— Можу,— каже,— ваше імператорське (чи як там) величество, 

тільки,— каже,— просіть ще на три дні одпочинку!
— Добре,— каже цар,— ну, вже,— каже,— коли ти звоюєш Ма

зепу, проси у мене що завгодно, хоч півцарства! [...]
А тимчасом вже й другі три дні на ісході... Палій ото вже отдйхав 

і каже, щоб йому коня дали. Приводять до його самих найкращих 
царських коней, тільки він якому коневі не положить руку на шию, 
то кінь зараз навколішки й упаде. А на той час саме водовоз їде, 
а кінь його як побачив Палія, то й заржав.

А-а! — каже Палій.— І ти ще живий, товаришу! Оцього коня 
мені,— каже,— дайте, що саку возить!

А на йому одна шкура та кістки. Випрягли того коня, підвели, 
узяв Палій його за гриву, а він тільки головою покрутив.

Тоді Палій узяв два пістолі, сів на того коня та й щез, як той 
вихор!

Об’їхав Палій тричі Мазепине військо, піднявся угору, коли ди
виться: Мазепа із шведом саме обідають; він стрельнув з пістоля, 
а пуля зараз і впала до Мазепи у ложку.

Мазепа подивився угору та й каже до шведа:
— Тікаймо, брате, пропали ми, бо Палій уже на волі,— Та й по

казав йому угору на Палія.
— Та то, може, місяць? — каже швед.
— Та який там місяць серед дня!
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Кинули й обід та скоріше тікать.
Палій приїхав до білого царя та й каже:
— Ну, тепер ідіть — нема вже шведів, розбіглися.
Цар пе повірив і їхать не хотів зразу, а потім рішивсь.
Коли приїхали, дивляться — нема вже нікогісінько, як обідали, 

так усе й осталось.
Отакий-то був Палій.

ЦАР ПЕТРО І ПАЛІЙ

Був то такий Мазепа, такий-то гетьман, що і цар його батюшкою 
звав. А Кочубей та Іскра довідались, що він хоче з шведом бити на 
восточного царя, та й пішли до царя до восточного.

— Ей,— кажуть,— царю восточний! Хоче Мазепа на тебе бити.
А цар не повірив:
— Чи можна,— каже,— щоб він на мене бив?
Отже, і в пісні співають: «А цар,— каже,— віри не поняв, та 

назад їх одіслав».
Тільки що вони одійшли, аж біжить гонець до царя.
— Становіться,— каже,— на баталію, а то Мазепа битиме на нас!
То цар тоді задумався.
— Біжи ж ,— каже,— чи не наздоженеш їх, біжи, як можна 

швидше, щоб Мазепа їх не потратив!
Коли ж прибіжить, аж їм уже й голови одтято.
Ото ж став бити Мазепа на царя, та бог знає, що й робити. Аж 

на розділ на церкву постягував у Батурині пушки та бив. Так ізбив. 
що вже, каже козак, так наше військо завертілося, що пропадать 
та й тільки.

Цар бідкається.
— Чи нема,— каже,— в нашому царстві такого чоловіка, щоб 

знав,» як одоліть Мазепу? Нехай обзивається,— каже,— буду жало- 
вать його.

А один старий запорожець подумав та й каже:
— Піду я до царя та й скажу, що є такий, Палій Семен.
(А Петро Первнй імператор такий був, що тільки збреши, то й го

лову зніме).
Та й пішов.
— А чого ти,— каже,— козаче, прийшов?
— Прийшов,— каже,— я, царю, порадить тебе, що єсть у нас 

такий чоловік, Семен Палій. Віп одоліє Мазепу.
А цар каже:
— Нема Палія. Страчений.
— Ні, царю, живий, тільки на Сибіру.
Ото послали по його пошту таку огненну, що й птиця не злетить. 

Примчали до царя.
— Ей,— каже,— Палію, Палію Семене! От царство втратим!
А він каже:
— Не бійся, коли я заїду, то ще буде по-нашому.
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Ото зараз дали йому їсти.
— Ні,— каже,— нехай задзвонять до служби божої. А тепер,— 

каже,— давайте мені коня!
Пішов до стайні, так не добере собі коня: струсне за гриву, то 

кінь і впаде.
— Ні,— каже,— царю, нема в тебе такого коня, якого треба.
А цар розгнівавсь:
— Як-то нема? Я цар та нема в мене коня для тебе?
— Нема,— каже,— пустіть мене в козацьке військо, то я собі там 

виберу коня.
Піптов у козацьке військо; гляне — аж його конем воду везуть. 

Він аж заплакав:
— Я ,— каже,— у неволі, і кінь мій у неволі.
Сів на коня, то він під ним так, як орел!
— Тепер,— каже,— поїдьмо, царю, у мазепинське військо, то по

чуєш, що про тебе говорять.
А Палій такий був лицар, що їздить по чужому війську, ніхто 

його пе бачить, а як гляне кому в вічі, то зроду не видержить.
Поїхали, аж сидять у наметі троє — Мазепа, швед і турецький 

паша — та й кажуть: «Оце зоб’єм же його військо та й царство його 
натроє розділим».

— Бач,— каже,— царю, що говорять.
Мазепа ж і турецький паша не вбачили царя за Палієм, а швед 

постеріг, що це щось непевне, та й вистрілив у Палія з рушниці. 
Палій обернувся до царя та й каже:

— Якби не стара шкура, то, може, і пробив би...
їдуть звідти уже, а запорожці сидять та в карти гуляють, а Па

лій каже:
— Здорові, пани-молодці! Чи будем битися, чи будем миритися?
А один запорожець каже:
— Це Палій поїхав!
— Де тобі,— кажуть,— у чорта той Палій тут буде!
Коли ж Палій в’їхав у своє військо та й клейноди свої виставив, 

так вони й похолонули.
А Мазепа од Палія був навчен. Так цар каже:
— Що ж, Палію, ти йому нічого не зробиш, бо і він од тебе 

павчен.
— Ні,— каже,— царю, хоч він і навчен од мене, та я йому не 

сказав усієї правди.
От і взяв заряжать пушки навхрест — та туди, а та туди, та туди, 

а та туди.
— Тепер,— каже,— стріляйте, то небагато зостанеться.
Як ударили ж, то так, як билина на пожарищі зостанеться, то так 

з того війська зосталось. От і погнали Мазепу.
Та хотів цар за Мазепу усю гетьманщину вигубить. То ото і каже 

Палію, як уже побили Мазепу:
— Ну, тепер, Палію Семене, чого ти од мене хочеш? Чи великого 

панства, чи злата, чи що?
А він каже:



— Що ж, царю, я буду просить тебе об одну річ, подаруй мені!
— Що таке? Кажи!
— Не плюндруй,— каже,— гетьманщини.
— Ну,— каже,— добре, для тебе дарую!

БОЇ ПЕТРА ВЕЛИКОГО З ШВЕДАМИ

Це було тоді, коли царствував Петро Перший. На Росію, як са- 
рапча, навалили шведи. Хотіли, значить, завоювати Руське государ- 
ство. А тоді знімать з руських, українців і всіх народів, що були 
до Руського государства, велику данину. Командував шведами 
якийсь Карла, хоробрий, казали, воїн був. Петро теж був добрий 
вояка. Правда, руські войська мали гірше вооруженіе, ніж у шведів. 
Шведи стали стрілять і розбили все руське войсько, перейшли всю 
руську землю, всі города і підійшли аж під Полтаву. А на Україні 
та був гетьманом Мазепа. Побачив, що руські войська розбиті, вирі
шив змінити Петру і перейти на сторону шведів.

Став радитися Петро Перший з Меншиковим, як би його боронити 
руську землю од шведів. Скликав Петро усіх людей, які тільки могли 
воювать, і рушив з Москви нагоняти шведів. Дійшли аж до Брян
ського, і у Петра спортився пістолет. Він зібрав мєсних жителів 
і питає:

— Де у вас тут є такий майстер, щоб мені він підчинив пістолет?
— Єсть,— кажуть,— ваше імператорське величество. Ми зараз 

гукнем.
— Гукніть,— каже Петро Перший.
Прийшов майстер. Петро і питає його:
— Чи ти підчиниш мені до рапку, бо на ранок нам треба виру

шати на шведа.
т- Підчиню, ваше імператорське величество,— каже майстер.
На ранок приносить майстер підчинений пістолет. Оддав Петру, 

а тоді вийняв другий, показує йому і каже:
— Я, глядя на ваш пістолет, зробив і собі такий.
— Так ти можеш зробить і винтовку? — запитав його Петро.
— Могу,— одвічає майстер.
І зробив Петру винтовку, ліворвер і орудію. Побачив Петро, що 

він хороший майстер і сказав:
— Тепер я на твоє ім’я вистрою завод, а ти,— каже,— бери собі 

люцей і виробляй оружіє.
— Добре,— каже майстер.— Тільки,— каже,— ваше імператор

ське величество, немає з чого вироблять. Немає матеріалу.
— Матеріал буде,— сказав Петро Перший.
Почали тоді збирати всяке залізо, з церков дзвони здіймали і все 

одвозили в Брянськ. А там з його виробляли оружіє. Тепер і досі там 
орудії виробляють. Наробили там багато оружія. Вооружив Петро 
весь народ і вирушили доганяти шведів. А шведи дійшли під Полтаву 
і там розположились оддихать, думали, що Росію вже завоювали, 
а па Україні приєднався до них Мазепа і тепер їм не страшно.

Послав Петро Перший розвідку. Розвідали. Шведи всі спали.
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А тут і український народ повстав проти Мазепи і шведів, приєднав
ся до Петрового войська, і всі разом піднялися на шведів і Мазепу. 
Розбили їх і шкументу не зосталось. Деякі переправились через 
Дніпро, то тільки й спаслись, а остальних у плєн забрали. Так Петро 
з руським і українським народом посадив, значить, розбив шведів 
під Полтавою. Після того й став він тоді називаться Петром Великим. 
Про нього тоді й пісшо склали. Ми її  співали в солдатах у 1868 году.

ШВЕДИ ПІДІЙМАЛИ ДІТЕЙ 
НА СПИСИ

Малим хлопцем бувши, питав я у своєї баби, що ото за могили 
стоять понад Дніпром. А баба мені і розказує, будь би на тих моги
лах колись в старину стояла козача охорона і від одної могили до 
другої сповіщала людей, що, мовляв, швед переправився через Дніпро 
і підступає до села. Козаки палили на могилах смоляні віхи. За
бачать люди, що віхи горять, покидають свою роботу і збігаються 
рятуватися в кріпості.

Люди дуже ненавиділи шведів. Розказує баба, що вони, ці шведи, 
по-нелюдському здівалися над селянами і гвалтували дівчат, малих 
дітей піднімали на списи, стромляли їх на шаблі.

Одна жінка жала в полі з дитиною малою. Не встигла втікти 
у кріпость, коли шведи обложили село,— заховалася у хаті на горищі. 
Чує жінка — вже шведські воїни на подвір’ї, до хати добираються, 
а тут, на лихо, дитипа заплакала. Зняла жінка хустку з голови і за
душила свою дитину тою хусткою. Однаково смерть не минула б...

ШВЕДИ В КОРТЕЛІСАХ

Скільки горя перетерпіло наше село Кортеліси! І горіло воно не 
раз, і всілякі недолюдки сюди приходили! Багато їх тут було: і шве
дів, і німців.

Про німців усі знають, що вони з нашого села зробили. Сьоє 
швидко не забудеш. А я про шведів розкажу.

То вже давно було, не всякий знає, ще як цар Петро був, бився 
з ними під Полтавою. А ішли шведи через наше село. Ні на що не 
дивилися, все топтали, все нищили.

І шведів же тих найшло! І пішки, і кіньми... А як вони з нашпх 
людей знущалися! Зловить швед якусь жінку, другий підніме вугла 
хати, запхнуть туди голову теї нещасної, що зловили, і опускають 
вугла.

Ішли з шведами їх жінки, дівчата, а одна так і лишилася у на
шому селі: сподобався їй наш край, наші люди, не пішла далі за 
своїми. Весь вік свій так і прожила з нашими людьми. І ті не обіжали 
її, хоч і чужа була, але також людина, а місця на землі всім хватить. 
Ніхто нічийого місця на світі не займає. І чого б то людям спокійно 
не жити?

Скоро вигнали шведів з нашої землі, бо не з добром вони до нас 
прийшли, а з лихими думками.
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ЗАПОРОЖЦІ ЗА ДУНАЄМ

У нашого царя людей було мало, а в турка багато. Так турок 
і насіда:

— Давай мені по десять чоловік у місяць, а як пе будеш давать, 
так одберу все.

Ну, як давать, то й давать. Ото і відсила по десять чоловік на 
місяць. Місяць вийшов — дає десять, ще місяць — знов десять; вже 
два рази пішли. А хто його зна, де їх турок діває: чи вони там у нього 
живуть де, чи він їх іще куди далі запроторює...

Ну, на третій місяць знову збирають: і тобі, Грпцьку, йти, і тобі, 
Хомо.

А в одного хлопець шістнадцяти літ, батько і каже:
— Оце ж ти, сину, дома зоставайся та годуй уже матір і 

дітей.
— Е, тату, як мені зоставаться дітей годувати, а я ще малолітній, 

то вже ви зоставайтесь та й годуйте, а я піду.
— Так ти ж малий.
— Та дарма, що малий.
Ну, от пішли вони. Ідуть та ідуть, увійшли вони в турецьку зем

лю. Той хлопець і говорить:
— Дядьки!
— Чого?
— Чи ми дурні, що ми йдемо самі. Ось слухайте мене, ану за

ходжуйтесь, батареї копайте. Хоч невеликі, на десять чоловік, а хто 
прибуде, то той і собі побіля нас буде копати.

От вони так і живуть. Коли це ще десять чоловіка. Вже і четвер
тий місяць минає. Знову ідуть.

— Куди ви йдете? Зоставайтесь тут.
Залишились і ті. На п’ятий місяць знову йдуть десять. Він і тих 

не пустив, завернув. Ото вл;е в нього назбиралось багато людей. То 
він дививсь-дививсь та давай до царя писать: «Царю, не давай туркові 
людей, бо він уже всіх забере».

А турок цареві пише: «Чом ти не даєш людей? Розорю! Усю Ро
сію розорю твою! Чом ти не присилаєш людей?»

А цей одписує, що «я послав, там вони десь єсть».
І так той хлопець завертав людей і назбирав їх сорок тисяч. Він 

лицар був, а тільки його ніхто не знав.
— Ну, що ж, хлопці? Тепер ми в чужій землі живем і нам, хто 

його зна, за кого заступаться. Чи за турка, чи за руського царя. 
На руського царя иам не йти, там наші дядьки, там наші батьки, нам 
буде гріх, як ми на своїх будемо йти.

А турок загрожує:
— Так ти такий, ось я тебе розорю з корінням, щоб ти в моїй 

землі не був.
Зібрав турок військо і пішов. Та куди не поткнеться — біда! Там 

гора, і там гора. Ходили, ходили ті турки та й вернулись.
Розсердився турок:
— Як це так не можна його взять?
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Нарядив друге військо. Прийшли. Коли річка така здорова-здо- 
рова — ніяк не можуть узять. Послав у третій раз. Прийшли, коли 
ліс, терни — ніяк не можна взять.

— Ну, що ж нам робити тепер?.. Ану, візьмем ми сорок бочок 
горілки, зробимо бал, напоїмо їх. Так ми їх тоді п’яних...

Кличе кошового в гості. Кошовий і пита хлопців:
— Хлопці, що будемо робить, турок кличе в гості.
— Та як прикажете: як їхать, то й їхать...
— А підіть мені, хлопці, за межу, наберіть руської землі з при

горщу.
Пішов один, приніс. Кошовий узяв роззувся та в чоботи й понаси

пав потроху. Знову взувся:
— Ну, оце ж тепер, хлопці, вже поїдемо.
їдуть; кошовий іде спереду, а вони за ним верхами.
Турок і говорить:
— Яку ж ти мені дань будеш давать за те, що на моїй землі 

живеш? Чи ти за мене стоятимеш, чи за руського царя?
— На чиїй землі стою, за того і стоятиму.
А він же стоїть па руській землі, бо в чоботях у нього руська 

земля...

ПРО ЗАПОРОЖЦІВ ТА ЦАРИЦЮ КАТЕРИНУ

Вони до неї в гості їздили, скілько там чоловік, хто його зна, 
чн півсотні, чи що, буде. Ну, та прийшли.

— А, здорова, Катериио!
— Здорові! Здорові-здорові, запорожці!
І дочка вийшла. А запорожець один каже:
— Можна заспівать вам пісні?
А дивиться — в дочки перстень на руці.
— Заспівай-заспівай!

— Ой чук, шкарбундрав,
Козак з дівки перстень зняв...

Коли вона зирк — нема персня.
— А що ви дивитесь? Нема персня? Оце, може, ваш? Вернуть?
— Ні, нехай вже тобі на бублики.
— Дать же їм по стакану водки,— це вже Катерина каже.
Дають. Так один узяв:
— Будь здорова,— каже,— Катре, як корова, а обширна, як земля!
— Е-е, як ти так сказав на мене,— обідилась вона.— Застреліть. 
Узяли одвели, скілько пушка бере. Він стоїть:
— Чи й стрілять, то й стрілять.
Вистрелили. Аж воно не докотилось до його.
— Ближче поставить, а таки розстрелити.
Ближче привели. Вистрілили. Вп’ять не докотилась бомба. І тре

тій раз не докотилась.
— Ну, що ж з тобою робить? У синод, судить же треба.
Синод розсудив:
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— Аж він на тебе, Катре, хорошо сказав: будь здорова, як корова, 
а обширна, як земля. І що ж тобі?

От тоді їй лучше стало. Ну, тепер же помирилися.
— Катре! — ото вже вп’ять запорожець.— Катерино! Навари нам 

галушок.
— Хорошо, хорошо!
Вона там чи скоро, чи нескоро — подали ложки в аршин держак, 

щоб до рота не доніс, і печать положила, що нельзя ж посунуть 
ближче. Отак вони посідали один против одпого, то я беру, та тобі 
даю, отак я вам, а ви мені, та й понаїдались.

ЯК ЗАПОРОЖЦІ ПІШЛИ ІЗ СІЧІ 
ДО ТУРКА

На сконці Жеребця могила є. В тій могилі усі документи запо
розькі закляті лежать. Запорожці з досади їх там сховали і закляли. 
Усе орудіє, казна, сукна, усі товари дорогії, злато і сребро, пушки, 
одежа — все покидали і закляли у тій могилі. Казани мідні, гармати 
і гроші — усе покидали запорожці. Та могила якраз на границі За
порожжя. А з Чорної могили границя пішла на сей бік Дінця ік 
Ізюму. Коло пошти, в Ізюмі, і досі стоїть мурований стовп і пень 
спалений, обгорілий, і то — границя. Се все були запорожецькі зем
лі — от, де ми живемо...

Як зосталась Катерина сама на царстві, удовою, так граф Румян- 
цев був у неї первий чоловік. Він всім правив, як хотів; вона йому 
довірилась. Що схотів гр[аф] Румянцев, те й робив. Вона не перечила 
йому. Отож гр[аф] Румянцев і совітує Катерині:

— Козаки запорожецькі — не християне, не богомольці. Запоро
жець,— каже,— ожениться на одній сестрі, а як умре вона, так бере 
за себе другу ж сестру, рідну. Вони,— каже-совітує,— не хрещені, 
виженемо їх.

А було се так: пани схотіли взять оці землі собі на державу, бо 
земля добра, і річки є, і лісу чимало, а тоді було ще більше. От, по 
усіх горах тут був ліс, а тепер вже нема, то панам дуже хотілось 
завладати сією землею. Так — запорожецька! Самі ж вони не посміли 
просити Катерину-царицю, а сказали тому гр[афу] Румянцеву, щоб 
той просив. От Румянцев-граф і просить:

— Мамо,— каже,— запорожці не хрещені, не богомольці, виже
нем їх, а землі оддамо панам у державу. І тобі лучче, та й нам буде 
вигодніш.

А Катерина й питає:
— Де ж дінем запорозьких козаків?
А він ї ї  убезпечив:
— Знайдуть,— каже,— де дітись. У тебе, мамо, землі много, то 

нехай собі шукають, а сю оддамо панам.
Отож Катерина й послухала та й приказала запорожцям шукать 

собі землі у другім місці.
— І справді,— каже,— у мене ї ї  много.
Як почули запорожці такий матушкин приказ, так і заплакали.
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— Ну,— кажуть,— коли так, так не треба нам твоєї землі; нехай 
при тобі вона й буде, а ми,— кажуть,— вже вишукали собі землю 
у турка, у Темнім Лузі. Він нам буде батьком, а тепер ти нам не 
мати. Прощай,— кажуть.

— Як зайдем за Дунай,
То додому й не думай.

Хоч закликатимеш — не прийдем!
А тоді у них полковнпкував Бондар, Гладкий по-письменному. 

Сей Бондар знатник великий був. Отож, як прийшов до них матуш- 
кин приказ, щоб переходили на другі землі, тоді запорожці заховали 
все своє добро у Чорну могилу, а Бондар той і закляв його з досади. 
А тут од цариці знов приказ: прислати до столиці депутатів. Бондар 
і відправив скільки там козаків до ІІетенбурху та й наказав:

— Гледіть же, козаки, скажіть цариці Катерині, що се паші 
землі.

Приїхали ті депутати до столиці, а цариця й звеліла їм настано
вити обід. А гр[аф] Румянцев наказав, щоб поклали їм ложки у три 
аршини, і іцоб вони тими ложками обід обідали.

— І цариця,— каже,— буде дивиться, як будуть козаки запо- 
рожецькі тими ложками обід обідати. А як пообідають,— каже,— то 
нехай собі віються, куди схочуть.

Посідали за обід. Побрали ті ложки, що у три аршини, та й по
чали запорожці годувать тими ложками один другого.

А цариця як побачила, то й каже:
— Та й не дурні ж сі запорожці! Бач, що вигадали! А я ,— каже,— 

думала, як тут справиться з тими ложками?
Ото, як почули запорожці, що матушка сказала, то й кажуть 

до неї:
— Ми, матушко, хрещені!
А вона тоді:
— А ти ж казав, гр[аф] Румянцев, що вони пе хрещені?..
От запорожці й просються: чи не можна б їм на їх землях зоста

ватись?
А вона й каже:
— Ні, козаки запорожецькі, пі, не можна. Сю землю вже панам 

оддано.
Тоді запорожці заплакали та іі пішли до турка. Як прийшли вони 

до Дунаю, то Бондар-полковник нарвав трави та й кинув через себе 
у Дунай. І козаки, нарвавши трави, кидали у Дунай. Так трава, що 
вкинув у річку Бондар, поплила против хвилі, а трава, що покидали 
козаки, та пішла за водою.

Тоді Бондар і приказує:
— Слухайте ж мене! Розстеліть пітники та й становте на них 

коней, та й переправляйтесь!
Козаки послухали, бо Бондар був великий знатник, та, постано

вивши коней на пітники, переправились.
А Катерина як почула, що запорожці помандрували до турка, 

у Темний Луг, так зараз і побігла до Новоселиць, де була переправа.
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Як же побачила, що запорожці переправляються, що на однім піт
нику — двадцятеро коней, так і закричала:

— Гей, гр[аф] Румянцев, гр[аф] Румянцев! Ти ж казав, що вони 
не хрещені; ти ж ,— каже,— совітував: «виженем їх!» От і послухала 
тебе, та яке військо занапастила! Тепер вже, звісно,

Як зайшли за Дупай,
То додому й пе думай!

Вже не закличем їх до себе.
Гр[аф] Румянцев зараз сів на параходу та й подрав у Петен- 

бурх — перелякався. А запорожці й досі живуть у турка, у Темнім 
Лузі. їх там двадцять тисяч і ся земля — їхня, а не паша.

А Катерина й закликала їх знов до себе, так Бондар, ще як вони 
переправлялись, заспівав їй пісню:

— Великий світ, судариня-матушка,
Послухала графа Румянцева,

І од панів великую напусть напустила.
Перве військо було — славне запорожець ке —

Та й занапастила.
Як зайшли, кажуть, за Дунай,
То додому й не думай,
Вже тепер не завернеш.

Так і діло було, так і діло було.
Так і Катерина сказала:
— Правда, правда, що занапастила! Правда, правда,— каже,— 

що не завернеш.
А вже ж: землю оддала панам, а їх насідало тут... от, як самі 

бачите.
А земля ся була запорожецька.
От і Святогорщина, і Ізюм — се все запорожецькі землі.

ЯК СУВОРОВ ТУРКІВ ПЕРЕХИТРИВ

Коли панували на Кельменеччині турки, вони забирали в полон 
хлопців і дівчат. Гнали їх в рабство за синс море. Багато з них 
в дорозі гинуло, чимало на чужині, а які лишалися живими, але сла
бими,— вибивали їм очі і відпускали додому. Тільки но одних, а ніби 
з провожатим, якому залишали для цього одне око...

Якось поверталася велика група таких сліпців з чужини степом 
додому і зустрілася з російським військом. Сам Суворов стояв на 
чолі того загону. Довідавшись про горе, яке заподіяли турки їм, Су
воров сказав:

— Виженемо турка з-за Дністра. Нехай не знущається над наши
ми братами!

Але в Суворова було мало війська. З двадцять, не більше, солдат. 
А турки мали велику армію і були добре озброєні. Суворов не розгу
бився. Він вночі разом з своїми солдатами підійшов до Дністра саме 
там, де високий берег навпроти Кельменець, і зупинився за горою,
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а коли розвиднілось, пустив своїх солдат з-за гори по одному вниз, 
до Дністра і наказав співати. Солдати спускалися стежкою до Дністра 
і яром непомітно піднімалися знову на берег за гору, звідки тією ж 
самою стежкою з піснею спускалися вниз...

Коли почули турки пісню, а потім як побачили солдат, які цілий 
день спускалися з-за гори до Дністра, не на жарт перелякалися перед 
такою силою. Кажуть, що Суворов був за Дністром, а вони вже 
з Кельменець п’ятами накивали.

ЯК СУВОРОВ ЗАБРАВ ІЗМАЇЛ

Суворов ніколи не ходив окремо від війська, завжди разом з сол
датами спав. Лягав спати на сіні і під голову клав сідло. Своїм 
командирам приказував:

— Війська піднімать, тільки-но півні закукурікають!
А сам оце тільки один раз засне кренко звечора та бистро і встане 

вночі. Встане, заляскає в долоні, наче півень крильми б’є, і кричить 
на все горло:

— Ку-ка-ре-ку!
То всі думають, що вже перші півні співають, і війська пробу

джуються.
Як ішов Суворов з військами забрать у турків Ізмаїл, то тоже так 

робив. А Ізмаїл тоді був неприступною крепостю турецькою. Кругом 
та крепость була обнесена ровами і високими стінами. Коли почали 
руські війська штурмувать крепость, Суворов предложив турецькому 
коменданту здаться без бою. А турецький комендант отвітив:

— Скоріше сонце впаде на землю і Дунай потече в обратну сто
рону, ніж Ізмаїл здасться!

Тоді Суворов віддав приказ: взяти штурмом Ізмаїл. І руські 
війська з усіх сторін пішли в наступлєніє. Штурм був не на життя, 
а на смерть. Турки почали лити кип’яток на голови нашим воїнам.

От один руський командир злякався, підходе до Суворова і говоре:
— Ваше високоє превосходительство, прийдеться отступить, нічо

го не можна вдіяти — ллють кип’яток.
А Суворов отвічає:
— Ні шагу назад, вперед! Город буде наш! Назначаю тебе ко

мендантом цього города!
Тоді командиру стало соромно за свій намір отступать, і він дав 

команду своїм солдатам взяться за штурм.
Штурмом руські війська пробили стіни крепості з усіх сторін 

і прорвались в город. Турків було взято в плєн.
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ФЕОДАЛЬНИЙ ГНІТ. 
АНТИКРІПОСНИЦЬКІ ПОВСТАННЯ 

ТА РУХИ

ВИСТУПИ ПРОТИ УТИСКІВ ЧАСІВ 
КАПІТАЛІЗМУ

ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ ПАНИ

Давно це було. Ото як бог почав всенький світ творити, то створив 
і чоловіка — мужика і пана. Мужика він зліпив з землі, а пана — 
з пшеничного тіста. Зліпив та й поставив обох на сонце, щоб трохи 
підсохли. Але прийшов якийсь приблудний собака і почав пана їсти, 
і вже геть потрощив усього, тільки одна нога зісталась. Але тут на
годився бог і з досади здорово-таки нагнав собаку. Собака переля
кався та навтьоки... Втіка, а з нього так і пре — сказано, перелякався. 
І де присяде, то там і панок. Присяде коло сосни — пан Сосновський, 
присяде коло вишні — Вишневський, коло осоки — Осипський. Ось 
звідкіля взялися пани.

ЗВІДКИ УЗЯЛАСЬ ПАНЩИНА

Ото раз давно, ще за Катерини, зібралися пани на сеймик та 
й говорять проміж себе:

— А зробим-но, пане, панщину!
— Добре,— кажуть,— давай зробим!
Ото кожний пан (як, наприклад, граф наш) скликає з кожного 

села по дванайцять чоловік. З того села дванайцять, з другого два- 
найцять, з третього дванайцять. Ото чи в хаті, чи на дворі в папа 
поставили столи, наварили всячини, поставили їсти й пити горілки, 
усього... Просить пан:

— Сідайте, добрі люди, їжте, пийте, контентуйтесь!
Наїлися люди, напилися, музика грає — нагулялися.
Дякують панові:
— Спасибі вам, пане вельможний, що так уконтентували нас до

схочу, спасибі. Чого ж ви від нас хочете?
— Ой, люди добрі, хазяї чесні. Небагато з вас хочу! Тяжко мені 

з великим господарством. Я й наймаю людей, і гроші плачу, та все 
нема ладу. Не вспіваю хліба зібрати — осипається. Якби діти ваші 
спромогли мене — подарували їден день на тиждень.

— А, боже наш милосердний! Пане наш ласкавий! Щоб діти наші 
та не послухали пана їден день на тиждень?! Ну-ну!.. Даруємо вель
можному панові їден день на тиждень: чи то велика мація?

Ото, може, через півроку, ба, може, й скоріше, знову пани скли
кають по дванайцять чоловік з села, знову закладають бенкет. Госпо
ди, чого там нема? Усього-усього поставлено: і пити й їсти, і їсти 
й пити... Веселяться люди. І знов просять пани людей, щоб подару
вали ще їден день на тиждень... Добре, най ще день. За третім 
разом — ще їден день дарують. Так вони бенькетували, аж поки
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людям не лишилось і єдного вільного дня. От як видурили пани од 
людей вільність, пишуть велику бомагу до цариці Катерини: так 
і так, кажуть, люди добре-охотно згодилися робити на нас шість день 
на тиждень. Цариця глянула на те письмо — бачить, що люди добре- 
охотно згодилися, та й приклала свою руку. От і минулася воля.

В понеділок, раненько — стук-стук у віконце.
— Добридень!
— Дай, боже, а чого?
— На панщину! Забула?
— На яку панщину?
— А на папа робити!
— Оце, але маю і своєї роботи доволі, а то ще на пана. Не хочу!
Гп-и! Як витягли на вулицю, як почали лупцювати, то й мусили

йти на панщину. А старі батьки, що запродали панам дітей своїх,
зо страху поховалися. Згодом трохи зібралися на раду: радили-ра- 
дили та й написали й собі прошеніє до цариці, що ось так і так — не 
хочемо під панами бути. Глянула Катерина на те письмо та й від
писує людям: «Що ж, люди добрі, навіщо ж ви добре-охотно згодилися 
робити на панів? Тепер нічого не вдію — руку свою приложила». 
І справді, нічого не помоглося. Як настала панщина, то терпіли наші 
прадіди, діди, батьки, та й мені, старому, довелося скопітувати того 
добра. А оце й воля прийшла, як у Вінниці чавунку насипати стали.

ПАНЩИНА СТАРИХ ЧАСІВ

В старі часи, як люди робпли па панів — ходили жати в поле, 
пряли,— то вони не догоджали панам. Як, бува, підуть жати хліб, то 
яка-небудь дівка зв’яже сніп слабо, а гайдук, як прийде і побаче, 
як полохне ї ї  пагайкою і піде далі; ще як наткнеться, що якої жінки 
на місці нема, а де-пебудь під копою відпочиває, чи годує маленьку 
дитину, то теж немилосердно одшматує нагайкою.

Взагалі, гайдуки обходились з людьми, як з собаками; і люди 
жили, як собаки, бо їсти нічого було досталь — ніколи було заробля
ти па себе. Приходилося робити три дпі панові, а четвертий собі. Так 
люди терпіли, але вже далі терпіти не було змоги. То люди задумали 
попросить у пана землі, щоб пан їм дав на кожну душу хоч по 
Чі десятини. А пан замість землі оддячував різками. Пришле солда
тів і скаже:

— Зігнать все село на майдан до волості.
Чоловікам звелиіь лягти на землю. Тоді прислужники і солдати 

починають бити різьами й доти б’ють, що аж підпливають кров’ю. 
Жінки, діти, старі дідп пе можуть дивитися на таке катування, ки
даються обороняти, але кати не звертають уваги ні на дітей, ні на 
старих дідів, а б’ють всіх підряд. І декілька років, де били людей, 
виступала кров. Іоді пап знову загадував своїм кріпакам, щоб вони 
засипали те місце, де виступала кров. Таке було «солодке» життя 
в старі часи.
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НЕЗАБУТНЄ

Жилося людям однаково тяжко, хоч пани були в нас різні: 
австрійські, румунські, мадьярські... Тато розказував,— а прожив він 
105 років і все запам’ятав про ту неволю, — що тоді страшно було 
жити. У хатах вікон майже не було, до худоби стайні не робили, 
бо не давали лісу будувати. Худоба взимі спала надворі. А що вже 
з людей знущалися, то й не сказати!

Розказував мені тато, як колись отут, у Киселицях, була панщи
на. Гнобили наших односельчан, як хотіли. Від рана до пізнього ве
чора гнули люди спини на панів, знемагали від тих буків, котрих 
давали щоденно. Ліпше була смерть, ніж таке собаче життя. Всі 
тільки й говорили про панщину, коли вже її не буде. Богу молилися 
і волі просили. А скільки пісень співали про ту панщину:

Як прийшли ми на панщину,
То й стали думати:
Кілько буде пан Ромашкан 
Нам буків давати?

Діждалися люди таки, що панщина була знесена, але волі не 
було, як і раніше [...]

ПАНЩИНА

Коли була панщина, народ робив у панів і пани дуже знущалися 
з народу. А один царський син хотів бачити, як народ живе, як ро
бить, що з ним діється, бо бачив, що народ дуже смутний.

Прийшов до пана і каже:
— Пане, беріть мене за робітника.
Пан його прийняв і призначив за десятника, аби поводив народом.
Подивився він на годинника — дванадцять годин. І сказав:
— Люде, можете полуденкувати хто що має.
Айбо люди боялися:
— Як пан побачить, що без його наказу ми сіли полуденкувати, 

буде нас бити!
— Не бійтеся, сідайте лиш, я вам нині наказую.
А в три години прийшов пан і дав наказ іти полуденкувати. Але 

люди кажуть:
— Ми вже полуденкували.
Пан ступив до десятника, вхопив довгого батога й почав бити і де

сятника, і людей.
— Більш аби таке не сталося! Доки я не прийду й не дам наказ 

ставати на полуденок.
На другий день десятник знов ішов робити і знов у дванадцять 

годин дав наказ полуденкувати.
Айбо многі не їли, бо боялися пана. А десятник сказав:
— Не бійтеся, люде, сідайте і їжте.
А як прийшов пан, знов побив десятника і людей.
Тоді десятник прийшов до пана й каже:
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— Ну, виписуйте мене геть з роботи. Я у вас не хочу робити, 
бо ви з народу знущаєтесь.

Зібрався і пішов. На торзі купив собі три коня: одного сліпого, 
другого худого, а третього тучного. Зав’язав ті коні у трійку і при
скакав додому, до царя. У дворі розв’язав їх. Худий кінь нараз пішов 
попід плоти шукати траву, бо був голоден. Сліпий стоїть посеред 
двору, бо не бачить. А тучний грається, бо ситий.

А сам зайшов до хижі, до свого нянька.
— Но, синку, чи ти побачив, що діє наш народ?
— Побачив. Увесь народ я пригнав у наш двір, аби й ви поба

чили, як живе.
Цар вийшов, дивиться — на дворі три коня.
— Та що це за народ?
— Но, та толкуй, бо ти цар. Та мусиш знати, що се за народ.
— Но, сину, цей худий кінь, видно,— се народ?
— Правда,— підтвердив син.— А тучний кінь? Толкуй.
Думає, думає цар.
— Видно, се буде панство, бо добре підскакує...
— А сей сліпий? Толкуй.
І толкував і не міг утолкувати цар.
— Няньку, се ти. Ти народ лишив на панщині. А панщина наро

дом дуже вробляє. І се недобре, няню. Ти землю відбери від панщи
ни, поділи межи народом і будеш бачити, що буде ліпше жити.

І панщина розбилася.

ВЕЛИКИЙ ГРІШНИК 

А

Був собі розбійник — розбивав все людей. Бив-бив вже, може, 
годів дванадцять. Ото іде раз полем, дивиться — блищить огонь. 
«Мабуть, чумаки,—дума,— піду, повбиваю їх, заберу рибу, сіль». 
Приходить, аж дивиться,— мала дитина скака через огонь і говоре:

— Це тобі, боже, а це мені, боже; це тобі, боже, а це мені, боже.
Він і пита:
— Хто ти такий?
Мовчить.
— Отзивайся,— каже,— бо вб’ю.
Воно за третім разом і каже:
— Не бий мене, я великий грішник.
— Що ж ти тут робиш?
— Богу молюсь.
— Який же ти великий грішник?
— Я звечера уродився, опівночі хрестився, до світа вмер і по

ховали.
— Чим же ти грішний, як ти звечера уродився, опівночі хрестив

ся, а до світу вмер і поховали? — пита розбійник.
А воно йому каже:
— Мати,— каже,— родила і кров проливала, через то я великий 

грішник.

238



— Ну, як же ти такий великий грішник, то, значить, я тисячу 
на тисяч раз грішніший от тебе. Скачи ж ти тут і молись собі богу, 
а я піду до батюшки, нехай покуту накине, щоб я спокутував гріхи.

Прийшов до батюшки, поздрастувався.
— Хочу,— говорить,— открить вам, батюшко, гріхи; так і так — 

я дванадцять годів убивав людей, розбивав, а тепер прийшов, щоб 
ви спасли мою душу от гріхів.

От батюшка взяв і поначеплював йому дванадцять камнів.
— Носи ж ,— каже,— ці камні, поки не отпадуть, а як отпадуть, 

то тоді і гріхи твої отпадуть.
Носе та й носе, носе та й носе він ті камні — годів вже, може, 

з п’ять. Вже ото мотузки поврізувались в тіло, бо скрізь поначепляв: 
впоперек і скрізь. Вже не здужає розбійник ходить.

— Мабуть,— каже,— умру з цими каміннями.
Ходе він день і ніч, все ходе, каже:
— Або вмру, або спокутую гріхи; піду вночі, куди очі, може, ще 

ноччю отпадуть.
Іде, аж чує, десь гам і крик: «Піду туди,— дума,— подивлюсь, 

все одно вмирать, раз мати народила, раз і вмирать». Приходить на 
кладовище, аж там сіпака п’яний: напився, ганяв-ганяв людей на 
селі на панщину, прийшов ще і мертвих калашматить.

— А вставайте,— кричить,— такі-сякі душі, доки лежать будете, 
ідіть на роботу!

Та палицею стук, стук.
— А ти чого? Заганяв живих та ще й мертвих прийшов!
Та давай биться; завелись — той того б’є, той того; той того, а той 

того. Цей того як жарне камінням та й убив, а каміння й поотпадало.
— Що мені тепер робить? — дума собі розбійник.
Чіпляє камні — отпадають.
— Що його робить? Піду,— дума,— до батюшки, він мені скаже, 

що робить.
Приходе. Так і так каже:
— Що мені робить?
— Ну, отож,— каже батюшка,— отпали от тебе твої гріхи та пере

йшли на нього; він ще грішнійший от тебе.

ПРО ВЕЛИКОГО ГРІШНИКА 

Б

Іде чоловік полем, журиться:
— Великий я грішник. Що мені робити? А скоро й помирати тре

ба. Мушу очистити свою душу.
І додумався чоловік, що піде до попа на сповідь.
— Коли висповідаюся, на серці мені буде легше. Може, святий 

бог і відпустить мої гріхи на цьому світі.
Як думав, так і вчинив. Зайшов до церкви, перехрестився, став 

навколішки і молиться.
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Закінчилася відправа, люди розійшлися по домівках. А чоловік 
все ще перед іконостасом молиться.

Побачив чоловіка піп, підійшов до нього й питає:
— Що ти за один? Які маєш гріхи?
— Я, пане превелебний, великий грішник. Відколи живу на цім 

світі, я погубив дев’ятдесят дев’ять душ.
Піп зацікавився чоловіком, підійшов до нього ближче і почав роз

питувати далі:
— Так, так. Ти забив дев’яносто дев’ять людей. Та які то були — 

бідні, багаті, чесні, нечесні?
— Я чесних і бідних людей не рушав, бо їх досить бог побив. 

Я спорядив на той світ багатих, котрі позабували про біду і сміялися 
над народом.

Коли пан превелебний почув ці слова, так розсердився, що аж 
почервонів:

— Ти страшний розбійник! Ти великий грішник. Я таких не спо
відаю. Най тебе бог скарає на цьому світі, за те, що ти чесних людей 
погубив.

Коли чоловік почув такі слова, скочив на ноги і грізно сказав:
— Пане превелебний! Я забив дев’ятдесят дев’ять чоловік, а те

пер заб’ю й сотого! І най мене пан бог карає, як хоче! Бо й ви такий, 
як ті були!..

Піп так налякався, що аж зблід.
— Та... та... бог милостивий... Він відпустить тобі гріхи... Я тебе 

висповідаю. Але ти мусиш спокутувати свої гріхи! Заріжеш вола, 
знімеш з нього шкуру, з неї вчиниш собі мішок. До нього покладеш 
стільки цеглин, скільки душ ти погубив. І будеш носити їх доти, 
доки міх сам від себе не розпадеться.

Опришок послухав попа. Зшив собі зі шкури мішок, поклав до 
нього дев’яносто дев’ять цеглин, узяв ношу на плечі й пішов по 
світу. Немало літ з ношею ходив, а мішок не розпадався.

Одного разу грішний чоловік ішов полем зажурений і здалека 
помітив людей, що на панщині робили.

Підійшов грішник ближче, дивиться, а під дичкою — колиска. Ко
лиска велика, не дитинська, а люди по черзі підходять і колиску 
колишуть. Панський гайдук стоїть коло самої колиски і швакає лю
дей батожищем, бо люди не можуть панові догодити. Коли один 
колише помалу, пан кричить, а гайдук б’є батогом ! Другий колише 
швидко, пан кричить, щоб колисав помалу, а гайдук і тут б’є батогом.

Дивиться опришок на людську муку, дивується і хитає головою:
— Боже праведний! — промовив опришок.— Яке нещастя впало 

на людей! Люди голодні, босі, цураві, а він лежить без роботи і жури, 
а його ще й колишуть. Нема правди на землі! Господи, як терпиш 
таку несправедливість?!

І розпалилося серце опришка лютим гнівом:
— Хоч як тяжко буде мені носити сто цеглин, але мушу визво

лити цих людей від муки.
Став біля колиски і сказав:
— Люди чесні! Дайте мені, аби я ’го мало поколисав!
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Заколисав розбійник паном, аж той вилетів на землю. Тут опри
шок ступив панові ногою на черевище й палицею так бахнув по го
лові, що надвоє розкололася.

І нараз шкіряний мішок розпався...

ЯК ГРІШНИК ЧЕРЕЗ ОБРУЧ СПАССЯ 

В

Був їден такий великий грішник, що багато людей позабивав, по
розбивав і навіть замордував свого батька, матір, брата й сестру.

Коли вже того було забагато, то стало гризти його сумління, і він 
подумав: «Треба піти висповідатись та позбутись усіх своїх гріхів, 
досить вже з мене».

Пішов він до їдного ксьондза, до другого, третього, але жаден 
розрішення не хтів дати такому грішникові. Вкінці пішов він до біс
купа, але і той не дав розрішення.

Але йде він через ліс, аж стрічає ся з старим дідом, а дід пи
тає його:

— А звідки ти, чоловіче, йдеш такий смутний?
— От,— каже грішник,— так і так, дідуню, грішив я, розбивав, 

рабував, а тепер хтів спокутувати, та жаден ксьондз і навіть біскуп 
не хоче дати мені розрішення, і тепер не знаю, що починати?

— Як так,— каже дідусь,— то знаєш, що зроби? Піди до коваля 
і нехай тобі наб'є желізного обруча на голову і так з ним будеш 
ходити, аж поки він не нукне тобі сам на голові. А як нукне, то знай, 
що всі гріхи тобі відпустились.

Грішник подякував дідові і пішов просто до коваля і казав собі 
набити желізного обруча на голову.

Ходив він так з тим обручем щось шість літ, аж їдного разу ви
ходе він з ліса, а там люди громадять панське сіно на панщині. Став 
він та й дивиться, а польовий так людей б’є палюгою, аж ті падають, 
кричать і кидають, і соваються по землі. Дививсь він на те, дививсь, 
аж довше не міг вже стерпіти, вискочив з ліса, побіг до польового, 
вирвав з його рук велику палу і давай нею його обкладати. Бив-бив, 
аж забив і зараз трісь! — пук обруч на голові. А люди всі зачали 
йому дяковати, а він казав розходитися додому.

А він аж  повеселів, бо як пук обруч, то він знав, що вже він 
безгрішний. А то для того, що забив такого недоброго чоловіка, що 
не мав над ніким милосердя і усіх бив. І відтоді зараз і панщина 
скасувалась.

[ВЛАДИСА]

Жили собі люди в Княгинині, спокійно працювали: орали, сіяли, 
молотили і мололи. Так із роду в рід, із роду в рід, але одного разу 
наїхала княгиня, Владисою себе називала. І от на цих самих землях 
насипала високі шанці, побудувала мури, кругом печери, їх укріпила 
і стала панувати над усіма. Що не побаче людину, то й тягне, аби
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на неї робила. І покріпачила вона всі наші доли, і покріпачила вона 
всі наші горби, ліси і поля, і не було де людині ані ногою ступити.

Але одного разу вояки княгині побачили в лісі димок. Пішли на 
той димок, бо ж там немае ніякого поселення, там нікого не повинно 
бути. Та й знайшли людину: жив чоловік, який ще панщини не від
робляв. Жив собі вільний чоловік, Іваном називався. Займався він 
полюванням, збирав для своєї худоби траву, так і перебивався.

Вертаються та й кажуть їй:
— Княгине ясна, там же ще один такий є, що й панщини не робе.
Ще злішою зробилася княгиня, а була вона, треба вам сказати,

така люта, що й самому Люциперові люті у неї позичати треба було, 
гірше гадюки кусючої, аж посиніла, та й каже:

— Негайно піти і привести до мене того хлопа, який сміє на мене 
панщини не робити. Я його научу, як на світі жити.

Приходять на ту гору вояки панські та й кажуть:
— Гей, чоловіче, ти хто?
А він каже:
— А я собі хлібороб.
— Зараз же кидай всі свої справи, іди до княгині Владиси, іди 

в мури, маєш їй вклонитися, землю поцілувати, попросити, щоби 
змилувалася із тебе, живцем шкіри не зняла за те, що панщини не 
робив!

А він каже:
— Я сам по собі чоловік, а княгиня сама по собі. Ні про неї моя 

бідність, ні про мене її багатство. Я нікуди не йду, наді мною кня
зів нема.

Ще такого не чули. І вояки думали його вдарити, побити, а він 
як піднявся, що той дуб, як схватив у руки дрюка, як замахнувся, 
то їх, як вітром, змило. Прилетіли вони до княгині та й бояться іти, 
кажуть свому найстаршому отаманові:

— Ми не підемо, ми боїмося. Він нас всіх так погнав, що ми 
й луки погубили, й стріли розгубили, і не могли нічого з ним зробити; 
ніхто з нас не зміг звести сагайдака на него, тому що патикою як 
жбурнув, то кругом гілля з дерев полетіло на наші голови.

Вот пішов найстарший, каже:
— Княгине ясна, там щось такеє на горі тії робиться: їден такий 

Іван там є, що його всі бояться; пігнав все наше військо сам-один 
патикою.

Княгиня осатаніла:
— Іди,— каже,— негіднику, до Івана зараз же, і приведи його, 

живого чи мертвого притаскай, але сюди, щоб він зараз прийшов 
до мене панщини відбувати, бо іначе й тобі голови не знести.

Пішов той, та й здалека йде, а Іван саме по роботі відпочивати сів.
— Чоловіче, на день добрий тобі!
— День добрий,— каже Іван.
— Я маю тобі сказати, що ти таки мусиш до княгипі піти, їй 

вклонитися і панщину відробляти.
А той йому каже: — Слухай, забирайся, поки кості цілі. Я ні на 

кого руки не підніму, пучкою нікого не рухну, але як хто на мою
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волю буде руку піднімати, то без голови лишиться. Хочеш безголов’я, 
ото ти й будеш мати, а краще не зачіпай.

Ну, і той думав, що схватить зараз Івана: підійшов, та де там, 
Іван втроє більший. Як жбурнув Іван каменюкою, то того як корова 
язиком злизала. Відлетів гайда, бігом до княгині — коня там свого 
забув. Прилетів та впав на коліна, каже:

— Чи милуй, чи карай, а я нічого зробити не можу.
Княгиня вдарила батогом по отаману свого війська, сіла, осідлала 

коня та й поїхала сама до Івана. Приїжджає, а він саме дерево кор
чував, градку собі готував. Що візьме дуб, що шарпне, так з корін
ням всьо з землі і вилазе.

Глянула вона і замилувалася, не знала вже й що казати, що ро
бити. Такого гарного та такого сильного вона ще не бачила.

— Іване, ходи до мене! Не будеш ти в мене панщини робити, 
а будеш Владисом, князем називатися; будеш таку владу мати, як 
я маю, і будуть на нас кругом всі гори робити, всі люди будуть на 
нас спину гнуть.

Іван розреготався та й каже:
— Та де ж ги бачила, княгине, щоби з тої праці, що чужими 

руками зроблена, хтось ситий був? Ти знаєш багато втіхи, але ти 
не знаєш, який той смачний хліб, що своїми руками зароблений; 
яка то смачна вода, що сам ї ї  зачерпнув та й нап’єшся доволі, яка 
гожа вона. Відчепися від мене!

Та й повернувся від неї плечима, до роботи очима.
Ще не чула такої люті, ще не бачила в собі такої злості Владиса. 

Схватила з сагайдака стрілу та й пустила в плечі Іванові. Якби то 
була проста стріла, то ще якось би видряпався, але то була стріла 
в слину гадячу обмочена, в слині гадючій скупана. І запекло Івана 
під серцем, і чує він, що з світом прощається. А тим часом вже свого 
коня повертала Владиса, а вслід їй голос полетів:

— Бодай же ж тебе свята земля не прийняла, бодай твої кості 
води знесли, бодай твої кості по світі рознесло за те, що людей невин
но убиваєш, за те, що людей вільних рабами своїми робиш!

Не чула більше Владиса, бо то був останній подих Івана — віль
ного чоловіка. Поїхала і лютиться. Приїхала до свого замку, приїха
ла до своїх мурів та й сіла, а сама не знає, що робити, з чого начи
тати. І крикнула:

— Гей, слуги! Дайте-но мені кухоль меду!
Дали їй того меду. Вона попробувала, а він, як вогонь, пекучий.
— Дайте мені кухоль води, цей мід недобрий.
Кинула вона той жбанок. Подали їй воду, а вогнем уже ї ї  вода 

пече, а там і хліб почав пекти. І не знала, що з нею робиться, бо 
дуже тяжкий то був прокльон, коли навіть земля відмовиться людину 
прийняти на вічний спочинок; а він, цей прокльон, саме в неї і вда
рив. І настало таке, що не могла собі ні дня, ні ночі знайти, ні місця, 
ні вчорашнього, ні завтрашнього дня. Сіла в кутку своїх мурів 
і в своїй люті гинути начала.

Дивляться слуги, щось не така стала їх Владиса: і не говоре 
ні з ким, і зчорніла вся, і попеліє вся. Нема з неї нічого. Подиви
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лися — більше не годиться вона їм в княгині. Поїхали кругом, по світі 
розійшлися шукати другого такого, хто би їм поміг за людську кров 
добро наживати, а Владиса лишилася одна. Гинула, навіть не було 
кому зітхнути коло неї і палючі губи краплею води закропити. Так 
і здохла в тому кутку. Не було кому поховати її. Навіть вовки, і ті 
відказалися її кості розтягати. Відказались, бо не могли терпіти тих 
палючих кісток, які були наповнені прокльоном.

Спопеліла вся, а тим часом смерід рознісся по всіх горах такий, 
що дихати нема чого, і тоді вже взялися мурахи за діло. Не тому, що 
вони Владису жалували: вони не жалували її, вони тільки хотіли, 
щоби землю не засмерджувала. Та й почали носити, хто землі грудоч
ку, а хто листочок. Насипали купу, нанесли на ній землі, листя, па
тиків, аби не чутно було духу тої Владиси. Так простоювала та не 
могила, не знати що, смітнисько те. Простояло воно цілу зиму, потім 
снігом затрясло, і як тільки сонечко пригріло, як потекли з Товтрів 
води, так і понесли кості Владиси, змили в Збруч, а там віднесли 
в Дністер і понесли геть у Чорне море тії кості. І вода не прийняла, 
і земля не прийняла тих кісток, так і носить їх по світу.

ВАСИЛІВСЬКІ МАЛЯРИ

Було це в селі Василеві давно. Давним-давно. Тоді ще не тільки 
літаків — велосипедів не було. Люди робили все руками, їздили кінь
ми, або більше пішки ходили. А літали тільки одні птахи.

На вершині гори, що край села підпирає небо, жителі села зво
дили замок. Високий-високий, такий, щоб в ясний день з нього можна 
було бачити всю округу. Піт кривавим градом котився з них, німіли 
руки й ноги...

Одного разу, коли похмуре громаддя того замку було вже готове, 
прибув його власник — багатий-пребагатий пан, який рихтувався 
жити в ньому. На низькому лобі в нього була велика чорна бородав
ка, ніс синій, а сам він — темніший від чорної хмари.

— Негідники! Ледарі! Всіх перевішаю,— закричав пан, побачив
ши замок, замахав руками, затупотів з гніву ногами.— Хіба в ньому 
можна жити? Та ще й з дружиною?! Це ж тюрма, а не палац. Маєте 
ще тиждень строку і щоб за цей час замок мені був розмальований, 
як писанка.

Зажурились тоді бідні люди. Дуже зажурились. Але як не журись, 
а виходить, що без малярів ніхто цього не зробить. А якщо за тиждень 
замок не буде розмальований, пан перевішае всіх. Але де взяти тих 
малярів заморських? Думали-думали і надумали спробувати самим.

...Саме сходило сонце, коли три сміливці з допомогою драбини 
забрались на саму вершину замку. Диміли вдалині сині гори, вигра
вав внизу, скільки оком кинеш, швидкоплинний Дністер. Узріли 
хлопці ту неписану красу рідного краю з висоти і дух їм захопило. 
Аж забулися... Дні і ночі не спускались на землю. Все малювали.

А коли через тиждень прибув пан знову, не впізнав він свого 
замку: там, де недавно стояло похмуре громаддя, в променях сонця 
вигравала справжня писанка.
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Впоравшись з роботою, маляри саме лаштувалися спускатися 
драбиною на землю.

— Гей, стійте-стійте! — раптом донеслося тут до них знизу.
Хлопці аж сторопіли: впізнали голос пана.
— Чи не могли б ви ще кому-небудь розмалювати так само файно 

замок? — запитував улесливо.
— А чому б і ні?! — запросто відповіли хлопці, усміхнувшись.— 

Як треба, то можемо тепер і краще...
Та не встигли вони це сказати, як пан забрав драбину, виставив 

навколо варту і, не оглянувшись, пішов до замку. Він хотів, щоб ча
рівні маляри, залишившись нагорі, загинули і не відтворювали по
дібну красу нікому.

Але не так сталося, як панові гадалося. Винахідливі маляри зро
били з дранки на замкові собі широкі крила і вранці, коли сходило 
сонце, наче птахи, плавно спустилися на землю. Всі люди дуже раді 
були з того, переховували їх від пана; досі згадують їх.

ЗОЛОТИЙ МІСТ

Було се тоді, коли буковинські бідаки за десятий сніп пшенички 
працювали, коли платили податки за воду, за ватру, за огарьок, що 
ледь блимав у хаті. Платили за те, що на землі жили-животіли. То 
були часи панів, бо все добро земне лишень їм належало.

Село Кам’янець розділяє надвоє потічок. І коли на дощ, було, 
збиралось — люди сумували, бо після кожної зливи він набирав сили, 
заповнював вершідь каламутними водами. А ототі води кладки зби
вали, а селяни на іншому боці ночували, бо до хати дістатися вода 
не пускала.

Одного разу ввечері пізно зібрались селяни на своє потаємне віче. 
Виробили таку ухвалу, аби на другу ніч гуртом піти до панського 
лісу, ковбків нарубати і через ту вершідь міст побудувати. Погово
рили і на тому порішили. До ранку міст був готовий. Настав день, 
і пани здивувалися, що кріпаки таки змовилися.

Нагнівалися на своїх лісничих, розігнали, службу повідбирали 
за те, що ліс панський погано пантрували. А на селян-бідарів скільки 
отих штрафів та податків понакладали! Ще й третє покоління зноси
ло дань за той міст. Понині в Кам’янці міст, що над потоком, нази
вають Золотим, бо дуже дорого обійшовся він людям тим.

ПАН КАНЬОВСЬКИЙ 
ТА БАБА ЗОЗУЛЯ

Одного разу — восени це було — стара баба Зозуля пішла в ліс 
по опеньки. Чи назбирала вона їх, чи, може, ще тільки почала зби
рати, коли гульк — аяі їде пан Каньовський з рушницею через плече 
й собаки поряд біжать. Як стояла, так і отетеріла стара, ані ворух
неться. (Пан Каньовський кого б не зустрів поодинчого, то щось йому 
та вкоїть,— тим і боялись зустрічатися з ним). Стоїть ото, кажу, 
баба, всім тілом тремтить, мов у пропасниці. Під’їздить до неї пан:
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— А що ти тут робиш, бабусю? — запитує її пан.
— Опенечки збираю, паночку,— насилу вимовила вона.
— А як ти прозиваєшся?
— Зозуля, па... паночку.
— А, так ти зозуля, а я тільки ї ї  й шукав оце. Вилазь на дерево 

та куй по-зозулиному.
— Я стара, не вилізу, паночку,— крізь сльози промовила баба.
— Лізь, я підсаджу тебе.
Стала баба царапаться на дерево, а він її  арапником і давай під

саджувати. Вилізла ото баба на дерево, стала на гілляку та й тру
ситься.

— Починай кувати! — гукає пан.
— Ку-ку! ку-ку! — закувала баба.
Пан живо націлився з рушниці на бабу — бух! Так та зозуля 

і впала з дерева додолу: вбив вражий син. Під’їхав пан до баби 
ближче, подивився, пореготався з Зозулі і поїхав собі далі.

ЯК ПОТОЦЬКИП УБИВ молодицю
Раз сподобалась Потоцькому якась дуже гарна молодиця. Та не 

піддалась йому. Чого вже він їй не давав, як біля неї не заходжу
вався! От чортяка і вхопив за серце магната. Призвав до себе якогось 
дотепного маляра Блоха і звелів йому списати з тієї молодиці порт
рет. Як скінчив Влох той портрет і приніс його до Потоцького, при
вели й молодицю. Глянув магнат на неї і на портрет — стоять перед 
ним, як дві сестри — обидві такі гарні і смутні і тим же гордим по
глядом на нього дивляться. Довго Потоцький дивився на портрет, 
а потім понуро глянув на молодицю та й каже:

— Бачиш, як я поважаю твою красу. І унуки побачать, яка ти 
була гарна. А за те, що твоє серце не поклонилося до мого кохання, 
ти повинна умерти. Коли не мені, то не діставайся нікому...

Вихопив з-за пояса пістолет та й застрілив небогу.

ПРО ПАНІВ-ЛЯХІВ

Е, то був Потоцький — пан Капьовський! Багато про нього роз
казують... Він-то був мисливець; знай, було, на охоту їздить. Та хіба 
він сам їде? За ним, було, ціла зграя людей: і охотничі, і псарі, і до
їжджаючі...

От, був собі чумак. Поздихали у нього воли — зубожівся так, що 
нічого не має. Прийшов до корчми з одним батогом.

— Сип, шинкарко, горілки! — сказав з горя.
Вона всипала скільки там. Чумак сидить і п’є. Входить Потоць

кий — пан Каньовський, у корчму... Чумак побачив, а його вже всі 
знали,— зняв шапку, поклонився. Потоцький до нього:

— Ти курець?
— Курець, ясновельможний папе!
— А є люлька й гаманець?
— Є, ясновельможний пане.
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— Креши огшо. Як одразу викрешеш — от тобі сто дукатів, а не 
викрешеш — сто нагаїв!

Чумак — нічого робити, треба слухати — дістав з кишені гаман, 
набив люльку тютюну, узяв губку та крицю, креснув — і викресав.

— Гей! одлічіть йому сто дукатів,— гукнув Потоцький.
Одлічили. Чумак радий: триста рублів пак має! Шинкар уже тут

біля нього і треться.
От, а шляхтич і почув, за віщо Потоцький дав чумакові сто дука

тів. Узяв купив кремінь, кресало,— може, й не курив ніколи,— пере
брався за мужика, пішов та й сів у корчмі, як буде Потоцький їхати. 
Приїздить Потоцький, увійшов у корчму; той зняв шапку, покло
нився.

— Ти курець?
— Курець, ясновельможний пане!
— А є люлька, кресало й гаманець?
— Є, ясновельможний пане.
— Як викрешеш відразу — от тобі сто дукатів, а не викрешеш — 

сто батогів!
Той такий радий (може, не раз і примірявся вже) приложив губ

ку: кресь! кресь! — не викресав.
— Е, стій, стій... Гей, хлопці! Дайте йому сто батогів у шкуру!
Тут його зараз поклали і давай... Той кричить:
— Я шляхтич, ясновельможний пане!., шляхтич у свого круля!..
— Прибав йому ще сто батогів: коли він шляхтич, хай по-хлоп- 

ськи не ходить, панського гонору не зводить!
Хлопці прибавили...

СТРУМОК ПРУСИНКА

Джерельце, з якого витікає струмок, люди дуже любили, бо 
в ньому завжди була гарна, чиста і приємна на смак вода. До того ж, 
вона влітку холодна, а зимою, навіть у найбільші морози, не замер
зала. Любовно селяни називали джерело Прусинкою.

Але був у ціх місцях якийсь пан, що дуже не любив наших на
родних назв, одягу, мови, взагалі, всього буковинського. Зібрав він 
людей і наказав, щоби джерело ніхто більше і ніколи, на всі віки, 
не смів називати Прусинкою. Вигадав нелюд для нього якусь свою, 
чи то румунську, чи німецьку, чи хто-зна яку назву.

Неволя і безправ’я змусили буковинців погодитися з новою пан
ською примхою. Бо сваволі цього нелюда не було меж. Та не скори
лася йому наша рідна земля. Вона заховала в собі води Прусинки 
і джерело зникло. Тільки сухе каміння на дні пригадувало про його 
існування...

Зайшов якось до села буковинець, що повертався з далеких заро
бітків, де пробув багато років. Не знав він та й не хотів був би знати 
і миритися з панськими заборонами. Нахилився над висохлим дже
рельцем і каже: «Ого, зникла наша Прусинка». І в ту ж мить за
дзюркотіла, завирувала водичка. Така ж свіжа, чиста і приємна, як 
і колись. А люди, дізнавшись про це, більше ніколи не хотіли кори
тися панським примхам і виконувати їхню волю.
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ЯК ПАН СТАВ ДУБОМ

Був та жив у селі Свинюхах пан Михайло і звався він Свинюсь- 
ким. А в того пана Михайла Свинюського був конюх Іван. І що той 
Іван не зробить, то пан йому:

— А щоб ти дубом став. Слічний би був дуб, високий та дужий.
От одного разу поїхали пан з Іваном до лісу: Іван попереду, коней

поганяє, а пан з якоюсь молодицею ззаду позіхає. От вони приїхали 
до лісу, пан і каже:

— Бери, Іване, два відра та й поливай оці дуби, бо бачиш, хмари 
не йдуть, дощі не ллють та й ліс засихає.

Взяв Іван відра, поливав ліс, поливав, та все пана дожидав. Вже 
й вечір надворі, а Іван все поливає та поливає. Так і не помітив, як 
до Турина дійшов. Дивиться, а пан собі з молодицею гуляє, мед-го- 
рілку попиває. Взяла Івана злість. Згадав він, як пан його величає, 
та й накинувся на пього:

— А щоб ти, пане, дубом став.
І що б ви думали? Став пан дубом, а побіля нього ще й повироста

ли дубки зелені.
Не вірите, то підіть подивіться: у цьому лісі на Турині ростуть 

одні лише дуби, а інших дерев немає.

КАРА

На північній околиці міста Василівни, неподалік від залізниці, 
стоїть старовинний замок. Давно колись у ньому жив поміщик По
пов, страшний деспот і великий гульвіса. Землі він мав стільки, що 
за день добрим конем не обскачеш, а наймитів — тисячі! Багатьох 
людей цей панюга замучив, багатьох до Сибіру запроторив. Через те 
й пішла про нього лиха слава по всій губернії.

Кілька разів намірялися селяни провчити Попова, але він щоразу 
за високі мури ховався. Оточать, було, месники замок і чатують на 
пана, а він, дивись, днів через два-три з Кримської дороги — як сніг 
на голову — та ще й не сам, а з військом або жандармами.

Невтямки було мужикам, як це їхній мучитель крізь оточення 
вибирався. Ходили навіть чутки, що Попов із нечистою силою знає
ться. Напустить, казали, ману на повстанську сторожу, а тоді й ви
їздить непомітно із замку. Насправді ж чаклунством тут і не пахло. 
Все пояснювалось дуже просто: пан користувався таємним підземним 
ходом, що вів із замку аж на Лису гору *.

Довго ніхто не знав про панову таємницю. А одного разу про неї 
випадково довідався дворовий слуга Іван. Вислідив він Попова, але 
про своє відкриття до слушного часу нікому не говорив.

Аж ось заворушився народ. Наближалася революція. Горіли по
міщицькі економії по всій Таврії. Перелякані на смерть сусіди 
Попова, такі ж, як і він, кровопивці— пани Тернавський, Канкрин,

* Ця гора височить кілометрів за два від Василівни на березі Каховсько
го водоймища.— Пр им,  з апи су в ач а .
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Гарнабарський, Писарев, Стрюков, Бродський та інші,— позбігалися 
у василівський замок і сховалися там від народної кари. Та дарма...

Сидять пани у великій залі, раду радять. Коли це вбігає до них 
Івап та як закричить:

— Ой утікайте, панове, бо мужики вже в замку!
Наробив слуга переполоху, а сам узяв та й сховався у сусідньому 

покої. Але так сховався, щоб видно було, що пани робитимуть. 
А вони всі посхоплювалися — і хутенько один за одним зникли за 
маленькими дверцятами. Подався тоді Іван до наймитів, з якими 
був у змові, та й каже:

— Полізли прокляті! Біжіть на Лису гору та отам-то й отам-то 
заваліть вихід, а я вже сам тутечки впораюсь...

Завалили наймити і слуга таємний хід з обох кінців, а тоді скли
кали народ, розповіли про все і давай гуляти на волі. Велика радість 
прийшла в наш край, а панам — погибель.

Довго після того було чути під Лисою горою якийсь гуркіт. Одні 
казали, що то пани там між собою б’ються, а інші,— що то чорти їх 
під землею мордують. І з того часу стали люди обходити Лису гору 
десятою дорогою... Та й тепер ще туди мало хто потикається. А як 
найде коли гроза, то все чомусь по тій горі, панській могилі, блискав
кою б’є. Одним словом, прокляте місце!

НАРОДНИЙ МЕСНИК

Було, як ідеш колись — ще до затоплення наших плавнів — низо
вою дорогою з Больбатової * на хутір Червоне Побережжя, то десь 
на півдорозі минаєш урочище Поштове. Це якраз там, де тепер перша 
водокачка Північно-Рогачицької зрошувальної системи стоїть. Так 
ось що старі люди про те урочище розказують...

Давним-давно колись проходив тут битий шлях із Криму до Ні
копольської переправи, а на північ від того шляху, понад річкою 
Кінською і широкими лиманами, стояв дрімучий ліс. І жив у тому 
лісі зі своїми товаришами мужній бунтар по імені Кузьма. Всі навко
лишні поміщики боялися того лісового чоловіка, як вогню. А най
дужче боявся його благовіщенський пан Іваненко.

Були в Кузьми з Іваненком особливі рахунки, бо з панської ласки 
за свою волелюбну вдачу він ще юнаком аж на сибірську каторгу 
потрапив. Багато років мучився кріпак у Сибіру, а тоді втік якось, 
повернувся в рідний край, зібрав собі, як той Кармелюк, ватагу 
покривджених панами відчаяк і став мстити за народні сльози.

Далеко пішла слава про Кузьму та його хлопців. Бідні люди за 
нпх богу молилися, а багаті — проклинали. Знали про месників 
і чумаки, які тут щороку в Крим і з Криму проходили. Як поверта
лися, було, чумацькі валки додому, то обов’язково зупинялися біля 
Кузьминого знамена. Знамено — це така висока дерев’яна тичка 
з прив’язаним угорі кінським хвостом, щось на зразок запорізького

* Неофіційна назва с. Єлизаветівки Василівського р-ну, що після 1954 р. 
злилося із с. Балки.— Пр им,  з а пи с у в а ч а .
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бунчука. Виставляв його Кузьма посеред шляху, а біля нього про
стилав широкий полотняний рушник. Чумаки добре розуміли, що 
все те означає, і з кожного воза сипали на рушник по жмені солі. 
А тоді вже рушали далі.

Одного разу поставили братчики знамено, засіли при дорозі в лозах 
та й ждуть чумаків, що от-от мали показатися з боку Гайманової 
могили. Коли це бачать: якась карета вигулькнула і швидко до них 
наближається. Насторожилися хлопці: якщо пан, то провчити треба!

Карета — все ближче й ближче... Дивляться Кузьмині товариші: 
ні, це не пан... А хто ж?

Під’їхав незнайомець до знамена, зупинився та й каже сам собі:
— Що воно за чортовиння?
— Ні, добродію, це не чортовиння!.. Це знамено отамана Кузь

ми! — голосно промовив один із братчиків, вискочивши на дорогу 
і вхопивши коня за поводи.

— Чого тобі треба, голодранцю?! Що ти за чоловік? Геть з дороги: 
губернаторська пошта їде! — сердито закричав подорожній.

— А-а... губернаторська пошта? — обізвався з кущів Кузьма.— 
Ну, то це вона нам призначена...

Схопили хлопці переляканого на смерть поштаря, відібрали 
в нього грамоту з печатками і подали ї ї  отаманові. Той обережно 
розгорнув, щоб печатки не попсувати, прочитав (читати на каторзі 
навчився), а тоді як гукне:

— Хлопці, братчики мої! Воля! Царський указ про скасування 
кріпаччини!

— Та невже?! Оце так-так! — загомоніли Кузьмині товариші, 
втираючи сльози від радості.

Зрадів навіть отетерілий поштар та й каже:
— Ну, то давайте, я цей указ панові Іваненку мерщій повезу!
— Е, ні, чоловіче добрий! Повезу панові цю грамоту я... Ану, 

знімай свій мундир, а тобі мої хлопці якусь лохматину позичать. 
Зачекай мене, я не забарюся. Вчасно в свою губернію повернешся,— 
відповів Кузьма.

Переодягся отаман у казенний мундир, сховав за пояс пістоля, 
наказав своїм побратимам, що треба, і подався поштовою каретою 
до Іваненка в маєток. Приїхав, знайшов пана в покоях, віддав йому 
грамоту та й каже:

— Пан губернатор звеліли негайно муяшкам прочитати.
— Добре,— кая^е поміщик,— прочитаю... Можеш, голубчику, не 

турбуватися і спокійно повертатися в губернію.
— Ні, проклятий мучителю! Знаю я тебе... Заховаєш грамоту, 

мовби й не було її. Скликай людей і читай зараз же, бо тут тобі 
й амінь! — прошепотів Кузьма Іваненкові грізно на вухо і показав 
оком на пістоля під полою.

Здогадався пан, хто перед ним. Звелів усіх кріпаків своїх скли
кати й прочитати їм царський указ. А як прочитали, Кузьма миттю 
вскочив у карету — та тільки його й бачили! Оговтались пан і його 
посіпаки, та вже було пізно... З того дня і пропала кріпаччина у на
шому краї.
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Ото такий був, розказують, Кузьма! Яка його подальша доля, 
ніхто не знає... Бідні люди ще довго згадували свого оборонця, і най
більший лиман у благовіщенських плавнях назвали Кузьминським, 
а те місце, де поштаря було затримано,— Поштовим.

ПРО ОПРИШКА ПИНТЮ

І

Пинтя ненавидів панщину. А панщина у Хусті збудувала замок, 
і пани там їли та пили.

Пинтя справив з граба гармату і поклав на неї залізні обручі. 
Гармату поставив на горі Чебрин і з тої гори розбив Хустський 
замок.

Як розбив замок, рушив зі своїми товаришами до Ясіня. Там мав 
коханку. Пинтю куля не брала. Коханці він показав, як можна його 
вбити: шрубом з кінської підкови, котра була перший раз на коні, 
і пшеницею, що стояла на дванадцятьох всеношних.

Рушили з Чебрина й прийшли до Тиси. Сказав Пинтя товаришам:
— Я хочу перескочити Тису. Як намочу ногу — помру, як ні — 

буду жити.
Розбігся, перескочив Тису, айбо намочив п’яту. Ішов, смутно 

співаючи:
Біжком, хлопці, біжком, бо западе стежар сніжком.
Ще би Рахів проминути й до Ясіня повернути,
До Ясіня та до Річки, до Дзвінкової Марічки.

Коли прийшли до Марічки, Пинтя постукав у вікно:
— Чи спиш, жоно, чи ночуєш, чи вечерю нам паруєш?

Марічка одвічала:

— Ой не сплю я, не ночую, бо вечерю вам парую.
Вечериця буде бивна, усім людям буде дивна.

Пинтя се слово зрозумів і сказав:
— Чи йдеш, жоно, отворяти, чи йти двері розбивати?

А Марічка одвічала:
— В мене двері остолові, а замки в ня оцільові.

Пинтя каже:
— Не поможуть двері твої, як підкладу плечі свої.

Та як підклав Пиитя лівоє плече:
Стали замки полівляти.

А як підклав правоє плече:
Стали двері попущати.



Зайшов Пинтя в сіни, а чоловік Марічки з вінця стрілив прямо 
в серце з рушниці, набитої пшеницею і шрубом.

Тоді Пинтя собі заспівав:

— Було тобі пе вірити й правду не казати,
Бо через твою бесідицю в землю повертати.

Пинтя б убив ціле Ясіня, такий був сильний, айбо не хотів. Тіль
ки сказав своїм товаришам:

— Беріть мене на топори, несіть мене в Чорні гори,
Най гуцула не збиткують, моє тіло най не миють.
Хрестик мені не кладіте, лиш косичку посадіте.

Коли вийшов на Чорну гору, доки йому яму копали, сидів. Тоді 
зайшов сам у яму і сказав:

— Сріблом-златом поділіться, по домівках розійдіться.
Із цими словами вмер, і його казка скінчена.

II

Опришок Григір Пинтя був румунського походження. Це була 
струнка, висока і плечиста людина. Серед своїх друзів відзначався 
силою і спритністю. Одягався просто й скромно. Любив ходити у по
столах і носив сорочку з широкими рукавами.

Панів і багачів страшенно ненавидів і скрізь, де тільки міг, 
робив їм пакості за те, що утісняли й знущалися над бідними 
людьми.

В тім часі у хустському замку засіли великі багачі, графи та по
міщики.

— Чекайте, шкуродери! Я вас навчу розуму,—говорив сердито 
Пинтя, коли задумав розбити Хустський замок.

Змайстрував з твердого дерева гармату, оббив ї ї  залізними обру
чами, зробив відповідні кулі і все це вивіз на гору Чебрин, що за 
Тисою. Гармату поставив на один величезний камінь і націлив на 
Хустський замок. Першим пострілом розбив покрівлі будинків. Дру
гий постріл розбив стіни. Багато панів загинуло, а ті, що залишилися 
в живих, порозбігалися, мов миші, залишивши у підвалах замку 
багато золота, срібла та різних дорогоцінностей.

А коли Пинтя пішов подивитися на замок, то там тільки руїни 
найшов і ніде ні душі живої. Потім на горі Чебрин викопав одну 
велику яму і там заховав свою гармату. Та так ї ї  заховав, що і по 
сьогоднішній день ніхто не знає, де знаходиться та гармата.

А до того золота і срібла, до тих дорогоцінностей, що залишили 
багачі, ніхто не може добратись, бо в підземеллі замку повно нечистих 
духів, які стережуть це майно.
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ПИНТЬОВА ПЕЧЕРА

У опришка Пииті було 12 товаришів. Вони ходили по всій околи
ці. Розбивали панські маєтки, забирали від панів золото і носили 
у Кам’янську печеру. Із церкви забирали дорогі речі і теж носили 
у тоту печеру.

Один з опришків сидів у цій печері і там постійно вартував, щоб 
хтось посторонній туди не зайшов.

Одного разу ішов туди вівчар із вівцями. Дивиться, а там якась 
печера і до того ж відкрита. Зайшов вівчар у тоту печеру, а там 
опришок сидить за столом. Побачив опришок вівчара і каже ііому:

— Бери, вівчарю, грошей, скільки можеш нести.
Набрав вівчар повно грошей, напхав поза широкий вівчарський 

реміпь, подякував опришкові та й пішов собі геть.
Потім вівчар загнав скоренько вівці у кошару, а сам заслав дру

гого вівчаря, щоб і той пішов у тоту печеру і приніс гроші.
Пішов туди інший вівчар, але тоді печера вже була закрита і він 

не міг ї ї  найти.

ОТИНІЙСЬКИЙ ЗАМОК

Понад двадцять років Семен Височан на Підгір’ї керував великим 
селянським загоном і громив татарські ватаги, які щороку нападали 
на карпатські землі. Височанці називали себе «побратимами». Вони 
визволили з татарського ясиру тисячі підгірян і тисячі ординців 
знайшли від їх шабель могилу на українській землі. Кримські мурзи 
та беї називали Височапа «карпатським шайтаном» і благали алла
ха, щоб він якнайшвидше забрав ненависного «гяура» до себе. Та 
аллах не дуже прислухався до правовірних. Височан і далі громив 

ординців, а нажиті в боях рани швидко гоїлися. Вчсочанцям одна
ково ненависні були й інші загарбники українських земель — поль
ська шляхта, яка жорстоко експлуатувала трудовий народ, позбавив
ши його будь-яких соціальних і національних прав. Загони Височана 
не раз громили шляхетські гнізда на Прикарпатті, чим завоювали 
собі велику прихильність і популярність серед народу...

...Отинійський замок був власністю пана Лукашевича. Здобути 
його одною фізичною силою було майже неможливо: в ньому шляхта 
зосередила велику кількість війська.

Полковник повстанчої армії Семен Височан із сотником Григою 
переодягайсь на шляхетських офіцерів, а весь загін — у гусарську 
форму, «панцерних старшин». Так однієї ночі підійшли до греблі, 
яка вела до замку:

— Забирайтесь геть з греблі, бо будемо стріляти! — гукнули 
грізно з-за огорожі.

— Як смієте так зухвало поводитися з королівськими офіцера
ми? — вигукнув обурено Семен.— Хіба не бачиш, хто ми? Скажи 
своєму панові, що коронний регіментарій Самуїл Лащ хоче його 
бачити! — бундючно наказав вартовому Семен.

Невдовзі «королівський регіментар» у супроводі цілого регімепту 
«панцерних» під вітальні вигуки шляхти в’їздили на подвір’я замку.
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— Гей, панове-братця, зрада! — зарепетував пе своїм голосом 
один шляхтич, який впізнав серед «панцерних» своїх кріпаків.

Шляхта закам’яніла з жаху. Отямившись, з вигуками: «Зрада, 
зрада!» схопилась за шаблі.

— Височан! Височан! — верещала шляхта.
На подвір’ї закипів бій. Шляхта люто рубалась з повстанцями, 

стріляла в них з мурів, з-за возів, з вікон і бійниць самого замку. 
Сам магнат Лукашевич, освітлений вогнищем, стояв серед замкової 
залоги, яка вела вогонь з мурів, і намагався своєю відвагою підтри
мати перелякану шляхту.

— З коней! — скомандував Семен, побачивши, що вершники — 
вигідна ціль для куль.— Пробитись до стаєнь і запалити їх, у них 
засіло чимало шляхти!

Повстанці повели пальбу по мурах і вежах над ворітьми, приму
сили вартових сидіти у схованках.

Раптом, показуючи па дерева, шляхта на мурах злякано закри
чала. Повстанці вже дряпалися по верховіттях. Драбини і сходи, що 
вели на мури з подвір’я, зароїлися людом, озброєним оглоблями, 
дрючками та сокирами. То йшли панські фірмани, конюхи та різні 
дворові слуги на очолювану Лукашевичем варту. Тепер шляхта, яка 
мала ще надію на підмогу, опинилася між двома вогнями.

Постріли стихли. На мурах закипів рукопашний бій. Хтось із 
«своїх» ударив колом по голові пана Лукашевича, і він стрімголов 
полетів униз, вдарився об землю, знепритомнів.

Тим часом встигла греблю перейти піхота. В бій вступали нові 
сотні. Шляхта, втративши надію на перемогу, стала кидати зброю. 
Битва за отинійський замок закінчилась перемогою височанців.

ОЛЕКСА ДОВБУШ

Було колись дуже давно, 250 літ назад, в той час, коли польська 
шляхта силувала простий народ панщинов, заводила кріпацтво, при
мушувала на себе робити.

В ті часи з’явився один з таких закріпачених по назві Олекса 
Довбуш. Приказав свому закріпаченому народу, що вже час мав би 
настати більше на панів не робити.

Поневолений народ радісно його окружив, слухав його розумної 
балачки того часу. Довбуш сказав до свого поневоленого народу 
зобратися мужньо і виявити справу, щоб піт і кривавий мозоль біль
ше не давав зарібку панам для їх розкоші. Що бог так дав, що з одної 
глини вийшов пан і кріпак. Зразу зібрав кругом себе Довбуш не 
менше 500 добровольців і заходив до польської шляхти, і їх змушу
вав відпустити закріпачений народ. Панська шляхта не могла з Дов- 
бушем нічого вдіяти. І аж зібрала великі сили проти жмені його 
легіонів. Довбуша примусили із зброєв в руках покинути таке діло. 
Олекса Довбуш був змушений оставити то діло. Зайшов у гори Кар
пати із вірними легіонами і промовив до них:

— Нам з таков маленьков жменьков не в стані вести боротьбу.
В той час, коли ці повстанці були, зброї вогнепальної у них не
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було. Вони здобували народну волю з сокирами і вилами. Олекса 
Довбуш підняв свою сокиру і затесав у камінь на схід сонця, про
мовляючи до своїх вірних легіонів:

— Розбігайтеся, женіться, а я тут сокиру, що затесав у камінь 
на схід сонця, залишу. Зміняться часи і прийдуть такі часи, що колись 
за життя людського люду прийде така міцна рука, що цей топір 
видвигне і передасть у руки людські для покарання їх гнобителів.

Багато історичних людей, письменників, поетів і простих людей 
за той топір знали, але той топір у камінь так крепко був затесаний, 
що його ніхто не міг витягти століттями.

А у року 1939 із приходом визволительки Червоної Армії та мо
гутня сила із сходу сонця видвинула той топір і передала в руки 
пониженому народу, який ожидав сотнями літ. І ми своїми власними 
очима бачили, як нащадки гнобителів шукали захисту, просили по
щади, якої для них уже не було.

ЯК ДОВБУШ ДІСТАВ СИЛУ

Він був ще малим хлопцем і пас вівці в полонині. Та й він тоти 
вівці загубив. То йшов дощ, блискало, а він шукав овець. А той, 
щез би, плісав на плиті — дражнив сі з богом, а громи не могли його 
побідити. Він стрілив і вбив того, щез би. Як він його вбив, прихо
дить до нього чоловік і питає сі його: «ІПо ти хоч за се, що ти єго 
вбив?» Він тілько собі зажадав, аби був сильний і мудрий.

Той сказав: «Ти дістанеш силу!» І тогди виросли му на голові три 
золоті волоски, і він від того мав таку силу, що ’го сі кулі не брали.

ТОПІРЕЦЬ ДОВБУША

Мала мати сина Олексу. Файний, дуже сильний був. Минуло йому 
п’ять років. Вийшов він якось надвір і почав собі гратися, майстру
вати і зробив добре витесаний топірець. Увійшов до хати та й каже:

— Ади, який я собі топірець зробив. А як май трохи підросту, то 
стану такий, що жодний мене не подужа.

Дивилася мама на сина та й раділа. За пару літ ішла вона в ліс 
по дрова та взяла з собою хлопчика. Ходили, ходили вони довго по 
лісі, аж ось Олексі щось спало на думку і він каже мамі:

— Свій топірець я заб’ю в пеньок, і його ніхто не витягне, тільки 
я сам, як прийду через кілька років.

Минуло Олексі шістнадцять років. Став він підбирати собі вій
сько. Приймав до себе не всіх, а тільки найкращих та найдужчих, 
що мали і розум, і силу, були відважними. Робив Олекса так: з висо
кої гори спускав колесо. Котилося воно дуже швидко. А внизу стояли 
люди і чекали, щоб показати свою вправність. Якщо хто на ходу 
перестрибував те колесо, то той вважався сміливцем і брав його 
Олекса до себе воїном.

Жили тоді хлопці у печері, яку самі видовбали. Зробили в ній 
стіл і лавиці кам’яні, де засідала рада. Приходили туди таємно, бо 
за ними слідкували жовніри. Був у печері таємний хід, про який 
ніхто з жовнірів навіть не здогадувався.
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Якось повів Олекса своїх товаришів у гори, де він забив топірець, 
як ще з матір’ю ходив по дрова. Підійшли вони до того пенька 
й Олекса каже:

— Ану, хлопці, тягніть цей топірець!
Та ніхто не міг витягти.
Раз прийшов Олекса до матері:
— Мамо,— каже,— я тепер найдужчий у горах. Мій топірець 

ніхто, крім мене, не годен витягти.
А мати в сльози:
— Тебе багачі збираються вбити.
— Не плачте, мамо, не побивайтесь. Мене ніхто не знає, як убити. 

Тільки вам скажу, що вбити мене можна дев’ятьма зернами ярої 
пшениці.

Підслухали ці слова сільські багачі, довідались, як можна вбити 
Олексу, та й пририхтували все.

Коли він на другий день повертався від мами, то його із засідки 
застрелили. Лишилися товариші самі. А топірець, як він його забив 
у дерево, так і до сьогодні там сидить у горах.

Тому опрпшок називається Довбушем, що задовбав свій топірець 
у дерево навіки.

ДОВБУШЕВА КАРА

Там, де задимлені гори підпирають небо, де шумлять з буйним 
вітром ялиці, на зеленій Гуцулії, в Космачі пишнім, виростали два 
брати — Іван і Олекса. Дуже любилися змалку. Як набралися сил, 
то пішли заробляти. Іван слугою став у космацького пана, а Олекса 
пас вівці громаді.

Виростали брати, набиралися сил, з кожним роком все більше 
бідили. Іван довго служив. А коли прийшлося платити, то пан вигнав 
його, мов пса, з двору.

Розлютився Іван і подався в опришки. А за ним і Олекса невдовзі. 
Відважним легінем був Довбуш Олекса. Довго страх наганяв панам 
з цілих околиць, боронив бідний нарід од лиха. Та найбільшу злобу 
мав на пана із Космача, котрий скривдив Іванчика — брата. Все 
чекав, щоб помститись.

Як зійшли з гір сніги, розпустилися буки, зібрав Довбуш побра
тимів і вирушив у Космач на пана. Як підходили горами до Космача, 
то на поляні коло Проруба відпочили на хвилю при ватрі. Слово 
поза словом, та й розмовились з вівчаром панським. Той оповів все 
про замок.

— Пан тепер в Космачі,— каже,— під великою вартою. Довкола 
замка — висока мурована стіна з бійницями. На кожнім вуглі по 
сорок хлопа з піками й пістолями, а декотрі то із крісами. Ото цілу 
зиму пан нарід так мордує на морозі і сльоті. Вони уже ждуть-ви- 
жидають, би-сь на поміч прийшов.

Як те вчув лиш Олекса, наказав своїм хлопцям готуватись до 
штурму на Космач. Наварили смоли, наробили куль з неї, стяли 
моцну ялицю і з тим рушили в замок.
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Підходять, дивляться — коло вогнищ за брамою поспиралася вар
та па киї і про щось між собою гутарить. Нараз пси як забрешуть — 
зчинився лемент і тупіт. Але Довбуш вже знає, як тут бути. Кинув 
псам кулі з смоли — вони раптом затихли, а сам скок через мури і — 
в замок. Як пан лемент зачув, то схопив два пістолі і бах-бах просто 
в двері опришкам. Спритно Довбуш одскочив, лиш йому руку пора
нило, і як кинеться — просто на пана. А сей пан сильним був. Ухо
пив він Олексу за груди, аж кості в плечах захрустіли. Тут доспів 
міцний легінь з Жебйого та як одверне панові, то той в сіни аж геп
нув. Схопили опришки пана, міцно зв’язали, аж той зайойкав од 
болю: «О, єзус!..»

— А що, пане, болить?
— Ой болить, матко боска!..
— Отак і мені болить серце за кривди братової, пане!
Олекса зі злості зрубав пана в кусні, пустив замок з попелом 

і пішов у сині гори далі боронити хлопську правду.

КОЧУБА, ДОВБУШЕВА ГОРА

Уникаючи переслідування урядового війська на Верховині, Дов
буш спустився з гір і зайшов у ліси Придністров’я. Вихором налітав 
він на панські оселі, розправлявся з панами по заслугах, розганяв 
панських посіпак, забирав коштовності й роздавав злидарям.

Тремтіли пани, дивлячись, як палають садиби їхніх сусідів, по
спіхом обмуровували свої двори високими мурами, посилювали охо- 
ропу. Але Довбуш зі своїми легінями вдавався на хитрощі, й панам 
не допомагали навіть високі мури.

В цей час у Горошівцях жив пан Янут. Добре в’ївся він у печінки 
своїм підлеглим. На панщину гонив усіх, не щадячи ні малих, ні ста
рих. Ласим оком поглядав на молоденьких кріпачок, щоб котру гар
нішу з-поміж них забрати у прислугу собі, а потім збезчестити, віку 
вкоротити нещасній. Крім кривавої панщини люди мусили щонеділі 
приносити йому дарунки. І горе тому, хто наважувався порушити 
цей порядок. Такого гайдуки шмагали гарапниками, що аж кров 
сикала.

Почув про цього здирця Довбуш і вирішив покарати його. Але 
й пан не дрімав. Маєток свій так укріпив, що й миша не прослизне 
туди непоміченою. День і ніч по мурах сновигали озброєні вартові, 
день і ніч сурмили тривогу. А Довбуш засів собі у печері на Кочубі.

Придивляється до панських витребеньок і думає, який би то спо
сіб знайти, щоб покарати пана. Але тим часом не дармує й пан. 
Спостерігає заграви то над Боянчуком, то над Юрківцями, то в Доб- 
ринівцях. Спостерігає й зубами скрегоче. Пише універсали, обіцяє 
за голову Довбуша сто талярів.

Але минає день, другий, минає й тиждень, а Довбуш і не думає 
нападати на нього. Що ж це має значити, чи не подумав Довбуш 
взяти його якось підступно? А далі терпець увірвався, і він посилає 
вивідати щось про Довбуша. Пішли гайдуки в ліс, підійшли аж до 
Кочуби, але далі бояться йти, знають, що як попадуться Довбушеві
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до рук, то доведеться покуштувати того, чим вони так щедро гостили 
селян — березової канчуги. Пленталися вони лісом, пленталися 
й здибали старого діда.

— Добридень, діду!
— Добридень, хлопці. Добридень!
— А що це ви тут сновигаєте, збираєте гриби, чи, мо’, до Довбу- 

ша ходили?
— Що ви, хлопці, що ви? Це я йду до Горошівців та й заблудився 

в лісі, боже ня прости.
— А звідкіль ви і чого вам треба до Горошівців?
— Я сам аж з-під Чорновець, а до Горошівців іду ворожити.
Гайдуки переглянулися.
— То ви, діду, ворожбит?
— Аякже. Вгадую і по звіздах, і картами кидаю, і з руки читаю.
— То знаєте що, ходіть поворожіть нашому панові, чи довго його 

буде мучити той лайдак Довбуш.
— А чо’ ні. Можна поворожити і панові, аби лише заплатив.
— Ну, то ходім борзо.
Зміряв пан діда суворим поглядом і каже:
— Ну, ворожи, старигане! Кажи, доки гуицвот Довбуш буде мене 

мучити? Але знай, правду скажеш — винагороджу, а ні — то діста
неш сто канчуків!

Дивиться дід панові на долоню й щось мурликає під носом.
— Та говори вже, старцюго, не мугикай собі під носом!
— Пане,— каже дід,— ваші кам’яні мури Довбушеві не взяти. 

Але почувайтеся, бо він прийде до вас з-під землі.
— Що, зробить підкоп? Га! Га! Га! Та я посилю варту так, що 

й курка не запорпається, а не те, щоб Довбуш підкопався!
— Як знаєте, пане, але я вам сказав правду.
Пан дав наказ патрулювати навколо підніжжя мурів, а діда зали

шив на якийсь час біля себе, щоб покарати, бо надто впевнений 
був, що той збрехав.

Та тияодень минає, а Довбуша нема та нема.
— Ну, старе стерво, за правду, яку ти мені сказав, завтра тебе 

так винагороджу, що ворон кістки твої клюватиме! Готуйся до 
канчуків!

— Добре, пане! Ваша воля,— каже дід.
А про себе нишком бурмоче:
— Та що дасться видіти, чиї кості ворон клюватиме.
У неділю, за встановленим порядком, до панського двору прийшли 

селяни з дарунками. Пан велів усіх пропустити, а сам сів на ганку 
у крісло, щоб подивитися, що хто приніс.

Один селянин приніс гуску, другий курку, третій кошик яєць, 
четвертий малин, п’ятий грибів; кожний викладав все це перед па
ном. Пан із задоволенням покручує вуса, але щось не втямпть, 
дивиться і кількох дебелих чоловіків не впізнає.

«Невже я так погано знаю своїх підлеглих?» — думає собі.
А ті поскладали да{)И панові до ніг, стали збоку і чекають, бо вій 

не велів розходитися, хотів прилюдно покарати діда-ворожбита.
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Останнім, злегка шкутильгаючи на праву ногу, підійшов до пана 
високий чоловік. Одягнений він був по-селянському, тільки хрест мав 
коштовний. На голові тримав він мидницю, прикриту хусткою.

— Скажи мені, чоловіче, як ти називаєшся і що ти приніс мені 
за дарунок на голові? — питає пан.

— Називаюся я, пане, Олексою і прийшов до вас з таким дарун
ком, на який ви давно заслуговуєте,— сказав той, посміхаючись.

І, кажучи це, поклав перед паном мидницю, розкрив, а там була 
звичайнісіпька собі свята землиця.

Пан витріщився на нього і засопів.
— Ти що, галгане! — закричав пан.— Кажи, що це означає?
— А чи я вам, паноньку, не казав, хто прийде до вас під зем

лею? — відповів спокійно дід-ворожбит.
— Довбуш?! — скрикнув, полотніючи, пан і схопив з-за пояса 

пістоля.
— Не гарячкуйтесь, пане! — відповів дужим голосом дід-ворож

бит, блискавично вийняв з-за пазухи пістоля і, випрямившись по-мо
лодецькому, наставив його просто панові у груди.

— Дякую, Іваночку, за добру службу,— сказав «дідові» лагідно 
Довбуш, що стояв поруч.

— Варта! — прохрипів пан. Але і варта вже була обеззброєна 
тими людьми, яких пан з самого початку ніяк не міг впізнати.

Поміж селянами почувся радісний гомін.
— Довбуш, Довбуш!
— ІЦо ж, пане, не допомогли тобі ні кам’яні мури, ні залізні 

брами, ані вірні вартові! Давай-но сюди гроші, які злупив-єсь 
з народу.

Не було іншої ради в папа, як вволити волю славетного опришка, 
бо все ще жевріла в нього надія, що буде помилування.

А Довбуш забрав коштовності, тут же пороздавав їх людям і про
мовив:

— Скажіть мені, людоньки, чи жити ще цій пикатій паскуді на 
світі, чи гинути? Чи помилуємо ми його, чи стратимо?

— Стратити! Стратити катюгу! — гукали люди.— Відрубати йому 
голову!

— Бути по-вашому,— сказав Довбуш.
І звернувся до пана:
— Ну, паночку! Добре тп в’ївся в печінки. Видиш, як вони за 

тобою обстають! Хлопці! На гілляку п’явку!
— Ага, пане! Ви казали, що сьогодні мої кості ворон клюватиме, 

але доля потурбувалася і поставила на моє місце вас,— в’їдливо впік 
пана «дід-ворожбит».

— Клятий шпигун! — прохрипів пан, але його вже піхто не 
слухав.

Ще мить — і пан теліпався на липі, двір палав полум’ям, а Дов
буш з хлопцями попрощалися з людьми й подалися до лісу на Кочубу 
відпочити.

Ще якийсь час опришки погуляли понад Дністром, а коли вже 
панів витлумили, коли з Карпат підтягнули військо, щоб знищити
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Довбуша, він зібрав хлопців і повернувся на свою улюблену Чор- 
ногору.

Кажуть, що Довбуш мав па Кочубі свої льохи зі скарбами. І зараз 
ще бовваніють там два камені, неначе двері.

КАМІНЬ ДОВБУША

Гуляв наш опришок, до смерті гуляв. Не одна стала пуста крам
ниця купецька, та й не трошки кровці сплинуло з панського тіла. 
Гуляли красні легіники, гей би на весіллі! Бо волі бажали.

Але одного разу забарився Довбуш, гуляючи при дубовім столі. 
Та й обступило його військо смоляків на високій горі, з усіх боків 
обступило. Нема де дітись. Та легіники не мали страху: заспівали 
вони тоді веселої своєї пісні.

їх  спів, неначе грім великий, прокотився по всій Верховині — 
над Говерлою, над Черемошем, по всіх плаях карпатських, аж шишки 
падали з ялиці зеленої. Перестрашились смоляки того співу, а стар
ший їх наказав схопити живцем Олексу Довбуша.

І забряжчали топірчики, затріщали пістолі та кріси, і полилася 
свіжа кровця ворогів. Б ’ється-б’ється Довбуш, рубає панів у пень, 
а кінця-краю не видко: багато було вороженьків.

Та не перестрашився наш опришок — красний легінь. Вибіг він 
онди на ту во гору, що над рікою, став на ній і сміється з ворогів. 
А ті аж зубами скрегочуть. Кинулись на гору до нього. І сталося тоді 
диво: схопив Довбуш шмат величезної гори й жбурнув ним з усієї 
сили в смоляків. Покотилася кам’яна брила з страшенним тріском 
та гуркотом.

Зі страху кинулись в ноги смоляки, та то пусте було: ніхто з них 
не зостався в живих, всіх їх потолочила на смерть он та каменюка 
(старий показав рукою на камінь, якого в народі так і називають: 
Камінь Довбуша).

КАМ’ЯНА ЖАБА

Там, де Черемош тече, де гори Карпати з двох боків обступили 
його бурхливі води, там з давніх-давен непорушно стоїть велетень- 
камінь, схожий дуже па жабу.

Ще коли горами ходив Олекса Довбуш зі своїми легінями-оприш- 
ками, а за ними полювали пани та підпанки, сталося отаке чудо-диво.

Прибігли обдерті, кров’ю змальовані два гуцулики-брати. Відшу
кали вони Довбуша й донесли про те, що в селі Мариничі, у долині 
Черемошу, зібралося того панства і жовнірів, як хвої та листя в лісі. 
І всі оті пани та посіпаки раду радять, аби засідку зробити та на 
Довбуша пастку придумати.

І коли отаман теє почув, він, недовго думаючи, вигукнув:
— Не діждуть, сучії сини!
І заклав два пальці в рот, свиснув. На той незвичайний свист 

вмить зібралася ватага. Віп розповів усім про те, що коїться. Оприш
ки радили йти і наступати всім своїм загоном, потопити в Черемоші 
усю панську зграю.
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— Крові багацько буде пролито з нашого брата,— заперечливо 
сказав Довбуш.

— А яким способом ще можна рахунки з ними звести? — допиту
валась гуцулія у свого отамана.

— Я зведу, раз силу мні народ таку дав,— запевнив розбурханий 
гурт Довбуш.

При всьому люду отаман забрався на найвищу кам’яну скелю, що 
в Усть-Путилі височіє, відколупав топірцем брилу з неї, перехрестив 
і жбурнув через гори на той бік, де зібралося панство.

І чим далі летіла брила, тим вона більшала й більшала. А коли 
наблизилась до місця, пани почули над головами незвичайний шум. 
Звели очі до небес — брила затулила сонце і великою чорного хмарою 
опускалася донизу. Панство кинулося врозтіч, куди хто. Однак не 
встигло, бо кам’яна брила падала вже з такою швидкістю, що всіх 
захопила і придавила на саме дно річки. А трупи злих панів, опо
відають люди, поїли жаби. Тому-то камінь, що й досі серед Черемошу 
стоїть, схожий на жабу і є пам’яткою тих далеких днів.

ДОВБУШОВА КИРНИЦЯ

Є у нашім селі на полонині кирниця, яку називають Довбушова. 
Кажуть іще старі люди, що колись у нашім лісі ховався від панів із 
своїми легінями Олекса Довбуш. Дуже сильний був чоловік. Єдним 
плечем міг зсунути угод хати.

Мали вони в лісі свою криївку — колибу. Там вони жили. Часто 
з полонини спускалися в село, помагали бідним людям, помагали 
грішми, дещо в роботі, но ніколи не сміялися з бідного чоловіка, 
а лиш з багатих.

Були озброєні крісами, тому що пани полювали иа Довбуша та 
його легінів. Вони відбирали у багатих гроші, худобу і давали всьо 
тото бідним, що не мали нічого.

Коли пани визивали на них цісарів з войськом, Довбуш з хлоп
цями своїми знов йшли в ліси. Коло свої криївки вони увиділи єдно- 
го разу невелике джерело. Олекса сам повідбирав каміння. Потом 
приніс камінні плити і поставив коло кирниці. Змучився, сів відпо
чити: положив руку на єдну з плит, так відтоді і лишилися сліди 
Довбушевої руки. І по нинішний день люди видять слід і дивуються 
з сили красного легіня.

А вода в тій кирниці студена та здорова, ніколи взимі не замер
зає. А вліті косарі все ходять до неї, щоби ся папити та поговорити 
про давнину. І цвітуть коло неї чічки, яких ніхто більше ніде не 
видів. А кирницю з тих часів називають Довбушовов.

ДОВБУШЕВІ ЧОБОТИ

Придибали з мандрів п’ять ремісників. Стали біля лісу, поруч 
якого ріка хлюпала водами.

— Отутечки поселення наше буде,— вирік старший.
Почали рихтуватися до осідлості. Напочатку викопали яму в
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землі. Травиці насушили і понаносили, аби м’яко спати. Зліпили з ка
міння піч, ватру розклали. А дим крізь земляний отвір виходив.

Харчами ці люди були небагаті — їли ягоди, гриби та рибу свіжу. 
Хоч і була вже на світі сокира, та їм не дісталась. Оповідають, що 
згодом лісоруби з Верховини подарували їм. Отоді зайшлі й першу 
хату у Підгір’ї збудували. Взруб змайстрували, а цвяхами служили 
чопи дерев’яні. На чотири вугли зав’язали, а всередині поділили иа 
хороми і дві цимбри. В одній цимбрі спали, в іншій майстрували: 
за фахом шевцями були. Хатина вдалася на славу. І піч змурували. 
Тільки в ті часи горна пе виходили па дах, а в хороми, і тому дим 
через каглу валив.

Пошили перші чоботи, яко образок, відтак пішли іі зарібку шука
ти. Два залишилися на доматорстві, а решта розійшлася Карпатами. 
І дізналися цро Довбуша. Люди оповідали, що є такий чоловік,— 
у постолах і сардаці ходить та ще за собою сто легінів водить. 
А в кожного випуцований топірець, тобівка старовіцька, порошниця, 
ще тарапник є, найфайніша дзьобня і стрівба порєдиа. І ще довіда
лися, що Довбуш світ рівняє: в панів гроші забирає й бідних ними 
наділяє.

Зійшлися згодом шевці в хаті. І кожпий про щось мовив. Най
більше про опришків говірки було. Відтак таку ухвалу утвердили: 
найфайнішого олепя зарубати і шкуру з нього зняти. А з тої шкури 
пошити чоботи для Довбуша, аби мав силу добру і бізував бігати, 
як олень швидконогий.

Та не мали мірки, не знали, не відали, які ноги в опришка. І знову 
пішли в Карпати. Там розповіли лісорубі: про силу Довбушеву.

— Чоботи тре’ великі,— сказали,— і шити не простими нитками, 
а сухими жилами найгрізнішого звіра лісового. Бо опришок Довбуш 
таку силу має, що від його кроків земля ся здригає.

Шевці із Підгір’я зловили такого звіра. І чоботи моцні пошили, 
скориставши для цього ведмежі жили.

За всіма почестями тодішніх часів послали чоботи в Карпати 
і доручили їх Довбушеві. І ходив отаман опришків у них доти, поки 
це взяли ’го на топори і занесли до Чорної гори.

А хата в Підгір’ї, де чоботи шили, й понині стоїть коло Кам'ян- 
ської гирли.

ДОВБУШ І КОЗАК ВОЛОС 

А

Давно-давно, де зараз долина Волосянка, було село. Серед людей 
жив там добрий хлопець Волос. Пішов той Волос в козаки служити. 
А тим часом пан вислав людей десь у Карпати, все село переселив. 
Прослужив Волос 25 літ, додому вернувся, а де було село, вже ліс 
поріс. Шукав своїх, та не знайшов, бо тато і мама десь у Карпатах 
на панщині вмерли. Вернувся Волос та й над кручею, при дорозі 
бурдей собі викопав. Як чує, що пани їдуть, то стане на скалі під 
дорогою та хап за колесо! Четверо коней, як вкопані, дальше ані
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руш. От Волос вийде, панські капшуки витрусить, гроші забере. 
Чи надійде, чи над’їде чоловік, то Волос вийде і все віддасть. Казали 
ще старі люди, що він па Футейці * здибався з ватагом Довбушем 
і там в печері радилися, як папів бити. Є в печері такий камінь, 
як вівтар, то на ньому Довбуш з Волосяном склали присягу на по
братимство; в тій печері вони й молилися. З тієї пори люди і нази
вають ту печеру Вівтарем. Не любили пани Волоса, як і Довбуша, 
розбійником називали. А люди дуже любили, називали отаманом, 
ватагом, синів своїх у ватаги до Волоса і Довбуша слали.

[ВОЛОС І ДОВБУШ]

Б

Було це, людоньки, дуже давно, вже не за нашої пам’яті і не за 
пам’яті дідів наших.

Ходили по світі, добрі люди, Волос, чи ще й Волох, він був у пас, 
а там десь по Карпатах ходив з добрими хлопцями Довбуш. Робили 
одне і те ж саме діло — панів били, людей від панських рук відри
вали, але один одного не знали в лице, лише здалека перегукува
лись. А то були такі міцні люди, що як крикне котрий тут, у нас, на 
Товтрах, то туди в Карпати чути.

Та й, бувало, вийде Волос та й кричить: «Ге-гей!» А йому відти 
відповідає Довбуш: «Го-гов!»

І от настав великдень. Вийшов Волос па вершину Футейки та 
й кричить: «Гей, го-гов!»

Відповідає йому: «Гей-гей!» — Довбуш.
— Ти чуєш мене, Довбуше?
— Та чую!
— Ходи до мене, яйце свячене розлупимо та й розговімося!
— Та як же ж мені піти, коли вже пізно, дивися, ген скоро 

сонце начне сходити. А то як ти думаєш, а там ти й до полудня пе 
дійдеш!

— Не журися, Довбуше, зараз я тобі міст построю!
Та й вишарпнув волосину із чуприни Волос та й пустив її по 

вітрі в сторону Карпат і як подув, так і протягнувся міст від Медо- 
борів аж в самісінькі Карпати і конем раз, раз, раз, туди, сюди, гоп, 
гоп, і через річки, через гори, через доли так Довбуш і впинився 
коло Футейки, так і ввійшов до печери.

Здибалися вопи, похристосувалися та й каже Довбуш до Волоса:
— Що ж, брате, де ж будемо облупляти?
— Ходи,— каже,— в мою печеру, то там будеш бачити: єсть 

у мене вівтар, перед вівтаром обберемо яйце та й розговімося, як всі 
добрі люди. А там і на побратимство пристанемо.

— А як же ж його на побратимство пристати, десь треба присягу 
приносити. Як іти десь до палацу, до урядовців — пани схватять. 
Іти до церкви, чи до костела — ксьондзи й попи продадуть. Давай,

* ііалза гори.— Пр им,  з а п и с у в а ч а .
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брате, отут, де ти молишся, на тому вівтарі і присягнемся один одно
му на побратимство.

Ото й підійшли вони до каменя, який досі люди Вівтарем нази
вають, надрізали собі руки, кров змішали, самі обнялися, розцілува
лися і з тої пори разом панів били. Що Довбуш б’є в Карпатах, що 
Волос б’є на Поділлі — все одне виходило. Як було тяжко людям 
у Карпатах, вони до Волоса ховалися, як було тяжко людям на По
діллі — до Довбуша тікали. Було то, люди, дуже давно та й бадиллям 
поросло.

ГАЙДАМАКИ В УМАНІ

Як узяли гайдамаки Умань, то сіли на стольцях серед города да 
й звеліли позвать панотців. От і привели до їх базиліян. То отаман 
і каже: «А що, панотці, ми вас завсігда слухаєм. Послухайте ж ви 
нас хоч раз, а ми вас наградимо».

Тиї бідниї трясуться, кажуть: «Що звелите, вельможниї пани?» — 
«От що: візьміть ви хрести да пройдіть по улицям і одправте по
хорон».

Базпліяни побрали хрести, ходять по улицям, правлять похорони. 
А народ плаче по всьому городу. І самі базиліяни правлять да 
й плачуть.

Як кончили, отаман наградив їх червінцями да й каже своїм: 
«А що, хлопці, бачите, пани у яких хороших жупанах ходять? А ви, 
бідахи, часом і сорочки не маєте. А нуте, лишень, берітесь за діло!..»

ПРИГОДИ ГАЙДАМАКІВ У СМІЛІЙ

Гайдамаки брали Смілу разів три, чи що. У первий раз як при
йшли, то пані заховалась у льоху, а панна у грубі; тілько панну таки 
знайшли і замок розграбили. А потім узяли панну і хлопця Федірку 
та вивели аж до Курилової могили, а там ватажко змиловавсь та 
й каже: «Іди ж, панно, та моли за мене бога, а то б ти на сій могилі 
полягла!»

І хлопця Федірку пустили. А се було зімою. Панна ж таки хоч 
у черевичках бігла по снігу, а Федірка босий.

А в другий раз приходив ватажко Вовчок та й став коло Костян- 
тнніва, у Шолудьковім садку; душ їх десяток тілько. Стоїть він там, 
а повк поляків, почувши, що тут гайдамаки зібрались, притягнув аж 
із Білої Церкви та й наткнувсь на той садок. А Вовчок як вискочить 
звідти, то жовніри назад! А Вовчок той і сам невеличкий, тілько 
плечистий, шельма, і па невеличкому конику, та як узяв їх гнать, 
то так ратищем і на той, і на той бік їх і кладе. А на ньому був кажа
нок, то з-під того кажанка кров так і ллється, що по ратищу біжить 
у рукав. Та як догнав до смілянської греблі і вони вскочили в Смілу, 
тоді вернувсь та й каже: «Отак Вовчок! Жене ляхів повчок!»
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САВУР-МОГИЛА

На Савур-могилі колись-то жив ватаг Савва і держав шайку роз
бишак, таких, як сам. Жили розбійники в таких землянках або курі- 
нях. Куріні їхні були понад могилою, бо й досі зосталися глибокі ями.

Біля могили, якраз над великим чумацьким шляхом, що зветься 
Ростовською дорогою, стояло ратище. Було, як нічого їсти сердегам, 
то вони винесуть повсть або ряденце, простелять біля ратища і по
кладуть на ряденце те все, що в їх посліднє зосталось і чого треба — 
чи там риби, сухарів, хліба, пшона, солі, цибулі або там чого друго
го — і виглядають чумаків.

Проїздять мимо чумаки, подивляться на рядно, то вже й знають, 
яку подать їм треба давать: той висипле сухарів, той солі, той риби 
і їдуть собі з богом. А як же котрий чумак не догадається, а більше 
того, що не захоче дать, го його грабили, а непокорний, то й били,— 
було всього. На простого чоловіка, було, ніколи не кидались, а па
нам, так уже, кажуть, доставалось.

КОЗАК ЖИЛА

Ще-то те діялось за гайдамаччини. Жив собі пап по прізвищу 
Зозуля; у нього був козак і звався віп Жила. Ото раз Зозуля за 
віщось побив свого козака. Козак не стерпів і на другий день утік од 
нього до гайдамак та й написав над панськими ворітьми:

Казав козак Жила,
Що не буде Зозуля жива.

Пан, вставши рано, побачив написане на воротях. Коли там через 
якийсь час приїздить Жила чоловіка так з тридцятьма до того пана 
Зозулі. Угледів їх пан, догадавсь, чого вони приїхали, та й не знає, 
де йому дітись. От бігав-бігав, а далі на горище та в цибулю й за
ховавсь.

Коли це в’їхали вже в двір гайдамаки. Жила кидається на всі 
боки — нема пана. На той час бігало по дворі папське хлопча. Жила 
й питає: «Де пан, що нема?» Хлопець і каже, що батько заховався 
па горище. Ото Жила на горище та до пана із списом, а гайдамаки 
кричать: «Не бий, то скаже, де гроші заховав». Коли се пан з Жили- 
ного списа додолу тільки джвяк. Так справдилось слово Жплине.

ПЕРЕБУВАННЯ МАКСИМА ЗАЛІЗНЯКА 
В ЧЕРКАСАХ

...На другий день у петрівку рознеслась по Черкасах чутка, що 
йде якесь військо. А ми тоді були ще хлопцями. То люди бояться, 
а нам байдуже: сказано — діти.

— Побіжим, побіжим, що там за військо!
Побігли за Білазерську царину, аж справді йде військо, таки 

настояще. Попереду їце отаман на буланім коні, у кармазині. Шапка 
на йому сива, чоботи сап’янці, пояс шалевий, за поясом пістолет, 
при боку шабля. Ото ж був сам Максим Залізняк. Не старий іще
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чоловік, літ, може, сорока, а може, й більше; на виду повний, кругло
видий, уродою хороший, на взрост невеликий та плечистий; уси руся
ві невеличкі; за ухом оселедець. А за ним усе по два, усе по два, 
з ратищами, і у передніх пар, може, у трьох, ратища з короговками 
двойчатими, так що оце половина буде біла, а половина красна, 
а знову половина жовта, а половина чорна, або червона, або синя. 
А по самому заду йде чоловік з десяток пішо без ратищ і без усього, 
а тілько колки позасмалювали та й ідуть. То вже винники, тощо, що 
поприставали в гайдамаки.

От ми й стали коло шляху, по праву руку, і шапки познімали. 
А він, порівнявшись із нами, та й каже:

— Здорові, сучаки!
А ми кажемо:
— Здорові, пане!
— А що ви, не орете?
— Ні, пане.
— А ми ж оце почали орати!
Та й поїхав у город через ту улицю, де тепер старий базар, та 

поза Паціною, де тепер живе Іщеико, що служить у суді; і приїхали 
вопи прямо до замку, через міст. Башта була одчинена. Я вже не 
бачив, хто й одчинив. Уїхали в замок, самі стали в ряди, а ратища 
в козла поставили. А Залізняк крикне:

— З коней!
От вопи позлізали і поприв’язувалп коней коло конюшні у копо- 

в’язей. А отаман з десятьма, може, чоловіками пішов прямо до по
коїв. А назустріч йому вийшло з покоїв чоловік теж із десять, 
з отаманом Бузьком, із Цесарської Слободи. Познімали перед ним 
шапки. І він, прийшовши до них ближче, зняв шапку, та зараз і на
дів; а вони усі перед ним без шапок.

— А здорові,— каже,— козацтво!
— Здоров, отамане батьку!
— А де ваш отаман?
От отаман до його й вискочив з купи, без шапки. А він і собі 

шапку зняв. Обнялись, поцілувались.
— Ну, просіть же на кватиру.
Пішли в покої.
А пани вже давно убрались на той бік Дніпра, іще як почули од 

Андрійця, що гайдамаки похваляються їх перев’язать [...]

ЧУДНИЙ БУВ ТАКИЙ

Так от, ми з братом Мусіем п’ятим коліном від дядька Григорія 
Савича приходимося. Звісно, ми не по книжках... А от дід, було, 
кажуть, що були онуком Григорія Савича. Як ото старі були зроби
лися, то вже яка там з них робота, так, було, й розказують про Ско
вороду Григорія. Не знали ми тоді, що воно таке за чоловік отой був, 
це вже тепер от нам пояснили, а проте слухали, бо цікаве розка
зували...

Був, казали, в сім’ї Сави Сковороди, мого прадіда, ледаченький
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хлопець. Якось ні до чого не придатний був: ні в хаті, ані на полі. 
Як ще зовсім малим був, сидів, було, за хатою, між дітьми; діти хоч 
пісочком граються, а цей ні, тільки дивиться. Було, кажуть, і очі 
йому діти піском позасипають, а він тільки рукавом обітреться і на
віть матері жалітись не побіжить... Чудний був такий.

Як підріс, послав батько його вівці пасти, так нова біда: як пішов, 
так і пропав — сидить у полі зрання до вечора, аж уночі пригонить 
отару. Не знаю вже де, ну вивчився він трохи читати, і з того часу 
вже зовсім пропав хлопець, ніякої вже з нього роботи не стало. 
І в свято, і в будень одно тільки знає, що в книжку дивитися.

Одного разу він так отих книжок зачитався, що й не побачив, 
як у нього вівцю викрали. Не витримав старий Сава, добре провчив 
хлопця за таку штуку. А на ранок утекло хлоп’я хтозна-куди. По
шукали його скрізь, алї через місяць почутій, що Грицько на дале
кому селі людські вівці пасе. Попас ото до покрови, трохи грошенят 
заробив, а тоді вернувся додому, просить батька пустити його до 
Києва вчитися. Подумав-подумав Сава та й вирішив: воно однаково 
ледащо, хазяїна з нього не буде, а як до Києва послати, то хоч па 
дяка вивчиться. Так-таки то Грицькові і сталося — пустили його до 
Києва вчитися. Що вже потім із нього сталося — не знали дід. Каза
ли, що чули від людей, наче таки вилюднів хлопець, як у літа вві
йшов. Правда, пі на попа, ні на дяка не вийшов, так якось розжився 
грошей і в науку пішов, і людей навчав. А як він тих людей на
вчав — дід не знали.

Я САМ БИ ОДРУБАВ СВОЮ ГОЛОВУ

Коли найсвятіший синод узнав про праведне життя Сковороди, 
то вирішив за всяку ціну добитися того, аби Сковорода надів рясу 
чи попа, чи монаха, а потім і маптію архієрея.

До Сковороди синод послав двох попів для переговорів. Вони були 
певні, що Сковорода без вагань стане опорою синоду і царського 
трону. Уповноважені синоду сказали одверто, що Сковорода монахом 
буде рік, а там стане архімандритом, а потім — єпископом.

— Значить, коли я стану єпископом, на мої груди надінуть золо
тий хрест? — запитує Сковорода.

— Так, надінемо не тільки золотий хрест, а й золоту панагію,— 
відповіли уповноважені синоду.

— Значить, коли я буду єпископом, на мою голову надінете зо
лоту шапку? — запитує Сковорода,

— Так, як єпископові, надінемо золоту митру,— спокійно відпо
віли попи з синоду.

— Митру 8 дорогоцінним камінням? — запитав Сковорода.
— Неодмінно,— відповіли попи.
— Значить, щодня, щогодини тримати у руках золото, дорогоцін

не каміння!? — крикнув Сковорода.— Коли б на мою голову наділи 
золоту шапку, я б сам одрубав свою голову разом із золотою шапкою.

І прогнав попів.
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ОБРАНА РОЛЬ

Як не тягли Григорія Савича до чинів високих, але він залишився 
вірним своїм ідеям. Про це свідчить розмова його з харківським гу
бернатором. Той їхав вулицею Харкова з гайдуками і, побачивши 
Сковороду, що сидів на пішоході, послав свого ад’ютанта до нього.

— Вас кличе до себе його превосходительство.
— Яке превосходительство?
— Пан губернатор.
— Скажи йому, що ми не знайомі.
Ад’ютант з острахом переказав відповідь Сковороди тому. Губер

натор послав його вдруге.
— Вас просить до себе Євдоким Олександрович Щербинін.
— А,— відповів Сковорода,— про нього я чув, кажуть, добрий 

чоловік.
Підійшов до губернатора, поздоровкався.
— Чесний чоловіче! — сказав губернатор.— Чом ти собі не возь- 

меш ніякої видатної посади?
— Шановний добродію,— відповів Сковорода,— світ подібний до 

театру; щоб грати з успіхом, як слід, треба брати роль, підходящу 
до своїх здібностей. Я її маю.

ДЖЕРЕЛО ЛЮДСЬКОЇ РАДОСТІ

Багатий пан кілька разів посилав до Сковороди кращих коней 
і карету. Та Сковорода їхати до пана не хотів. Тоді пан сам поїхав 
до Сковороди. Сів пан на голій лаві і просить поради:

— Тяжко мені без радості жити. Ні слава, ні золото, ні моє багат
ство — ніщо не може дати спокій моїй душі. Моє серце слухали кращі 
лікарі світу, моє тіло купалось у всіх цілющих водах Європи, я тисячі 
карбованців щомісяця по монастирях розсилаю, а спокою на серці 
нема, радості не знає душа моя.

Сковорода приніс косу, граблі, вила, сокиру, поклав до ніг пана 
і говорить:

— Це єдине джерело людської радості. Працюй, працюй, працюй. 
Зароблений у поті кусок хліба житнього вилікує всі хвороби — ду
шевні й тілесні — і принесе радість.

НЕ МОЖУ СМІЯТИСЯ, КОЛИ ПЛАЧУТЬ

Пан Томара дуже поважав Сковороду, учителя його сина, і був 
дуже вдячний за те, що Григорій Савич своїм вихованням майже 
воскресив кволого, завжди хворого, вередливого Василька і перетво
рив його у здорового, міцного, сильного, хороброго юнака. Лікарі, 
які лікували Василька, дивувалися і не знали, що говорити. Чудо? 
Ось чому багатий пан Томара нічого не жалкував для вчителя свого 
сина. Щедрі були подарунки Сковороді, але все це скоро зникало, 
і Сковорода знову ходив у старенькій свиті, постолах, літом — у со
лом’яному брилі, зимою — у шапці. Де все дівав Сковорода, Томара
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не знав і не перечив ніколи йому розпоряджатися своїм добром. Одно 
Томарі не подобалося: Сковорода завжди був мовчазний і сумний. 
Не витерпів Томара і запитав, чому Сковорода невеселий?

— Хіба я можу сміятися, коли навколо кріпаки плачуть,— від
повів Сковорода.

ЗА ЦАРСЬКИЙ ВІНЕЦЬ — МАЗНИЦЮ

Запитали Сковороду:
— Григорію Савичу! Що б ти робив, коли б тобі цариця дала 

тисячу десятин землі?
— А я всю землю роздав би кріпакам, щоб вони мали власний 

клапоть землі.
— Григорію Савичу! Що б ти робив, коли б цариця дала тисячу 

кріпаків?
— А я б усім кріпакам дав волю і благословив би їх на всі чоти

ри сторони,— відповів Сковорода.
— Григорію Савичу! Що б ти робив, коли б тобі цариця дала 

мішок золота?
— А я б за те золото викупив сотню кріпаків і дав би їм волю,— 

відповів Сковорода.
— Григорію Савичу! А що б ти зробив, коли б цариця дала тобі 

свою царську корону?
— А я б царську корону проміняв на мазницю з дьогтем і від

дав би Трохимові, щоб не позичав у діда Якова.

ВОДА КРІПАКА КРАЩА 
ВІД МЕДУ ПАНСЬКОГО

По дорозі до міста Григорій Сковорода зайшов на хутір, зупинив
ся в хаті бідаря переночувати. Були саме великодні свята.

Попросив Сковорода у кріпака холодної води. Жінка запрошує, 
чи не випив би з хижі сирівцю. Чоловік гірко посміхнувся і каже:

— Хто ж тепер сирівцем частує? Адже ж свята великодні. У панів 
тепер вина заграничні та й інші деякі селяни не без горілки, лише 
ми одні...— і не доказав.

Сковорода з великою насолодою випив кухоль холодного сирівцю 
і  каже:

— Вода кріпака краще від меду панського.— І потім додав:
— Ніякі вина заграничні не порівняти з сирівцем цим хатнім. 

Спасибі вам, брати мої.

Я — БРАТ ВАШ

Дідусь і його онук-хлопчина пасли вівці на царині. До них піді
йшов Сковорода, поздоровкався і сів на траві, щоб відпочити. Дідусь 
упізнав Сковороду і запитує його:

— Скажи мені, чоловіче добрий, хто ти єсть?
— З панами — пан, з кріпаками — кріпак.
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— Нам, бідним людям, хочеться знати, хто ти?
— Я — ваш брат,— спокійно відповів Сковорода.
Дідусь відповів, що у нього немає брата, що він був у батька 

один, бо всі восьмеро дівчата були.
Сковорода піднявся, підійшов до діда, взяв його руки у свої та 

й каже:
— Я усім брат таким, як ви. Я брат усім тим, хто робить хліб,— 

і поклонився дідусеві.

[ПРО ГАРКУШУ]

І

Гаркуша був кошовий отаман і в його — шайка розбійників... Він 
багатших ограбляв, а бідніших награждав. Вийшов він, по зорях 
подививсь і каже товаришам:

— Не йдіть воровать, бо піймаєтесь сю ніч.
І вони не послухали, поїхали у Лубни і обікрали лавки. Упала 

пороша, сніжок. Потім вони слід губили і ніяк не згублять, і стали 
вони передами назад, а п’ятами уперед. І вони у хуторі Сотницькому 
половились, а бочонки у ставок кинули. Кажуть, Черкаський підгля
дів ті гроші, вийняв і з того забагатів. Як погоня з Лубен прибігла, 
оступили кругом хату, а Гаркуша ї  каже:

— А що, хлопці, не слухали мене? Я казав, не їдьте сю ніч 
красти, а то половитесь.

Тих забрали, а він вийшов з хати, узяв граблі — лежали на хаті— 
і пішов помежду сторожою і його не бачили: лицяруватий він був! 
Після сього, года через три, він явився додому і жінки не було дома. 
Він дав дітям бубликів в’язок три і сказав:

— Се ваш батько рідний, я — в чумаках.
Та пішов на вгород, одкопав скіпець і витяг грошей багато.

II

Гаркуша з двома розбійниками приїхали до пана Зеленського на 
хутір. Ворота були замкнені; Гаркуша узяв замок у руку і який 
не буде замок — у його в руці одімкнеться. Уїжджа в ворота, каже:

— А їдем, хлопці, а й возьмем, хлопці, та поймаємось.
Приїхали до кімнат.
— Ну, хлопці, а як його лізти? Не вліземо у двері. Коли б так, 

хлопці, щоб і тихенько. Вилупуйте вікно!
Вилупили вікно і ніхто не чув: ввійшли в кімнату, зв’язали пана 

у кімнаті, щоб він не вискочив.
— Ну, беріть, хлопці, тепер сміло ці два бочонки. Він хоть і по

чує, то ми втечемо.
Узяли гроші, повиходили надвір, посідали на коні. Казав Гаркуша:
— Виїздіть, хлопці, тихо.
А хлопці розігнали коні, коли б швидче утекти. Коні, як стали 

бігти, дуже затупотіли. Прокинувсь пан.
— Що таке за стук? Хто там такий?
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Скрізь сплять і не чують. У найбільшій кімнаті — залі, вікно ви
луплене і забраті гроші.

— Ох, мені лихо! — кричить пан.— Рятуйте мене, чи ви спите, 
чи ви так лежите? У нас злодії були, нас обікрали!

Позбігались люди.
— Сідлайте коні та біжіть їх проклятих половіть.
Побігли люди, стали їх нагоняти; вони стали дужче тікать, 

кажуть:
— Мабуть, не втечемо!
Добігли до ставу, з розмахом кинули два бочонки і самі стали 

тікать. Два втекло, а третього поймали, привели до пана.
— Викаж мені, з ким ти ворував, у мене гроші взяв. Скільки 

вас було?
— Я сам, пане.
— Брешеш, кажи!
Не признавсь. Звелів його пан закувать. Ведуть його в острог, 

вийшов Гаркуша, каже:
— Гляди, хлопче, не засидься.
Привели його в острог, а він у трубу виліз, спустився додолу, 

зскочив і до Гаркуші явивсь.

МИРОН ШТОЛА

Хоть був Штола у неволі скований і хоть як його били погано, 
то Штола однако був веселий. Він сміявся, жартував з людьми, що 
стояли на варті. Бо він знав, що вже його мусять вартувати, бо інак
ше була би кара людям. Ой жвавий був той Штола! Руки, як коновки 
грубі, груди, як двері широкі, а плеччя грубі, як опіцки.

Бувало, ходить Штола по подвір’ю. Прийде ід вартовому та 
й каяіе:

— Ану, стань мені на руку.
Та й покладе руку на землю, а чоловік стане йому на долоню, 

а Штола підойме чоловіка на долоні против себе отак, як муху. По
хитає чоловіком та й покладе на землю.

Б ’ють Штолу та пласують, аби сказав, котрі його побратими, 
•а Штола каже: «Той та отой — то мій побратим». А ті беруть та б’ють 
тих, на кого скаже Штола. Він не казав на тих, хто з ним ходив, але 
казав на тих, хто на нього висвідчував або робив засідки. Так що 
усіх зрадників добре напарили, а Штола лиш сміявся, що так розум
но робив. Про цю подію згадується в співанці за Штолу:

Котрі були перші газди у цілій громаді,
Вони тепер поставали Штолі на параді.

ВИТІВКА ЗАСОРИНА З ПАНЕЮ

Раз стрів Засорин бариню, їхала кудись каретою.
— Давай гроші!
Та зразу і оддала, не спорилась. Забрав він гроші та й дає їй ніж.
— Нате вам цей ножик, то вас ніхто не потривоже.
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А він такий здоровенний ножаку подає.
Приїхала та бариня в город, об’явила і ножик той представила. 

А там, як розбили колодочку, зняли риховки,— аж там червінців 
удвоє проти того, що він у неї взяв.

ВТЕЧА ЗАСОРИНА З ОСТРОГА

Як взяли його в острог, йому заманулось прокатитись на своєм 
коню. От він і проситься.

— Нельзя,— говорять.
— Позвольте хоч посмотріть.
— Ето можно.
Привели у двір коня. Засорин ще проситься:
— Позвольте хоч по двору прокатитись.
— Можно.
А на воротях поставили полк солдат. Тільки він сів, проїхав тро

хи, доїхав до стіни — тілько його і бачили, так і подавсь через стіну. 
Тут: «Лови, лови!» — куди тобі.

Через часа три приїздить прямо ув острог.
— Я ж вам,— каже,— казав, що вернусь, от і вернувся.

ПРО САВУ ЧАЛОГО

І

Сава Чалий умів чаклувати, недаром люди називали його чаклу
ном. Гнат Голий знав про це і вирішив перехитрувати Саву. Ідучи 
мститися Чалому, Гнат насипав собі й своїм козакам у чоботи своєї 
землі. І коли Сава Чалий, знаючи про те, що йому готується помста, 
захотів дізнатися, де зараз перебуває Гнат із своїм військом, він 
увесь час одержував відповідь: «Вони ще на своїй землі». Завдяки 
цим хитрощам, козакам вдалося легко пройти до маєтку Чалого. Вони 
увійшли до Сави в той момент, коли він пив за здоров’я свого ново
народженого сина.

Між Савою і Гнатом відбувся такий діалог:

Г н а т :  Здоров, здоров, пане Саво,
Як ся маєш,
Далекії гості маєш,
Чим будеш приймати?

С а в а :  Породила жона сина,
То буду вас в куми звати.

Г н а т :  Як ти хтів з нами кумувати,
Було не йти наші церкви грабувати.
Та не прийшли ж ми, скурвий сину,
До тебе кумувати,
Але прийшли в тебе душу брати.
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Козаки взяли Саву на штики та й закололи. А жінка його з дити
ною втекла підземним тунелем, що був проритий за наказом Сави 
Чалого. Незабаром Гната Голого було вбито на краю города в Сте- 
пашках. Жителі стверджують, що його кістки знайшли і відправили 
у Гайсин.

II

Був у Сави Чалого ад’ютант Сорока. Одного разу Сава Чалий 
попросив Сороку принести бочку вина. Той і приніс під пахвою 
п’ятивідрову бочку з вином. Сава побачив це і злякався, що Сорока 
сильніший від нього, взяв і відрубав йому голову, та відрубав не 
зовсім. Після цього Чалий заволік свого ад’ютанта в лози, але служ
ниця врятувала Сороку.

Коли він одужав, то поїхав у Польщу. Там зібрав велике військо, 
щоб помститись Саві Чалому. А Сава був прозорливий: він знав, що 
йдуть по його душу. Але служниця підказала Сороці, щоб той набрав 
у чоботи польської землі, тоді Сава не взнає, далеко військо, чи ні.

Прийшов Сорока до подвір’я Сави разом з військом, а той якраз 
пив чай. Служниця відкрила Сороці ворота і він зайшов. Стали пи
тати, як Сава має себе. Сава сказав, що жінка народила дитину і він 
хоче брати їх в куми, а сам кинувся до зброї. Але Сорока з воїнами 
сказав: «Це тобі, пане Саво, не церкви в Січі грабувати!»

І відрубали йому голову. А Савиха втекла з дітьми.

САВА ЧАЛИЙ

Про Саву єсть пісня, тіко я ї ї  гаразд не складу, а покойний дід, 
було, часто співа і розказує про його. Колись, каже, яшв в Січі ста
рий козак Чалий, зроду не жонатий. Раз їхав він і найшов хлоп’я: 
воно блудило по стену. Оце і буде той самий Сава. Чалий взяв його 
за сина. Другий раз, саме в жнива, Чалий найшов другого хлопчика, 
голого, як мати народила; звали його Гнатком. Сава, кажуть, був 
задеракуватий, а Гнатко смирний і покірний. Як повиростали хлопці, 
то стали обидва козакувать в Запорожжі. От Савка чи довго козаку
вав, чи ні, а тіко взяв і передався ляхам. Там він оженився і зробив 
собі хату в таких пущах, що мало хто і знав. Набрав він собі шайку 
ляхів і давай їздить в Запорожжє грабувать церкви. З запорожцями 
вони теж обходились негаразд: оце піймають стіко там козаків і давай 
з живих шкури драть. Кошовий тоді кликнув Гнатка Голого (це його 
в Січі прозвали) і каже: «Ну, Голенький, знаєш ти норови Сави; 
піймай його, розсякого-такого сина, та привези в Січ».— «Чи піймать, 
то й піймать, єретичного сина, а тіко дай мені, тату, характерни
ків»,— одвіча Голий кошовому.

Той дав. До схід сонця понасипали вони своєї землі в чоботи, 
повтикали за сідла терну і поїхали.

Ой був Сава в Иемирові, в ляха на обіді,
Та не знав він і не відав об своїй гіркій біді.
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Приїхав додому, а у його була молода жінка Машка і баба-во- 
рожка на нрозвище Наталочка-Куховарочка. Сава до ворожки і каже: 
«Ану, кинь на карти, щось мені сни погані сняться». Та кинула 
і каже: «Сподівайся гайдамаків». «А де ж вони тепер?» «Ще в своїй 
землі». «Нічого,— каже,— не боюся я їх». Кинувся листи писать 
в Немиров, щоб збиралось військо, а Наталочка-Куховарочка сіла 
колихать дитину і співа:

Ой ну, люлі, ой ну, люлі, ой ну, люлі, спати,
Бо наїдуть гайдамаки до нашої хати;
Ой ну, люлі, ой ну, люлі, засни, малий блазне,
Через тебе, малий блазне, вся худоба брязне.

«Що ти, бабусю, кажеш?!» — пита Сава.— «Та це,— каже,— при
співую, щоб спало». Він уп’ять: «Кинь, бабусю, ще на карти, бо мені 
наче сумно». Кинула вона вдруге: «Біжать,— каже,— гайдамаки ще 
й досі в своїй землі та за лісами». Тіко що це сказала, аж ось Гнатко 
з козаками в двері.

— Здоров, здоров, пане Саво, здоров тобі в хату,
Здалека ти гостей маєш — чим будеш вітати?
— А чим же вас, милі братці, буду я вітати,
Ой дав мені господь сина, буду в куми брати.
— Та було б тобі, пане Саво, тоді в куми брати,
А як ходив ти до Гарду церкви руйнувати.
Як підняли пана Саву на три списи вгору 
Та вдарили об поміст — облився він кров’ю.

Прив’язали тоді пана Саву коневі на спину і повезли до кошового.

ПРО СОТНИКА ХАРКА

У Паволочі була у нього хрещена мати, з великого покоління пані. 
То він-то надіявся, що його не займуть, та напившись добре, як ліг 
спати, тоді та пані: «Тепер,— каже,— ляшки, маєте час, оступайте 
Харка!». То ляхи за нього»

Отже ще б вони його не стратили, коли б його коня не приковали: 
кінь би його визволив, не дав би йому пропасти; він би й губи, й зуби 
усім порозбивав і будинок розвалив, бо то кінь був лицарський. А то 
взяли бісові ляхи та й приковали за чотири ноги у стані. То кінь, 
як почув Харкову кров, то давай іржати; та вже нічого не врадив. 
А ляхи, як стали Харка рубать, то рубали аж три дні, та ніяк не 
порубають; і шабля позубилась гірш, як залізо. Та вже дорозумова- 
лись, щоб рубать його його ж шаблею. А в нього шабля була лицар
ська, то та шабля його й побідила.

ГАЙДАМАКА ІВАН СУХОПАРА

Ще то давно, за Польщі, був собі воїн Залізняк, а другий — воїн 
Іван Сухопара. Іван Сухопара був родом з Лебедина. Ще й тепер 
є в Лебедині Сухопари, є й левада Сухопарина, а коло левади і пасіка 
їх стоїть. Тоді ляхи нападали, а Сухопари одбивалися. Нікого так
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не боялись ляхи, як Сухопари. Оце, було, як набіжать ляхп в долину, 
а Сухопара нападе на їх та й вирубає усіх. Думали вонп та гадали, 
як би Сухопару з світу звести. От і довідались вони, що Залізняк 
їздить на коні, а Сухопара на кобилі. Та кобила була така прудка, 
що ні один лях було не дожене її. Що нападуть на Сухопару ляхи 
та поженуться, то він і втече на кобилі. Ото раз як напали ляхи на 
Сухопару, так один лях виїхав проти його, вибачайте, на жеребці. 
Сухопара хоче втекти та жене кобилу, а вона як зачула, що ірже 
л<еребець, та все повертає назад. Ото ляхи догнали ііого та й убили. 
Сухопару поховали коло самої дороги і поставили над ним низенький 
хрест з білого каменю. Ще як був я хлопцем та було їздимо з батьком 
з Матусова тим шляхом на Свинарку до млина, то бачив той хрест 
над шляхом. А тепер вже нема того хреста. Про того Івана Сухопару 
і розказував мені покійний батько.

ЯК СМІЛЯНСЬКИЙ к н я з ь  л о в и в  
ГАЙДАМАКІВ

Був собі якийсь смілянський князь. Він довідався, що коло Сміли 
в лісі появились гайдамаки та звелів своєму управителеві чи що 
(вже не пам’ятаю), щоб він їх забрав живими і, борони бол^е, щоб їх 
повбивати. От довідались якось, що гайдамаки збираються в однім 
місці десь у лісі; хотіли їх зловити, та ніяк не можна було: все, було, 
повтікають. А князь все приказує та сердиться, що їх не половлять, 
а далі каже тому управителеві, що як він їх не зловить, то йому буде 
погано. Управитель назнав те місце, де збирались гайдамаки вночі, 
підглядів, як вони сиділи кругом багаття, мабуть-то, кашу варили, 
чи що; набрав людей, закрався та й повбивав усіх сокирою. Князь 
сердився на його за те, що він повбивав їх, а він каже: «А як же я 
половлю їх? Вже мені аж докучило, що я їх не зловлю». Тоді каже 
князь управителеві, щоб він ішов до попа сповідатись, бо він зробив 
великий гріх. Пішов управитель до одного попа, а піп не схотів його 
й сповідати і не простив йому; пішов віп до другого — і той йому 
не простив. І ні один піп не зняв з його душі гріха і не схотів на
класти на його покути за той великий гріх.

ТУРБАІВСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 
НА ПОЛТАВЩИНІ

Мій дід Іван Іванович Передерій (жив 96 років) розказував, що 
він чув ще од свого діда таке.

...Оце саме Турбаївське село, ще тут жили українські козаки. 
Це була турбаївська сотня, яка ходила часто в походи проти татар 
і поляків. При гетьманові Лободі вони відмовились іти в похід. 
Просто стали називать, що старшини розкрадають казну. Казна — 
це ж гроші — і сама старшина наживалася. З цих самих турбаївців 
був у миргородському полкові скарбником Василенко, який свою 
хвамилію закинув, а назвав себе Базилевським і онуки Базилевсько- 
го — Іван, Грицько, Хведір і дочка Мар’яна хтіли підкорити під свою 
владу турбаївське населення.
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Усю цю полкову казну він загарбав собі, а потім купив собі 
маєток у містечку Остап’ї, а далі почав загарбовувати й турбаївські 
землі. Турбаївці почали скаржиться. Перш усього вони послали хо
даків у Петербург до цариці Катерини. Там вони найшли лубен
ського полковника, свого земляка, Коробку. Це Коробка їм пообіцяв 
їхню скаргу передати до цариці.

Ходаки повернулися, про все це розповіли всім турбаївцям, але 
все ж таки Базилевські творили насильство над ними: займали худо
бу, острови (там річка Хорол протікає) з соковитими травами. Потім 
турбаївці почули, що цариця в Києві, і послали туди ходаків до 
цариці, але вона не схотіла говорить з ними.

Турбаївці повернулися додому і на тих випасах, де паслася рані
ше худоба, вони стали пасти свою худобу. Базилевський визвав 
київського намісника, який также загрожував турбаївцям судом. 
Турбаївці не злякались його загрози, а обезоружили його охорону 
і навіть самого намісника в клуню заперли, а потім його прогнали. 
Верховодив турбаївцями сотник Цапко.

Потім, по наказу намісника, турбаївських представників затребу
вали в Городище (гор. Градіжськ), яке було повітовим містом. їх 
пішло 10 чоловік. Повітовий староста не став говорити з турбаївцями 
нічого, а наказав заперти їх у в’язницю. Через деякий час турбаївці 
довідалися на селі, що їх посланців закинули у в’язницю.

Зібралася вся турбаївська громада і пішла в Городище виручати 
своїх посланців. Турбаївці прийшли до Городища ноччю. Зняли стра- 
жу коло в’язниці, розвалили огорожу коло неї, розбили двері і ви
пустили своїх людей.

На другий раз турбаївців затребував катеринославський намісник 
Каховський. Вони послали туди своїх посланців, яким Каховський 
наказав:

— Всі ті землі, які ви захопили, ви повинні повернути Базилев- 
ському.

Повернувшись, турбаївці розказали громаді, що почули од Ка
ховського.

— Що буде, а ми будемо охороняти свою власність.
І ось якраз Базилевський зібрав бал. Наз'їздилось туди багато 

поміщиків-панів, які хотіли поглумиться над турбаївцями. Вони по
слали свою двірню займати всю худобу. Турбаївці розлютувалися 
і побили всіх панів.

Баби били їх праниками, чоловіки вилами, штилями (що солому 
носити), потім все майно Базилевських взяли під охорону.

Тут якраз вбили й Базилевських: Федора, Івана і Мар’яну, 
а Грицько Базилевський, який жив у Остап’ї, в той час не був тут 
і той залишився живим.

Баби як били, то так приказували:

Оце ж тобі, Мар’януша,
За тії півмітки,
Що не сами ж ми їх пряли,
Пряли й наші дітки.
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У Турбаї виїхав суд з Києва, який судив всіх турбаївців. Ну, 
цей же суд турбаївці також прогнали і охорону суда обезоружили.

Після цього знову затребували в Городище 10 чоловік заложників, 
яких у Городищі на майдані казнили: в цім числі попалися Цапко, 
Колубайко і інші. Кат катував їх. Батогами їх, прив’язаних до стов- 
бів, він бив до смерті.

В цей час, коли турбаївців катували, то громада вся турбаївська 
также прийшла сюди,— їх більше 1000 душ було — і з  лютістю на
кинулась на катів і на всю царську охорону, де відібрали своїх муче
ників. Декілька чоловік все ж кати закатували на смерть.

З цього часу у турбаївців стало вже огнепальне оружіє, бо вони 
з собою захопили од ції охорони, що стерегла майдан.

Після цього в Турбаї вже ніхто не навертався, а тільки через три 
роки знову Каховський став требувати турбаївців в Катеринослав.

Вони більш не пішли. І ще пройшло три роки. До Турбаїв 
під’їхало два драгунських полки і два козачих полки і ще деяка піхо
та. Остановились вони як будто би лагерьом.

Заходили, купували худобу в Турбаївці і деякі речі, а турбаївців 
не займали. Турбаївці заспокоїлися.

Ноччю, проти спаса, військо охопило все село Турбаївське, почали 
палить хати, повітки, солому, все, що не було, запалили, тільки за
лишилась одна церква.

Турбаївців вигнали всіх за село на гору поміж села Петрівка, 
розділили їх на дві часті і одну часть направили в Чаплину Балку 
на Катеринославщину, а другу — в Чорну балку на Херсонщину.

Людей зібрали із сіл Зубанів, Скринок, з Андріянівки і погнали 
в Турбаї. Все те, що не подогоряло, заставили, щоб його позносили 
до річки Хорола і поміщики наказали запрягти 60 рал (плуги ста- 
ринні).

Зорали місце, де стояло село Турбаї, а церкву розібрали і пере
несли в село Малу Кринку, і на це місце, де стояло село Турбаї, по
міщик Базилевський Грицько знову почав населяти людей з інших 
сіл: із Пустовітова, Андріянівки, із Великої Кринки і назвав це село 
Скорбне.

Оце ж він, поміщик, згадував, що його загинули два брати і сестра 
і ще деякі поміщики, що балювали в той час у Базилевських.

УСТИМ КАРМАЛЮК

Багато літ прожив я. Чув і забув багато, а про Кармаля дуже 
добре пам’ятаю. Обличчя його пригадується і постать...

Звідки прийшов Кармаль, ніхто не знає. Облюбував собі нашу 
гору: добрим пристановищем для нього була. Вкрита густим чагар
ником, а довкола обвивається річка. В тій горі і видовбав Кармаль 
з хлопцями склеп великий, мов дворець. Зайти — зайдеш, а вийти 
тільки сам Устим знав як.

Ховався вів по лісах. Живцем спіймати воліли пани Кармаля. 
По селах присилали накази, багато обіцяли за Устима, мабуть, дуже
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допікав їм. Та ніколи не видали бідні люди ватажка бідняків. Сам 
він бідним був. Багато мав золота, взятого у панів, та все роздавав 
убогим. Любили но селах його. А посіпаки панські по слідах гнались, 
та не такий Кармаль був, щоб у руки датися. Ось тільки бачили — 
а тут вже й нема. Військо боялось Кармаля.

Ще Довбуша хотіли вбити, та куля не брала. Аж тільки гудзиком, 
дванадцять разів посвяченим, стріляли. Довбуша взяло, а Кармалю 
нічого. Дужий та рослий був. Аршин плечі. І побратимів дужих мав.

По той бік гори жив Арсень. Зустрічались часто в лісі. Подружи
ли з Устимом. А про силу Арсенову, то вже казати нічого. Привів 
циган медведя. І захотіли знати, скільки ж важитиме волохатий ко- 
солапий. Поставили на дерев’яні терези. Стоїть медвідь на одній 
терезі, а на другу гирі кладуть. Поставили десять пудів — мало. До
дали ще п’ять, а потім ще три — і зрівнялись. Десь і Арсень взявся. 
З медведем поважитись хотів. Зняли гирі. Поставив ногу Арсень, 
а медвідь і догори пішов. Куди легший був за одну Арсеньову 
ногу. Сміється Арсепь та й каже цигану: «Ти не на ланцюгу веди 
його, а за вухо...» Довго сміявся і Кармаль.

Устим був здоровий, та й хлопці дужі. Пани казали — несамовиті. 
Багато облав було за Кармалем.

В неділю раненько десь не було Кармаля з хлопцями. А двері 
до склепу були відкриті. Пасла дівка худобу. Сама з Привороття. 
Вгледіла, що відкриті двері до склепу, та зайшла і набрала повний 
фартух золота. Йшла звідти і п’яти потовкла. Сушив батько гроші 
на вереті, на дворі. Бачив це Кармалюк, усміхпувся злегка та й на
казав, щоб більш так не робили. Добрий був Кармалюк.

Назустріч їхав пан. Шість коней запряжено в карету. Поклонився 
Кармалюк. А пан і питає: «Чи не зустрічав ти, чоловіче добрий, бува, 
де в лісі розбійника Кармалюка?». А Устим і відповідає: «Ні, любий 
паночку». Пан і поїхав далі. Та схопився Устим за колесо і стали 
копі. Свиснув. Вибігли хлопці. Набрали золота багато. А до міста 
йшли жінки, та все обірвані. Зазвав їх до себе Кармаль та й каже: 
«Беріть золото, хай діти ваші дома не плачуть... Як мене десь вб’ють, 
споминайте Кармаля...»

Та й пісню співали кармалюківці тоді:

Не захотів Кармалюк 
Цареві служити 
Та й пішов у темні ліси 
Хлопцями рядити.

— Як над’їде який купець 
Чи то пан багатий,
Візьміть, хлопці, оберіть —
Тілько й вашої плати.

Ви багатих обдирайте 
Та бідним давайте,
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І на мене, Кармалюка,
Всю надію майте.

Хоч я багатих обдираю,
Та бідним роздаю;
Розсудіть, добрі люди,—
Я гріха не маю.

ВТЕЧА З СОЛДАТСЬКОЇ НЕВОЛІ

Розповідав мені батько, а батькові дід, а дідові прадід, який бачив 
Кармалюка Устима Яковича. Служив він при панові у Головчинцях 
козачком. Пан їздив за границю, у Варшаву. Брав з собою козачка. 
Кармалюк познайомився з солдатами, які повстали в Австро-Венгрії.

Виріс Устим. Він хотів женитися. Пан не дозволяв. Тоді Карма
люк самоправно оженився, а пан за це вигнав його на Діброву, на 
пустир. Придбав він пару бичків і пішов раяти. Раз осаула вдарив 
Устима, а він тоді добре дав і йому, за що його завезли в Єлисавет- 
град у солдати.

При царі Миколі І водили «сквозь строй», це коли солдати по при- 
казу своїх старших повинні були бити своїх товаришів. Прийшла 
пора, коли й Кармалюку треба було підняти руку на солдата. Віп 
відмовився. За це його дуже били. Тоді не захотів Кармалюк служити 
царю. Вночі він зняв ворота в річку, обплів їх рогозою і поплив. 
Плив довго. Щоб не вмерти з голоду, він смоктав корінь татарського 
зілля.

На суші він у прошака взяв старенький одяг і рушив додому. Ось 
їде козак добре вбраний, везе листа від пана. Устим спинив коня 
за ногу, відібрав козакове вбрання і поїхав далі. їхав він на цьому 
коневі, доки той пе лоп. По дорозі побачив, що чумаки варять вечерю. 
Устим розказав їм про свою пригоду, попросив у них коня і поїхав 
далі. Поки добрався до Головчинець, то міняв троє коней, які заги
нули від швидкого бігу.

В селі він зібрав загін хлопців і подався до пана попередити його, 
щоб полегшив життя селян. Пан пообіцяв, бо боявся. А потім знову 
почав мучити. Тоді пана спалили.

[СИЛА КАРМАЛЮКА]

Пан, у которого Кармалюк був кріпаком, дуже не взлюбив його 
і давав все найтяжчу роботу, бо добре знав, якої то великої сили 
чоловік. Раз заставив викидати снопи на найвищу скирту. Кармалюк 
не схотів. Пан велів висікти його різками. З цеї пори Кармалюк став 
злим його ворогом і пішов у світ.

Прочув за нього цар і схотів побачити його, який-то він чоловік. 
Но Кармалюк утік з дороги, бо мав при собі таку силу, що як в тюрмі 
намалює на стіні човна, сяде туди з молодцями да й виїде на волю.

Також везли його в Сибір, но і звідти він утік, написавши на 
гряниці Сибіру, на стовпі:
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А втік же я із Сибіру,
З ТЯЖКОЇ неволі,
Хоць кайданів я не маю,
То ж я не на волі.

НЕ ПРИМУСИВ ПАН ЛЮДЕЙ МОВЧАТИ

Устим Кармалюк мав надлюдську силу. Він сховав смерть у бань
ку і кинув у ставок, де її  примулило намулом. Він міг примовити 
і подути на кайдани і вони розсипалися попіль. Міг намалювати 
лодку на стіні тюремної камери, сісти в ню і поплисти — втекти 
з тюрми.

Кармалюка дуже любив народ, бо був він за правду. Ось що роз
казують в нашому селі Зятківцях. Місцевий поміщик граф Холонев- 
ський дуже боявся Кармалюка і його послідовників. Вже Кармалюка 
й не стало, а його пани боялися. Граф заборонив навіть згадувати 
ім’я Кармалюка, співати про нього пісень. Непокірних карав нагаями 
на кобилниці. Панські холуї на догоду графові складали свої пісень
ки про Кармалюка, в яких паплюжили його. Такі пісеньки вони могли 
співати тільки на панському дворі, не виходячи з ними за поріг. 
Коли ж панові посіпаки пробували їх співати за селянським столом, 
то це їм дорого коштувало. їх  закривавлених виносили надвір. Біль
ше так співати вони не наважувались.

ЗА ЩО КАРМАЛЮК ПОКАРАВ ПАНА

Коли Кармалюк воював панів, то сильно жалів тих бідняків, що 
в солдати їх віддавали. У Галузинцях бачив раз Кармалюк, як з по
міщицького двору вели мужиків у путах. Узнав Кармалюк, що до 
чого, та й пише панові: «Ти, пане, розкуй вдовиного сина-одинака 
та закуй сина багатія Кирила, бо їх четверо в нього, а як ні, то чекай 
мене в гості у північ». Поміщик підготувався до зустрічі Кармалюка. 
Вже добре звечоріло, як приїжджає пан справник із сусіднього Мо- 
гилівського повіту з своїми стражниками: Кармалюка шукають. По
міщик не знає, як дорогих гостей частувати. Стражників на кухні, 
а справника до господи запрошують. Зозуля на годиннику двана
дцять кує, підводиться справник та так лагідно панові й каже: «А ви, 
пане, мою бумагу виконали, щоб вдовиного сина розкувати? Бо я — 
Кармалюк». Затрусився пан, а тут і «стражники» появились. Зв’язали 
всіх, забрали панське добро, самого пана так відшмагали, що він 
з півроку на стільця не сідав. Подався справник. А ранком серед 
мужиків і пішло: «Кармалюк — що чародій, бо крім справника 
і стражників нікого не було, а пана пограбовано, ще й відшматовано, 
ніби хлопа якого».
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КАРМЕЛЮК І ЛЮТИЙ ПАН

Був собі один пан — смирний-пресмирний, тихий-претихий, ла- 
скавий-преласкавий. Все облесно та з зітханням, та з поклоном, але 
люди боялись його гірш огню немилосердного, гірш чуми і мору лю
того. Бо як тільки не вийде який сердега на роботу вчасно, то так 
і знай, що пришле пан економа, і той забере у нього всього-навсього 
одну чвертку майна. А не вийде сердега другий раз, то вже половину, 
а як хто не послухається, то всю хатню утвар...

А бити, лаяти — боронь боже!.. Та скільки то горя з ним люди 
прознали, скільки сліз кривавих пролилось, скільки сиріт безталан
них лишилось, як матері з голоду та немочі на той світ приставились...

І от поїхав той пан раз до церкви. Висповідався та й їде цугом 
назад, але в лісі чує — кричить щось іззаду. Оглядається,— аж то дяк 
церковний біжить за ним та й кричить зачекати.

Стримав пан коні, а дяк каже йому, що так і так, ваша вельмож
ність, забули отець-батюшка, які гріхи ви йому сповідали, то й по
слали мене навздогін, щоб ви сказали ще раз, бо їм треба відмолю
вати ці ваші гріхи. Ну, пан бере та й каже знов:

— Сповідався,— каже,— щоб простив мені бог гріхи мої тяжкі, 
що я якось у святу п’ятницю масне в рота взяв, ще якось нехотячки 
кицечці моїй хвоста припер та ще фурману якось лайливе слово 
сказав...

— Ага,— каже дяк,— і то все, ваша вельможність?
— Все,— каже пан.
— Ага,— каже дяк,— то ви, ваша вельможність, забули ще один 

маленький грішок,— то ваше багатство, що ви його із сліз сирітських 
збудували.

Та й раз із себе дяківську одежу, а пан як побачить, що це Кар- 
мелюк, та й як наробить гвалту, а Кармелюк тоді — раз, бере одну 
тоиолину та й пригинає, бо ж сильний був, пригнув її та тоді моту
зок панові на шию — р-раз, та й каже:

— Ну, піднімайтесь, ваша вельможність, там уже й решту гріхів 
здасте,— та й пустив тополю догори.

І тільки вітер свиснув.

ЯК КАРМАЛЮК ПАНА ПРОВЧИВ

Розказують старі люди, що жив колись у селі Ляшковиці поміщик 
Левицький. Віп знущався з людей і любив різні забави і бенкети. 
Звичайно, запрошували силу гостей, наїжджало у двір багато панів 
і бенкетували у папа Левицького день, другий, а то й тиждень чи два.

Раз на такий баль приїхав Кармалюк. Було це так. На веранді, 
в домі пана Левицького, іде гучна забава. Гості п’яні, вже ледве на 
ногах тримаються. Певчі співають, музики грають. Паничі з панноч
ками у саду бродять.

У цей час на шляху показалась бричка, запряжена парою вороних 
жеребців. За бричкою їхало кілька вершників. Слуги пана Левиць
кого побігли відкривати браму і на подвір’я в’їхала бричка, накрита 
великим турецьким килимом. На землю зіскочив гарний з лиця
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молодий «пан» (Кармалюк). Одежа на нім дорога, коло боку шабля 
так і сяє, і міниться дорогими каменями і золотом. Панові Левицько- 
му він представився, як граф з другої губернії.

Забава продовжувалась. Гості ще випили і декотрі пішли спати, 
а пан Левицький вирішив прогулятися з «графом» — показати своє 
добро і багатство. Обійшли хазяйство і пішли в село.

Що ж побачив «граф» у селі? Хіба там хоч одна хата була подібна 
на житло людське? Стіни поперекошувані, стріхи попровалювані, 
вікна позатулювані катранами. Ні на подвір’ї, ні на дорозі живої душі 
вони не зустріли.

— Де ж люди? — питає «граф».
— Всі в полі жнуть.
— Так уже вечір, повинні повертатись люди з роботи.
— Е,— каже пан Левицький,— у мене не так ведеться. Коли 

жнива, то мужик на полю днює і ночує.
Ішли далі. Доходили вже до кінця села, за яким починався ліс. 

В цей час якраз підійшли до одної, хіба що найгіршої хати. Чути 
було, як в хаті плаче маленька дитина. Видно, давно вже плаче — 
вже тільки хрипить.

— Ну, а що, коли лишиться в хаті якесь мале або немічне старе 
і його нема кому доглянути, бо робочі всі в полі? — питає «граф».

— Хіба це моє діло? — каже пан.— Не можу я допустити, щоб 
добро моє на полю пропадало. Мужик витривалий, він витримає. 
Коли робить до крівавого поту, то дурощі в голову йому не лізуть 
і бунтувать не схоче, а впаде, як мертвий, і спить.

Пан посміхається до свого багатого гостя.
— Знаєте, рознеслася серед холопства чутка про мужицького 

вождя — Кармалюка. Так я даю їм того Кармалюка.
— Ну, що ж ,— каже «граф»,— спасибі вам за прогулянку, але пе 

хочу бути в боргу і віддячу вам за приємність.
Тут «граф» повернувся до пана і врізав йому ляпаса з усієї сили. 

Пан — як не стояв — тільки мелькнув ногами.
— Вставай, негіднику-душогубе! Я — Кармалюк!
Струснув Кармалюк паном і ще раз врізав його в морду з другої 

сторони. А кулак у Кармалюка був пудовий і твердий, як каміпь.
— Вставай, негіднику! — знов крикнув Кармалюк до чуть живого 

пана, знов струснув його за комір і третій раз врізав його кулаком 
У пику.

В цей час під’їхала бричка, а за нею вершники — то були хлопці 
з Кармалюкового загону.

— Що, хлопці,— каже до них Кармалюк,— треба і інших панів 
почастувати, повертайте коні, бо то ж пани будуть на нас обража
тись за нечемність.

Заїхала бричка знов у панський двір. Порозходились хлопці по 
всіх покоях шукати папів. Котрого де побачать, замалюють три рази 
в пику і до другого беруться. Оброблять другого — над третім тру
дяться. Вилітає панам хміль з голови, а зуби з рота. Ніхто не знає, 
що робиться. Пани були п’яні, а дворові ще не второпали, що таке 
і до чого воно, а, може, і розібрали, але не дуже були скорі панів
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рятувати. Поки довідались в чім річ — за Кармалюком з хлопцями 
вже тільки курява стала.

Через деякий час пани зібрали раду. Радять, що робити? Вирі
шили за всяку ціну Кармалюка зловити. Врешті вдалося їм замани
ти його в засідку. Що то була за радість! Пани святкували перемогу. 
Цілу ніч бенкетували. На рано вирішили їхати до губернського на
чальника розказати, що вражий син Кармалюк уже не буде по білім 
світі гуляти.

Тим часом Кармалюк у холодній опритомнів від побиття. Побачив 
він, що лежить на сирій землі у самім шматтю.

Кармалюк це була така людина, що у найскрутнішому становищі 
не тратить здорового розсуду. Здається, що вже нізвідки порятунку 
не може бути, а глянь,— Кармалюк і врятується.

Отож він почав думати, як з біди вийти. Обійшов він свою тюрму 
кругом, обмацав стіни, двері, а далі і вікна. В вікнах були грати. 
Кармалюк обмацав і їх. Йому здалося, що грати були такі старі, що 
в мурах виржавіли. Він попробував їх на силу (був хіба що найсиль- 
ніший з людей). Грати трохи подались. Кармалюк розхитував їх 
цілу ніч, аж поки не вивалив декілька каменів. Тоді він відігнув 
прути і виліз з своєї в’язниці. В цей час пан Левицький вже їхав 
в кареті до міста. Побачив його карету Кармалюк, коли переліз 
через мур панської садиби. Тут якраз паслися коні. Вскочив він 
на одного і погнав за каретою.

Тим часом пани довідались, що Кармалюка в тюрмі нема вже. 
Вчинили переполох і послали слуг в погоню. Виїхали слуги на шлях. 
Бачать — вдалині карета і один верхівець ї ї  доганяє. Догадались, 
хто то був. Погнали за ним. Кармалюк підскочив до карети, відкрив 
дверці і вскочив всередину. Незчувся пан, як був роздягнений до 
шмаття. Кармалюк взяв і викинув [пана] на дорогу. Візникові крик
нув поганяти коні. Засвистів бич і коні помчали з усієї сили.

Вихором налетіли пани і слуги. Побачили пана в білизні. Не 
розібрались, збили його нінащо.

А карета помчала вперед. Поїхав в ній Кармалюк робити доб
рі діла.

ПАНСЬКІ ГОСТИНЦІ

Було це тоді, коли Кармалюк з Сибіру повернувся. Пішов він на 
шлях, що веде до Летичева, засів у лісі біля дороги й сидить.

Саме тоді неділя була і люди йшли до Летичева на ярмарок. 
Дивиться Кармалюк — іде одна бідно вбрана жінка. Вийшов він 
з лісу й питає:

— Не втомилась, молодице?
— Ой втомилась, чоловіче добрий, та ще й спина болить від пан

ських гостинців.
— Яких же це гостинців?
— Та били нас; і вчера били, і позавчера. І мене, і чоловіка мого. 

Давай їм подать, та й годі. А де ж тих грошей взяти, коли й самим 
їсти ніщо і продати нема що. Оце взяла дві останні курки й несу 
до міста.
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— Ти так рано йдеш, не боїшся, що Кармалюк з лісу вийде? 
Кажуть, що він знов об’явився.

— А чого ж мені боятися, чоловіче добрий? Нехай багаті бояться, 
пани нехай трусяться. Бідних Кармалюк не кривдить. О, господи, 
пошли Кармалюка на нашого пана, щоб помстився за нас, бідних!

Жінка перехрестилася. Вона вже хотіла йти далі, але Кармалюк 
затримав її, вийняв з гаманця 100 карбованців і поклав у руку.

— Я знаю ваше село і вашого пана. Перекажеш йому, що я скоро 
до нього навідаюсь.

Жінка аж рота розкрила з дива. Вона вже догадалась, що се Кар
малюк. А той повернувся і пішов собі в ліс.

Пани тим часом пронюхали, що Кармалюк знов об’явився. Зібра
лися вони та й почали раду радити, як його впіймати.

Того ж вечора Кармалюк зібрав своїх хлопців і прийшов до пана. 
Заходять вони до покоїв, а пани як побачили — так ними й затруси
ло з переляку. Пов’язали панів і на конюшню повели, а там така 
лавка стояла, що пап клав мужиків сікти. Поклали зразу пана-госпо- 
даря на лавку і кожен дав йому по кілька різок. Так і других по
шмагали.

А Кармалюк і каже:
— Оце вам ваші ж гостинці! Будете, пани, людей обіжати!?

ЯК КАРМАЛЮК ВЧИВ ЛЮДЕЙ

Устим Кармалюк був великий чоловік. Бідний люд всю надію на 
нього покладав. Лягають спати — згадують Кармалюка, вдосвіта на 
панщину йдуть — думають: «Може, Кармалюк прийде?»

Вчив він людей розуму. Десь тут, в цих місцевостях жив поміщик 
Федь Деришкіра. Справді, дер з людей шкіру, як вовк злий. Ні прось
бою його не проймеш, ні гіркими слізьми. Так він мордував людей, 
що ні сказати ні описати. Цілий день тільки то й робив: встане рано 
і до челяді чіпляється, потім ходить по селу і з людьми розправ
ляється. Що хоче, те й робить.

Був у нього і економ такий самий. Що побачить в хаті чи на по
двір’ї, сподобається йому і в двір забирає. Боронь, боже, гарну дів
чину зустріне — зараз в двір каже приставити.

Промотував гроші пан, а з людей соки видушував. Довго чи не
довго так він з народу знущався, аж вже нема чого й взяти. Нема 
чого взяти, але то нічого,— знайшов поміщик такий спосіб, що газда 
сорочку продасть, нема сорочки — пасок продасть і панові копійку 
дасть. (Немає вже і щербатого гроша за душею). Почав збирати пан 
їх по кілька і мучив водою. І дещо з цього мав. Заганяв разом з еко
номом кількох у Збруч весною або пізно восени. І в холодній воді 
люди дзигуніють — всякий радий тільки вилізти з такої муки, десь 
копійку роздобуде.

Попав так пан на одного молодого газду. Висидів той в воді... 
Нічого не буде — бідний чоловік аж синій з холоду і злиднів. Поки
нули його непритомного на березі. Та був він ще живий. Хоч осіннє 
сонце, а пригріло нещасного. Очуняв від холодної купелі панської,
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сів і подумав, куди йому податися. В село — нема чого. І пішов він 
в ліс, в корчі,— може, вітер холодний не буде так шмагати.

Йшов він, йшов кілька днів, змучився і заснув під деревом. Довго 
чи ні він спав, як почув, що хтось штурхає в плече. Розкрив очі — 
якийсь чоловік. Вуса довгі, очі карі, стрижений «під макітру», добре 
вдягнений. Чи пан, чи свій?

Питає той чоловік, звідки та хто. Ну, тому не було що тратити. 
Вже розказав, як було. Подививсь прихожий на змученого газду, на 
його шкіру і кості, вислухав все, одвернувся. Здалось селянинові, 
що прихожий заплакав.

— Ото життя, ото життя, скільки в ньому горя... Доки пани бу
дуть над нашим людом знущатися? — сказав він.

Зразу змарикував молодий газда в чім тут діло. А прихожий 
постояв так, подумав і питає:

— А чи чутно там у вас про Кармалюка щось?
— Чули ми, сподіваємося, що прийде,— каже газда,— і виру

чить нас.
— Чи ж самі не годні щось почати? — запитав прихожий.
Хотів селянин ще щось сказати, але той чоловік як свисне! Аж

дерева зашуміли. Впав той газда непритомний. Коли він знов відкрив 
очі,— побачив кругом себе ціле військо з селян — всі сильні, здорові, 
добре озброєні. І прихожого того побачив. Сидів він на білім коні, 
і сказав:

— Вставай, брате, я — Кармалюк, а це — народні захисники.
Нагодували газду, добру одежу дали.
— Веди нас на те місце, де пан людей мордує.
Ішли вони лісом і підійшли до берега. Хлопці лишились в лісі, 

а Кармалюк з тим газдою переїхали на дубові на той берег. Якраз 
пан зайнявся своїм ділом. Кілька людей сиділо в ледяній воді, бо ще 
була рання весна. Котрий чоловік посунеться, щоб вилізти, то зараз 
пагая получає.

— А що це, пане, робите? — спитав Кармалюк.
— Свиней купаю,— відповідає пан.
— Добре. А чи не зимна вода?
— Саме добра для свиней,— відповідає пан.
Але вода була зимна, і люди в ній аж посиніли. Тоді Кармалюк 

наказав людям вилізти з води. Коли всі повилазили, він каже:
— Ану, беріться пана і економа купати!
Боялись наші газди таке робити.
— Зараз же купати! — грізно крикнув Кармалюк і навів на них 

пістоля.
Змарикували вони вже тоді, що то таке, і зо страху пана і економа 

покидали в воду. Збруч мілкий, а пана хочеться добре скупати. 
То-то ж все купають, що пан з економом вже бульки пускають. Ку
пали, купали, аж «нечайно» пана з економом і втопили.

Підвелись тоді. Оглядаються. Кармалюк вже на тім боці. Сміється 
до них і махає рукою.

— Ну, то будьте здорові! Будете вже знати, як панів купати.
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ЯК КАРМЕЛЮК ЗАБРАВ ГРОШІ 
В ПАНА

Було це давно, ще за панщини. Кажуть, що де тільки Кармелюк 
не появиться, то там усі бідні люди радіють, а пани тремтять і хо
ваються.

Одного разу один пан вторгував багато грошей — щось понад п’ять 
тисяч карбованців. Дізнався про це Кармелюк і написав тому панові 
такого листа: «Приготуй пане, гроші — п’ять тисяч... Я за ними 
приїду в суботу на заході сонця».

Пан перелякався на смерть. Зараз же сповістив поліцію, губер
натора, бо всі знали: що тільки Кармелюк обіцяє, то в акурат все 
зробить. До пана послали поліцейських і частину війська. Оточили 
вони панський палац так густо, що й курка не проскочить, і чекають 
ото Кармелюка. Тільки він приїде, отут його спіймають, закують 
в кайдани і посадять в тюрму. Радіють пани, попивають собі вино 
і поглядають на сонце.

Ото вже і сонце сідає. Ллє дивляться солдати, що курява стала 
стовпом,— їде якийсь пан. Придивляються, а то — генерал. Всі як 
крикнуть:

— Здравія желаєм, ваше високопревосходительство!
Генерал до них посміхнувся і пішов до покоїв.
Пан дуже зрадів, коли побачив генерала, і почав скаржитися 

на Кармелюка. Генерал заспокоїв його.
— Як я ,— каже,— тут, то вам не треба вже боятися Кармелюка.
Його вгостили вином, він трохи пожартував, потанцював з пан

ночками, а тоді і каже до пана:
— Прошу пана на секретну розмову.
Пан повів його на секретну розмову до свого покою. Видно, що 

генерал має щось секретне сказати, бо зараз же замкнув двері. А тоді 
і каже панові:

— Ну, що, гроші готові? Я — Кармелюк.
Пан ні живий ні мертвий.
Це справді був Кармелюк.
Пан хотів закричати, але бачить, що Кармелюк кладе перед ним 

на стіл щось завинуте в папір і каже:
— Це страшна бомба. Тільки повернешся, то вона розірве тебе 

і весь палац — тоді всі загинуть, а з тебе і клаптя не лишиться. 
Кажи, де заховані гроші?

Пан від переляку не міг і слова промовити, тільки пальцем пока
зав на шафу. Кармелюк відчинив її, найшов гроші, полічив. Так, 
є всі п’ять тисяч.

— А тепер,— каже Кармелюк,— сиди і не ворушайся, коли хочеш 
бути живим і цілим.

Та й вийшов. Замкнув за собою двері та й каже усім офіцерам:
— Чогось наш пан-господар захворів, просить, щоб його не тур

бували. Хотів би я побачити того вашого Кармелюка, та не маю часу. 
Мабуть, його сьогодні вже й не буде.

Сказав і поїхав. Чекають, чекають, коли пан вийде з свого покою,
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а він усе там сидить. Коли пішли до нього, а він сидить за столом 
білий, як крейда, і шепоче до них:

— Обережно!.. Не руште... В мене щойно був Кармелюк!..
Офіцери й остовпіли. Але один з них, найсміливіший, підійшов

до столу й обережно розгорнув отой завинутий пакунок. А там не 
було ніякої бомби, тільки — здоровий буряк.

[ЯК КАРМАЛЮК ДОБИРАВ СОБІ ХЛОПЦІВ]

Густо йшли кріпаки до Кармалюка. Стало уже в нього багато 
хлопців. Всі — сильні, сміливі і готові на все. Пани боялися їх, 
як вогню.

Ото ж такі були хлопці в Кармалюка. І от чого. Був такий випа
док. Коли ще в Кармалюка було військо невеличке — всього хлопців 
дванадцять, а Кармалюк тринадцятий,— якось попросився до них 
один панок, ну, не те, щоб панок, а так, чоловік з грамотних.

— Прийми,— каже,— мене до себе! Хочу разом з тобою панів 
бити-карати за кривду народну.

— Добрі слова,— каже Кармалюк,— тільки, коб не лис за ними 
ховався. (Не вірив Кармалюк усякому. Придивлявся, з ким має 
діло). А що, коли ти всіх нас зрадиш? Не нашої ти череди, зразу 
видно...

Той доказує, а Кармалюк все їдно не вірить. Нарешті той (ніби 
нанок) клянеться, присягається богом і всіма святими.

— Ну, віриш? — питає.
Кармалюк пбстояв, подумав і каже:
— Ні, не вірю я тобі. Іди, звідки прийшов.
— Пішов би я ,— каже той чоловік,— але життя мені нема, як 

не буде помсти панам. Як не приймаєш, то докажу ж я все-таки, що 
я справедливий і не для зради сюди прийшов!

Вихопив він ніж, що мав за поясом, і вже поставив проти грудей, 
щоб впасти па нього. Хотів хлопець смертю доказати свою чесність 
і щирість.

Та не допустив Кармалюк, щоб добра людина вмерла. Трутив він 
його з усієї сили, так що той впав; хоч і не прямо на ніж, та все ж 
себе поранив. Так і розпороло йому ножакою груди.

Кармалюк послав за зіллям, яке сам знав, приклали те зілля до 
рани, перев’язали. Рішили того чоловіка прийняти до загону. Став 
він вірним товаришем Кармалюка і не розлучався з ппм ніколи аж 
до смерті.

Раз був запеклий бій. Кармалюкових хлопців оточило царське 
військо. В цьому бою і загинув той відважний хлопець...

З того часу, як хто ішов у загін Кармалюка, Кармалюк пробував, 
чи хоробрий чоловік, чи зненавидів він папство всією душею. Казав 
падати на ніж. Коли той не злякається і падає (Кармалюк швидко 
ножа забирав), то приймали, а інших проганяли геть.

Отакі хлопці були в Кармалюка.
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«НЕ ДЛЯ СЕБЕ ВІДБИРАЮ  
ПАНСЬКЕ ДОБРО»

Пани весь час намагались зловити Кармалюка, щоб з ним розпра
витись, та все це їм не вдавалось. Біднота любила його і підтриму
вала. Бувало, посилають проти Кармалюкового загону ціле військо. 
Ну, і приходилось тоді кармалюковим хлопцям круто. Окружать їх
зо всіх боків. Ті відстрілюються, як можуть, до останнього, а далі 
відступати приходиться. Але що могли зробити пани, як Кармалю- 
кові допомагав народ. Як вскочить Кармалюк чи хтось з його хлопців 
у село, то як в воду пішов — щезне, що ніхто не знайде, так його 
люди заховають.

Та одного разу підстерегли пани Кармалюка самого. Зробили за
саду і Кармалюк попав їм в руки. Коли про це довідались селяни, 
то з усіх навколишніх сіл вони зійшлися, оточили хутір, де сидів 
ув’язнений Кармалюк і почали вимагати від пана, щоб Кармалюка 
відпустили.

Три дні стояли селяни облогою. Переляканий пан змушений був 
випустити Кармалюка, бо селяни загрожували розгромити маєток.

Коли відкрили дубові двері і Кармалюк вийшов з льоху, він по
бачив багато селян і крикнув їм, щоб всі прийшли ближче, а тоді 
сказав, звертаючись до пана:

— Не для себе я відбираю від панів добро, а для цих людей, що 
ти бачиш кругом.

Багато селян в той день пішли разом з Кармалюком у його загін 
воювати з панами.

КАРМЕЛЮК І БІДНА ВДОВА

І прийшов Кармелюк до млина. А в млині тісно і завізно, юрба 
велика там, бо саме Великдень близився і кожне змолоти на паску 
хотіло. То ото ж кожне сильне, то й диви, тільки-но прийшло, а вже 
й до коша пропхалося, меле та й додому йде. А тільки одна бідна 
вдова,— ні сили в неї, ні багатства,— сидить на своєму клуночку 
та й плаче, гіркими сльозами вмивається, бо ж немає їй доступу до 
коша, не дотиснеться вона туди за багачами. А вони знай мелють та 
й сміються з неї, баби бідної... А дома в неї діточки дрібні, сироти 
голодні, мами даремно дожидають.

Тоді й підходить до неї Кармелюк, бере в бідної баби клуночка,— 
драний-драний він, раки до нього не вчепились би,— та й прямо до 
коша, та й висипав на помол, а до бідної й каже:

— Не плачте, тітко, багачі — багачами, серця не мають...
Тільки сказав він таке, а тут вже між народом — шу-шу-шу. Як

це так, кажуть, молодий, зелень-зеленом, а таке старшим людям 
цвіркає та багатством очі витикає. Багатство, кажуть, від праці та 
від бога, за його, кажуть, поважати треба. Та й шу-шу-шу, та й шу- 
шу-шу. А Кармелюк нічого на це не каже, а вже як змолов бідній 
вдові та й піддав їй на плечі і додому відправив, та й каже до всіх:

— А ходімо-но, люди добрі, надвір.
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От вийшли всі надвір, а Кармелюк підвів їх до молодої яблуньки, 
що саме розбрунькувалася, та й каже:

— То ви кажете, що багатство від праці та від бога?
, — А так, а так, це ми так кажемо,— загули всі.

Кармелюк показує їм на бубляхи, на ті, що з них листки будуть, 
і ті бубляхи, що на стовбурі ростуть, і що люди їх вовками звуть. 
Показав віп на ці бубляхи та й каже:

— Люди добрі, а прийдіть сюди через дев’ять неділь.
Та й за тим поклонився громаді і пішов...
Пройшли цих дев’ять неділь, от і приходять люди ці до тої самої 

яблуньки, а там, бачать, гілляки ледь-ледь животіють, такі чорні та 
нещасні і навіть заводу нема на цвіт, а з стовбура йдуть угору 
стьожбухи, що їх люди вовками називають, та такі великі, та пишні, 
та зелені, аж сік з них, мов слина, тече...

— От,— каже Кармелюк,— скажіть, люди добрі, громадо чесна, 
чому ці гілляки посохли?

— А тому,— гукнули всі громадою,— що їхній сік весь стьожбу- 
хи-вовки винили...

— От так,— каже тоді Кармелюк,— і багаті та бідні, як ці буб
ляхи, що ви їх колись бачили: родяться вони на одній яблуньці- 
землі, ніби зразу однакові, а потім стьожбухи-багачі весь сік вип’ють, 
а бідні сохнуть-в’януть на пні... То ж чия тепер правда, людоньки?

І мовчали люди, громада чесна, бо правда була Кармелюкова.

ВИРУЧИВ З БІДИ

Одного разу йшла бідна жінка через ліс і вела корівчину. Раптом 
бачить, виходить з лісу якийсь чоловік (був то Кармалюк). Став на 
дорозі і чекає. Підійшла вона, сказала «добрий день». Пішли вони 
разом. Почав Кармалюк питати, звідки вона й куди йде. Жінка роз
казує йому:

— Веду від дітей корову на ярмарок продати, бо нема чим запла
тити податок; а що діти будуть їсти — сама не знаю. Хіба що з голоду 
гинути прийдеться.

Тоді Кармалюк став дуясе похмурий, тяжко задумався, а далі 
каже:

— Веди, жінко, свою корову назад додому і годуй дітей, щоб 
крепкі виросли. На тобі 50 карбованців.

Зраділа жінка, ніби знов побачила світ. Дякує Кармалюкові, 
а його й сліду не видно — зник у лісі.

Розказала вона про свою пригоду сусідам, а була в неї сусідка 
багачка. Ну, всім відомо, що куркуль зажерливий. Не їсть, не п’є, 
все думає, як би їй підманути Кармалюка і взяти від нього 50 кар
бованців. От одягається вона в ганчір’я, бере свою найгіршу корову 
і йде через ліс, неначе на базар. Переходить ї ї  Кармалюк, починає 
розпитувати, що та куди. Впізнав він одразу багачку, бо добре розумів 
людську душу. А та розказує, як їй тяжко жити. Вислухав Кармалюк, 
збагнув у чому справа і каже:
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— От тобі, жінко, п’ять копійок, купи мені на ярмарку дві під
кови і цвяшки, то тобі дам після 50 карбованців,— і зник у гущавині.

Вертається скоро багачка з ярмарку, а Кармалюк уже чекає. Си
дять на траві ще якісь хлопці. Взяли вопи куркульку за ребра, по
прибивали їй до п’ят підкови і сказали, щоб більше не обманювала.

[ЗРАДА]

От який Кармелюк був розбишака! О, завзятий то був лицар!
Та й везло ж йому биги тих панів — недаром же вій був харак

терник. Він, бачите, був такий лицар, що його не одна куля ие брала. 
Що вже не робили ляхи, щоб його звести з світу, так ні, нічого не 
допнули, нічого не могли зробить.

Було, його іноді зовсім вже візьмуть у руки, а він як трусоне, 
так усі ляхи і посиплються, як ті яблужи з яблуні, а той на коня та 
й був такий. Сказано вже — характерник!

То так він собі жив і грабував тих панів, а як прийшов вже його 
конець (бо вже, звісно, усьому на світі конець буває), то і ляхам 
повезло. Став, бачите, Кармелюк захожувати до однієї бідної шлях
тянки: чи він в неї закохався, чи вона його так причарувала — не 
знаю, мабуть, що так,— тілько ото почав він до пеї захожувати — 
ходить та й ходить. А вона, суча дочка, жила в одному містечку на 
Подолії саме серед ляшви. Так ото, як став Кармелюк до неї чіпля
тися, та шляхтянка й дала звістку своїм, звістила, бачте, ляхів.

От одного вечіра ляхи й спостерігли Кармелюка в її хаті. Ну, ті 
ляхи були хитрі: вони вже знали, що Кармелюка куля не бере, то 
перед тим, як піти на Кармелюка, пішли до одного лицаря-ляха. 
А той лицар — чи віп сам характерник був, чи хто його зна, мабуть, 
з нечистим колись галушки варив — тілько він один і знав, як Кар
мелюка знівечить, звісно, зо світу.

От, як прийшли до нього оті ляхи, він їм і дав пораду:
— Ніяка,— каже,— куля того Кармелюка не візьме, а ви поло

жіть у рушницю серебрену пугвицю хвостовиком угору, то тілько,— 
каже,— ота пугвиця його і візьме...

Ну, ляхи так і зробили. Ото приходять вони у хату тієї шляхтянки 
та й засіли у куток, у сінях. Кармелюка ще не було. Через якнйсь 
час приходить і він: сів собі на лавці у хаті та й балака з своєю 
коханкою. А ляхи у сінях і заворушились.

— Що це,— питає Кармелюк у тієї шляхтянки,— що це там, наче 
ворушиться?

— Та то,— одказує,— вівці я загнала у сіни.
— Ой,— каже Кармелюк,— то не вівці, а то, мабуть, Кармелюкові 

стрільці...
Почуло, бачте, його серце свою погибель. Та як сказав це, а ляш- 

ва вбігла в хату та й вбила його тією пугвицею... От як скінчив своє 
життя Кармелюк!..
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ЗА НАРОДНЕ ГОРЕ

Говорять, що Лук’ян Кобилиця, як і другі наші гуцули, багато 
сили згубив на панщині.

В той час якраз прокладалася дорога з Селятина через Шурдин 
на Долішній Шепіт. На тій дорозі дуже було тяжко панщину відроб
ляти. Хто був уже старий або ще дуже молодий і не міг борзо робити, 
то йому пани назначали по десять, а то й по двадцять буків, щоб знав 
і помалу не робив.

Доводилося працювати на тій дорозі Кобилиці. І він діставав 
буки, бо не хотів панам задурно робити. Зненавидів Кобилиця діди
чів. Не подарував збиткування свого і людського. Перший почав 
у нашій окрузі народ піднімати проти панів і панщини, кликати до 
зброї за народне горе.

НАРОДНИЙ ВАТАЖОК

Діялось це в давні часи. Пригнобив нарід гуцульський злий цісар 
з своїми урядниками.

— Доки мучатимуть нас пани?! — говорили люди.
А тим часом пани збирали великі податки з бідних людей. Тих, 

хто не платив, замикали у темні пивниці, молодих легінів забирали 
у жовніри. Важко жилося всім: з ненавистю до старших людей відно
сився цісар, а дітей і матерів гнали на важку роботу.

— Здавайте податки,— ці слова в’їлися в душу горян.
Звідки взяти тих грошей, коли за душею у горянина й перела

маного крейцера немає? А ті, хто не здав гроші, були замкнуті 
у льодовню, яку розмістили в селі Плоска Сторожинецького району.

Зачув цю сумну звістку Л ук’яп Кобилиця — народний месник 
Буковини з Красного Долу. Зібрав собі громаду і вирішив визволити 
бідний гірський люд.

Ніч. Темно. Де-не-де тільки й чути, як сумно у лісі завиває сова, 
виють голодні вовки. Пробралися витязі разом з Кобилицею до тої 
льодовні. Вдарили легіні-визволителі по цісарській охрані, випустили 
плосківчан на волю.

— Дякуємо, Лук’япе,— чулося з громади.
Та не заспокоївся на цьому Лук’ян. Тої дниии пішов у гори зби

рати громаду людей, щоби до кінця добити ворогів.
З прикрого минулого залишилась тільки гірка споминка про хо

лодну льодовню. Назавжди в серці гірського народу Карпат залиши
лася любов до ватажка — Лук’яна Кобилиці.

КАРПАТСЬКИЙ БЕРКУТ

Про гуцульського месника Лук’яна Кобилицю багато розказував 
мій батько. Було це, коли замолоду тяжко хворіла. Батько розважав 
мене своїми казками-оповіданнями. Сяде, бувало, у ногах на краю 
постелі і говорить, говорить... А я слухала його і все запам’ятовувала. 
Правда, дещо-таки забулося, бо відтоді перебігло вже більше трьох
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десятків років. Вже давно і батька немає, а мені часом здається, що 
це він і зараз поруч сидить і розповідає про Кобилицю, ніби й зараз 
чую тупіт кінських копит на чернівецькій бруківці. І все то таке 
свіже, таке пам’ятне...

Лук’ян Кобилиця од роду був дуже прозорливим, спостережли
вим, завзятим. З гнівом ставився до панщини, до катування людей. 
Він часто збирав круг себе селян, повіряв свою непримиренність: 
«Горстка тих панів, а всіх нас у кулаці хоче тримати. Треба гурту
ватися і силою іти проти Джурджуванів!»

І народ йому вірив, як рідному батькові, чекав його наказів, ішов 
за ним.

Скоро спалахнули перші заворушення у горах. Цісарські судді 
були немилосердними до бунтарів. Суд мав місце в Чернівцях.

Обрали гуцули Кобилицю послом до Відня. Він їздив за цісар
ською правдою, та привіз одне розчарування. «Не в цісаря,— гово
рив,— а у власних руках наших вірпа правда, мужицька доля».

Відтоді народ ще більше повірив Кобилиці, потоком поплив до 
Карпатського Беркута, несучи свої жалоби на панів, на гірку долю. 
Грозою пронісся той неспокій по горах, луною відбився у серці Ко
билиці. Забігали папи Джурджувани, бо треба хоч трохи послабити 
ту натягнуту струну. Ще більше занепокоїлись, почали писати доно
си, що, мовляв, бунтує Кобилиця народ. Коли Кобилицю викликали 
на суд, він не поїхав, остерігаючись зради панів.

Люди скрізь вітали його, виходили на вулиці, співали пісні на 
його честь. Дзвінко котилося горами величаве: «Слава! Слава!» 
В Красному Долі зібрав Кобилиця віче. Після віча його легені з’яви
лися на вулицях Чернівців... Переполохані пани розбіглися, а потім 
зібрали велике військо проти бунту Кобилиці. Ватажок мусив пода
тися в ліс. Жив там з хлопцями, як опришки. Через Василя Берлама 
передавав листи до сейму, що після скасування панщини пани по- 
старому збиткуються над людьми. Листів було багато, але ніхто 
жодної уваги не звертав. Цісарський уряд був наче німий...

Застукали-таки пани Кобилицю. Арештували, кинули в тюрму, 
тішилися. Та опріч смерті нічого не домоглися. Мученицькою смертю 
погиб Лук’ян Кобилиця. Погиб, та пам’ять про нього вічно живою 
лишилася в народі.

ЗА ЦІСАРСЬКИМ СТОЛОМ

З’їхалися депутати віденського рейхстагу. Тут був і представник 
Гуцулії Лук’ян Кобилиця. Довго раду радили, а відтак запросили їх 
на бал до самого австрійського цісаря Франца-Йосифа. Грали музи
ки, гості танцювали.

Почалася цісарська вечеря. А поміж депутатів був такий звичай: 
тільки сядуть до столу, як перший ляскає другого й викрикує: «Пе
редай далі!» Затим отак само другий — третього, третій — четвертого 
і так до останнього пана-депутата.

Коли сідали за столи, Лук’ян Кобилиця сів випадково з самим 
цісарем. І раптом — лусь! Панок вдарив Кобилицю й вигукнув:
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— Передай далі!
За столом запанувала тиша. То не штука, коли ляпаса дає депу

тат депутатові, а коли діло доходить уже до цісаря, то... зась. Неба
гато смільчаків зголоситься.

Всі, хто сидів коло столів, лиш мовчки собі посміхалися: «Попався 
хлоп!» Але легінь Кобилиця не з того дерева, щоб нараз зігнулося. 
Він не розгубився. Проте спокусу добре дати його світлості він таки 
стримав. Замість ляпаса до вух Франца-Йосифа долинули лагідні 
й чемні слова:

— Що б ви, ваша світлість, порадили зробити бідному гуцулові, 
якби вздріли, що його волики-сіромахи, запряжені у тарадайку, 
вперлись у високу скелю?

Цісар з цікавістю оглянув хлопського депутата, трохи замислився 
й вирік:

— Я порадоньку дав би такую, аби не тратив він пусто-дурно 
сили, а ліпше повертав назад.

Кобилиця гейби й чекав такої відповіді: повернувся до того пан
ка, розмахнувся ручищею і тріснув його просто в пику, а від того 
ляпаса по всіх покоях аж луна покотилася. Відтак Кобилиця встав, 
вклонився й пішов собі...

СКАРБИ КОБИЛИЦІ

Там, де зливаються дві ріки — Паркалаба і Сарата, де бере свій 
початок паша річка-трудівниця Білий Черемош, стоїть висока гора. 
На цій горі красується величезний білий камінь. У променях сонця 
він іскриться в оточенні вічнозелених смерек.

Біля того каменя збирав Лук’ян Кобилиця повстапців на раду. 
Там вони збиралися і звідти вирушали в свої походи. Розгромивши 
панські маєтки, забирали їхнє багатство, з якого частину роздавали 
гуцулкам-біднячкам, а решту зносили до білого каменя. Сам Лук’ян 
Кобилиця ці скарби ховав.

Перед смертю він розкрив свою таємницю побратимові Івану 
Чернию, сказав, де збережені скарби заховані — під білим каменем. 
Попросив Кобилиця Івана поділити всі скарби між бідними гуцулами 
в горах.

Пани довідалися, що йде мова про скарби, схопили Івана, хотіли 
вивідати у нього таємницю, але він відказав:

— Хоч убийте, хоч повіште, про таємницю ватажка вам не 
почути.

— То й ти не побачиш скарбів,— розлютились пани і викололи 
Іванові очі.

Довго блукав сліпий гуцул по горах, поки знайшов білий камінь. 
Але скарбів під каменем побачити не міг. Гірко пожалкував він тут 
за своїми карими очима: не зможе виконати заповіту ватажка. Що
сили двигнув камінь, зрушив його з місця. З-під нього, мов сонце, 
засяяло. І від того світла Іван прозрів...

Скарби Кобилиці світяться сьогодні в душі кожного гуцула: воля, 
правда, щаслива праця...
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ПОВСТАННЯ В ПУТИЛОВІ

Перед даруванням панщини збунтувався Путилів за ліс.
Пан Ромашкан покликав комісара, сей вислав побережників до 

лісу, щоб вигонили людей. Люди тих побережників полапали, пона
ливали їм гарячої смоли на голови, а руки порозпинали на патики 
і так їх пригнали з лісу до пана та й кажуть:

— Що-сте нам за вовків у ліс прислали? Нам вовків не потрібно.
Тоді комісар покликав військо. Люди зійшлися перед вояків, 

більше як 500 люда, і повклякали перед ними. Тоді комісар казав, 
щоби йому видали бунтівників. Вони не хотіли, то він сам вибрав 
кожного десятого, взяв 50 людей, а решту пустив і військо розставив 
по хатах. Вояки різали воли: шкуру лишали, а м’ясо варили і їли.

Тих бунтівників позаковували і посаджали до арешту. Потім 
з’їхав староста і позасуджував їх: тому 10 буків, тому — 15, тому — 
20 і так далі. То їх били від рана до обіду, а решту били потім, по
полудні аж до ночі. Бив гайдук Базилько так міцно, що аж йому 
рука спукла; то він руку перев’язав хусткою і бив далі.

ВЕЛИКИЙ ХАРАКТЕРНИК

Був собі колись-то такий великий характерник — Шевченко, та 
такий, що з ним ніхто не міг зрівнятися. їздив він, кажуть, скрізь 
по світі та збирав од панів різні листи-бумаги. Кажуть, що як він 
умер, то його привезли в домовині звідкільсь здалека на Вкраїну, 
бо як умирав, то сказав, щоб його поховали в степу на могилі, ніби б 
то в ріднім краю. От його й привезли туди до лісу, недалеко од села 
Гусакового Звенигородського уїзду, до теї розкопаної могили, що 
коло здорового шляху; стали здіймати з воза домовину, та й не 
здіймуть — така важка. Що не робили, ніяк не здіймуть, та мусили 
прикликати з села двадцять дівок (чесних), та аж ті зняли її. Але ж 
як після розкрили її, то вона була тільки повна різних списів-бумаг, 
а його самого не було; та так ї ї  з тими бумагамп і закопали. Кажуть, 
що після хтось-то хотів ту могилу розкопати та забрать списи (бо 
з ними можна було б одібрать назад у людей ту землю, що у панів 
забрали після панщини), та у того чоловіка одібрало руки і ноги, 
то віп і покинув її докопувати.

Та Шевченко цей дуже клопотався за людей, що робили у панів 
панщину, і дуже просив за них царя, щоб той дав їм волю. А цар 
все-таки волі не давав. От раз він приходить до царя, його впустили 
в палатку; ввійшовши в палатку, він — хап за шапку, та об землю — 
трах, та й каже тоді цареві: «Оце тільки й твоєї землі, що під моєю 
шапкою, а над всею землею пани царюють! Весь світ я із’їздив, 
а піде не бачив, щоб так було гірко та важко жити людям, як у твоїм 
царстві!..»
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НЕ ПОМОЖЕ

В ті часи тяжко жилося бідному люду. Бачив це Шевченко 
і писав свої обурливі вірші проти знущання над людьми. От один раз 
приходе до нього якийсь піп, та й давай йому говорити:

— Чадо моє! Молись богу, і бог подивиться на вас і допомо
же людям.

— Ні, батюшко,— відповідає Тарас,— не д о п о м о я ї є .  Б о повила
зило б йому, коли б він хоч раз подивився на бідних.

ЯК ШЕВЧЕНКО ЦАРЯ ВСІЄЇ РОСИ 
ОБВІВ НАВКРУГ ПАЛЬЦЯ

Цар Микола (це ще той, за якого панщина була) дуже не любив 
Тараса Шевченка. А не любив його за те, що Шевченко колись на
писав про царя та царицю-небогу, як гопеньок засушену, дуже смішні 
й уїдливі вірші. Написав і людям пороздавав. Микола-цар не міг 
витримати такого посміху і вирішив вислати Шевченка з рідної землі.

Задумав цар розплату і на другий день послав жандармів з Пе
тербурга на Вкраїну. Зловили жандарми Шевченка і привезли 
зв’язаного до столиці. Витріщився на нього цар російський і закричав:

— Як ти смієш насміхатися над царською країною! Забирайся 
з моєї землі! Щоб ти ніколи не ставав своїми ногами на мою землю!

І схопили жандарми Шевченка, і завезли його в далеку пустиню. 
Живи, мовляв, на чужій землі.

І жив там Шевченко дуже довго, і мучився, і скучав за рідною 
Україною, де хазяйнував цар Микола.

І от одного разу дізнався Шевченко, що цар погнався десь там 
до Австрії чи Франції. Тоді взяв він, Шевченко, гроші і паняв фуру 
та й поїхав у село, і купив собі фуру чужої землі. Сів па ту землю 
зверху і їде собі в рідний край, до Дніпра. їхав він довгенько-таки, 
бо ж пустиня — це пустиня: безводна і безлюдна. І поки приїхав на 
Вкраїну, вже й цар летить у кареті назустріч. Побачив Шевченка 
і як заверещить:

— Ти чого приїхав на мою землю? Я ж казав тобі, щоб ти ніколи 
не ходив на моїй землі і навіть ноги на неї не клав.

Шевченко зиркнув на царя, не встаючи, і відповів:
— Не кричи на мене, царю, бо я їду і стою не на твоїй землі, 

а на чужій. Ось, коли не віриш, можеш подивитися довідку. Там на
писано, де я купив цю землю і скільки заплатив.

Цар Микола побачив, що Шевченко обвів його навкруг пальця, 
і як дременув, як дременув, то аж закуріло. Тільки його й бачили. 
От за що не любив цар нашого Шевченка, а з Шевченком і нас.

ВІДПОВІДЬ ПАНОВІ

Одного разу Шевченка запросили в гості. Як на те, випало йому 
сидіти за столом поруч якогось бундючного пана. А всі пани знали 
вже тоді Шевченкові думки про них і намагалися відомстити йому, 
як могли.
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Шевченко був, як завжди, в своїм простім селянськім одязі. Коли, 
нарешті, подали обід і всі приступили їсти, незадоволений своїм 
сусідством з Шевченком пан, дивлячись то на його простий селян
ський одяг, то на свій багатий, раптом запитав:

— Скажіть, Шевченко, ви знаєте, чим людина від свині відріз
няється?

— Знаю,— відповів Шевченко,— чому б не знати? Людина, як 
їсть — мовчить, а свиня вмочить рило і рохкає.

СИЛА ТАРАСА

Колись розказували старі люди, як за Шевченком гнались панн. 
За ним женуться, а він тікає; то вже зловлять його, посадять в тюрму, 
дивляться — у камері його нема, а він уже десь зник, то це, значить, 
тільки тінь його тут є.

І було так, що посадили його в тюрму, а він зробився наче мерт
вим, але дивляться,— а він уже знов на волі, і знов десь у селі проти 
панів людям розказує.

Отаку велику силу мав Тарас.

ШЕВЧЕНКО І ЦАР

А то раз арештували Шевченка, щоб він не був межи мужиками. 
А цар викликав його до себе та й каже:

— Нащо воно тобі здалось, оце писання, чого ти цим доб’єшся? 
Я тобі дам медаль, проізведу тебе у великий чин, ти будеш у мене 
жить у дворянстві.

А Шевченко слухав-слухав та:
— Дурний ти, дурний! Ти мені даєш людську кривавицю. Хай 

мені люди дають медаль і честь, як я заслужу, а твоя медаль з чужої 
праці.

КУКІЛЬ І ПШЕНИЦЯ

Одного разу іде Шевченко дорогою, бачить — шинок стоїть, 
а в шинку сидять кріпаки, замочують свою долю. Чує Шевченко, 
щось вони розмовляють між собою. Один каже:

— Єсть якийсь Тарас; кажуть, що він добрий чоловік, за людей 
стоїть.

А тут же біля їх стоїть Шевченко. Не витерпів та й питає їх:
— А ви його знаєте? Бачили?
Кажуть:
— Ні.
— Оце я й самий Тарас.
От один кріпак і каже йому:
— Якщо ви Тарас, то зробіть так, щоб людям було лучше жити.
От на цей отвіт Шевченко показав кріпакам таку практику: узяв,

вибрав кукіль з пшениці, положив на стіл і каже:
— Що це таке?
— Це,— кажуть кріпаки,— кукіль.
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— Так оце буде цар.
А тоді взяв, обсипав його дрібпішим куколем і сказав:
— А це будуть його прибічники, міністри. А оце,— каже, пока

зуючи в долоні,— чисте зерно, як золото,— це,— каже,— весь народ. 
Це — ви.

А потім узяв і висипав ту пшеницю на кукіль, де цар і міністри. 
Воно й покрило їх.

— Отак,— каже,— треба з царем та його прибічниками робити. 
Тільки треба нам організуватися. А як не буде царів і міністрів, то 
й жити краще всім буде.

Отакий був Шевченко.

РОЗМОВА ШЕВЧЕНКА 
З ПАНОМ ТАРНОВСЬКИМ

Шевченко, переказували ті люди, які це чули, так говорив Тар- 
новському:

— Василю! Проти народу встати не можна. Він може зжиматися, 
ну може й надиматися, а коли вже надметься, то в його сили хва
тить,— що хоче, те й зробить.

Старіші люди казали, що з паном Тарновським Шевченко чогось 
не ладив. Ото, дивись, сидять, п’ють чай на балконі, а тоді й заве
дуться. Тарновський на своєму настоює, а Шевченко на своєму. 
Шевченко каже, показуючи рукою на квітник:

— Дивись, Василю! Оце в тебе квітник який красивий, а буде 
такий час, що на цьому місці буде рости кропива.

А Тарновський отвічає йому:
— В мене є добрі косарі, вони мені викосять і виполють.
Тоді Шевченко продовжує далі:
— А в оці твої хороші будинки будуть селянські корови за

глядать.
Тарновського наче опекло від цих слів. Він як схватиться, як 

кине чайну ложечку чи вилку, як закричить:
— Та цього ніколи не буде! А коли буде, то я їх вистріляю до 

однієї.
Він такий вспильчивий, кажуть, був.
Пізніше ми самі убідилися — Шевченко говорив правду. Після 

революції зацвів квітник, тільки вже не панський, а радянський. 
Панський маєток перетворився на курорт для трудящих нашої кра
їни. Тепер, як подумаєш, як все змінилось, і який Шевченко був 
геній, що на яких 60—100 год знав, що буде, і все точно предугаду- 
вав. Через те його народ не забуває і чествує його пам’ять.

ПРО ПАНА ПОПЕЛА

Кажуть, що Тарас помер і не діждав волі. А я ось розкажу про 
одну пригоду, і ви побачите, що Тарас жив ще й після кріпаччини.

Пединівський пан Попел одному селянину, коли той виходив на 
волю, не нарізав садиби. Ну, а що гречкосію робити без землі? Узяв 
і зайняв садибу самоправно. Обмежував рівчаком і вже й оратп
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почав. Та дізнався пан Попел,— а був він, треба вам знати, дуже 
клятий пан. Вирядив Попел на садибу своїх посіпак, вони й загор
нули канави. Тут почули про це діло селяни й збунтувались.

Потягли їх у суд. А суддею, треба вам знать, був той же самий 
пан Попел.

— Ага, так ви бунтувати,— закричав пап,— це ви наслухалися 
того тюрмака Тараса!

Це так пан про Тараса казав, бо той по тюрмах сидів за правду.
А селяни й отвічають:
— Як ми можемо слухати того Тараса, коли він помер уже?
А пан і говорить:
— Де ж він помер, коли у мене він на квартирі був.
І розказує пан, як було діло. Приїздить немовби до нього купець 

торгувати пшеницею. Розговорились, а купець і питає:
— Чи не доводилося, мовляв, панові бачити на власні очі Тараса?
А пан і каже:
— Ну, коли б я його побачив! Живцем від мене він уже б не ви

йшов. Я б його,— нахваляється пан,— заклепав у смоляну бочку та 
й запалив би.

Ще там про щось гомоніли, тільки залишився купець ночувати 
у пана. Виїхав з економії удосвіта. А ранком підходить пан Попел 
до столу, бачить — на столі записка, а на записці написано: «Ночував 
у тебе той самий Тарас».

Три станції гнався пан Попел за Тарасом, не одного коня загнав, 
проте Тараса не здогнав.

ВІЧНИЙ, ЯК НАРОД

Як помер Тарас Григорович Шевченко, то поховали його в Каневі, 
на високій Чернечій горі. Не повірили селяни, що помер Шевченко. 
Злякались тоді пани, почувши про ножі, які селяни гострили проти 
панів. Розказував мені ще батько, що кожної місячної ночі виїжджав 
на шевченківську могилу воїн. Воїн був задумливий, грізний. І над 
Дніпром лунала його заповітна пісня:

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте 
І вражою злою кров’ю 
Волю окропіте...

Ще, розповідав батько, було чути слова співця: «Брати мої! Рвіте 
кайдани і в Дніпрі широкому панів потопіть». Грізний був Григоро
вич до панів. І мертвого поета стерегли жандарми. Близько не під
пускали до співцевої могили, забороняли його пісні співати. А хто 
раз чув його пісню — навіки вона залишилась в серці народу. Шев
ченко боровся 8 панами за наше щасливе життя. Якби встав Григо
рович з могили, не впізнав би нашої України. Радісна вона стала, 
щаслива. А пісні, які гримлять — нові, веселі, стоголосі. Славлять 
вони наше квітуче життя. Славлять безсмертного борця. Не вмер 
Тарас Григорович! Він вічний, як народ!
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ПОРАДА

Було це в Збаражі у 1896 році. В гарячу пору під жнива позходи- 
лися в неділю селяни в пивницю одного купця (прізвище його забув, 
давно то було). Зайшов сюди і Іван Франко. Сів за столик, попрохав 
пива та й п’є помаленьку.

А в тій пивниці та сидів один поліцай, який знав Франка. Загля
дів цей поліцай письменника, підійшов до нього та й сів поруч:

— Цо, пан,— запитав він,— освіжитися прийшли?
— Так-то,— відповів Франко,— дуже вже палить воно.
Слово за словом, то й розговорилися. А як поліцай був підпив

ший, то став розповідати письменнику про своє гірке життя, про те, 
як мало дають за роботу, що хочеться йому перейти кудись в інше 
місце.

— О,— вигукнув Франко,— у мене якраз і для вас робота є.
— Яка? — зрадів поліцай.
— Та знаєте, камінь на дорозі бити. Заробіток гарний, а голов

не...,— сказав це Франко, та вже поліцай не вчув цих слів, він втік. 
Він втік, бо в пивниці всі котилися сміхом.

— Ви думаєте, що так йому погано вже й живеться? Лише по
хвалитися хоче, що живе здорово — сміється з вас, бідняків.

ЯКИЙ ПЛУГ БРАТИ

Був у Збаражі лікар Вілинський. Знав його Франко, та й він 
Франка знав. Але скажу правду, Вілинський, як перекотиполе, з пар
тії в партію перекочувався. Спершу був у соціалістах, потім в ради
кали перейшов, а нарешті став націоналістом. І був він такий, що 
все йому мало, дай більше.

Узнав цей Вілинський, що в Красносільцях треба лікаря; і роботи 
в Збаражі не хоче кидати, і в Красносільцях хоче лікарем стати. То 
й став він писати папери, щоб посаду лікаря в Красносільцях йому 
дали теж.

Узнав про це Франко.
— Що ти робиш? — запитав він.— Адже ж ти знаєш, що. на весь 

повіт два платних лікаря. Ти ж не зумієш всім хворим допомогу дати.
Вілинський відповів йому запитанням:
— А скажіть, пане, якби вам трапилось два плуги, щоб впорати 

свою ниву: один новий, другий старий, поломаний. Який би взяв пан?
— Я узяв би той плуг,— відповів розгніваний Франко,— який би 

виорав таке зілля, як ви, пане лікарю, з ниви народної.

ЯК ФРАНКО ШАНДАРІВ ОБДУРИВ

А діялось то таки того року, коли наш письменник і оборонець 
Іван Франко приїхав у село Заднишівку на передвиборне віче. Його 
тут вельми виглядали. Хотіли почути від нього про оту гірку правду 
хлопську, що поневірялась у цісаря та панів вельможних за отої 
небіжки Австрії. Кортіло знати: чи ще довго правда буде насподі, 
а неправда буде ходити верхом по людських головах. Бо ж тих кривд
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хлопських було ого-го. І від пана цісаря, і екзекуторів, і шандарів. 
Не зібрав би їх, правду кажучи, і в сто мішків. Бо як тоді казали: 
біда біду перебуде, одна мине — десять буде.

Отож приїхав Франко на возі під наше село. Попросив зупинити 
конята. Зійшов з воза та й каже:

— Піду далі пішки. Бо до народу треба йти тільки пішаком.
На краю села чекали вже на Франка. Попросили його зайти до 

господи, щоб трохи пообідати. Тільки присів наш письменник до сто
ла і взяв до рук склянку пива свіжого, щоб спинити спрагу з доро
ги,— тут хтось дав знати, що в село прибули шандарі й чи не схочуть 
затримати Франка, бо таке, знаєте, вже траплялось. Франко встав 
і просив селян йти з ним. Вийшли всі на дорогу села. Франко йшов 
у гурті селян. Всі тримали перед собою склянки з пивом і відміряли 
кроками дорогу. Під склепом * стояли шандарі, що таки мали намір 
затримати Франка, щоб як-небудь принизити його, залякати вибор
ців. Шандарі здивовано дивились на гурт селян з пивом і не посміли 
приступити до них. Ніж шандарі здумали, що діяти, то натовп про
йшов, наче не помітив стражів цісарських.

Звернув Франко з селянами у вуличку. А тут, на щастя, стояли 
в одного дядька коні на подвір’ї. Посадили Франка на віз та й гайда 
поза городами, через горбок в друге село, що й слід пропав.

Кажуть, що Франко встиг дещо сказати селянам, коли ото йшов 
з ними.

— Дякую вам за добре пиво,— сказав з усміхом Франко на про
щання,— воно врятувало мене від шандарської опіки.

Селяни, щоб насміятись над шандарями, прийшли з склянками 
пива під склеп та й лупали очима на шандарів. То вже того сміху 
було по всім селі...

— Ой, бігме, мудрий той наш Франко, що не кажіть. А чули-сте, 
як він шандарів обдурив?

Ще й досі в селі приказують: «Дивись, чоловіче, щоб не ошукав
ся, як шандар з пивом».

ПРО ОПРИШКА ШУГАЯ

І

Був один опришок, називався Шугай. Він мав сміливість на цілий 
край. Де хотів, там пішов. Хотів бути межи жандармами, пішов до 
них, пив з ними, а як відходив геть, написав картку: «Пив із вами 
Шугай Микола».

Я зустрівся з Шугаєм у Дуброві. Він спитав мене, де би можна 
купити молока. Ми поговорили, і Шугай зібрався й пішов на Бов- 
царі, де вбив сімох жандармів: став за хлів і кожним пострілом 
одного вбивав. Звідси пішов на Німецьку Мокру. Тут зайшов до 
одного торгаша і наказав:

— Завтра ввечері аби були тридцять тисяч. А як ні, то коротший 
будеш на голову.

* Склеп — крамниця,— Прим,  з а п и с у в а ч а .
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Торгаш заявив жандарям, що завтра ввечері буде у нього Шугай. 
Ллє Шугай прийшов не того вечора, а другого:

— Чи ти назбирав тридцять тисяч?
— Ні, бо не е в мене.
Шугай одвів торгаша у двір і ще раз спитав його:
— Буде тридцять тисяч?
Торгаш злякався і дав.
Звідси Шугай пішов у Волівський округ і тут подарував бідному 

чоловікові п’ятнадцять тисяч корон, аби той собі збудував хижу, 
купив худобу і хліба.

У Воловім ще зробив великі діла. З цілого краю жандарі гналися 
за ним, айбо не могли впіймати. Пішов у гори і на однім оборозі три 
тижні лежав. Знав за нього вінчаний кум, котрий носив йому їсти.

Жандарі шукали його по селах, а в ліс боялися йти. Проголосили: 
«Хто би вбив Миколу Шугая, тому дадуть тридцять тисяч».

Але Шугая ніхто не годен був убити, бо у нього були два вірні 
товариші, а третій кум.

Одної неділі вінчаний кум прийшов до Шугая. Шугай каже йому:
— Куме, поголи мене.
Сіли під стіг сіна, і кум почав голити Шугая. Тим часом товариші 

Шугая відійшли. А кум, як голив Шугая, зарізав його.
Товариші Шугая по його смерті пішли у Росію.

II

У опришка Шугая був брат Юрко. Вони разом ходили, разом 
брали від багачів та давали бідним. Пани дуже від них боялися і все 
над тим думали, як би їх погубити.

Було одного разу, що Шугай переодягнувся у панський костюм, 
пішов у ресторан, замовив їсти й пити, а коли добре наївся і на
пився, то залишив під тарілкою записку — «Микола Шугай». А коли 
жандарми вирушили за ним, щоб впіймати, то за ним уже давно слід 
простив.

Багачі дуже були на Шугая сердиті і пообіцяли ЗО 000 крон тому, 
хто його уб’є. А держава обіцяла 3000 крон тому, хто його впіймає 
живим.

Тут кум Миколи Шугая Данило Ясінька порадився з своїм това- 
ришом, що коли Шугай буде спати, то вони його уб’ють.

Одного разу прийшов Микола Шугай до свого кума Данила Ясінь- 
ки в гості. З Шугаєм був і його брат — Юрко.

А коли Шугай ішов спати у Ясіньки на оборіг, то брат Юрко 
і каже йому:

— Не лягай спати на оборіг, бо вони тебе прозрадять.
Микола Шугай не вірив цим словам, а пішов на оборіг спати. 

За ним пішов і брат Юрко.
Юра ще не спав, а вони прийшли і сокирою відрубали Шугаєві 

голову. У Юрка була пушка, але вона йому відказала, і він не міг 
вистрілити, то убили і його.
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Потім Ясінька із своїм другом пішли і доповіли жандармам, що 
Шугаї уже мертві.

— Вас будуть за це судити, що ви убили Ш угаїв,— відповіли їм 
жандарми.— Ми хотіли їх впіймати живими.

І так Ясіньку і його друга засудили за те, що убили Миколу 
Шугая і його брата Юрка.

ШУГАЄВА СИЛА

В одному селі, що звалося Волове, жив Шугай із своїми побрати
мами. Був він чоловік військовий, як і його товариші. Жандарі його 
висліджували по всій окрузі. На кожній хижі висіли цидули, де гово
рилося, що тому, хто зловить Шугая, дістанеться 500 корун, дві пари 
волів і корова.

Жандарі дуже боялися Шугая, бо він був такий, що, не дивлячись 
ззаду себе, через плече міг убити. А куля його самого не брала. 
Кажуть, коли був маленький, то вкрав від пана золотий перстень, 
а щоб не відібрали, сховав його в рот. Миколку зловили й били, але 
він не признався за перстень. Плачучи, він той перстень проковтнув, 
і він опинився аж коло серця. Відтоді у нього така сила і куля 
не бере.

Жандарі дуже його боялися і наставили коло хащі багато гармат. 
А Шугай тоді написав одному панові цидулу, аби той чесно приніс 
гроші. А коли не посміє принести, то він вирве сторічного дуба і тим 
дубом його вб’є. У Шугая була така велика сила. А пан, як тільки 
дістав ту цидулу, то на місці й збожеволів.

А однієї ночі один із побратимів Шугая полакомився на гроші 
і, коли ватаг ліг спати, порубав його балтою. Та жандарі і після 
того довго ще боялися Шугая.

БОРОТЬБА ТРУДЯЩИХ 
ЗА НОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ЛАД.

ЛЕГЕНДИ ПРО В. І. ЛЕНІНА

ЛЮДСЬКІ СЛЬОЗИ

Силу-силенну усякого добра награбував цар у своїх людей за 
довгі роки свого царювання. Від коштовного каміння скрині в льохах 
тріщать. Від пшениці, шерсті, хутра, воску хижі ламаються. Вже 
нікуди було дівать добро, а жадному цареві все було мало.

— Тоді, коли я своїм золотом запруджу Дніпро, зупиню його 
й накрию його своїми килимами, тоді тільки прийде спокій моєму 
серцеві і сон очам моїм,— не раз скупий цар казав своїм совітникам.

Ненажерливому цареві здавалося, що всі його дурять, що всі 
у нього крадуть, що у людей його царства можна взяти далеко біль
ше, ніж беруть його совітники тепер.

І ось, упоравшись (цар сам власно щомісяця перевіряв своє доб
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ро), цей цар порішив обійти своє царство і своїми очима побачить, 
як живе його народ і чи не можна буде ще збільшить на людей по
душне.

На світанку цар переодягнувся в кобеняк, чоботи і шапку, взяв 
у руки дубовий ціпок, залишив свою оселю і пішов до міста.

Входить переодягнутий цар в першу хату і баче, що біля печі 
стоїть заплакана жінка; цар питає її:

— Що ти робиш, голубонько?
— Куліш варю, добрий чоловіче,— плачучи відповідає жінка.
— А з  чим вариш кулешик, голубонько? — знову питає цар.
— Із слізьми варю, чоловіче добрий, із слізьми,— плаче жінка.
— І, мабуть, смачний буде цей кулешик із слізьми? — допитує

ться цар.
— Авжеж, добрий. За миску пшопа мій чоловік ціле літо попові 

ліс корчував. Вже два тижні, як у хаті вареного не було. Он поди
вись, чоловіче добрий, діти під піччю ночують, щоб пе прозівать, коли 
я куліш варитиму,— розказує жінка.

«Який у мене добрий піп: миску пшона не пожалів дать»,— думає 
скупий цар, а потім і каже жінці:

— Дуже жалкую, що спішу, а то з охотою попоїв би я твого куле
шику зі слізьми.

Нічого не відповіла жінка цареві, тільки голівку нижче нахилила 
і з очей ї ї  частіше покапали сльози.

Приходе цар у другу хату. Біля столу сидить жінка і перебирає 
гпплу сочевицю. По жовтому худому обличчю течуть сльози і ка
пають прямо на сочевицю.

— Що ти робиш, ластівочко? — питає цар.
— Сочевицю перебираю, думаю дітям суп варить,— плачучи від

повідає жінка.
— А з  чим сочевицю варить будеш, ластівочко? — питає цар.
— Зі слізьми, добродію мій,— відповідає жінка.
— І, мабуть, смачна буде сочевиця твоя зі слізьми? — допитуєть

ся цар.
— Повинна бути дуже добра. За невеличкий коряк цієї сочевиці 

я з дочкою місяць у попа вовну пряла. Подивись, на лежанці діти 
поснули, супу чекають,— плаче жінка.

«Який піп у мене милосердний, сочевички коряк не пожалів дать. 
Неодмінно треба буде цього попа нагородити медалями»,— думає цар, 
а потім жінці каже:

— Дуже жалкую, що спішу, а то з охотою попоїв би я твоєї соче
вички зі слізьми.

Нічого не відповіла жінка цареві, тільки голівку нижче нахилила 
і з очей її частіше закапали сльози.

Приходе цар у третю хату. Посередині хати на ослоні жінка місе 
діжу. По худому жовтому обличчю течуть горохом сльози і падають 
прямо у тісто.

— Що ти робиш, лебідонько? — питає цар.
— Гречаники замішую,— відповідає жінка.
— А з  чим ці гречаники будуть? — питає цар.
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— Зі слізьми... зі слізьми... А з чим же їм буть? — відповідає 
жінка, витираючи мокре від сліз обличчя.

— І, мабуть, смачні будуть, голубонько, твої гречаники зі слізь
ми? — допитується цар.

— Ох і добрі ж вони повинні бути, ці гречаники! За мірочку 
гречки всією сім’єю попові рік болото сушили... Ось дивись, на долів
ці дітки біля діжі поснули, гречаники дожидаючись,— плаче жінка.

«Дійсно, щедрий у мене піп. Мірку гречки не пожалів дать. Треба 
буде цього попа постановить над усіма попами»,— думає про себе 
цар, а потім і каже жінці:

— Як жалко, що я дуже спішу, а то з охотою попоїв би я твоїх 
гречаників зі слізьми.

Нічого не відповіла жінка цареві, тільки голівку нижче нахилила 
і з очей частіше закапали сльози.

Повернувся цар до своєї оселі і приніс з собою багато нових ду
мок. В голові його — мов бджоли у вуликові в дощовий день. Не 
спиться цареві.

— Так ось чому мої люди і в свято, і в будень пісень співають! 
Так ось чому мої люди церкви та палати до піднебесся будують! 
Так ось чому народ мій у війні непереможний! Тепер я знаю, в чому 
сила людська — в сльозах! А царство моє таке багате слізьми! 
Чому ж про це раніше мені ніхто не говорив? — лютує цар.

На ранок ненажерливий цар скликає всіх своїх слуг, управителів, 
кричить на них не своїм голосом, стукає на них пудовим золотим 
ціпком:

— Ах ви, ледачі нерадивці мої! Народ мій такий багатий...
А управителі і всі присутні шепочуться поміж себе:
— Як то так, що народ багатий? Ми яї у нього все забрали, одну 

тінь залишили...
А цар кричить ще дужче:
— Народ мій такий багатий на сльози, а чому ж цих сліз на

родних у казні моїй царській ні капельки? З завтрашнього дня увесь 
мій народ половину сліз своїх повинен віддати у казну мою.

Сердитий цар ше раз стукнув пудовим ціпком своїм золотим, 
крикнув па всіх і пішов у свої кімнати перелічувать своє добро.

Спорить з царем не приходилось. Всі знали, що скоріше Дніпро 
потече назад угору, ніж цар злющий зміне свою волю. Серце цареве 
було дуже настойчиве і жорстоке. На другий день управителі оголо
сили народові святую царську волю.

Захвилювались люди, зашуміли, а потім засмутились. Всього люди 
перенесли від цього ненажерливого царя, від жорстокого батька його 
та від божевільпого діда його.

Уночі приходе до цього міста Леиін, збирає біля себе людей 
і каже їм:

— Люди добрі, браття мої, не горюйте і не бійтесь. До світанку 
скличте увесь народ свій — від немощних стариків до немовлят. По
силайте верхівців у інші міста, села, хутори, нехай приєднуються 
до вас, і гуртом ідіть до царя, і несіть йому гнів свій, горе своє, 
сльози свої.
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На другий день, ще не піднімалось сонечко, величезний натовп 
із людей, мов на ордань (на хрещення), ішов до царя. Попереду був 
Ленін. Він увесь народ вів за собою. Очі у Леніна сяяли, немов у них 
виблискувала молнія. І по всьому видно було, який великий гнів 
і велике горе таїлось у серці Леніна. На горі, недалеко від царської 
оселі, що була внизу у долині, люди зупинились. Леніна оточили 
діти, жінки, в очах був жах великий і горе.

— Не плачте! — каже Ленін людям, крадькома втираючи сльозу 
на своїх очах.

І бачать люди, як з-під ніг Леніна почав текти струмінь чистої, 
як скло, води. По мірі того, як струмінь цей протікав поміж народом, 
він збільшувався і збільшувався. Із невеличкого струменя стала 
велика річка, яка зашуміла, захвилювалась і лютим звірем направи
лась на царські маєтки.

— Це, браття мої, ваші сльози, батьків і дідів ваших, і ці сльози 
люто покарають ворогів,— каже людям Ленін.

Долина внизу почала наповнюватись водою. Царські маєтки по- 
гружались у воду, ставали все меншими і меншими. Ось вода підня
лась по вікна, потім по стріху, а потім у воді зникли і бовдури. По
тонув цар, його слуги, управителі, військо. З царського маєтку ніхто 
не врятувався.

В озері з людських сліз 1 горя потонули всі вороги людей. Зали
шилась країна без царя.

День і ніч навчав Ленін людей, як жити без царів і панів. І ті, 
що при цареві плакали і в серці своєму носили велике горе, тепер 
керували людьми так, як учив Ленін. А країну свою люди назвали 
Безслізною.

Чутки про Безслізну країну рознеслись по всьому світі. І різні 
народи різних земель через пустелі, гори, океани прагнули попасти 
у цю Безслізну країну, щоб своїми очима побачить, як там живуть.

А люди Безслізної сторони радо зустрічали своїх гостей, показу
вали, як живуть, і безбоязно розказували про те, що говорив їм 
Ленін. А діти цієї Безслізної країни усім приїжджаючим і прихо- 
дящим — чи то будуть приятелі, чи вороги — показували свою най
більшу святош — з червоного діаманта невеличку скриньку, а в ній 
бережно хоронилось дві жемчужини.

В одній жемчужині — перша сльоза людської радощі, а в другій 
жемчужині — остання сльоза людського горя.

І диво: хто б не дивився на ці сльози, як би пильно на них не 
придивлялися — всі люди на цих сльозах бачили обличчя Леніна.

ЛЕНІНОВА ПОРАДА

Було се ще перед австрійською війною у польських горах. Робили 
там у пгухах наші краяни — три брати Багрійчуки, родом з Гуцуль- 
щини. Цілу зиму різали дрова. А вже такі були людяні, що нічого 
їм не заважало у роботі: ні студінь, ні метіль. Бувало, встануть рано, 
старшого лишать готувати їсти, а два молодші — гайда натще на 
фуфелі проробитися, аби ся їло май ліпше. А що, господи, вже їли,
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то най бог боронить! Давав їм пан замість муки грис, змерзлу ріп- 
чину та суху, як личі, яловину.

Аж наступила весна. Одного разу прийшов пан у зруб, де робили 
Багрійчуки, і сказав їм, аби зробили ризи та й ризували дрова, бо 
по Юр’ю виїдуть фірмани перевозити дрова... І закипіла робота. Два 
на трачці ріжуть тертиці, а молодший укопує та урівнює землю для 
ризавки. За тиждень вже летіли ризами колотиці, як блискавка. 
У пару неділь вже майже всі дрова були зризовані у лушницях. Та 
бо па їх нещастя ударила плова. Три дні і три ночі була така плова, 
що вода текла навіть попід пріч у колибчині Багрійчуків, і на чет
вертий день було ще хмарно, але дощ не йшов.

Вийшли брати з колиби та як узріли, що лушниць нема, то так 
їм стало неприємно, якби хтось у лице грузею вдарив. Повінь забрала 
їх шухи, а ризи одні позамулювало, а другі пірвали води. Тоді стар
ший брат кинув цапину на землю та й каже: «Боже, боже, порадь 
нас, що маємо робити?» — «Тре йти до пана й розказати, що то ся 
стало з його дровами»,— сказав середущий. «Переждім тут-таки цю 
лиху годину, най повінь спаде, до завтра, а завтра підемо до папа 
та й розкаяїемо усе»,— сказав молодший.

На другий день, коло полудня, прийшли Багрійчуки до пана та 
й розказали панові, що усі тоті дрова, що були у лушницях, повінь 
забрала. Пан як се учув, трохи не пук зі злості, почервонів, як гадина, 
та іі вигнав братів, навіть на колію не дав грошенят.

Вийшли брати на цісарку та й не зпають, що діяти мають. Але 
якісь люди, що йшли у гори на роботу, сказали їм, що там і там 
мешкає росіянин Ленін. Він дуже гречно обходиться з бідним людом, 
а панів не любить, бий-забий. Хлопам пише позив на панів у суд, 
радить, що робити, аби вилізти з біди... А по цих словах пішли собі 
люди у свою путь.

Подумали Багрійчуки та й пішли шукати Леніпа. Та аж на тре
тій день ся відпитали у тамтешніх людей, де він мешкає. Приходять 
до хати, поклонилися усім разом, та й каже старший брат: «Пане 
добродію, чулисьмо...» А він їм каже: «Не пан я, та й не кажіть мені 
„пане". Кажіть „товариш"».

Хлопи не годні були своїм вухам повірити, що сей иан письмен
ний каже їм називати себе «товаришем». Та й знов зачав розказувати 
Йван Багрійчук про те, як їх біда найшла з крутим паном. Як роз
казав усе, а молодший каже: «Чи вже спалити майно того дідьчого 
пана? Чи післати ’го до Адама кози пасти? Чи у суд ’го пізвати?»

Тоді їм Леніп так сказав: «Підіть до тих робочих людей, що роб
лять у цього папа, та й розкажіть про свою біду, і скажіть їм, аби всі 
разом прийшли з вами до пана і сказали панові, щоби заплатив за ваш 
труд. А як не схоче платити, то най штрайкують кілька днів, але всі 
разом, гуртом. Проти панів ураз боріться разом, громадою, гуртом, 
то й поборете, а як но будете разом боротися, то заїсть вас це гаддя 
у людській подобі».

Потому попросив Ленін братів за стіл, накормив, напоїв чаєм, а як 
ішли геть, то ще дав їм грошенят, аби мали на чорну годину.
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ЛЕНІН ІІА ПОЛІССІ

Було це перед Жовтневою революцією. Захотілося Володимиру 
Іллічу Леніну на Полісся завітати й побачити, як живуть поліщуки. 
Не встиг він і на поліську землю ступити, як донощики пронюхали 
і вже донесли:

— Леніп на Поліссі.
Як грім серед ясного неба ця звістка приголомшила жандармів 

та поліцаїв. Заметушилися вопи, як щурі па пожежі. Із волості у во
лость, із повіту у повіт полетіли депеші:

— Зловити Леніна, живого або мертвого доставити: росту серед
нього, волосся риже, голова лиса, лоб великий, борода клинком, кар- 
тавить, літеру «р» не вимовляє.

І завертілася машина.
Але й поліщуки теж не дрімали і Леніна швиденько переодягай 

в пастуха. Причепили йому чорну бороду, вуса, па ноги взули посто
ли, на плечі — торбу, і в поле — до худоби.

Стоїть Ленін край дороги, на худобу погейкує і на битий шлях 
поглядає. А жандарми та поліцаї із шкури лізли, так старалися, 
усіх лисих та рижих чоловіків позатримували. Назбиралося їх в упра
ві більше сотні. Знайшовся один між ними, що зовсім на Леніна був 
схожий, навіть картавив так, як Ленін, на літеру «р» спотикався.

Зраділи поліцаї та жандарми, тут же мерщій і доповіли на
чальству:

— Леніна спіймали.
Зачувши це, шеф жандармерії став такий радий, паче віп сто 

тисяч виграв. Рішив сам поїхати й подивитися на отого «вождя 
голяків».

Приїхав, провірив свій пістолет і звелів привести до нього Леніна. 
В кабінет повільною ходою увійшов невисокого росту чоловік, голова 
лиса, борідка клинком.

— Ти Ленін? — накинувся на нього шеф.
— Ні, я — селянин з села такого-то.
— А для чого голову поголив?
— Щоб пе було душно,— відповів той.
І ще кілька запитань дав шеф, перевірив його документи, а потім 

як зарепетує:
— Свині ви, осли довговухі, вам горобців на коноплях лякати, 

а не в жандармерії служити.
Потім звелів кожному із затриманих по три канчуки дати 

й випустити.
Ішли поліщуки літнім вечором із управи і реготалися, аж за жи

воти бралися.
— Хоч по три нагаї достали, зате Леніна приховали.
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НЕМА ЙОМУ РІВНОГО НІ В ЧОМУ

Я, як бачиш, лісовий чоловік. В лісі вродився, в лісі виріс, тут 
і вік доживаю. Але через те, що людей я бачу рідко, то з лісом здру
жився. Щось у ньому людське відчуваю. Здається мені часом, що де
рева живуть і розмовляють поміж себе. Отак порівнюю я собі і лю
дей великих до лісових дерев.

Юрій Федькович з Путилова, здається мені, мав життя берези 
білої. Такий ніжний уродився, як та береза, й голос має красний та 
гнучкий, як її  віти. Затрембітав він по горах, то так сердечно, так 
щиро, що аж сонце сміялось. Навіки зостався у горах його спів.

Л ук’ян Кобилиця — той від дуба ріс. Силою-бурею народ захи
щав. Лишив нам дух свій, непокірний рабству, і бурхливий вогонь 
серця.

Багатого бачив у кедрині бундючній, а бідного — у лозі покірній 
похиленій. Злодій схожий був на омелу, що з дерева сік краде, а чес
ний — на тую ліщину широколисту.

Жив я собі з деревами, як з сусідами в селі. І скажу, що навіть 
радів, бо воно кличе до себе. А за того гіркого часу ладен був у лісі 
весь час пропадати. Дерева миліші за людей були, бо люди від горя 
злі ходили, на лихо готові.

Одного разу зустріч я мав дивну. Пам’ятаю добре, що трапилось 
це весною. Вийшов я під вечір на кичерю, сів та й дивлюся на доли
ни. А кругом так гарно, аж дух забиває. Пташки співають, дерева 
листом шепочуть. А повітря таке, хоч пий...

Сидів я, сидів та не зчувся, як і вечір настав. Сонце зайшло. На у 
небі висипали зорі. Ліг я горілиць та й почав їх рахувати. Рахував, 
рахував, коли помічаю, що хтось коло мене є. Бачу, стоїть проти 
мене не з нашого села чоловік. І так пильно на мене дивиться.

Приглянувся ближче. Наче я його десь бачив, а ймення забув.
І так мені ніяково стало, що не знаю, як до нього обізватись. А серце 
раптом таке гаряче зробилось. А він дивиться, дивиться на мене, 
мовби вивчає, а тоді каже:

— Нащо лічиш зорі, Петре, то ж не твої?
— Правда,— відповідаю,— то божі зорі.
— А траву чию топчеш, а в лісі чиєму сидиш?
— В багацькому,— кажу,— в багацькому.

І тяжкий мене жаль тоді взяв. Така краса на наших горах, думаю, 
а скільки кривди па них спало. Бідному й ступнути нема де, а бага
тий усе зажирає.

— Коли вже та правда буде,— кажу до чоловіка та й зітхаю тяж
ко. А він раптом підійшов швидко до мене, потиснув мою руку і ска
зав палко:

— Ще не довго тобі терпіти, гуцуле!
І зник. Я — за ним. «Хоч би ще одне слово сказав, хоч би за

пам’ятати, які в нього очі»,— шепчу собі та й лечу лісом, як той 
олень. Оббіг царину, яр, всю гору облітав — нема. Тільки лишив 
у моєму серці свій голос. От і зараз його чую. Якби між людьми по
чув ще раз, то враз упізнав би.
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Думав я після того: хто б це міг бути? Межи люди ходив, розпи
тував, чи не бачили, чи не чули. Люди й кажуть: то Ленін межи нас 
ходив!

Став я тоді по своєму звичаю дерево підбирати у лісі, щоб порів
няти з ним і у цім дереві мати його образ. Не день, не два я вибирав. 
Усі бори сходив, а подібного йому не знайшов.

Почав я після того порівнювати його до вітру. Не рівня вітер йо
му! Вітер зашумить та й стиха,— його ж думка завжди вирує по 
світу!

Почав я рівняти його до грому. Не рівня грім йому! Грім за
гримить та й замовкне,— його ж голос завжди громом лунає по 
світу!

Почав я рівняти його до сонця. Не рівня сонце йому! Сонце тіль
ки вдень світить, а на ніч згасає,— його ж життя для всього світу 
завжди яскраво сяє!

Нема йому рівного ні в чому, бо був то Ленін!

ВЕЛИКА ЛЮДИНА

Діялось це ще тоді, коли гори наші були не наші, коли верхи і до
лини хмари тяжкі давили.

Хліба ані білого, ані чорного у людей не було. Аби з голоду не 
вмерти, гуцул ішов до джерела гірського, пив воду студену і цілющу 
та й силу мав. Цю силу гори давали. А відтак, маючи здоров’я, пас 
маржину, ліс рубав.

Та все гадку мав, що десь-таки з-за тої або з-за іншої гори щастя 
прийде.

Таку надію берегла, шанувала, ніде не покидала і Марічка. В ту
тешньої багачки вона за наймичку була. Прала, багачку годувала, 
світлицю прибирала. Не виділа світку ясного, сонця красного. Вийде,
бувало, з двору, а багачка репетує:

— Невільно!
Нарве квіточок весняних, в кіски заплете. А багачка знову:
— Казала ж тобі, непутяща дівко, що невільно!
І сіпає її  за коси, і тягне до потоку, і наказує:
— Зупини воду!
Та як дівча могло перепинити бурхливий потік? І знову багачка 

тягнула, виривала коси.
Одного разу лиходійці заманулося, аби Марічка взимку принесла 

свіжої малини.
— Ти, непутяща, аби-сь мені принесла свіжої малини. Бери ко

шик, виганяй кози на ту кичеру, що за водою. Не принесеш мали
ни — віку тобі вкорочу.

Дуже засмутилася Марічка. Громовиця скарала б ту відьму! Де ж 
для неї взимку малини набрати? Погнала наймичка кози на ту киче
ру, що за водою. Усі гори зміряла. Та дарма. Малини ніде нема.

І вже вчувається: «Не принесеш — віку тобі вкорочу».
Що діяти? Де рятунок знайти?
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Вже додому мала вертатись. Аж дивиться: на високому схилі 
коло великої ватри сидить чоловік. Підійшла, чемно привіталася:

— Добридень!
— Доброго здоров’я, дівчино красна. Присядь, погрійся.
Марічка не втрималась, глянула на чоловіка і заплакала. Втихо

мирившись, про кривду свою оповіла.
— Не журися, трудівнице згорьована,— заспокоює чоловік,— ти 

будеш мати малину, але для самої себе. Багачка ж ї ї  шукатиме, та 
ніколи не знайде.

Чоловік нахилився над ватрою, взяв повні пригорщі яскраво жев
ріючих жарин і вкинув у кошик. Дівчина віри не йме очам своїм. Не 
жарини то, а справжнісінька малина багряного кольору, соковита, 
смачна.

Принесла у маєток. Багачка з пожадливістю хапнула рукою яго
ди і... обпеклася. Малина перетворилася в жарини. Попекла собі руки 
так, що вже й за коси наймичку більше не могла сіпати.

За ті малини-жарини вкинула Марічку за кам’яні мури, закувала 
в кайдани залізні. Та Марічці вони не страшні. Дістала таку силу од 
тої малини, що мури зруйнувала, кайдани розірвала. Подалась па 
кичеру і смеріччя сухого на ватру підклала. І ватра ще більше роз
горілася.

Не одну весну після того зеленіли ліси, немало води спровадив 
до моря гірський потік. І от якось знову забаглося багачці свіжої 
малини. То було влітку. Всіляких плодів у таку пору в наших горах 
доста. Але наймичку вже не примусиш їх збирати, коритись, до
годжати.

Багачка взяла пе один, а два кошики, сама вигнала кози на ту 
кичеру, що за водою. Кози розбрелися по зрубу, скубуть траву. А ба
гачка нишпорить поміж корчами, зиркає очима, принюхується, де 
малина. Тим часом па високій горі ватра палає. Пекуча спрага взяла 
багачку. Підійшла до джерела, яке із сліз Маріччиних цівкою заби
ло. Присіла напитись. А та вода була дуже студена — з льоду самого. 
Напилась кривдниця погана — і скам’яніла. Трапилось і з козами 
небувале: траву таку з’їли, що всі скам’яніли. Де котра була, так 
і зосталась на своєму місці.

Марічка навічно позбулася злої долі, щастя знайшла. А силу яку 
чудотворну має! На тих землях, де нічого не родило, рясні пше
ниці вирощує. Щоб у містах і селах наших було і хліба, і до хліба.

А як співає!.. І пісні далекозвучні слухає весь край наш буко
винський. Вправністю рук її роботящих, красою весняною пишається 
столиця.

А чоловік той, що ватру розпалив, то — велика людина! Ленін 
ї ї  ймення!

ГІРСЬКИЙ СОКІЛ

Кажуть, десь на клаптеві землі на схилах Карпат бідував саміт
ньо бідний чоловік. Хоч і мав кількох братів, але ніколи ве бачився 
з ними, бо розділяло їх глибочезне провалля, в якому кублився два- 
надцятиголовий Змій.
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Довго сушив собі голову бідний чоловік, що робити, як позбутися 
бідності й самотності. І ось однієї доброї днини він попрощався зі 
своєю хижкою і рушив у далеку дорогу — до своїх братів. Ішов гірсь
кими лісами, аж раптом назустріч, опираючись на залізну булаву,— 
Велет.

— Давно не ступала тут людська пога. Що ти за один і куди 
шлях тримаєш? — зупинив його Велет.

— Я бідний подорожній, добираюсь на той бік провалля шукати 
розкиданих по світу братів.

— Важкий шлях ти обрав собі,— каже Велет,— та раз уже ступпи 
на нього — прямуй далі. Бери оцю чарівну булаву, може, вона тобі 
стане в пригоді.

Взяв чоловік булаву, з вдячністю вклонився Велетові і пішов да
лі. Важко зібрався він на гору і там побачив чабана, який грав на 
сопілці, а навколо паслась отара овець. Захоплений голосом сопілки, 
подорожній зупинився. Закінчив чабан пісню і, побачивши подорож
нього, питає його — звідкіль і куди він тримає путь. Бідний чоловік 
розповів йому все від початку до кінця.

— Важкий шлях ти обрав собі, брате, — каже чабан,— та раз уже 
ступив на нього — прямуй далі. Ти добра людина, бачу я, й дарую 
тобі цю сопілку. Вона стане тобі в пригоді.

Взяв наш подорожній сопілку, подякував пастухові й пішов далі. 
Йшов він, йшов через гори і доли, проминуло багато років і ось нареш
ті опинився перед пащею чорного провалля, яке охороняв дванадцяти- 
головий Змій. Чоловік, недовго думаючи, уперся ногами в землю, роз
махнувся булавою і вцілив в одну з голів Змія. І ось булава поверну
лася до рук її власника. Вдруге — так само, втретє — знову. Побачив 
бідний чоловік, що нічого не вдієш такою зброєю, сів на траву, ви
тягнув з-за пояса сопілку і почав грати таку сумну дойну, що, здава
лось, весь лист на деревах плаче. Тужливим звукам наче виростали 
крила, і вони летіли в широку далечінь. Почули брати його сумну 
пісню, піднялися з насиджених місць і поспішили йому па допомогу. 
Побачивши Змія, що перегороджував їм дорогу, хотіли вдарити по 
ньому чимось найтвердішим, але їх зупинив могутній голос. Глянули 
вони догори і побачили гірського Сокола на ялинці.

— Почекайте,— крикнув Сокіл,— візьміть кожен по зеленій гіл
ці з моєї ялиці, вдарте разом Змія, і лише від цього він загине.

Зробили так брати і перемогли.
Потім засипали провалля родючою землею, виростили чудовий 

сад. І тоді подали руки один одному брати. І сьогодні проживають 
вони у злагоді й прославляють сміливого гірського Сокола за його 
дорогий подарунок, за його науку.

ГІРСЬКИЙ ОРЕЛ

Не за горами високими, не за морями глибокими, а в одній ста
рій країні люди жили-проживали та гіркі сльози проливали. Над 
тими людьми були елі хазяї, люті-прелюті. З тих людей вони знуща
лися і, знущаючись, сміялися. А люди мовчки на них працювали,
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кров свою невинну проливали та долю лиху кляли-прокли- 
нали.

Раз зійшлися бідні люди після роботи, потай, щоб хазяї про 
те не знали, та самі в себе й поспитали:

— Чи довго знущання над нами буде? Чи довго будуть стогнати 
в кайданах люди?

Та й задумались над цим усі. І ось один із найсміливіших нава
жився сказати, де правди шукати:

— Є на світі чоловік. Зовуть його Гірським Орлом. Той орел над 
усією землею літає та в людей про їхнє горе питає, до боротьби за 
правду їх закликає. Чи не піти б нам до нього? Або, може б, когось 
до нього послати, щоб правду розпитати?

— А чому ж ні? — почали люди йому казати.
Та й вибрали люди бідного-пребідного, але сміливого чоловіка- 

коваля і послали його до Орла.
І пішов коваль, взявши в руки молота, шукати виходу з кайданів 

і голоду. Іде та й іде він, а назустріч йому старенький чоловік, дідок, 
весь у зморшках, похилий віком. В руках у нього коса. От коваль 
чоловіка й питає:

— Куди, чоловіче, йдеш?
А незнайомий йому чоловік відповідає:
— Іду узнати, чи буде коли людям життя. Я ходак із свого села, 

а йду запитати про все це в Гірського Орла.
— Та і я ж до нього.
— То ходім разом.
Багато ще на дорозі людей коваль і чоловік з косою зустрічали, 

куди йдуть у пих питали. А ті люди їм відповідали:
— Йдемо шукати правди, йдемо із села, а де знайти її — спитаємо 

Гірського Орла.
Ідуть та й ідуть всі вони разом. Доходять до гори. Аж гульк — 

Орел угорі літає і крилами махає, а як побачив Орел людей, почав до 
них спускатися, й коли спустився низько додолу, то запитав:

— За чим прийшли, люди добрі?
Коваль і розпочав:
— Я прийшов до тебе, Орле, щоб ти сказав, чи довго бідні і вбогі 

люди стогнати в ярмах-кайданах будуть?
Усі про те ж саме говорили та в Орла допомоги просили. Тоді 

Орел, усміхнувшись, глянув на людей і сказав:
— От ти, чоловіче добрий,— коваль, ви — з косами — косарі; 

якби ви всі правди не просили, а взяли молоти та коси і всіх отих ха
зяїв, ваших лютих ворогів, та й прогнали б і здобули б правду. А от 
тепер на багатих працюєте ви. Хоч убогий, хоч голодний — однаково 
живи й на пана-хазяїна роби.

Підняли ходаки коси, а коваль молот та й гукнули всі в один 
голос:

— Вірний-превірний наш Орле, веди нас на бій з лютими-прелю- 
тими багатіями!

І Орел повів...
Зашуміла бурхлива година, здригнувся світ...
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Бачив світ, як тяжко з молотами і косами бились люди з панами! 
Бачив світ, як молоти і коси мідно тримали робітники й селяни та вра
жих панів із своєї землі гнали. Потекла вража кров панська річка
ми. .Потекла і наша кров, яку ссали пани з людей віками. А як закін
чилось усе, люди вільно зітхнули і Орлові сказали:

— Спасибі тобі, Орле, за те, що ти нам вірну порадоньку дав, що 
ти нам відкрив очі, які були темні. Спасибі тобі, Орле, за те, що ми 
правду знайшли і здобули її. Ми знайшли правду, про яку в тебе пи
тали, ми знайшли правду, яку віками шукали. Спасибі тобі, батьку 
наш Орле, що вже нема на нашій шиї ярма. Ти для нас один у світі, 
могутній, рідний і близький.

ЯК ЛЕНІН ПО ГАЛИЧИНІ ХОДИВ

Був то кривавий час, жорстокий, тяжкий. Цісар австрійський 
своє військо на горі Чорний Потік у бліндажі та окопи загнав, а ро
сійський цар своїх солдатів окопав у Коломиї, Печеніжині та по всіх 
селах.

І потекла по Підгір’ю кервавиця, як став брат проти брата йти. 
Бо в цісарській армії галичани були, а східняки, рідні брати-україн- 
ці, під рукою царя російського мусили воювати. Два роки різалися 
багнетами та стріляли один в одного нещасливі хлопці.

Але скоро почав їм розум до голови вертатися. Заговорили солда
ти, що має прийти до Чорного Потоку великий чоловік, якого Лені
ним називали. Жив він у той час десь на Бескидах, де Лемківщина 
чи Мазурщина. Бачили його і в наших Чорногорах, що із пастухами 
радився, як панів завоювати.

Почав тоді Ленін хлопцям нашим — і росіянам, і австрійцям, 
які з бідного роду,— листи в окопи присилати. Солдати і нам давали 
ті листи читати. Було в них написано, аби не вбивали брат брата, 
бо царі та пани їх одурманили і загнали в окопи вошей годувати. 
Писалося, аби зброю проти панів та царів обернули і революцію ро
били на всій землі.

Перепудилися пани. До цісаря це дійшло і до російського царя. 
Хоч і ворогували вони, але ворон воронові око не виклює, і змовили
ся, що жандарі мають Леніна ймити в Карпатах і вбити.

Як довідалися про це бідняки, то таємно переправили свого ватаж
ка до другої держави. А з тої держави переїхав він до Росії, очолив 
робочий нарід і разом з ним царя скинув.

Зробилася велика заворуха на світі. Як не стало царя, то прості 
люди почали землю панську ділити, заводами керувати. Ленін тоді 
проголосив, аби повсюдно мир був, але пани не могли піти на таке,
бо революція могла повстати і під Карпатами, бо бідаки по селах 
галицьких теж до землі панської взялися.

Коли пани польські свої карні боївки наслали на Галичину, то 
стали червоними потоки та ріки. А наші легіні почали втікати на схід 
до Леніна, аби привести зі сходу військо і визволити свій край. 
Червона партизанка по лісах і горах постала, як колись опришки 
були.
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— Не дамо Україну розщипувати на ковалки! — сказали люди. — 
Хочемо з Леніним!

Але всі пани з’єдналися, ще й поміч їм дали інші держави і поча
ли убивати наших легінів, катувати нарід галицький.

Як про це довідався Ленін, то прийшов чи приїхав, а, може, літа
ком прилетів аж в Галичину. Почув він, як стогне земля, побачив, 
як людей жандарі прив’язують коням до хвоста і розривають за те, 
що волі жадали.

Ленін не сам був, а з побратимами. Він залишився під Коломиєю, 
а товаришів розіслав у інші міста й села, аби вони подивилися, як 
там живуть люди, поговорили з ними, якої влади хочуть.

Пішли вони і побачили, що таке саме робиться і в Галичі, і в До
лині, і в Стрию... А в Березі Картузькій людям засудженим тачки 
до рук ланцами приковували. Так вони і днювали, і ночували, поки 
не гинули.

З ким не говорили вони, то всі галичани сказали:
— З Леніним хочемо.
Тоді Ленін написав Пілсудському листа попереджуючого:
— Не смій так нарід український мучити!
Він був би відірвав Галичину, Буковину і Закарпаття від держав, 

що розшматували землю, але багато сильних буржуазних держав 
було ще тоді.

Почав Ленін до сільських хат заходити, льотки людям роздавати. 
Там було написано, що всіх урядників кара чекає за те, що мучать 
простий нарід. А селянам і робітникам казав, аби не терпіли панам, 
аби повставали проти них.

Одного разу княждвірські діти пасли худобу і пекли бараболю 
на вогні. Ленін вийшов з лісу і попрямував прямо до ватри. Всім 
пастухам дав він цукерок, бо дуже дітей любив. Розговорилися, діти 
його печеними бульбами вгостили, бо не знали, що він Ленін. Разом 
з ними сидів і їв, бо був простим чоловіком, а не паном.

Як почали пастухи додому з худобою вирушати, то Ленін роздав 
їм льотки. Одну мені хлопці дали. Я принесла і віддала батькові, 
а ввечері зійшлися сусіди і він всім читав. Тоді по всьому Княждворі 
люди читали льотки від Леніна.

Та пани мали своїх сиксотів, які донесли про це в гміну. Опівно
чі прискакали жандарі та почали людей бити й заковувати в кайда
ни. Мого батька по шию в холодній воді тримали в печепіжинській 
тюрмі та все казали, аби відрікся від Ленінового слова. Але наші 
люди за правду й на смерть ідуть.

Шукали польські жандарі Леніна, але не знайшли. Кажуть, що 
напали на його слід у горах, але з гори скеля зірвалася і перегороди
ла їм дорогу.

А після того, як прийшло свято Першого травня, то в Коломиї, 
в Заболотові, в Печеніжині люди з кокардами червоними ходили 
і вимагали волі. І так щороку...

Збиралися підпільники по хатах і закликали нарід до боротьби. 
А як в тридцять дев’ятому прийшли наші війська, то казали на мі
тингу, що вони виконали ленінський заповіт.
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ЛЕНІНСЬКА ПРАВДА

Жили в селі два брати. Поле вони орали, землю сльозами поли
вали і горби собі наживали. Хлібець і худобу у них пани забирали, 
а платили за це кулаками в спину.

Жили брати не рік і не два, а невідомо скільки. Навколо й інші 
селяни так само жили.

Набридло братам працювати на чуже здоров’я. Вирішили вони 
помандрувати по Росії — правди-матушки шукати. Ідуть вони мі
сяць, ідуть рік. Бачать — стоїть велике село. Посередині панський 
будинок і церква цегляна.

— Дай,— думають брати,— зайдемо сюди і спитаємо правди.
Ідуть вони селом, а назустріч їм пан в колясці їде.
— Чиї ви, мужики, звідки йдете і чого шукаєте? — запитав 

їх пан.
Брати йому відповідають:
— Жили ми, жили в злиднях, в горі, більше сил не вистачило так 

жити. Ідемо правди шукати. Навчи нас, пане, де її  знайти!
— Добре,— каже пан,— я покажу вам правду, якщо побажаєте, 

тільки ви мені попрацюйте за це!
Погодились брати. Працювали вони, працювали: поле орали, зем

лю сльозами поливали. Минув рік. Приходять вони до пана і го
ворять:

— Навчи тепер, пане, як нам правду знайти!
— Ну, от вам і правда,— відповідає їм пан,— голота ви немита, 

працювати вам завжди на нас, панів!
Плюнули брати і пішли далі. Ідуть вони місяць, ідуть рік. Ба

чать — стоїть піп.
— Навчи, отче, де правду знайти,— просять вони.
— Добре,— говорить він,— я вам правду у царя небесного вимо

лю, а ви у мене попрацюйте за це.
Погодились брати. Працювали вони, працювали, сльозами землю 

поливали. Минув рік. Прийшли брати до попа, а він їм говорить:
— Працюєте ви добре і не гнівите бога,— ось і ваша правда.
Плюнули брати і пішли далі. Приходять вони до купця. Вийшов

він, повний і багатіший від пана, і попа.
— Добре,— каже купець,— навчу я вас правди, тільки попрацюй

те на мене.
Погодились брати. Стали брати працювати і горби наживати. 

Навчив їх купець, як чесний народ обдурювати і бідноту обмірювати. 
Не діждались і року, як молодший брат і говорить:

— Не піду я більше правди шукати, нема ї ї  на світі, правди 
мужицької.

І повернувсь він у своє село. А старший брат наполегливий — 
не хотів без правди додому повертатись. Пішов він один до фаб
риканта.

Фабрикант і від пана, і від попа, і від купця багатіший. Почав 
старший брат працювати в  нього. А на фабриці багато людей 
працює.
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Працювали вони багато років. Горби наживали, а правди не ба
чили. Тільки раз почув брат на зміні тиху розмову:

— Є чоловік один — він і правду знає. Зовуть цього чоловіка Ле
ніним, а живе він на півночі, в Пітері.

Запам’ятав брат ім’я це і пішов шукати цього чоловіка. Ішов 
багато днів, можливо, і місяців. Прийшов у Пітер. Бачить — іде 
робітник. Він його запитав тихенько:

— Де тут Леніна знайти?
А той йому ще тихіше:
— Ходімо зі мною, я тебе доведу.
Ось і прийшли вони в звичайну кімнату. Навколо різних книг 

багато. Вийшов до них чоловік, одягнутий небагато і просто. Він 
і говорить:

— Здрастуйте, товариші, що скажете хорошого?
Розповів йому брат, як він правду шукав. Довго з ним говорив 

Ленін, про порядок на фабриці розпитував, про сільську бідноту, 
а потім сказав:

— Вірно ти зробив: на фабриці правду ти краще узнаєш. Ви її 
там в руках держите.

І розповів Ленін братові, як треба за робітничу правду боротись, 
щоб не служити ні панам, ні купцям, ні фабрикантам, і як вигнати 
їх разом з царем.

Повернувся брат назад на фабрику і почав іншим ленінську прав
ду таємними словами розповідати. Один розповідає, а десять слуха
ють, десять розповідають — сто слухають. І пішла ленінська правда 
по всьому світові серед народу трудящого.

Багато років ходила вона по фабриках і селах. Піднімала вона 
робітників і селян на боротьбу. А в Жовтні 1917 року об’явилась ця 
правда гучним голосом, залпами на весь світ. Пішли робітники і се
ляни нещадною війною на поміщиків і фабрикантів. А вів їх тоді 
сам Ленін... І взяла верх у Жовтні ленінська правда.

З того часу робітники і селяни більше не працюють на панів 
і фабрикантів, горбів не наживають, землю сльозами не поливають. 
Самі вони тепер господарі своїх фабрик, своєї землі і свого життя.

ЗОЛОТА ГРАМОТА

Цілий рік мужики копали у пана колодязь, а води все не було. 
На дуже великій глибині в день святого Маркіяна — 25 жовтня — 
викопали вони золоту грамоту.

Небагато було написано в тій золотій грамоті. Як сонце, сяють 
літери, а прочитать, що там написано, мужики не можуть. Всі вони 
були неписьменні. Взяли мужики золоту грамоту і пішли з нею до 
свого пана, щоб той їм прочитав, що там було написано. Приходять 
мужики до панського маєтку і бачать: у панському дворі панські 
правителі батогами б’ють людей за те, що люди мало зробили діла 
своєму панові. А тут, поряд, за великими столами, сидять пани — всі 
пишні, ситі, довольні. Одіті вони в дорогий одяг, на ногах дороге 
взуття, на столах багато їж і і дорогих вин.
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Підходять вони до свого пана, познімали шапки, низько вкло
нились і кажуть:

— Ми у тебе, пане, рік колодязь копали, до води не докопались, 
а в день святого Маркіяпа на дуже великій глибині викопали золо
ту грамоту, а що в цій грамоті написано, ми не знаємо, бо неписьмен
ні. Будь ласка, пане, прочитай, що в цій грамоті написано.

Взяв пан з рук мужиків золоту грамоту, прочитав ї ї  спершу сам 
нишком, потім дав прочитати іншим панам. Ті читають золоту гра
моту, регочуться, аж за боки беруться. Чужою мовою щось між собою 
говорять. Довго реготались пани з золотої грамоти, і довго чекали 
мужики відповіді. Нарешті пан каже мужикам:

— Слухайте, мужички! Ця золота грамота дійсно з неба. Слухай
те, що вам сам бог каже: «Як зорі на небі не однакові — є більші, 
є й менші, так і на землі люди не рівні. Бог дав усякому свій талан. 
А талан мужика — це покірно працювати на свого пана. Мужицька 
праця богові приємна...»

Довго ще говорив пан, але бачать мужики, що він бреше, обду
рює їх, говорить їм не те, що написано в золотій грамоті. Захвилю
вались, загомоніли мужики і стайи вимагати назад золоту грамоту. 
Розсердився пан на мужиків, затупотів ногами па них, закричав, що 
є сили. З усіх сторін збіглись панські прислужники з нагаями і ціп
ками. Накинулись на переляканих мужиків і почали їх нещадно бити. 
Порозбігались мужики, хто куди міг, а коли зійшлися до місця, ба
чать: у руках їхніх знову золота грамота, а на ній сонцем сяють 
якісь літери.

Ідуть мужики далі. Вони пригадали, що у пих урядник пи
сьменний, вирішили йти прямо до нього, щоб прочитав їм золоту 
грамоту.

Приходять мужики до урядникового двору і бачать: урядникові 
слуги б’ють батогами людей, які чим-небудь не догодили своєму 
начальству. Виходить сам урядник, а за ним безліч таких же уряд
ників — ситих, довольпих, на грудях у них медалі, хрести, збоку 
у кожного висить шабля з пістолетом. Мужики познімали шапки, 
вклонились урядникам в ноги і кажуть:

— Ми у свого папа рік колодязь копали, до води не докопалися, 
а в день святого Маркіяпа на дуже великій глибипі викопали золоту 
грамоту, а що в ній написано, ми не знаємо, бо неписьменні. Будь 
ласка, пане уряднику, прочитай, що в цій грамоті написано.

Взяв урядник із рук мужиків золоту грамоту, прочитав її спершу 
сам нишком, потім дає грамоту прочитать іншим урядникам — своїм 
гостям. Ті читають золоту грамоту, регочуться, аж за боки беруться. 
Чужою мовою щось між собою говорять.

Довго реготались урядники з золотої грамоти, довго мужики чека
ли відповіді, і, нарешті, урядник каже мужикам:

— Слухайте, мужички! Ця золота грамота дійсно з неба. Слухай
те добре, що вам сам бог каже: «Покірно і сумлінно коріться своєму 
начальству. Всяка влада від бога дається. І нема такої влади, яка 
була б не від бога. Хто влади не слухається, той самого бога не слу
хається».
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Довго ще говорив урядник, але бачать мужики, що він бреше, що 
говорить не те, що написано в золотій грамоті. Захвилювались, заго
моніли мужики, золоту грамоту від урядника назад вимагають.

Розсердився урядник на мужиків, затупотів на них ногами, за
кричав на них, що є сили. З усіх сторін позбігались урядникові при
служники з нагаями та із зброєю і почали бити мужиків. Перелякані 
мужики розбіглися в усі сторони, а коли зійшлися до місця, бачать: 
у руках їхніх знову грамота, а на ній сонцем сяють незрозумілі лі
тери.

Ідуть мужики далі і пригадали, що у них є ще піп письменний. 
До кого ж, як не до попа, за порадою? І вирішили мужики піти пря
мо до попівського двору. Приходять мужики до попівського двору, 
бачать: у ньому повно різного люду і всі за працею. Жінки тчуть, 
прядуть, баби возяться з куделею, пір’я деруть на подушки для по
пових дочок, чоловіки будівлі будують, підлітки біля худоби порають
ся. Всі працюють, а пад ними з батогами в руках приглядають попо
ві наймити. І бачать мужики, як ці попівські прислужники замість 
хліба камінь дають людям, а замість води — розсіл з огірків. Тяжко 
стогнали люди від спеки, голоду, а роботі їхній — кінця-краю 
немає.

З ганку виходить сам піп, а за ним безліч попів. Всі вони повпі, 
розкішні, обличчя у них довольні. Ряси на попах шовкові, на грудях 
у кожного попа золотий хрест.

Підходять мужики до попа, познімали шапки, вклонились попам 
в пояс і кажуть:

— Ми у свого пана рік колодязь копали, до води не докопались, 
а в день святого Маркіяна на дуже великій глибині викопали золоту 
грамоту, а що в ній написано, ми не знаємо, бо неписьменні. Будь 
ласка, всечесний наш панотець, прочитай, що в цій грамоті на
писано.

Взяв піп з рук мужиків золоту грамоту, перечитав її спершу сам 
пшиком, потім дав грамоту прочитати іншим попам — своїм гостям. 
Ті читають золоту грамоту, регочуться, аж за боки беруться. Чужою 
мовою щось між собою говорять.

Довго реготались попи з золотої грамоти, і довго мужики чекали 
відповіді. І нарешті піп каже мужикам:

— Слухайте, раби божії! Ця золота грамота дійсно з неба. Слухай
те, що вам сам бог каже: «Ті, що на землі плачуть,— на небі возра- 
дуються. Людині треба покірно нести свій хрест. Любіть ворогів 
своїх, благословляйте тих, хто ображає вас. Коли хто ударить тебе 
в одну щоку, підстав йому і другу, а тому, хто хоче взяти у тебе сви
тину, віддай йому і сорочку свою».

Довго піп говорив мужикам, а решта попів хитали головами 
в знак згоди з пим і хрестили мужиків. Але бачать мужики, що все
чесний отець бреше, що говорить ие те, що паписано в золотій гра
моті. Захвилювалися, загомоніли, золоту грамоту від попа назад вима
гають. Розсердився піп па мужиків, затупотів на них ногами, закри
чав, що є сили. З усіх сторін позбігались попові наймити з батогами 
і ціпками, накинулись на переляканих мужиків і почали нещадно
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бити їх. Перелякані мужики порозбігались у всі сторони, а коли 
зійшлися до місця, бачать: у руках їхніх знов золота грамота, а на 
ній сонцем сяють незрозумілі для них літери.

Стоять мужики і не знають, куди вже його йти з цією золотою 
грамотою і хто б їм міг правдиво прочитати слова, сяючі сонцем, 
в золотій грамоті. 'Тим шляхом ішов Ленін, мужики оточили його 
і говорять до нього:

— Чоловіче добрий, ми у свого пана рік колодязь копали, до води 
не докопались, а в день святого Маркіяна на дуже великій глибині 
викопали золоту грамоту, а іцо в ній написано, ми не знаємо, бо 
неписьменні. Чоловіче добрий, просимо тебе, прочитай нам, що в цій 
грамоті написано.

Взяв Ленін з рук мужиків золоту грамоту, усміхнувся і каже:
— Друзі мої, я вам то прочитаю цю грамоту, та цього буде дуже 

мало. Вам необхідно уміти самим читати такі грамоти.
Кланяються мужики Ленінові, дякують йому і просять його за

вітати до них у село і повчити їх грамоти.
Небагато часу прожив Ленін на селі у мужиків. Мужики навчи

лися читати, а коли прочитали золоту грамоту, почали говорити між 
собою. Незабаром вони об’єднались у свої селянські комітети, озброї
лись, хто чим міг, і з озброєними робітниками знищили всіх своїх 
ворогів: царя, попа і пана-поміщпка, і почали жити так, як написано 
було у золотій грамоті.

А написано було в цій золотій грамоті лише одне слово — 
«Комунізм».

ПРО ЛЕНІНСЬКУ ПРАВДУ

Ця дивиа пригода трапилась зі мною одного разу в моїй молодості. 
Пас я вівці у хазяїна (на Буковині тоді бояри панували). А коли 
довелося платити, то хазяїн вигнав мене, мов собаку, з двору.

Зажурився я і подався на берег Дністра. Сів на кручі і чуть не 
плачу. Аж тут із-за кущів несподівано з’явився не з нашого села 
чоловік.

— Чого зажурився хлопче?
— Журюся,— кажу,— бо ціле літо задурно хазяїнові робив... 

Де та правда?
— Нічого, хлопче, не журися,— поклав він мепі якось тепло ру

ку на плече. — Вже пе довго лишилося вам терпіти. Бачиш он той 
берег Дністра? Люди живуть там заможно і щасливо, бо не знають 
ані пана, ані Хазяїна. Колись вони жили так само вбого, як і ви. Та 
знайшовся один чоловік, звуть його Ленін, підняв він бідноту і піш
ла вона трощити панів, поки не стало жодного. Прийде час і у вас 
так само буде. Треба тільки, щоб трудящі люди з берега на берег 
через Дністер одні одним, як брати, руки подали, возз’єдналися.

— Е, якби-то люди були такі великі та дужі,— кажу до того чоло
віка й зітхаю. — Хіба можна, коли Дністер який широкий, а береги 
он які високі?

А він погладив мепе по голові, тепло усміхнувся і сказав:
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— Є, хлопче, такі богатирі, що подадуть в біді і горі руку допомо
ги хтозна як далеко. Запам’ятай, звуть тих богатирів комуністами!

І зник так само несподівано, як і появився.
Я стояв, мов укопаний. Хоч би півслова. Довго дивився я так за 

ним після того кругом, все хотів побачити його знову, щоб розпитати 
добре про тих богатирів, але він як крізь землю провалився.

Уздрів я його раптом вже тоді, коли додому збирався, і дивно: 
йшов він протилежним берегом Дністра, ніби сьогодні й не був на 
нашому боці і не говорив зі мною. Досі не йму, як віп перебрався че
рез річку, що ніхто не помітив. А, може, то він який таємний хід по
під Дністер знає?! Хотів, було, крикнути до нього, але стримався: 
далеко, та й гранічери могли почути. А як сонечко сіло на гору, спус
тився я з берега додому. Розказав батькові про дивиу зустріч. Віп 
пригорнув мене до себе.

— То ленінська правда, синку, по світу ходить. Не знає вона ні 
меж, ні кордонів. Прийде час, і слова ті, про богатирів, збудуться. 
З ’єднаються трудящі люди.

ДНІСТРОВА ЛЕГЕНДА

Блукає Придністров’єм зворушлива легенда про незвичайне сер
це одного місцевого юнака. Як прийде рання весна, то на найвищій 
скелі, що стоїть над Дністром, розцвітає воно червоною трояндою, 
а як розтануть рапкові тумани і ріка прокинеться від сну,— на сріб
них хвилях її спалахує воно вогниками, а в небі високо-високо на 
крилах жайворонків загоряється срібними іскорками.

Хто ж той юнак? Чому серце його трояндою розцвітає і спалахує 
то сонячними вогниками, то срібними іскорками?!

На Кельменеччині розповідають...
Було це десь у дев’ятнадцятому році, коли Бессарабію захопили 

румуно-боярські загарбники. Неначе чума прокотилася по над
дністрянському краю. Хати спалювали, людей мордували. Плач 
і стогін, дим і сморід носилися навколо. Кому вдавалося вирватися 
з рук жорстоких завойовників, той знаходив собі рятунок у навколиш
ніх лісах і ярах. Земля бессарабська, залита кров’ю, стогнала від 
великого горя, заподіяного її завойовниками.

Зажурились бідні люди і засумували:
— Чи довго маємо терпіти над собою отаку наругу? Чи довго 

будемо на своїй шиї ярмо боярське носити?
Та знайшовся серед них один чоловік, сильний і сміливий.
— Тільки один Ленін про це знає,— мовив. — Треба гінця до ньо

го послати за Дністер.
І вирішили люди послати до Леніна одного бідного, але хороб

рого юнака, який пас вівці у багатіїв.
Раз пізнім вечором, коли чорна хмара раптом заволокла небо, 

а земля навколо затряслася від грому і блискавиць, мов у лихоманці, 
юнак той під покровом негоди пустився уплав через спінену річку. 
З берега друзі його бачили: не встиг він перебратися за Дністер, 
як пройшов дощ і все затихло, па темно-синьому небі зійшов вели
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кий місяць і проклав сріблясту дорогу на Схід. Юнак міцно ступив 
на ту дорогу.

Минав час. З кожним днем все більше і більше закипав гнів 
у серцях людей до завойовників. Бідні люди, як сходу сонця, чекали 
повернення свого посланця від Леніна.

Та якось ранком чуть світ їх розбудили, нарешті, довгождапі 
дивні звуки: то заграв на сопілці з того берега Дністра, сповіщаючи 
людей про своє повернення, як умовились, юнак. Від тих звуків ніби 
весною повіяло, люди повеселішали, а найсміливіші з них подалися 
зустрічати його аж до самого Дністра. Але що це?! Не встиг юнак 
вибратись з бурхливих дністрових вод, як перед ним, наче з-під зем
лі, виросла ціла сотня озброєних до зубів завойовників.

— Ворожа засідка,— здогадалися люди і кожен з них готовий 
був кинутись на виручку юнакові...

— Взяти його живим,— наказав офіцер. — Хай спершу розкаже, 
що говорив Ленін.

І люди встигли тільки побачити: звівся гордо юпак на скелясто
му березі, глянув з презирством на карателів, рвучко розпахпув свої 
груди і в його руці забилось, затріпотіло облите кров’ю юне серце. 
Підняв його високо над головою і кинув у саму гущу онімілих від 
здивування завойовників. Серце вибухнуло бомбою і десятки ворожих 
трупів укрило землю. Вмираючи, юнак тільки встигнув крикнути:

— Люди, бийте ворогів! Так Ленін велів...
Прибігли люди, знищили остальних завойовників, а героя свого 

поховали. Хотіли поховати й серце, але його ніде не знайшли. Тіль
ки побачили: високо-високо у небі на крилах жайворонків горіли со
нячні іскорки; такі ж іскорки грали па хвилях Дністра. То були ос
колки серця їхнього героя. Вони і сьогодні горять. А на місці, де ви
бухнуло серце і впав юнак, виросла червона троянда. Квітнути їй 
тут вічно.

НАРОДНА СИЛА

Виступав Ленін у Думі. Знав він, що буде, вірив у народ. За 
революцію говорив.

— Владу,— каже,— треба взяти в свої руки.
А в Думі хто сидів? Контрики, офіцери, поміщики. Бачив Ленін 

їх настрій, розгадав їх  підлу душу. І кому ж тут говорить? Він же 
проти них. От вопи тут усі, зв’язок між ними і царем міцний, добре 
їм платять за те, щоб революцію душили.

Говорив-говорив Ленін — і не в силі більше. Гнів, як море, ки
пить. І направився вийти, та як грюкне дверима! Аж штукатурка 
посипалась.

Заніміли всі.
— Це не я ,— сказав Ленін,— це народ гримить. Як устане — тут 

вам нікуди діться. Отак, як штукатурка, посиплетесь. Що я сам? 
У мене сил нехватає. А з народом я сюди ще прийду. Тоді не буде 
вам пощади, каменя на камені не зостанеться.
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І вийшов.
Закам’яніли від остраху вороги.
І що мовив Ленін — так і сталося.

ПРО ЛЕНІНА

Багато людей їздять у Москву, щоб побути біля могили Леніна, 
побачити його. Але не всі його можуть бачити. Робітники, колгосп
ники, ну й інші, які трудяться, то ті можуть бачити. А якщо злодій, 
шкідник, ворог, то краще не попадайся, бо не може підійти до Леніна. 
Стане і стоїть, наче йому ноги до землі приковані. Так його зразу 
й пізнають, що то ворог якийсь.

Не хоче, значить, Ленін, щоб вороги й дивилися на нього, тому 
й робить так.

Одного разу якийсь великий шкідник надумав піти до Леніна. 
Але знає ж, що піймається. Так він прихитрився і надумав одягтися 
так бідно-бідно, умазався в землю, мов і справді трудяка який, щоб 
ніхто й не догадався, і пішов.

Тільки ступився він на дві ступені вниз — і став. Усі до нього. 
Що таке? Така бідна людина, а до Леніна не підійде.

А вартовий і каже:
— Ану, покажи свої руки.
Показав він. А вони ж такі ніжні. Зараз видно — він замаскова

ний. Ну, вартовий забрав його та в каталажку. І виявилося, що то 
був шкідник, ворог. От що робить Ленін для робочого народу навіть 
мертвим.

ВЕЛИКИЙ ЖОВТЕНЬ І ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА

БУРЖУЙСЬКА ЗМОВА

Ну, от, як по всій Росії проізошла революція і встановилася Со- 
вєтськая власть, дак про це стало ізвєсно всій мировій буржуазії. 
Видно, добре їй закрутило в носі від такого ізвєстія, бо щось усиле
но почала вона їздити з держави в державу та секретні розговори 
вести. Їздила-їздила, а тоді й вирішила разом зібратися в Албанії. 
А Албань, дак це була така держава, в якій всігда в староє врем’я по- 
мєщики і буржуазія вели секретні розговори. Ото з’їдуться, погово
рять, як угнітать робочий народ, і знов роз’їдуться. А все те, що там 
говорилось, сохраняється у великому секреті, як в незгораємім 
ящику.

Дак ото і тепер зібралася мирова буржуазія в Албань і стала 
думати, як розбити більшовиків і подавить Совєтську власть. Дума- 
ла-думала да і вирішила: зо всіх сторін Росії послать своїх генера- 
лів-собак для наступлєнія. З Дальнього Востоку тоді став наступати 
Колчак, з юго-востоку — Денікін, з Перекопу — Врангель, а з Бал
тійського моря — Юденич. А всередину республіки кинули ще нема
ло собак, які стали мутити народ. Ну, це такі, як Каледін, Краснов,
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Чернов, Зелений, Ангел, Григор’єв, Шкуро, Жовтоблакитний, Махно, 
Тютюнник і Палій. Це, можна сказати, главарі, а то ще були і по- 
менші, та про них просто неохота згадувати.

Буржуазія думала, що нас, більшовиків, застане непідготовлени- 
ми. Бо то ж вона це зготовила під великим секретом в Албані. Але 
й не помітила, що тоді, як вона совєтувалася, дак зозуля сиділа на 
гілляці під вікном і все те чула, що там говорилось. А після того 
прилетіла до більшовиків і говорить:

— Готуйтеся, товариші більшовики, дати великий отпор, бо на 
вас строїться біда, для вас е опасность.

Вислухали цю звістку більшовики, а тоді товариш Ленін і каже:
— Нічого, хай собі ідуть буржуї-собаки до нас у гості, ми їх по

стараємось гарно зустріти.
Звернувся Ленін тоді до всього трудящого народу, як рідний бать

ко до своїх трьох синів, і каже:
— Наступає, товариші робочі і селяни, на нас ворог проклятий, 

він хоче знов встановить гнобительську власть, дак потрібно дати 
йому таку відсіч, щоб він повік не сунувся до нас. Для цього нам 
потрібно добре організуватись, розподілитися, хто і де буде виполня- 
ти свої заданія. Одних треба послати на бойовий фронт, до оружія, 
других — в шахти, бо нічим буде поїзди гонити, а треті, які менше 
способні воювать — старики і т. д., хай вдома і в полі працюють, 
хліб виробляють.

Так що коли буржуйські пси тільки забігли в наші землі, дак всей 
трудящий народ був уже готовий їх зустрічать. Да так зустрів, що 
вони і сьогодні добре ще пам’ятають ту зустріч і будуть її пам’ятати 
до самої смерті.

ПРО ДВОХ БОГАТИРІВ

Зустрів місяць дві зірки на небі. Обняв їх, як сипів, поцілував 
і каже:

— Діти мої, ви землю освіщаєте, на людей поглядаєте, але ви 
темноту не розсіваєте. А гляньте на землю. Там звірі хижі людей 
вбивають, сім’ї знищують, матерів і малят в рови кидають. Вам тут 
не сидіти, треба горе побідити. Хлопці ви хороші.

Сказав це місяць. Сховався за хмари, але спати не лягав, па дітей 
поглядав, землю наблюдав.

І прийшли ці діти на землю. Бачать: мертві лежать, а над ними 
всяке вороння кружляє, очі клює, людей в хати заганяє.

Впали зорі на землю, вдарились і стали велетнями, як ото колись 
богатирі. Коні під ними — змії, на місці не стоять, копита під ними 
горять.

І гукнули богатирі:
— Люди, вставайте, хати залишайте, ідіть за нами вороння роз

ганяти!
І пішли люди... Все кидали, гвинтівки на плечі брали.
І стало тих людей, як грибів після дощу, багато. Росли вони не 

по часах, а по минутах.
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А зорі-богатирі розійшлися в два кінці — повели два полки. Одип 
Україну пішов очищать, другий Росію від лютого ворога звільнять.

А батько-місяць дивився згори, як билися його сини, і став він 
їм світло посилати, з сонцем розмовляти, теплом їх награждати.

Розліталось вороння від рук богатирів. Але стали богатирі із сил 
вибиватись. А дуже жаль було з землею радянською розлучатись. 
Боролись богатирі, кров’ю червоною землю обмивали, але полки їх 
збільшувались-зростали.

Зібралось вороння і стало хижу думу думати-гадати, як би від 
цих богатирів собі руки розв’язати. Надумали. Вбили молодого укра
їнського орла-богатиря Щорса Миколу. А біле вороння насіло на Ча- 
пая і утопило його в чорній-темній воді Уралу.

А батько-місяць дивився з пеба і став гадати, як би сили нові зі
брати. Тоді появились-виросли нові богатирі. Вони вивели, знищили 
все вороння з радянської землі.

Не бути більше чорному воронню у нас на землі, бо скільки в не
бі зірок, стільки у нас велетнів-богатирів.

ЖИВИЙ ЧАПАЄВ

Чапаєв був гордий і відважний, хоч і простого звання. В ту кри
ваву війну, що вели буржуї разних країн-держав, Чапаєв був звичай
ним солдатом. Але відважний він був, нікого пе боявся і шаблею 
працював, що хороший тесляр сокирою: ударить — не промахнеться, 
вірно і міцно ударить.

А потім, як буржуїв скинули, прочув про це Чапаєв, зібрав усіх 
солдатів і таку річ-слово держить:

— Ось ми, солдати, і свободи діждались, і землю в свої руки на
ші мужики взяли. Так чи ми будемо воювати далі? Давайте краще 
додому підемо.

Добре, поїхали. Тільки під’їхали до станції, а тут військо велике, 
а попереду генерал на білому коні, як сич, сидить, все пузо в ор
денах.

— Ви куди, солдати? — каже генерал.
— Додому,— відповідають йому солдати.
— Як так додому, коли війна не закінчена?
І наказ дає всім виходити з машини.
А па станції, куди приїхали солдати з Чапаєвим, ще солдати 

були. Теж додому зібралися. Думають солдати: їхати не можна, як 
бути?

— Нічого думати. Воювати треба, але тут, у себе, поки всіх бур
жуїв та їх  генералів геть не виженем. А коли воювати з ними не 
будемо — вони нас всіх переб’ють і свободу задушать. Правду я ка
жу, солдати-товариші? — сказав Чапаєв.

— Правду! Воювати з панами-генералами треба!
Вибрали солдати своїм командиром Чапаєва. Стало в пього війсь

ко; до солдатів ще робітники і мужики пристали. Став Чапаєв вели
ким командиром.

Сам спочатку ззаду їхав, а як стали під’їжджати ближче до гене
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ральських, вимчався уперед, вуси підкрутив, шапку-папаху заломив, 
вихопив шаблю — тільки сонце засяяло на ній — і крикнув:

— За мною!..
І розсипались полем чапаевці, поле вкрили, помчались бійці- 

червоноармійці. А він тільки шабелькою махає, обернеться назад:
— Сміліше! Пісню!..
Цілі села йшли до Чапаєва. Генерали і задкувати почали, все на

зад та назад, до пісків бухарських, калмицьких, до самого моря 
Каспія.

Добре. Розігнав раз Чапаєв усіх генеральських посіпак далеко, 
сам в Албищі-городі залишився.

— Ну, тепер можна і відпочити,— каже. — Пошлю я полки в різ
ні боки звірюг добивати.

Так і зробив. З собою залишив один тільки полк.
Зраділи генерали. А коли в Албищеві-городі всі спали, вони під

кралися вночі. Видимо-невидимо, що тієї мошки, Албищев-город 
обложили.

Ранили в цьому бою Чапаєва і кажуть, ніби втопився він в Уралі. 
Тільки неправда це, що Чапаєв утопився. Генеральські побили чапа- 
євських, а Чапаєв залишився. Ранений, увесь в крові, на ногах не 
держиться. Петька, друг-товариш його, піддержує.

— Що ти один зробиш? — каже йому Петька, а він уже і гово
рити не може — знесилився.

Взяв його Петька на себе да в Урал-річку, на собі і переправив 
його за річку. Виходив там його. Вижив Чапаєв і прізвище змінив, 
не Чапаєвим став прозиватися, а по-іншому якось. За помилку свою, 
значить, щоб стида-сорому не було на людях. І зараз люди бають: 
не вмер Чапаєв, живий Чапаєв, великим начальником став,— справед
ливий такий,добрий.

ПРО КОТОВСЬКОГО

За стрілками, за річкою бистрою, де сонце полуднає, країна є. 
Землі там родючі, яблуні плодючі, а біднота в розпачі. Слізьми зро
шена земля, бо закута там воля. Сумна країна. Там немає сміху. 
Над головою нагай, перед очима поліцай. Країна ця Бессарабією 
зветься.

Так от там, на схід від річки широкої, є фільварок великий. 
Володар фільварку — кровожадний пан Ахват. Землі панові — куди 
очима глянеш, ліси Ахватові — куди ногою не ступиш. На фільварку 
не робота, а пекло. Ще сонце не сходить, па роботу підіймають. 
Давно сонце, бувало, зайде — за строкових забувають. На тоці лампи 
запалюють і до ранку працювати заставляють.

Оце, що розкажу, було під осінь. На фільварку пшениці коло
систі склали, на тоці молотарку вклали, молотьбу почали. Гаряча 
робота. Строкові з сил вибиваються, ярмо тягнуть, хліба для дітей 
заробляють, у розпалі робота. І раптом з-за кучугурів прилетів вітер. 
Бризнув дощ. Машини стали. Строкові перепочити думали. Чують —
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дзвоники. Показався фаетон. Баскі коні землі не чують. Під’їхав 
Ахват.

— Чого стали? — кричить. — Механіка мені!
Підійшов старенький. Голова снігом носипана, шапку зняв.
— Ясний пане, дощ перебив.
Ахват не слухає. Хмуриться пан.
— Молотити наказую. Зараз мені молотити, зараз мені молотити, 

зараз мені м о л о т и т и , бо тебе на барабан пущу, старий чорте.
— Не піде, мокро,— виправдувався механік.
— Так моїх наказів не виконувати! Ось тобі раз, два!
І на засніжену голову старого удари посипалися. Хтось крикнув. 

Збіглися робітники. На утрамбованій землі, широко розкинувши ру
ки, лежав механік. Оскаженілий пан бив старого ногами.

— Стій! — почулося різке.
Всі здригнулися. До пана підходив невеличкий на зріст хлопець. 

Малий ніс батькові обід.
Ахват з подивом глянув. І тільки хотів ще раз ударити старого, 

як його за комір схопив хлопчина.
— Стій, кажу! Хто дозволив бити?
— А ти, щеня, відкіль?
— Я не щеня, я — Гриша. І свого батька не дозволю бити.
— Це бунт! — репетував пан. — Наказую мовчати!
І тільки руку підвів, щоб ударити хлопця, Гриша схопив пана 

за ногу, підняв високо над собою.
— Куди його? — спитав робітників.
— У землю собаку!
Ахват мовчав і злякано дивився по сторонах. Гриша стукнув пана 

раз по голові кулаком — пан по коліна заліз у землю. Стукнув другий 
раз — по шию, а третій раз ударив — за паном тільки заклекотало. 
Строкові стояли з широко відкритими очима.

— Чого стоїте, беріть пшеницю по домах! А хто хоробрий — за 
мною!

...І зник з села Гриша з товаришами. Як не шукали богатиря, 
не знаходили. Бо кожний кущик горнеться до Гриші. Біднота не 
видасть, бо свій від крові. А його шукали. Землю копали, ліс розчісу
вали, пшеницю по зернині перебирали — Гришу шукали. Як під во
ду пішов. І тільки заспокоювалися пани — фільварки горіли. До ба
гатих Григорій жалю не знав, бідним завжди помагав.

Не раз, було, йде селом старець. На плечах ганчірки немає. Минає 
просторі світлиці, у найбіднішу хату заходить. Ступить через поріг — 
біля порога сяде.

— Злиднюєте? — питає.
— Хіба не бачиш! — сердиться господар. — Просити йди до ба

гатіїв.
— А ти не гарячись. Я від Котовського Григорія Івановича. На 

корову тобі передав.
І з-під лохміття старець виймає пачку грошей.
Пани сполошились. Військо все зібрали, походом на Григорія 

Івановича пішли. День ішли полки, другий — не знайшли Котовсько-
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го. У рідне село Григорія Івановича сараною злетіли жандарі. Ото
чили. Стоять день, другий. Розправу чинити стали. Старих і малих 
на майдан вигнали — бити почали.

— Виказуйте, хто Григорія Івановича переховує? — допитувалися.
Як води в рот набрали.
— Хто фільварки палив? — добивалися.
— Я! — з краю в край понеслося над майданом і далеко розляг

лася луна.
Жандарі поприсідали.
— Чого ж стоїте? Я, Котовський Григорій Іванович, підпалив 

панські скирти,— і за цими словами скинув з себе гуньку, з піхов 
шаблю вихопив і пішов косити.

Жандарі — хто куди.
Другого дня тучею в село військо навалило. Все перетрусили — 

Григорія не знайшли. А раз у місті спіймали. У кайдани закували. 
Голову до ніг прикували. Рікою широкою в Одесу повезли. Мовчки 
їде Григорій Іванович — думу думає, за своїх згадує. Жандарі спі
вають, час від часу кайдани на Котовському перевіряють. Везуть. 
В Одесу привезли. У далекий замок кам’яний над морем Чорним, за 
троє дверей залізних кинули. Ранком перевірити прийшли, а Григо
рія Івановича не знайшли.

... Хороший чоловік був Григорій Іванович. Хоробрий, сильний, 
відважний. Бідних любив: для злидаря нічого не жалів. Своїм, бува
ло, шматком хліба переділиться, в поході одною буркою з товаришем 
вкривається. Любили його, поважали Гришу. У походах не покида
ли — від ворога оберігали.

Панів ненавидів Григорій Іванович Котовський. З краю в край 
нашою землею пройшов. Поганої слави не залишив. Панів рубав, 
бідним допомагав. Радянський лад Григорій Іванович встановляв.

...Дуже довірливий був Григорій Іванович. Одного разу після 
бою зібралися його хлопці. Розмови почалися. Про все говорили. 
А один з товаришів і питає:

— Скажіть, Григорій Іванович, чи є така куля, щоб груди ваші 
могла пробити?

— Нема такої кулі. На мене одного сто пудів пороху треба, інак
ше не візьме...

Голос у Котовського могутній був. Вітер поніс ці слова. Вулицею 
йшов якийсь у чорному капелюсі чоловік. Вслухався. Усмішка 
з’явилася у нього на обличчі. Прийшовши додому, він щось старанно 
записував до своєї книжечки.

Минуло кілька років. Одного разу місто прокинулося від страш
ного вибуху. Над невеличким будинком біля річки стовп диму і вог
ню. А через річку у ворожу землю втікав у чорному капелюсі не
величкий на зріст чоловік.

Сум обгорнув місто. Старі й малі плакали. Дерева ридали, пташ
ки співати перестали — за Котовським Григорієм Івановичем, героєм 
народним, сумували.
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РОЗПРАВА

Жив у нашому селі здоровенний та пузатий пап Ахват. Лютий 
до своїх батраків був, то й не доведи боже! Григорій Іванович (тоді 
ще молодий) за це одного разу його так провчив на гармані, що той 
ледь-ледь опам’ятався. А опам’ятавшись, став думати, як того Ко
товського спіймати. Викликав з урядником до управи старого Котов
ського, загрожував вічною каторгою або шибеницею, коли сип його 
Григорій не з ’явиться на розправу.

На неділю призначили сходку всієї волості. На майдані встано
вили помост для начальства та шибеницю для бунтарів, побратимів 
Котовського. Гарцюють на баских конях кілька стражників, стискаю
чи в коло юрбу. Старшина піднявся на поміст, закликав видати їм 
бунтарів, допомогти впіймати їх. А хто видасть Гришку Котовського, 
то від всякої кари звільняється і одержить 300 карбованців нагороди.

І от вийшов з натовпу бородатий старець з ціпком, пробився 
ближче до помосту і благально підняв руку.

— Що таке, діду? — звернувся до нього урядник.
— Та хочу допомогти вам і всій громаді спіймати Гришку Ко

товського.
Дід повільно піднявся па поміст. Йому дають місце, просять го

ворити...
— Гляньте! Он їдуть вершники. Вони знайдуть того бунтаря 

Котовського.
Всі з подивом повернули голови. Попереду їхав стражник-веле- 

тень, схожий на Тараса Бульбу, а поряд з пим ішов осідланий кінь 
без вершника. Під’їхавши до помосту, велетень звернувся до пана 
Ахвата з словами:

— Повітовий карний загін прибув у ваше розпорядження. Котов- 
ський в кайданах! Він негайно буде представлений на розправу!

Карний загін вершників замкнув коло біля помосту. Стражник- 
велетень і ще двоє з ним швидко вибігли на помост. Натовп завмер. 
Стражник-велетень скомандував:

— Шаблі до бою!
Як блискавка, піднеслися голі шаблі. На помості стояв з оголеною 

шаблею богатир-красень у формі офіцера — Григорій Котовський. 
І пролунав його громовий голос:

— Я прибув на розправу!
І розлетілася голова Ахвата на дві частини. А Котовський скочив 

на коня, накинувши на плечі чорну бурку, і впхрем помчався на 
широкий шлях.

ЦИГАНСЬКІ КАЙДАНИ

В поміщика покрали цигани добрих коней. Догнали їх у лісі. 
Стражники стали бити «чаро ромі» — бідних циган. І прийшлося б 
їм попрощатися з життям, але захистпв їх гайдук Котовський. Він 
наказав відпустити циган і пе карати їх, бо взяли вони добро пе у бід
них селян.

Молили бога за свого захисника, ромі. Да, бач, не дійшла їх мо-
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литва. Схопили Котовського жандарми, зв’язали його мотузками і по
везли в тюрму. Зустріли жандарми на шляху циганський табір. Боя
лись вони, що розірве Котовський мотузки, і наказали ковалям вику
вати для гайдука кайдани. Силою примусили роздути горна. Мій 
дадоро (батько) славився у таборі як умілий майстер. Ось і наказав 
йому вайжа (таборний ватажок) взятися за цю роботу. Не міг від
мовитися дадоро, бо над ним з батогом стояв жандарм. Кував батько 
та все гадав, як допомогти гайдуку. Цілу ніч він думав і кував 
кайдани.

Вранці прийшов жандармський офіцер за кайданами і залюбував
ся роботою коваля, навіть грошей за них давав. Дивилися скоса цига
ни на коваля, бо зганьбив він табір, відплатив злом за добро. Але не 
сумував молодий коваль. Він покликав свою чайорі (дівчину) і дов
го щось шепотів їй. Повезли жандарми кайдани, а слідом за ними 
пішла в село і молода циганка. Підійшла вона до хліва і бачить, що 
вже кайдани на Котовського надівають.

— Хочеш, поворожу? Всю правду скажу,— каже вона жандарму.
— Але і в’язню дозвольте поворожити.
— Наворожи мотузок розбійнику, він давно його чекає,— рего

тали жандарми.
— Бути тобі, соколе, на волі,— почала ворожка. — Для такого 

молодця не можна скувати міцних пут...
Потім якісь зпаки йому непомітно для жандармів подала, під

моргнула. А він зняв з пальця свій перстень і подарував їй.
Повезли жандарми свого в’язня далі. Лежить Котовський на 

підводі й силу свою пробує. Ось і заповітний ліс показався на схилі 
Кодр, де часто очікував він із своїми гайдуками проїжджаючого 
поміщика. Де зараз вони? Відгукніться! І раптом почувся йому ти
хий свист птаха. Скочив Котовський, та як рвонув руками ланцюги. 
І розлетілися вони, ніби гнилі нитки. Свиснув гайдук по-своєму, та 
так гучно, що коні з переляку понесли його по дорозі далі в ліс. 
А там уже очікував загін свого ватажка. Підвели йому коня і помчав- 
ся він з друзями на верховину Кодр. Опам’яталися конвоїри, кину
лись навздогін, та було пізно. Шукай вільного вітра у полі, а сокола 
в небі. Згадали ворожку і — до табору, щоб зігнати злість на ковалеві. 
Але від табору вже й сліду не стало — цигани пішли з тих місць.

М’ЯКІ ПІДКОВИ

Було це в роки громадянської війни. На лівому березі Бугу зу
пинились банди Махна і захопили переправи — мости через річку. 
Кінна армія Котовського одержала завдання оволодіти переправою. 
Поїхав Григорій Іванович з загоном на розвідку. Вночі під’їхали 
до Вознесенська. Дізнавшись, що тут міст посилено охороняється, 
а річка вкрита міцним і слизьким льодом, наказав командир своїм 
бійцям негайно перекувати коней: різати повсть з сідел і нею під
кувати коней.

Загін тихо перебрався на протилежний берег річки. Частина ко- 
товців проникла в тил ворога, знявши патрулів, захопила зброю і по
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чала рішучий наступ. А друга частина, скориставшись панікою во
рога, захопила міст і відкрила вогонь.

Ворог був відкинутий далеко від міста Вознесенська. А загін 
«м’яких підків» мчав по річці, переслідуючи ворога, який сподівав
ся на слизькому плесі притиснути котовців до берега і захопити їх. 
Отямившись трохи після поразки, Махно довго чухав потилицю, про
мовляючи: «Ніяк не збагну, чому котовці не сковзались на льоду?»

КОЛО ДУБА

N нашому селі так розказують про Котовського. Раз стояв він 
із своїм табором за тавтрою (за горою) під ліском. От йому захоті
лось самому вийти розглянутись, чи не видно де кого. А в цей час 
в наших місцях був каральний загін петлюрівців. Коли Котовський 
вийшов за той лісок розглянутись, в цей мент петлюрівців з десять 
вискочили з лісу і схопили його без всякого звуку. Зв’язали і повезли. 
Переїхали через ліс, заїхали в глибокий ярок, а там на горбку ріс 
великий дуб. Прив’язали вони його до того дуба і сказали:

— Ось тут тобі буде і кінець.
Всі вони були п’яні-розп’яні. Потім прив’язали йому до живота 

чотири піроксилінові шашки. Швидко побігли від нього і полягали
в яру.

Подивився Григорій Іванович, як догорають фітілі бікфордові, 
і подумав: «Невже ж помирати отак коло дуба?» Поворушив плечи
ма — був прив’язаний міцно. А шнур все догорав ближче до шашок. 
Поглянув Григорій Іванович, а огонь уже зайшов у дірочку шаш
ки. Він закрив очі і сказав:

— Прощай, світ і мої дорогі товариші.
Але вибуху все нема. Думає сам собі: «Чи дивитись, що сталося, 

чи ні?» Розкрив очі, подивився. А з шашок тільки чуть-чуть курить 
димок.

— Що за чортовиння, чи ж це мені справді ще не смерть? Може, 
шашки несправні? Ні,— сказав,— це ще мені не смерть! Це ще я не 
всіх ворогів переклепав!— і знов попробував шнурки.

— Ех,— каже,— саме б утікти, а тут розв’язатися не можна.
А петлюрівці поховались в яру та там і поснули. Дивиться Котов

ський, один з них встав, вийняв шашку і, ідучи до нього, сказав:
— А-а, гад, так ти ще стоїш! Так ось я тебе прикончу.
Підходить до Котовського, зняв шашку догори, а сам ледве на

ногах стоїть, п’яний. Та тільки хотів вдарити по голові, а Котовський 
голову пригнув, і він, замість вцілити по голові, вдарив по всіх шнур
ках, що ними був прив’язаний до дуба Котовський.

Тут вже Котовський і смекнув діло, що кращого випадку і не 
бути для того, щоб урятуватись (а треба сказати, що він смекалистий 
був і силою не обіжепий), та тут як скочив па цього петлюрівця, 
зім’яв до землі і зразу задушив. Забрав в його зброю, підійшов до 
тих, що спали у яру, та й каже:

— А ну вставай, хлопці, вже сьогодні!
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Ті кинулися туди-сюди, та де там. Котовський, тримаючи в одній 
руці шашку, в другій револьвер, крикнув до них:

— Кидай зброю!
Один не схотів кидати, так він його пристрелив на місці, для стра

ху інших. А решта склали все чисто. Пов’язав він їх отими шнурка
ми, що сам був зв’язаний, та й повів до своїх хлопців. Приводе та 
й каже:

— Агей, хлопці, вітайте гостей!
Ну, а з нашими «гостями» знаєте, який був кінець.
Отакий-то був Григорій Котовський.

[БІЙ ПІД ПОЧАЄВОМ]

У 1920 році бригада Котовського під Почаєвом зустрілась з поль
ськими уланами генерала Галера. Котовський бачив, що противник 
переважає його числом, і пішов на хитрість. Полк Криворучки він 
сховав у перелісках і долинах по ескадронам, а полк Калінчука, який 
замінив вбитого Ньягу, розташував так, щоб противник міг бачити 
його маневри. Коли все було готове до бою, з польської сторони рап
том вискочив на гарному коні полковник і почав викликати Котов
ського на герць. Побачивши, що немає ніякої пастки, Котовський 
виїхав йому назустріч. Перший могутній удар Котовського полков
ник відбив з вправністю доброго фехтувальника. Другий напад він 
теж відбив. Тоді, рвонувши свого жеребця за поводи, Котовський під
няв його на дибки і обрушив на голову полковника нищівний удар. 
Той разом з своїм конем гримнувся об землю. Поляки не чекали такої 
розв’язки герцю, бо вони знали, що полковник Синицький вправний 
рубака. А коли зі всіх ярків і перелісків почали вискакувати ескад
рони Криворучки, а по центру могутньою лавою пішов полк Калін
чука, поляки почали відступати. Так під Почаєвом перед Бутою го
рою закінчився поєдинок самовиявленого полковника Синнцького 
з славним комбригом.

ПРО ПАРХОМЕНКА

Це було тоді, як зробилась в краю революція. Бідним людям ста
ло добре жити. Та поміщики, які повтікали з України, зажаловали 
за своїми маєтками. Покликали вони своїх слуг, попросили у чужих 
панів зброю, а за це пообіцяли їм віддати Україну, аби лише вони 
були дідичами-поміщиками. Як увидів таку неправду великий чоло
вік Ленін, та й дав наказ: хто хоче волю та правду, то збирайтеся та 
й бийте поміщиків та їх банди.

Прочитав той наказ Пархоменко (а він був учений чоловік, ходив 
кілька років до школи), то зібрав собі добрих хлопців і почав битися 
з бандитами. Трохи-потроху та й зробився таким славним, що всі 
бандити боялися його, як огню. І як лише хто скаже, що Пархомен
ко близько, банди без бою лишали все та розтікались куди хто. Ніко
ли не було, аби його куля зачепила або шабля рубнула. Його нічого 
не брало, як говорили люди, та й тому ще гірше стали його боятися 
бандити.
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Якось одного разу ввечері Пархоменко лишив свого заступника 
коло війська, а сам поїхав додому подивитись, що там робиться, бо 
давно вже не був. Цвяка він конем дорогою, аж тут нараз:

— Стій, стріляємо!
Став Пархоменко (він би був почвалав далі, але хотів знати, хто 

тут недалеко його села).
Взяли військові коня і його та й повели до штабу, до командира. 

Привели до хати. Дивиться він, а там з дванадцять бандитів-коман- 
дирів сидять за столом та й п’ють горілку. А кухар варить па кухпі 
вареники, в котьолку кипить гаряче сало... Як його привели, один 
з них, найменший, але найпарубний, рижий, питає:

— Хто ти такий є?
— Я зразу тебе пізнав, що ти Петлюра, а ти мене не пізнаєш? 

Я,— каже,— червоний командир, Пархоменко.
— А-а, сервус,— каже Петлюра,— добре, що ми здибались. Я не 

боюсь тебе так, як деякі з моїх вояків... Нині ми з тобою розрахує
мось. Я за твою голову дістану сто тисяч рублів. Готовся на смерть.

А Пархоменко засміявся та й каже:
— А яку ти мені, Петлюро, смерть задумав? Видно, що ти з свої

ми бандитами п’єш горілку, то чи не схочеш мене на закуску упот- 
ребити?

А Петлюра пошепотів з своїми та й каже:
— Всі кажуть, що тебе куля не бере. Я не вірю — моя тобі вче

пить лоба. А раз ми п’ємо, то й ти будеш з нами пить. Ану,— каже 
до кухаря,— дай йому котьолок з кипучим салом, най п’є, чи по
шкодить це йому?

Кухар зняв з бляхи кнпуче сало та й подав Пархоменкові. Всі 
дванадцять бандитів поставали за столом та дивляться, як він буде 
пити кипуче сало. А Пархоменко в одну мить як повернеться кру
гом по-військовому, як пустить сало з котьолка по бандитах, та так 
кожному і залив очі гарячим салом. Всі попадали додолу та почали 
ревти. А Пархоменко взяв шаблю та й всім поодрубав голови.

Лише одно недобре. Пархоменко взяв добру ціль з салом, всім 
потрапив по очах, але Петлюра був від усіх н и я і ч и й , т о  йому сало 
пішло лише по голові та обпарило чоло. Як всі попадали на землю, 
він вискочив вікном, що було ззаду плечей, до комори та й там при
таївся. А Пархоменко, може, і видів, але забрав їх мапу, вийшов 
надвір, сів на коня й поїхав до своїх.

Петлюра пішов до шпиталю, голова облізла, а на чолі червона 
пляма. Вилічився та й присяг собі помститися Пархоменкові. Так 
війна ж довго ведеться. Пархоменко зміта ворогів. Де б не появились, 
він зі своїми хлопцями там застане і виб’є до ноги...

Якось одного разу донесли Пархоменкові, що якісь чужі кіннот- 
чики їдуть в Київ. Зібрав Пархоменко всіх своїх хлопців, засіли в лі
сі, а як тоті під’їхали, давай їх бити. Вибили всіх до ноги. Лише од
ного найстаршого ведуть до Пархоменка. Привели. Він упав на колі- 
па та й почав просити Пархоменка, щоб той йому подарував життя.

— А хто ти будеш? — питає в нього Пархоменко.
— Я,— каже той, що привели,— називаюся Пілсудським. Я на
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чальник у Петлюри. Я не винен, що я ту зайшов, але мене той Пет
люра витягнув. Даруй мені життя. Я тобі ніколи не забуду.

Подумав Пархоменко, подумав: як в битві — пощади ворогові не
ма, але так безборонного убивати, як курку, не хочеться лицареві, 
та й каже:

— Знай Пархоменка. Я тобі життя дарую. Іди собі, відки при
йшов, і більше до нас на Україпу не заглядай. А на пам’ятку,— 
гукнув він до своїх,— дайте цьому панові Пілсудському здорових 
п’ять нагаїв на зада, щоб пам’ятав, коли був в гостях.

А сам сів на коня і поїхав дальше з військом.
Пілсудський вернувся до своєї головної армії і дав наказ, разом 

з петлюрівцями, конечно, взяти Київ, де він буде крульом, а Петлю
ра буде його кур’єром, та ще й сказав, якщо їм удалося б зловити 
Пархоменка, то щоб йому нічого злого не робили, а просто привели 
до нього...

Пархоменко все бився в той час з другими бандитами, а полки 
Пілсудського і Петлюри добрались до Києва. Довідався Пархоменко, 
зібрав своїх хлопців, та як вдарив на Київ!

Не витримали Пілсудського полки, а з ними і петлюрівці, та да
вай тікати. А Пархоменко з своїм військом все б’є та б’є, аж під са
му Варшаву загнав їх. А як вже стали під Варшавою, Пархоменко 
дав хлопцям відпочити, а сам пішов у Віслу купатись. Польський 
патруль і закравсь та й взяв мундир та зброю Пархоменка. Не було 
ради, треба здатись. Втім — не буде вже ж він голими руками вою
вати.

Втішалися поляки, ведучи його. Привели до палацу та й переда
ли Пілсудському. Пілсудський відразу його пізнав та й каже:

— Я б тебе живого з’їв, але мушу додержати слова. Ти колись 
мені дарував життя, я тобі теж подарую. Але за ті п’ять нагаїв, що 
ти дав мені на дорогу, я тобі віддам з процентом. Ти у мене діста
неш їх п’ятдесят.

Розлютувався Пархоменко. Зараз хотів схопити Пілсудського за 
горло та задушити, але стримався та й питає:

— А де ж той нагай, я хочу його бачити.
А Пілсудський показує йому тростинову палицю, серебром поко

вану, а на кінці срібна кінська голова.
— Дайте,— каже Пархоменко,— мені цю палку, я хочу піти з нею 

трохи на Варшаву подивитись. З міста мене ваша варта не випус
тить, а як схочу іти до своїх, то я прийду сюди за пропуском.

— Добре,— каже Пілсудський,— іди.
А сам сміється в руку, мовляв, крути-верти, а кару отримаєш.
Вийшов Пархоменко на вулицю, дивиться, аж іде дорогою Петлю

ра, з червоною плямою на чолі. Нагадалось йому гаряче сало. Пет
люра його не пізнав — Пархоменко мав бороду запущену.

— Гей,— каже Пархоменко до Петлюри,— чи ви б не найшли 
такого купця, що купив би собі отаких п’ятдесят палок,— показує 
йому. — Я їх маю всі на продаж і конче потребую грошей.

— Я сам куплю, як не буде дорого.
— Не дорого,— каже Пархоменко,— по десять рублів за одну.

333



Петлюра зараз виплатив п’ятсот рублів. Пархоменко сказав 
йому підписати квит, що він у нього дійсно купив, і що ніхто другий 
не сміє їх дістати. А такий квит треба було, аби ствердив Пілсуд- 
ський. Вернули до палацу. Петлюра показав квит Пілсудському. За
сміявся Пілсудський та й каже:

— Хитрий ти, Пархоменко.
А Петлюра лише очі витріщив, почувши, що то Пархоменко.
— А ти, Петлюра, хоч ніби мій друг, лягай, небоже, коли дурний, 

я слово мушу додержати.
Закликав жовнірів. Роздягли Петлюру та й вцідили йому п’ят

десят палок.
А Пархоменко вернув до своїх та пішов з військом ще дужче бити 

ворогів народу.
А про Петлюру пропав слух. Хтось казав, що такий, з плямою на 

чолі, міняв мило за старі лахи по селах за Польщею. Але чи це він, 
певно я не тверджу.

ДІВЧИНКА ГУЛЬ-ГУЛЬ

Пробивалися війська червоні степами до Царицина. Щодня і що
ночі налітали золотопогонники з фронту, з флангу і з тилу. Коман
дарм щохвилини встигає скрізь. Бився в авангарді, під дощем куль, 
а коли стихали бої, пролітав на коні поміж возами, жінками й діть
ми, піднімав дух. Залізним потоком ішла армія. На привалах Воро- 
шилов біля вогнища збирає своїх вірних луганчан і починає пісню:

Розпрягайте, хлопці, коні 
Та й лягайте спочивать.

А тоді великий гурт людей, освітлених полум’ям багаття, зли
вається голосами:

А я піду в сад зелений,
В сад криниченьку копать.

Далеко лунає пісня фронтовиків. Співають обвішані патронта
шами, карабінами й бомбами змучені і закурені фронтовики.

Коли ж люди втомляться так, що й пісня не бере, тоді Клим ве
селу штуку як розкаже — регочуться старі й малі. Танці організує 
і сам перший пуститься по кругу, аж траву рве закаблуками. За ним 
знімається ціла метелиця. Хто змерз — нагріється, зажурився хто — 
забудеться.

Одного разу червоні війська з боєм вийшли з хуторів у степ. По
суваються степом. Аж налітає раптом командарм Ворошилов до під
від і грізно питає:

— А де ділись підводи з хлібом?
Кинулись, коли справді невистачає двох возів, а на кожному но 

сорок хлібин печеного житняка й насипом крупи. Для харчування 
в такій скруті це дуже дорога втрата. Як же бути? З передової лінії
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нікого не можна одірвати, щоб послати в хутір захопити провіант, 
а кидати його там теж не можна. Тоді Ворошилов скликає жінок 
і жвавих підлітків і разом з ними бігом у хутір. Ніч темна. Собаки 
валують. Кругом стрілянина. В одному дворі знайшли свої вози ці
лими, самотужки вхопили й потягли до табору, а це кілометрів з два 
буде.

Дивиться Єфремович, поряд нього якась жінка натужиться, коле
са попихає, а сама важко дише — вагітна. Він розгнівався на неї, бо 
закликав же тільки здорових. Зупинили воза, розіклали хліб, про
горнули крупи і поклали туди вагітну молодицю, а тоді вже одним 
духом докотили в табір свою здобич. Жінка удосвіта дочку родила. 
Дитина здорова та горлата. Усіх утішає, як почне галасувати.

Коли вже підходили до Царицина, закипіли ще гарячіші бої. 
Ворошилов ні часинки не спав. Завжди на ногах, підперезаний, 
чепурно поголений. Мітинг збере — про комуну розкаже так ясно, 
що й досі пам’ятно. Веселіше й битися людям, бо знають, за що 
степи кров’ю поливають.

Під час одного бою біжить на коні Клим, повів очима вздовж 
валки, питає — де сім’я з дитиною? А йому відповідають — гармат
ним снарядом убило коняку, розламало воза і вмертвило батька 
й матір.

— А дитипа? — хвилюється командарм.
— Дитина під возом осталась.
Тоді його гніву не було меж. Пришпорив він гарячого коня і по

дався по полю прямо на ворога, а за ним двоє його вірних луганчан 
стрілами несуться. Білі дивляться — летять троє вершників прямо 
на них, і перестали стріляти.

Ворошилов добігає до розбитого воза на шляху. На повному ско
ку спиняє коня. Кидає п о е і д  товаришу і в одну мить хапав з-під воза 
між двома трупами живу дитину, знову, як птипя, злітає на коня 
і втрьох вихорем несуться до табору. Обдурені білі підняли стріля
нину. Густо свищуть кулі. Ворошилов на сідлі приколихує дівчинку 
і приспівує, забавляючи її:

— Гуль-гуль, красуня моя! Гуль-гуль!
У таборі віддає дитинча на руки жінкам.
— Глядіть мені, годуйте ж...
— А чим же її годувати?
Комісар на льоту оглянувся й кинув пораду:
— Козу добудьте...
А сам ластівкою до авангарду знову. Обступили молодиці сироту, 

журяться, цмокають губами до неї.
— Постривайте, люди добрі, а як же її звати?
Один луганчанин обізвався:
— Я чув, він до неї обзивався: Гуль-Гуль.
Люди засміялись, та вже так і прозвали дівчинку — Гуль-Гуль.
У козацьких хуторах добули дійну козу. По черзі доїли й напува

ли немовля молоком Оберігали козу від куль, в окопи ховали її під 
час бою. До самого Царицина коза з табором була. А дівчина росла 
фронтовичкою.
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Де вона тепер — невідомо. Але може статися, що в Кремлі вісім
надцятилітня дівчина буде одержувати зароблений орден, побачить 
Наркома оборони, не витерпить, підступить до нього, почервонів 
та, простягаючи руку йому, скаже:

— Здрастуй, мій другий батьку!

БРАТ І СЕСТРА

Розказував мені батько. Було це в 1917 році. Жили в однім селі 
двоє старих людей, і в них був син Василь і одна дочка Марина. 
Наскочила на це село банда білих і вбила батька і матір, а діти 
втекли. От вони блукали по світі, і Василь вирішив вступити у за
гін червоних, щоб помститися за батька. Але тоді сили були малі ще, 
так що не можна було помститись так, як він хотів. Загін їх розбили, 
і він повернувся до свого села, зібрав собі своїх сільських хлопців. 
В цей час налетіла знов банда білих на село, знов почала палить 
село, вбивать людей, знущаться. Забрали вони в полон і Василеву 
сестру Марину. Василь не міг витерпіть знущання над людьми і пі
шов збирать людей по других селах, щоб вигнать банду із села. Ну, 
звичайно, прийшли на виручку з других сіл.

Почали вони підходить до штабу білих і обступили зі всіх боків. 
А штаб був у лісі над великою кручею. Бачать білі, що їм круто 
приходиться. Вийшов один із сестрою Василя і крикнув:

— Хто дасть хоч один вистріл, то сестра командира буде зарубана.
Бійці тут уже почали казать:
— Ідем, не треба, ми ї ї  якось вирвемо, іншим разом на них на

падем.
— Ні,— каже Василь,— нехай умре одна сестра, а не вмирають 

сотні товаришів.
Сестра побачила їх в цей час і каже білому:
— Пустіть, я хочу щось сказати.
Місцевість тут була скеляста; вопи були на скелі, і вона вибігла 

на скелю і крикнула:
— Виженіть цю погань з села і звільніть селян від знущання!
А сама кинулась із скелі і розбилась.
Побачили це хлопці Василя і зараз накинулись на білих, розби

ли й вигнали їх із села.

КОМІСАР НА ЗОЛОТОМУ КОНІ

Колись у таврійських степах водилася сила-силенна диких ко
ней. Привілля було їм тут велике: безмежні простори, добра й сокови
та паша, водопій у чистих ріках. А як став наш край заселятися, то 
вони десь геть змандрували. Старі люди розказують, що востаннє 
невеличкі їх косяки бачили незадовго після скасування кріпаччини 
па берегах Білозерського лиману й річки Кінської.

А ще розказують: серед тих косяків та бігав один незвичайний 
жеребець. Дикі коні, бачте, були низенькі, миршаві, з довгою тем- 
пою шерстю. Цей же — високий, баский і, головне, якоїсь дивної
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масті. Шерсть, грива і хвіст у нього були, ніби з золота, прямо горі
ли. Було, як побачить людину або як почує вовка чи ще там яку не
безпеку, то, кажуть, як заірже, так аж у благовіщенських плавнях 
перелякане птаство хмарами в небо підіймається, а як тупне ногою, 
так аж земля загуде навкруги! Та як зірветься з місця, як кинеться 
в степ, то тільки вітер зашумить!..

Подейкували, що цей скакун, буцімто, утік колись на волю із ко
нюшні кримського хана. А дехто казав, що це бойовий товариш са
мого Івана Сірка, славного кошового отамана. Умираючи, Сірко дав 
нібито йому якогось зілля — і зробився він безсмертним... Чи прав
да воно, чи ні, а тільки багато людей хотіло побачити золотого жереб
ця, та мало кому пощастило... А місцеві пани Іваненко і Фальц-Фейн
зі своїми слугами намагалися навіть зловити того коня, та все марно. 
Він обходив найхитромудріші пастки, переплигував через найшир- 
ші ями, рвав найміцніші аркани і, як блискавка, зникав кудись на 
очах в оторопілої панської свити...

Минали роки, десятиліття. Великі зміни відбулися в Таврії, і лю
ди почали поволеньки забувати про дивного золотого копя. Але ось, 
уже після революції, він неждано-негадано об’явився. А було це, 
кажуть, так.

Одного разу під час громадянської війни сусіднє село Балки за
хопили враигелівці й учинили там криваву розправу над тими, хто 
встановлював Радянську владу. Про це дізналися червоні партизани, 
що перебували в плавнях за Кінською, і вирішили покарати білогвар
дійців.

Партизанський командир тоді саме тяжко хворів після поранення, 
тому загін повів у Балки комісар Тарас. Кажуть, що це був чоловік 
богатирської сили, височенний, широкоплечий, із довгими козаць
кими вусами. Пе всякий кінь його на собі витримував.

Перед світом, тихо-тихо виїхали Тарасові хлопці на конях із 
плавень і, як грім, вдарили по ворогах. Багатьох порубали на місці, 
а тих, що тікали, покінчали за селом. У погоні за біляками партиза
ни проскакали аж до Розкопаної могили *. І тут трапилось неспо
діване: назустріч їм із Малої Білозерки прямував цілий полк вран- 
гелівської кавалерії! У передранковій темноті наші з розгону на- 
разилися прямо на його передові ряди. Зав’язався нерівний бій, бо 
червоних вершників було лише кілька десятків.

Один за одним падали під ударами ворожих шабель відважні 
партизани. Дійшла черга й до комісара. Хтось із врангелівців вист
рілив у його коня — і той повалився мертвим у високу траву, а з ним 
упав і Тарас. Та не встиг комісар опам’ятатись, як раптом над ним 
почулося голосне-преголосне іржання, і все довкола засвітилося. 
Підняв він голову, коли дивиться, а поряд золотий кінь басує. 
Тарас тоді, довго не роздумуючи, скочив на нього, вхопився за буй
ну гриву і знову кинувся в бій.

* Ця могила де архюлогічгшх робіт 1972 року височіла на південно-за
хідній околиці Балок.— Прим, записувача.



Вороги були ошелешені. Що за диво?! Звідки золотий кінь?! І як 
на ньому опинився червоний комісар?! Жах охопив врангелівців — 
і кинулися вони чимдуж навтіки. А Тарас — за ними! Та гнав їх, 
проклятих, аж до Гайманки *. Порубав усіх геть-чисто на капусту, 
а тоді зупинився, спішився, витер шаблю об траву і тільки зібрався 
знову скочити на дивного коня — як його враз не стало. Мов крізь 
землю провалився...

А тим часом зійшло сонце, ожив степ.
Комісар пішки повернувся на поле бою, а тут уже балчани підби

рали вбитих і тяжко поранених партизанів. Розповів Тарас людям 
про свою пригоду, зронив скупу сльозу за полеглими товаришами, 
поховав їх на високій могилі, доручив надійним селянам поранених 
та й подався з новобранцями знову у плавні.

З того часу вже ніколи не бачили в наших степах золотого коня. 
Куди він подівся — ніхто не знає...

ЗОРЯ БЕЗСМЕРТЯ

З давніх-давен у народі існує повір’я, що нібито в кожного є своя 
зірка на небі. Живе людина — зірка світить, а як помирає — на зем
лю падає і гасне. Може, воно й правда, бо колись за нашим селом 
Новоолександрівкою велике диво сталося. Про те диво старі люди 
розказують...

Було це, кажуть, під час громадянської війни. Проходили одного 
разу через Новоолександрівку червоні та й залишили тут п’ятьох по
ранених своїх товаришів. Селяни всією громадою їх відходжували, 
годували, поїли, від ворожого ока оберігали. Але знайшлася ж таки 
якась продажна душа; взяла й виказала червоногвардійців білякам.

І ось однієї ночі неждано-негадано налетіли на сонну Новоолек
сандрівку врангелівці. Схопили червоних бійців і повели за село. 
Там, серед пшеничного поля, усіх п’ятьох і розстріляли. Зробили 
своє чорне діло вороги і подалися кудись на Крим чи на Каховку...

А вдосвіта помітили люди, як у пшеницю, де мертві червоногвар- 
дійці лежали, із неба разом аж п’ять зірок скотилося. Вранці пода
лися селяни на місце страти і дуже здивувалися: герої були вже 
поховані, а на їхній могилі стояв новий кам’яний обеліск із п’яти
кутною зорею вгорі. Хто їх устиг поховати і такий пам’ятник по
ставити,— було таємницею. Тільки бачили люди, що зоря на обеліско
ві була не проста, а ніби жива якась. Вона так сяяла, як сяють зорі 
небесні. Мабуть, ото в ній ті п’ять зірок, що впали перед світом на 
поле, злилися...

І досі стоїть на околиці Новоолександрівки той обеліск, а на 
ньому ясна зоря горить і ніколи не гасне.

* Оповідач має на увазі знамениту Гаймаяову Могилу, розкопану архео
логами у 1969 році.— Прим, записувача.
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МАРИНА НЕБОЯНКА

Чи далеко, чи близько, на землі нашій радянській, поблизу воро
жого кордону проживала колгоспниця Марина, на прізвище Не- 
боянка.

З малих літ прислужувала вона панам, а як підросла — пішла 
батракувати по багатих людях. Тяжко приходилось Марині — працю
вала вона на багатіїв, не розгибаючи спини, від рожевої зорі до піз
ньої ночі. З того часу заховала Марина в своєму серці зненависть 
люту до панів. І така сильна була ця зненависть, що розпізнавала 
вона ворога без помилки.

Знала Марина свій ліс, як свої п’ять пальців, кожний кущик, кож
ну стежечку, кожний горбочок. Бувало, спробує виповзти ворог на 
нашу рідну землю, щоб чим-небудь нашкодити, а Марина тут як тут. 
Злякається лютий ворог і скоріше назад лізе.

Бачать вороги — погані їх діла. Вирішили вони прибрати до 
своїх рук Марину Небоянку. Вибрали вони самого главного шпіона 
і підіслали його до Марини. Пробрався шпіон в хату до Марини, ви
ждав, коли вона залишилась.одна, і каже:

— Ось що, Марино, від’їжджай ти звідси подобру-поздорову куди- 
небудь подалі від кордону. А якщо хочеш тут залишитись, то не за
важай нам. Сиди тихо, як миша в норі, і мовчи. А коли будуть до
питуватися, чи не чула чого, то скажи, що туга на вухо стала. А ще 
буде краще, коли ти перекинешся на наш бік. Дамо ми тобі все, чого 
захочеш. Будеш в шовках, в плисові ходити, срібні черевички носи
ти, а пити й їсти все, чого забажаєш.

Сидить Марина і ні слова. Слухає мову хитрого ворога, а серце 
в грудях так і колотиться. Що робити? Як би тут ворога перехит
рувати?

Раптом за вікном дзвіночки задзвеніли. Видно, пастух пригнав 
колгоспну череду. Стрепенулась Марина і говорить нежданому гос
теві:

— Ви посидьте в хаті трохи, а я корову в хлів зажену. А там ми 
вже вирішимо, як краще більшовиків одурити.

Вибігла Марина з хати і стрілою до застави. Шпіон і цигарки до
курити не встиг, як Марина вже повернулась назад.

— Ну, а тепер, ваша милість, сядемо рядком та поговоримо лад
ком,— сказала Марина і підсіла до гостя.

А гість перед нею бісом розсипається, золоті гори обіцяє та на 
всі лади владу Радянську кляне. Слухає Марина, затаївши дихання, 
а сама очей з дверей не зводе.

— Ну, а тепер, Марино, підпиши ось цю бумагу,— сказав гість 
і дістає з кишені бумагу з чорним орлом.

Полізла Марина в шафу за чорнилом, вмочила перо і старанно 
почала виводити своє ім’я. Не встигла вона дописати останню літе
ру, як двері тихенько заскрипіли і в хату ввійшли прикордонники.

Побачив їх гість і шасть до вікна.
А Марина, не довго думаючи, схопила поліно та як ушкварить 

ним його по ногах! Завив гість не своїм голосом і повалився на піл.
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Кинулись на нього прикордонники, скрутили руки за спину і повели 
на заставу.

А підлий шпигун глянув на Марину Небоянку і говорить:
— Ну, почекай, Марино! Дорого ти заплатиш за моє життя...
Чи довго, чи коротко, дійшли вісті про все це за кордон. Розі

злились вороги ще більше і послали Марині листа. «Так і так,— пи
шуть,— не захотіла ти, Марино, з нами мирно жити. Не жити тепер 
ні тобі, ні твоїм дітям на білому світі. Нікуди ти від нас не захо
ваєшся і дітей не заховаєш. Нашлемо ми на тебе лютую смерть».

Прочитала Марина листа і тільки плечима здвигнула:
— Знайшли чим залякувать! За свою рідну землю й померти не 

•страшно. Мене уб’ють, так на моє місце мільйон наших знайдеться. 
І не допустять вони ворожій нозі ступити на нашу землю.

Швидко казка мовиться, та не швидко діло робиться. Вийшла 
якось пізно вночі Марина в ліс подивитись, чи не видно де ворога? 
А ніч була темна-претемна, хоч око вийми...

Тільки встигла Марина спуститись до річки, вороги оточили її 
з  усіх боків, скрутили руки й ноги, заткнули рот і -кинули на землю. 
Стали вороги вигадувати лютую розправу. Один говорить — убити, 
другий — утопити, третій — на вербі повісити, четвертий — живою 
в землю зарити.

А Марипа лежить під вербою і думає: «Не страшно померти за 
рідну Батьківщину, а страшно бачити ворога на рідній землі—скіль
ки бід натворити він може!

Поговорили, посперечалися вороги між собою і вирішили зарити 
Марину Небоянку живою в землю. Викопали вони глибоку яму, схо
пили за руки, за ноги, а підняти не можуть. Гукнули допомогу, при
бігло ще четверо, схопили всім скопищем Марину, а з місця зруши
ти не можуть. Що ж таке?

Зирк — аж це верба обвила Марину своїми вітками і не пускає. 
Взялись вороги шаблями рубати гнучкі віти, а верба як застогне, та 
так жалібно, що сльози бризнули з зелених листочків.

Вітер підхопив жалібний стогін і доніс його до застави. А на за
ставі чергував молодий прикордонник. Почув він жалібний стогін, 
збентежився і думає: «Тут щось неспроста».

І підняв тривогу.
Проснулись прикордонники, осідлали вірних коней і кинулись 

в ліс врозсип. Зачули вороги топіт і кинулися навтіки, а самий глав- 
ний з пих вихопив кинджал.

— Коли судилось мені померти, то разом зі мною загинеш і ти,— 
сказав він Марині і встромив в неї гострий кинджал.

Але, видно, схитнулась в останню хвилину його підла рука, 
і кинджал, направлений в серце, ковзнув по ребру. Бризнула кров 
прямо в лице ворогові, обтер він лице рукавом, а очей розімкнути 
не може. А прикордонники все ближче і ближче... Ось уже кулі гу
дуть над головою ворога. Кинувся він спрожогу тікати та й влетів 
у ту яму, що для Марини приготував, і розбився насмерть. Перело
вили прикордонники ворогів і довелось ворогам відповідати перед 
судом народу.
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Почули в Москві про геройство Марини і прислали їй орден Чер
воного Прапора. З тих пір пішла слава про Марину Небоянку по 
всьому Союзу...

КАЛИНОВЕ ГРОНО

Воно, оте гроно, колись не скрізь, не на кожній горі росло-роди- 
ло. Довго доводилось людям шукати його всіма верхами, лісами й по
лями, горами й долами, зрубами, кичерами-згарами. Навіть на кам’я 
них скелях відшукували, та рідко хто знаходив.

Одного разу ішов пастух з турмами овечок попри високу і стрім
ку скелю. Задивився на ї ї  шпилі, а звідти червоним блиском соняч
ного променю вдарило в юначі очі. Приклав руку до чола, прикриваю
чи дашком долоні очі, помітив — на скелі звисають налиті соком 
грона червоної калини.

З тих радощів кинув він багацькі вівці й пішов добувати гропа. 
Та ледь дійшов до половини скелі, як зірвалася брила разом з ним, 
загула-загуділа д’низу. Пастух знепритомнів. А коли повернулася 
свідомість, вже нічого не міг бачити, окрім темної ночі...

Іншого разу, оповідають, ішли лісоруби попід ту Довбушеву ске
лю і так само, як пастух, почали зазирати на її  шпилі. І вони поба
чили червоні ягоди, що звисали з калинових галузок. Чули від старих 
людей — хто знайде ті грона на скелі Довбушевій, той щастя йме, 
жити буде в достатках і горя не знатиме.

Пустилися й вони. Топірцями підпиралися, з колод драбини май
стрували, але так само обривалися і падали долі.

Ні, не міг у ті давні часи ніхто того щастя мати. Гуцульський 
рід був паном-дідичем ошуканий, у кайдани закований. І ті калинові 
грона тоді не могли щастям служити простому люду. Щорічно люди 
шукали-відшукували, та не знаходили.

Багатшими, зеленішими стали Карпати, коли над ними замість 
грон калинових замайоріло червоне полотнище, а під ним гуцул- 
трудар розпростав свої широкі й дужі плечі. Відтоді, як зоря Радян
ська засвітила, то й калини в горах більше стало. І кожний гуцул 
вже знаходив оті червоні грона. І жоден не зривався зі скелі і не па
дав, бо калинонька зацвіла й по низу, доступною стала, нлідніше 
зародила.

— А хто його знайде, калинове гроно, того щастя проводитиме 
цілий рік,— оповідав старий гуцул.

Правду вірну оповідав. Теперки кожний щастя має.

ПРО ЩАСТЯ

Ще з давніх часів у наших краях існувала легенда, буцімто у ви
соких Карпатах є скеля, а в ній — невеличкий отвір. Коли знайти 
цей отвір і ввійти у нього, то вузький тунель доведе до країни, в якій 
добре живеться вбогим людям. Але цього отвору ніхто так і не знав. 
Одні говорили, що він на Чорній горі, інші твердили, що на Говерлі, 
а треті вказували ще інше місце.
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Жив у ті часи в наших краях бідний селянин Іван Скорохода. 
Все своє життя він наймитував у багатіїв. Жінка Івана померла від 
важкої праці на чужому полі. Та не судилося жити і дітям. Від го
лоду і холоду вони теж померли.

Смерть ходила слідом і за Іваном. Та врятувала його думка- 
мрія — відшукати чудесний отвір і потрапити в країну щастя.

І от одного дня Іван вирушив у невідому йому дорогу — в гори. 
По дорозі заходив у села, просив милостиню, частину якої з’їдав, 
а решту ховав у торбу. Так Іван добрався аж до синіх Карпат. Схо
див їх з краю в край, але завітного отвору не знайшов.

Переконавшись, що його обдурено, повертався додому. Але по 
дорозі на нього напали розбійники, забрали в полон і продали в раб
ство. Іван попав у полум’я, в самісіньке пекло — життя в рабовлас
ника було нестерпним.

В підневільній праці, в голоді і холоді минали довгі дні. Що б то 
не стало, Іван вирішив утекти. І йому пощастило. Виручила одна 
із темних-темних ночей.

Знедолений і знесилений, він повертався до рідного краю. З ви
сокої гори побачив дивовижну картину: в долині розкинулось ма
льовниче село, яке потопало в пишній зелені садів. В центрі села — 
кілька двоповерхових будинків, зеленіють сквери. А по дорозі, всте
леній асфальтом, одна за одною сновигали машини. Оглянувши се
ло, Іван перевів свій погляд на поля. І що за диво? Жодної межі, 
жодної бур’янини. Серед великого лану дорідної пшениці, який роз
кинувся на кілька кілометрів, рухались два «страховиська», подіб
них до великих хат.

«Чи я часом не в тій казковій країні, про яку розповідається 
в легенді?» — подумав він.

Та ось йому назустріч трапився чоловік. Раніше Іван його десь 
бачив. Але де — пригадати не міг.

Привітались. Перекинулись двома-трьома словами. Виявилось, що 
чоловік той — то Іванів сусід, який разом з ним колись наймитував. 
А не впізнав Іван його тому, що в чоловіка на чолі зникли зморшки, 
рівнішою стала в минулому зігнута спина, а в очах з’явились якісь 
радісні вогники.

— А що то за хати рухаються по лану пшениці? — запитав Іваа 
чоловіка.

Чоловік засміявся.
— То не хати, то прекрасні машини — комбайнами звуться. Во

ни і жнуть, і молотять, заміняють десятки людей.
Тоді Іван запитав:
— А яка тепер влада в селі, що селяни живуть так заможно?
— Радянська влада,— відказав чоловік.
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ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА  
1941—1945 рр.

ЗОЛОТИЙ щит

Жили давним-давно п’ятнадцять братів-сусідів. Жили в мирі та 
злагоді. Разом поля орали, зерном-злотом широку ниву засівали. 
Та враз почало гірше ставати в милому та любому зеленому краю. 
Заселився в одній з держав страшний-престрашний Змій, який зро
бив темноту в світі, всіх зацькував, страшив смертю, чесно пра
цювати не давав. А хто насмілиться йти проти нього, сажав за темні 
мури.

Довго терпіли брати-сусіди його сваволю, аж поки не вирішили 
на Червоній раді йти разом на Змія. Рано-вранці, нагостривши шаблі, 
вирушили на криваву битву.

Йшли на вирішальний поєдинок всі: батьки, матері, діти... Кров 
сочилася з ніг, але вони дійшли до лігва Змія. Навмання п’ятнадцять 
витязів почали кривавий поєдинок. Бились-бились, кров сторіками 
текла в синє море.

Старший брат скочив у темні мури, звідки долинали зойки за
мордованих на смерть людей. Він йшов, переборюючи варту Змія. 
Гадини обплутували йому ноги, шию, кусали та презирливо сичали. 
Та враз юнак знайшов у пилюці чудо-талісман, взяв його і зразу 
відшукав чарівну скриню, з якої вийняв чудо-щит.

Нараз засіяло над світом, піднялося в небесну голубу блакить 
ясне сонце. Стало невидане чудо: всі гади разом з старшим Змієм по
падали замертво.

А п’ятнадцять братів-сусідів зажили зі своїм народом щасливо.

ПРО ЩО ДУБИ ШУМЛЯТЬ

Шумлять дуби. Легенький вітерець, пробігаючи ио їхніх могутніх 
верховіттях, грайливо перебирає листками, і столітні велетні шепо
чуться між собою про щось таємниче й казкове.

Під тими дубами па траві запашній сиділи двоє.
Не хотілось жодним рухом, жодним словом порушувати цю ча

рівну тишу...
— Про що ти думаєш, Андрійку? — тихо питає дівчина.
— Я вже живу завтрашнім вечором, Галинко,— відповідає хло

пець. — Я уявляю принишклий зал, залиту світлом сцену, на ній — 
озброєних робітників, матросів з гранатами за поясом, солдатів 
8 гвинтівками в руках. Я чую їхні вигуки: «Ленін!.. Ленін!..» Спо
кійно, злегка усміхаючись, як це завжди робив Ілліч, підходжу до 
трибуни й починаю: «Товариші!..» Вперше в ролі Леніна... Може, 
тобі здасться дивним, але сьогодні, коли йшов по місту, я зупинявся 
біля кожної афіші, де було написано, що саме мені випало на долю 
грати роль вождя, і тоді хотілося говорити кожному перехожому: 
«Товаришу, це я Леніна гратиму, я...».
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— Я так хвилююсь за тебе... Завтра буду в першому ряду сидіти, 
перед самою сценою...

...Спало місто. Та не знали двоє, не знали й мільйони подібних 
їм, що крім чарівного спокою живуть на землі шалені грози, і гро
зам тим байдужі долі людські.

Гримить гроза, лютує. Чорна гроза з кривавими блискавицями. 
Люди без серця сіють її, і не здригнеться їхня рука, замахуючпсь 
на щастя. Як по кам’яному бруку, байдуже ідуть по пахучих квіт
ках ці люди. Не заніміє палець, поставлений на курок автомата, ду
ло якого направлене в груди синьоокому малятку...

...Звірі в сталевих шоломах снують по місту. Виганяють людей на 
вулиці, підштовхують прикладами.

...Шумить, коливається море людське, неспокійні береги його рос
туть, заповнюють простір навколо алеї, в кінці якої на високому 
п’єдесталі гордо підвівши голову стоїть бронзовий Ілліч.

— Увага! Увага! — хрипить гучномовець. — Місто оголошується 
недоторканою власпістю великої Німеччини, а ви, мешканці,— під
владними непереможного фюрера. Влада більшовиків упаде, як па
датиме зараз пам’ятник Леніну.

— Чого тільки не придумають, сучі діти,— шепоче дідок в оку
лярах. — Не тільки тіло, а й дух наш знищити хочуть!

Він боязко озирається на дівчину, зав’язану грубою хусткою. Та 
байдуже кинула поглядом на нього і, притулившись до дерева, здаєть
ся, спокійно спостерігала за тим, що творилось навкруги. А на кри
лах дум літала вона над вогненним світом, і зранене серце кричало: 
«Де ти, Андрійку, де ти?... Може, зараз серед натовпу людського ти 
стоїш самотній, стиснувши кулаки, і мовчиш, насуплений... Андрій
ку!» — хотілось крикнути в розпачі. І лише столітні дуби, що сумо
вито стугоніли на вітрі, співчутливо схилялись над нею, немов про
мовляли: «...Він повернеться, дівчино, він повернеться».

— Увага! — прозвучала команда.
Солдати закінчували останні приготування: відтягували від 

пам’ятника проводи, щоб через кілька хвилин пустити по них струм.
— Увага! — почулося вдруге.— Дивіться всі: так, як зникне за

раз цей пам’ятник,— так буде знищена Радянська влада. Хайль 
Гітлер!

— Хайль! — рявкнули фашисти, що цілим стадом зібралися для 
церемонії, і їхні голоси заглушив дужий вибух, від якого здригну
лась земля. Дим заволік усе суцільною пеленою.

Після цього настала загрозлива тиша.
...І ніхто не міг збагнути, як це сталося. Із димової завіси посту

пово виростала постать людини: спочатку показались ноги у стоп
таних черевиках, потім плечі, а коли виразно стало видно обличчя, 
єдиним голосом вимовив натовп:

— Ленін!...
Не вилитий з бронзи, пе витесаний з каменю, а живий, неповтор

ний, стояв він на уламках п’єдесталу. Поволі підводив праву руку 
і твердо прозвучали слова:

— Владу трудящих, здобуту в бою, не зламати нікому!
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Навіть грім з ясного неба, навіть найнеймовірніше диво не спра
вили б такого враження, як цей жест, ці слова.

— Ленін... — зітхнуло море людське.
— Ленін?! — з диким страхом віджахнулись фашисти.
Немов від важкого сну пробудилась Галина, здригнулась, вся по

далася вперед: помилки не могло бути — це був він, її  Андрійко. 
«Андрію!» — вигукнула повним відчаю голосом, та гучний стукіт 
автоматів випередив її...

Шумлять дуби. Легенький вітер, пробігаючи по їхніх могутніх 
верховіттях, грайливо перебирає листками, і столітні велетні шепо
чуться між собою про легендарний подвиг юнака.

Широкою алеєю проходить дівчина. Вона притискує до грудей 
букетик троянд. Підійшовши до пам’ятника Іллічу, який у виразному 
жесті підняв правицю, дівчина ніжно кладе біля підніжжя запашні 
квіти.

ПОРТРЕТ

...Десь далеко позаду гуркотіли танки з чорними павуками-свас- 
тикою на броні, глухо рвалися снаряди.

Люди з клунками за плечима йшли, похиливши голови,— вони 
не встигли втекти від «фриців» і тепер повертались до свого села, 
до своїх хат. Позаду всіх йшла Розалія Дарчук, старенька жінка, 
яку знали односельчани як хорошу вишивальницю. Вони приходили 
полюбуватися картинами, які вишивала Розалія. Дивитися справді 
було на що. Тут і «Три багатирі», «Іван царевич з красунею на сіро
му вовкові», і «Руська тройка» та багато, багато інших. Та найбіль
ше привертав увагу портрет великої людини. В нього вишивальниця 
вклала всі свої здібності, все своє вміння.

— Ну й ну... не руки, а золото має людина.
Портрет дійсно вийшов мистецький. Вдивляєшся в нього, і перед 

тобою постають ніби живі й такі знайомі, рідні-рідні риси геніаль
ного вождя, навіть лукавинка в усмішці; оті дорогі людям кілька 
зморшок біля очей зуміла передати сплетінням ниток вишивальниця.

І ось тепер Петрівна іде додому (не встигла втекти від німців, 
евакуюватись), іде туди, де вже нічого не залишалось — окупанти 
розтягли,— іде з одним портретом дорогої людини, який схований 
на грудях. Покалічені ревматизмом ноги ледве переступали, споти
каючись на засохлих груддях. Людей супроводили два гітлерівці, які 
те й робили, що заглядали в мішки селян і відбирали все, що подо
балося. На площі зупинилися. Тут вже стояло кілька жінок, стариків 
і дітей, які слухали гітлерівського офіцера. А той, через переклада
ча, викрикував закони «нового порядку».

Коли Розалія прийшла додому, на неї вже чекали німці. Зразу ж 
повели в управу.

— Ти будіш вишіваль етот портрет,— і фашист поклав перед жін
кою фотографію Гітлера.

—Хто то такий невмиваний і нерозчісаний? — запитала вона.
— Ето єсть наш фюрер! П’ять днів строку, і портрет повинен 

бути готов і принести сюди.
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— А я його не знаю і вишивати вже очі болять,— відповіла 
жінка.

— А Леніна знал?.. Леніна вишиваль?.. Де портрет Леніна?! — 
забризкав слиною фашист.

— Не будіш вишіваль, будім нємного стрілять. Принеси портрет 
Леніна, і ми дайом тобі жизнь.

— Немае в мене портрета, послала в музей, аж у саму Москву,— 
гордо відповіла.

— А фюрера вишіваль будім?
— Я його не знаю... І не бу...
Удар в підборіддя не дав кінчити слова. Опам’яталась в якомусь 

підвалі.
...Часто ходила до старої вишивальниці дивитись на її  роботу 

і сусідка-піонерка Ярослава Бардела. Слава знала, що бабусю 
арештовано, вона вирішила будь-що врятувати портрет, адже бачи
ла, як старенька ховала його під кофту перед тим, як виходити з се
ла. Кілька разів дівчина намагалася підійти до підвалу управи і все 
даремно.

Тихий вечір опустився на землю. І Слава знову пішла до управи. 
На той час вартового, який стояв знадвору, покликали всередину. 
Миттю кинулась до загратованого віконця.

— Бабо... Бабусенько... Це я, Славка... Я хочу сховати...
Бабуся пізнала голос маленької сусідки, тремтячими руками 

швидко рвонула блузку і вийняла дорогий портрет, припала до нього 
шорсткими пересохлими губами, поцілувала і простягнула у віконце.

— Бери... Ти — піонерка. І я надіюсь...
— Може, вам що принести? — прошепотіла дівчина, ховаючи на 

грудях вишивку.
— Мені вже нічого не треба... — Тікай, а то вб’ють іроди. Про

щай, внучко! Спасибі тобі! Прощай!.. — тремтів голос старої.
Щось загупотіло, забряжчало біля підвалу, і Слава шугнула в тем

ряву, розтанула в ній.
Повернувшись додому, Слава закопала портрет під яблунею.
А наступного дня, хто проходив площею села, там на шибениці 

бачив Розалію Петрівну. Вітер куйовдив її посивіле волосся, ніби 
намагався переконатись, що вона жива і буде жити.

«За допомогу партизанам»,— повідомляла дощечка, повішена на 
шиї старої...

Пройшли дні окупації. На визволеній землі завирувало життя. 
Ярослава вже доросла, трудиться в друкарні. А оце прислала листа, 
просила дідуся привезти їй врятований портрет, щоб передати його 
в музей.

ПРО ЛЕНІНА

Нещодавно, переглядаючи свої солдатські блокноти, я знайшов 
короткий запис однієї легенди, яка народилася в роки Великої Віт
чизняної війни. Переповів ї ї  мені гвардії старшина Стучевський, 
товариш по службі в армії.
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...На світанку квітневого дня 1945 року наша гвардійська частина 
після короткого, але запеклого бою вступила до маленького гірсько
го містечка Словаччини — Лідеровіце. Гітлерівці тікали з таким 
поспіхом, що навіть не встигли знищити свої склади з боєпри
пасами.

За перевалом ще гуркотіли гармати, а з своїх сховищ уже виходи
ли, сміючись і плачучи від радості, жителі Лідеровіце.

Вперше за шість років чехи та українці на весь голос, не крию
чись, розмовляли своєю рідною мовою. Говорили з ненаситним за
хопленням, наче діти, які щойно вимовляють перші слова, і раділи, 
що ми їх розуміємо без перекладача.

— Свої прийшли!
Безмірним було щастя цих людей. Гомінкими хвилями зринали 

над площею величальні пісні і вдячні «Слава!» і «Наздар!» на нашу 
честь.

А потім хлопці з Мурманська й Одеси, Ленінграда і Києва, Мін
ська та Москви танцювали просто неба з дівчатами Лідеровіце ро
сійську бариню, українського гопака, білоруську лявоніху, танцювали 
від душі, хвацько. А запальні юнаки, юнки, навіть старі газди круж
ляли у вогнистому аркані. Й очі людей, ще червоні від учорашніх 
сліз, іскрились веселим блиском щастя.

До мене підійшов сивий дідок у барвистому українському вбран
ні і, побоюючись, що хтось може перешкодити нашій розмові, тихо, 
вимогливо запитав:

— Леніна з вами немає?
Я, щиро кажучи, не зрозумів його і відповів, що ми, радянські 

люди, сини країни Леніна, і що він завжди з нами. При цьому я вка
зав йому рукою на наше гвардійське знамено з профілем Ілліча. 
Старий підійшов до прапора, довго дивився на нього, статечно і ша
нобливо вклонився, знявши з голови шапку. По хвилині мовчання 
знов запитав:

— Леніна, питаю, самого Леніна, живого, немає з вами?
Коли я сказав, що Ленін вмер, старий сердито і докірливо зирк

нув на мене з-під сивих кошлатих брів, зітхнув:
— Значить, нема його поміж вас... Видно, іншою дорогою пі

шов... А що вмер Ленін — певно, неправду говориш...
І таке глибоке переконання було в голосі старого, що я розгу

бився. А старий, ще більше хвилюючись, що я можу піти, не дослу
хавши його, сказав:

— Оце нещодавно, кажуть люди, у нас на Карпатах був...
Бачачи моє здивування, співрозмовник лукаво і трохи вибачли

во посміхнувся,— старі, мовляв, все знають,— і продовжував уро
чисто і переконано:

— Був... Подивився він очима своїми орлиними на наші сльози, 
на животіння наше невільницьке, і бачить — горе, зовсім заклювали 
народ гітлерівські круки. Зібрав тоді Ленін людей відважних і сміли
вих на неприступній вершині і сказав тим людям вірним: «Ідіть ви, 
сини, по містах і селах, і скажіть, нехай піднімаються всі на битву 
останню. Може, дехто слабкий душею — скімлити буде, що, мовляв.
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ми народ маленький, а фашистів же — сила. Таким скажіть: не ма
ленький той народ, що за свою волю бореться».

І піднявся народ від краю до краю бити погань фашистську. 
А Ленін розпалив на горах ватри яскраві, немеркнучі — вказував 
ними дорогу визвольному війську до наших місць. Пішли ви на той 
заклик ленінський вогнистий — і прогпали фашиста.

Бачить Ленін — справи тут на добре повернули, і вирушив він 
далі перед війська — туди, де ще горе у людей. Адже Леніна скрізь 
чекають...

Старий нахилився до мене впритул, поклав свою натруджену мо
золисту руку мені на груди, довірливо прошепотів:

— Ви, спасибі, перші прийшли до нас, ото я й подумав — а чи 
пема з вами самого Леніна — вклонитись йому хотів. Аж — нема... 
Іншою стороною, видно, пройшов...

Я, зачарований, слухав і не в силі був розвіяти цю лєгепду, так 
просто й натхненно розказану старим українцем Словаччини.

Та й чи ж треба було?
На світанку ми залишили щасливе, вільне Лідеровіце. Ми йшли 

на захід, у нові бої.
І попереду нас, в світлі сонця нового дня гордо й заклично ма- 

йорпло гвардійське наше знамено з золотим профілем Ілліча.

КРИНИЧКА

Було, кажуть, це в роки останньої війни. Звісно, в горах багаць
ко джерел, багато й переказів є про цілющі гірські води. Так, е одна 
невеличка криничка під лісом, край дороги. Розповідають, що з неї 
пили воду турки й татари, австрійські барони і румунські бояри. 
І по-різному вдовольняло спрагу це джерельце. Одним голоси відби
рало, іншим голови скручувало, а деяким навіть дух запирало. Та 
криничка навіть говорити вміла, до подорожніх зверталася. Коли 
їй важко було, коли кришталеву її воду кров’ю забруднювали люд
ською, вона благала облегшити її води, зробити чистими, щоб добрі 
люди могли користатися нею.

...Довгими ланцюгами йшли фашистські валки на схід. Пси-ри- 
царі позадирали носи, було в них що їсти і пити, не відчували того 
разу потреби у воді з гірського джерела. Але коли зупинилися, кіль
ка фріців підійшли до криниці, хотіли вмитися водою. Один нахилив
ся, запустив черпак, а звідти долинув голос:

— Промий мої стіни, почисть від бруду водицю мою, вилучи кров 
людську!

Фашисти поставали, мов стовпи укопані. А один з них замість 
того, щоб викопати просьбу, жбурнув туди гранату, розкаламутив, 
ще гірше обідрав і до того занедбане джерельце.

Але не дали занепасти криничці народні месники-партпзани. 
З ’явилися вони в лісах Карпатських. Сіли спочивати в лісі, а відтак 
і водиці шукати почали. Надибали на ту саму криничку, що з неї 
фашистські головорізи позбиткувалися. Вона заросла, засипалась 
глиною і камінням, кістки людські дпо давили.
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— Хлопці-молодці! Змилуйтесь наді мною, вичистіть мене,— заго
ворила скривджена криничка.

І хлопці-молодці випустили з неї брудну калюжу, вичистили 
стінки, повиймали кісточки, захоронили їх у лісі, зробили могилу 
братську. Криничка наповнилась враз чистою, як сльоза, водицею 
і запросила хлопців напитися. Напились — і сила в них з’явилася. 
На дорогу ще й у фляги понабирали й далі в похід важкий вируши
ли партизани. А водичка їм все придавала і придавала сили.

Минув ще рік. Фашистські орди тікали різними дорогами на за
хід, шукали порятунку. І знову не обминули Карпат, довелося повер
татися тією ж дорогою. Але теперки без їжі, без питва. На мить зу
пинилися біля джерела. Нагнулися, як колись, черпаком водиці хо
тіли набрати.

— Не напою, не зцілю я вас, ворогів проклятих,— заговорила 
криничка. А собою така гарна водичка, мов сльоза, чистенька.

І чим далі вглиб сягали руками фашисти, тим далі віддалялася 
вода. Вони тоді на гачки черпаки поначіпляли, жердинами намага
лися дістати воду. Але дно криниці нараз стало сухим...

ГЛІБОВА СКЕЛЯ

Це сталося на початку Великої Вітчизняної війни, коли німці 
непрошено прийшли на землю нашу.

На скелі, що знаходиться над Дністром при злитті невеличких 
його приток Суржі та Яру, Захарія Гліба, секретаря Кельменецько- 
го підпільного райкому партії, оточила зграя озброєних до зубів за
гарбників. Сили були явно нерівні, Глібу не хватало патронів.

— Взяти його живим! — паказав тут верховода.
Ось-ось мали його схопити. Здавалося, що вже немає сили в світі, 

яка б могла врятувати Гліба і вивести з оточення.
Та звівся раптом Гліб на скелі, глянув з презирством на завойов

ників, рвучко розпанахав свої груди, і в його руці забилось, затрі
потіло облите кров’ю серце. Підняв його над головою і кинув у саму 
гущу онімілих фашистів. Серце вибухнуло бомбою і перелякані за
войовники кинулись урозтіч.

З тих пір ім’я Гліба живе в назві скелі, яка гордо, як пам’ятник, 
височить над швидкоплинним Дністром біля села Леиківці Кель- 
менецького району на Буковині.

СТАРА БАШТА

У сорок першому році бої за наше місто тривали майже місяць. 
Місяць гули гармати, місяць чавили ворожі танки нашу поліську 
землю і людське життя. Кожен день палали у Малині будинки, і ма- 
линчани, які розбіглися по навколишніх лісах, вгадували напрям, де 
знаходиться рідне місто, по нескінченних загравах далеких пожеж.

Та настав день, коли наші війська залишили місто. Ворог 
наступав, і щоб дати час радянській військовій частині відійти
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й укріпитися на нових рубежах, на цій водонапірній башті залишив
ся боець-кулеметник.

Ви бачите, що башта стоїть на висоті і з неї добре видно нав
коло.

І ось один боєць протягом кількох годин затримував вогнем сво
го кулемета натиск ворога. Зелена трава аж зчорніла від ворожих 
трупів. Ворог вже хазяйнував на околицях міста. Он уже вбиті за
лізні костилі у дерева старого парку, а на клумбах, де ще полум’яні- 
лись квіти, пасуться прив’язані коні. Он німецький солдат тягне собі 
на онучі пишно вишиваний український рушник.

Але усю цю зграю прикував до місця наш кулеметник. Він мов 
скомандував:

— Далі ні кроку!
І лише увечері, коли кінчились у героя патрони, ворог зміг про

суватись уперед.
— Тепер ми розрахуємось з цим сміливцем! — вигукували во

роги.
Та кулеметник був, видно, не з тих, що любив давати ворогові 

радіти. Він висунувся он у той пролом у башті, тримаючи в руці 
револьвер. Все розрахував безпомилково: постріл у висок, і якщо 
чомусь смерть не прийде, тіло полетить з височини і будуть закін
чені останні прояви життя.

Він упав, упав отут. У криках ворогів, що бачили це, не було 
чути радості: мала втіха для ворогів одержати за сотні трупів один 
оцей понівечений, байдужий тепер до всього.

...І залишилося в пам’яті про цю подію лише два свідки: стара 
башта та оця легенда. Башті, мабуть, стояти вже недовго, бо за гене
ральним планом будівництва нашого міста тут скоро будуватимуть
ся нові житлові квартали.

А от легенда ця буде жити вічно, бо пам’ять про славних героїв 
не вмре ніколи.

ПОДВИГ РОЗВІДНИЦІ

Ішла Велика Вітчизняна війна. Під ударами Червоної Армії 
фашисти стрімголов утікали на захід. Майже вся Запорізька область 
була вже вільною, лише невелика ї ї  правобережна частина, від Дніп
ра до села Біленького, утримувалась ворогом. Саме десь тут знахо
дився секретний, старанно замаскований німецький аеродром. Ко
ристуючись ним, гітлерівці безупинно, день і ніч, бомбили перепра
ви й не давали радянським військам форсувати Дніпро. Треба було 
за будь-яку ціну дізнатися, де точно міститься той аеродром, а потім 
знищити його. Для цього наше командування послало на правий бе
рег кілька розвідувальних груп. Одна така група вийшла із плавнів 
біля села Лисогірського, і була в ній вісімнадцятилітня дівчина по 
імені Тамара.

Під покровом темної осінньої ночі розвідники проникли в розта
шування ворожих частин і виявили проклятий аеродром. Виконавши 
завдання, сміливці поспішили до своїх. Здавалося, на цей раз усе
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обійдеться добре. Та раптом недалеко від Лисогірського на них із за
сідки напали фашисти.

Розгорівся жорстокий бій. Відступати було нікуди. Відважні роз
відники не здавалися, умирали, як герої. І ось в оточенні озвірілих 
ворогів лишилася живою та неушкодженою тільки Тамара. Вона 
відстрілювалася до останнього патрона, а коли закінчилися набої, 
дістала гранату і причаїлася. Фашисти подумали, що всі наші вже 
мертві,— і піднялися на ноги. Гелгочучи, наближалися до Тамари 
з усіх боків. Вона ж підпустила їх на кілька кроків, а потім рвучко 
випросталася і крикнула:

— Радянські розвідники не здаються! Смерть фашистським со
бакам!

Німці оторопіли: перед ними стояла дівчина-воїн! Кинулись на 
неї, та в ту ж мить їх розметав страшний вибух. То в Тамариних 
руках розірвалася граната. Так загинула відважна розвідниця, але 
й ворогів знищила немало...

Про героїчну смерть патріотки лисогірцям розповів ї ї  тяжко по
ранений товариш, якого знайшли вранці на місці бою наші селяни. 
Він же, кажуть, і передав потім у свою частину відомості про воро
жий аеродром. і

Там, де загинула мужня дівчина, люди насипали високу могилу 
і назвали ї ї  Тамариною. Різне розповідають про ту могилу. Одні 
кажуть, що на ній навіть у найспекотливіше літо не сохне трава й до 
глибокої осені цвітуть дивні степові квіти. Інші кажуть, що, як ле
тять у вирій журавлі, то низько-низько опускаються над нею та так 
жалібно курличуть, ніби плачуть...

Вічно стоятиме над сивим Дніпром Тамарина могила, як жива 
пам’ять.

СКЕЛЯ ТРЬОХ ЧЕКІСТІВ

Нема такої сили в світі, щоб могла сонце зупинити, коли воно 
встає на обрії велике, яскраве. Шиття і радість несе воно всьому 
живому, розквітають під його теплом квіти, усміхаються вічнозелені 
смереки, любуються потоки гірські. А сонце піднімається все вище 
і вище, все радісніше буяє життя. З темних зворів тікає морок, без 
сліду пропадає.

Мучились віками в неволі тяжкій гуцули. Не хотіли вони кори
тись катам, вставали, в руки топірці, пістолі брали, убивали гноби
телів. Та нерівні сили були. Не один славний легінь голову за волю 
зложив. А люди вірили в те, що воля прийде, засяє щастя на нашій 
багатостраждальній землі карпатській. І дочекались. Зійшло сонце 
зі сходу. Не могли його вже зупинити чорні хмари з заходу, розіг
нало сонце хмари, зійшло над горами, пролило на землю своє тепло 
життєдайне.

Раділи люди щастю, до праці ставали, свої знедолені гори нею 
прославляли, нове життя будували.

А по темних зворах морок ховався. Корчився під ясним промін
ням сонця, чіплявся за обросле мохом каміння, під землю заривав
ся. Кидався в передсмертній агонії на людей, хотів від них сонце
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заступити. Страшні видовища витворяв морок, оселі спалював, лю
дей вбивав — ні дітей, ні старих не жалів.

Тоді послало сонце своїх трьох гордих соколів, щоб той морок за 
злочини скарати, людям щастя і спокій створити. Прилетіли ті соко
ли від сонця в гори, почали морок карати. Були ті соколи синами 
великого народу — брата російського. Новожиловим, Большаковим 
і Меняшкіним називались. Ні крові, ні життя не шкодували відваж
ні чекісти, сміло до бою з мороком печерним стали — бандитами- 
вбивцями.

Стоїть над річкою Путилівкою скеля висока, кам’яна, мов замок 
середньовічний, неприступний. Близько тулиться до тої скелі річка, 
а ще ближче дорога пролягла, по якій мали їхати з бойового завдан
ня славні соколи-чекісти. Засіли коло тої скелі бандити-людовбивці, 
підступно в соколів кулями вдарили. Вбити їх хотіли. Бо ненавиділи 
смертельно за те, що соколи проміння сонця в гори несли, людям 
його дарували.

До нерівного бою гордо стали чекісти. На кулі відповіли кулями, 
на крики підступні, щоб здатися, гідно відповіли: «Ми, комуністи, 
не здаємось».

Нерівні сили були. Впали один за другим соколи, зрадливо й під
ступно вбиті. Знущалися люто над тілами їхніми бандити, та не 
забарився час розплати. Прийшли побратими загиблих героїв, прий
шли люди, прості горяни, скарали вбивців лютих. Подвиг чекістів 
до історії вічної слави вписали і скелю в їх честь назвали іменем 
Трьох Чекістів.

Ні, нема тої сили, щоб сонце зупинила. Засяяло воно гордо над 
нашими Карпатами, принесло щастя гуцулам, розвіяло морок, що 
зворами ховався. Свято шанують горяни пам’ять синів сонця — трьох 
чекістів, що віддали своє життя за вічне щастя і вічну радість.

ГОСТІ ВІД КОВПАКА

Пішла чутка по селах: «Партизани йдуть до нас, а веде їх Ков
пак». Заметушилися німці, стали людей намовляти — ідуть, кажуть, 
грабіжники, вбивці. А селяни, хоч і думають — «де ж би шукати 
вже більших злодіїв, як ви»,— та все ж таки трохи їм страшно.

Аж ось одного вечора заїхали партизани до лісничого Кашалуби. 
Привітали господаря з родипою, попросили дозволу заночувати. Див
ляться люди, дивуються і бачать — брехали німці, як завжди. Сіли 
партизани вечеряти, попросили Кашалубу позичити їм ножі і відель- 
ця. А у нього все старовинне, срібне.

На світанку знявся на ноги партизанський загін, щоб їхати далі. 
Але, як мали від’їжджати, зайшов один з партизанів до Кашалуби 
і каже:

— Сідай, будь ласка, пане-товаришу, порахуй своє срібло.
І все до останнього повернув, чисте і в порядку. Подякував і зник.
Довго ще говорили люди про партизанів між собою. «І чемні ті 

партизани, і порядні, і нікого не образили, не забрали нічого, і воро
ги їх бояться, а люди шанують».
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СОПІЛКА

Під старою ялицею на великому пні сидів гуцул і направляв ста
ру дідову фузію. Аж зирк — лізе есесовець. Фузію ніде діти, а пога
нець вже близько. А гуцул собі не страшок — мудрий був. Ще в пер
шу світову аж в Італії був і по-їхньому знав-таки.

— Що робиш, старий? — гаркнув непроханий гість.
— Та сопівку направляю.
— Що?
— Сопівку, що сі грає на ню.
— А як то грати? — питає він.
— То треба двох: один мусить дути, другий пальцями переби

рати.
— Ну, я буду дути, а ти — перебирати... Дома я на кларнеті 

грав, а це щось не схоже, але спробую.
— Чекайте, чекайте, най лишень денце заложу,— сказав гуцул 

і заложив непомітно патрон з дробом.
— На, дуй, Ганс,— сказав дід і сам взявся за спуск. Зачав Ганс 

дути, а гуцул перебирати. Як бахне рушниця, а Ганс лиш кров’ю 
сі заїв.

— Виплюни, виплюни — більше тобі не дути, а я ще грати хочу...

РЕТЕЛЬНИЙ СТАРОСТА

Прийшло до старости п’ятеро червоних партизанів.
— Здраствуй,— кажуть,— пане старосто, діставай нам п’ять ге

стапівських мундирів.
Труситься староста:
— Де я вам візьму?
— А де хочеш. Але завтра в 6 годин вечора прийдемо по них.
І зникли, як не було.
Староста побіг за поліцією, викликав гестапо.
Прийшли на завтра партизани, ввійшли у хату, а там 18 геста

півців.
— Генде гох! — кричать.
Забрали партизанів, вивели надвір. А старший партизан питає:
— А дозвольте, гери, запитати вас: стріляти нас будуть, чи ві

шати?
А німці питають:
— А що хіба?
А той знову:
— А як би ми вас мали судити, що би вам зробити треба?
Німці кричать:
— Руки в вас короткі...
Старший партизан спокійненько так каже:
— А ми зараз побачимо, в кого які руки, а головніше, в кого яка 

голова: чи дурна, чи мудра.
Та як свисне! Глянули німці, а навколо партизанів видимо-неви

димо.
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— А що,— питають,— хто кого?
Познімали з гестапівців 18 мундирів, а з ними зробили, що треба.
Старості розписку дали:
— Дякуємо красненько. Ми просили п’ять мундирів, а ти нам 

18 постарався.

ЧЕРВОНА РІЧКА

Було це у війну. Біля нашого села і до лісу тече річка. А в той 
час у лісі були партизани. Люди партизанам носили потайки хліб, 
молоко, тютюн. Але одного разу до лісу під’їхала машина з німця
ми і почали щось розмовляти між собою. А тим часом із пшениці че
рез дорогу переходили двоє дітей — хлопчик і дівчинка, років десять 
їм було. Вони несли партизанам хліб, молоко і тютюн. Тут один із 
німців побачив дітей і почав до них щось гельгутати. Але вони май
же не звертали уваги. Переходили дорогу. Тут один з німців підій
шов до них і запитав по-українськи:

— А куди ви йдете?
Дівчинка сказала, що ідуть вони в своє село до хворої мами. 

А хліб і молоко їм давала бабуся. Бо у них немає корови. Тоді один 
німець подивився в корзину і побачив там торбину, розв’язав і поди
вився, що там тютюн. Тоді запитав:

— А кому тютюн несете?
Хлопчик і дівчинка мовчали.
Німці забрали дітей в машину і закрили. Німці пішли в ліс. 

А один остався біля машини.
Партизан, який чекав дітей біля рову в лісі, повідомив команди

ра, що дітей перейняли німці, їх майнує 50 чоловік. Тоді партизани 
зайшли німцям 8 тилу і почався бій. Бій вівся цілий день і ніч. У пар
тизанів оставалося мало патронів. Партизани почали відступати до 
річки, де можна було прикритися за великими каміннями.

В той час командир скомандував не здаватися. Деякі ішли в руко
пашний бій. На березі і в річці було повно крові. Не можна було роз
різнити, чи то тече річка, чи кров.

Там, біля річки, і було розстріляно дівчинку Марусю і хлопчика 
Івана. їм жителі села поставили «братню могилу».

ЄВЕЛІНА

Було це в ті дні, коли паша Червона Армія громила гітлерівців 
під Проскуровом. В нашому селі стояли німецькі війська, а під ве
чір одного дня поспішно були забрані під Проскурів. Аж земля дви
готіла від поїздів, які везли фашистам боєприпаси і розвантажува
лись на станції Ярмолинці, що прилягає до Нового Села. А звідси 
все на автомашинах розвозили на фронт і в ліс Євеліна, де був склад 
боєприпасів ворога. Населення села весь час перебувало в страху 
і переховувалось хто в льох, хто до лісу. По селу ходили німецькі 
офіцери, забирали всі продукти, а також ставили на квартири своїх 
солдатів.
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Одпого разу, як завжди, німці проходжувались селом, збирали 
гуси, кури, качки та інше. Збирали все це здебільшого мовчки і тільки 
інколи говорили ламаною російською мовою. Дійшовши до кінця 
села, німці випустили птицю на волю, а самі зайшли в крайню хату. 
Поговорили з хазяїном та, відпочивши, вони вночі подалися до лісу. 
Тієї ночі в лісі злетіли в повітря два головних склади з боєприпаса
ми. Довго ще в лісі Євеліна рвались снаряди. Господар, в якого від
почивали німці, від задоволення потирав руки. Він переживав лише 
за долю тих двох, що вночі пішли від нього в ліс. Адже це були не 
німці, а переодягнені радянські партизани, які не раз бували в цій 
хаті, але в різній одежі.

А ліс дістав свою назву Євеліна від того, що там проводило під 
посом у німців свою роботу партизанське підпільне об’єднання з па
ролем «Євеліна».

МАРУСИН ЯР

Сидимо з бабою Мартою недалеко села Буданова над прірвою лі
сового царства. У глибині прірви дикий яр. Поночі, казали, там чу
ти стогін і плач сови. Баба Марта смалить чориу-пречорну люльку, 
дим плутається між гіллям, і, здається, хтось звідти, знизу, тче сиві 
нитки і обмотує кущі. Баба Марта мовчить, а я думаю, скільки їй ро
ків. Завше пам’ятаю такою ж висохлою, з глибокими зморшками і бо
сою. Вона розуміється на зіллі, знає багато приповідок і гарно пові
дає історії. Каже баба Марта, що пам’ятає ще отого дуба над урви
щем маленьким дубком.

Не минула того дикого яру з урвищем страшпа війна 1941... В лі
сі коло Буданова появились втікачі. Розповідали тривожні вісті: 
звірства фашистських головорізів не мали меж.

Отут недалечко, розповідала, жила лісниківка Маруся з батьком, 
часто бабі Марті смажені печериці приносила. Та така вже добра та 
мила, та співуча була, йой, що ніде на світі такої не знайти.

...Вже німці квартирували в сільських хатах. Був плач у селі, 
спозаранку бамкали церковні дзвони — кликали людей на сходку. 
Лиш Гриць Кравцун, лісник тутешній, жив осібно від всього світу, 
під буданівським лісом. Доньці своїй Марусі наказував, аби не ви
совувалася з хати, трималася оддалік от села, не ждала-виглядала 
свого коханого Йосипа, бо час тепер непевний. Але де там стримати 
пуплях в його цвітінні? Та прийшов одного разу Йосип опівночі, 
прийшов і постукав у віконце, і довго вони воркували з Марусею, 
хотіли натішитися останньою зустріччю, надивитись одне на одного. 
Бо збирався Йосип до народних месників у ліси пепроходимі. І що 
сонце тільки-тільки підпалило вершечок дуба, тільки-тільки заграла- 
засвітилась роса, як підкрались нелюди з чужих країв, схопили Йо
сипа, зв’язали і товкли чобітьми. По часині відвели на край лісової 
яруги, і він стояв, похитуючись, аж поки не гримнув постріл... І щез 
Йосип у прірві.

Маруся мліла під хатою, вже зайда цілився револьвером, та стар
ший їх зупинив розправу.
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— Підеш зі мною,— сказав лісниківні.
— Вставай і йди за мною.
Гриць Кравцун повзав на колінах, плакав-благав, вимолював по

щади в зайшлих. Не помогли благання. Марусю ввели в хату, біля 
дверей стали вартові, а на порозі закляк почорнілий старий Кравцун. 
Хвилю німіло в хаті, дрімали дерева довкола, вартові стояли, як за
кам’янілі. Так лише хвилю було, а відтак перерізав тишу крик Ма- 
русин, увігнався бритвою в ліс ранковий і загубився. А ще по хвилі 
закричав старший німців, хрипло і дико. Побігли вартові в хату, а він 
мертвий лежить долі, Маруся обіч з закривавленим ножем стоїть... 
Нагаями били її, товкли чоботиськами, коси рвали. Як і Йосипа, 
потягнули до старого дуба, поставили над яром і націлили дула авто
матів. А тільки не було пострілу. Маруся крикнула: «Йосипе!», роз
крила руки, як для обіймів, і шаснула у прірву. Випередила вбивць. 
Воліла прийти до коханого чистою і нечіпаною, навіть кулями воро
жими.

Кравцун втік у партизани. Хату спалили, а над яругу німці біль
ше не водили розстрілювати людей. На дні там виросли білі лілеї, 
цвітуть раз у рік. Та ніхто не знає сього дня, коли вони розквітають. 
Але як зірвати ті квіти, то усяку хворість переборе. І ще красу дарує 
зілля. Таким красенем станеш, як лісниківка Маруся.

А той яр лісовий люди називають Марусиним.

ПАМ’ЯТАЄМО IX ПОДВИГИ

Пам’ятний 1944 рік. Горами, долинами йшла через сиві Карпати 
на захід Радянська Армія. Червонозоряне військо проходило і через 
Тур’ю Пасіку. Тоді і вирішив вісімнадцятирічний Юрій Король до
бровільно піти в ряди армії-визволительки. Сотні юнаків з гір зібра
лися у Сваляві, де їх приймали радянські офіцери. Швидко минув 
час підготовки молодого бійця і ось — діюча армія. Закарпатських 
добровольців з повагою зустріли ветерани, за плечима яких уже бу
ли битви під Москвою, Сталінградом, вогненна Курська дуга.

Юрій Король відразу ж подружився з сержантом Іваном Куте- 
повим. Про цього кремезного воїна в полку ходили легенди. Але сам 
Іван не любив розповідати про свої подвиги, хоч про них перекон
ливо свідчили два ордени Червоної Зірки, орден Слави та кілька 
медалей.

Скоро Юрій сам став свідком хоробрості свого російського това
риша. Під чехословацьким містом Кошіце розгорівся запеклий бій. 
Вісім разів піднімались в атаку радянські бійці і вісім разів повер
тали назад під густим вогнем фашистських кулеметів. До коман
дира батальйону, що був уже поранений, але продовжував керува
ти боєм, підійшов Іван Кутепов.

— Товаришу капітан, дозвольте знищити вогневі точки против
ника з тилу. Я спробую з хлопцями це зробити.

— Гаразд, сержанте, дійте.
Серед чотирьох сміливців, що взяли на себе цю небезпечну опе

рацію, був і Юрій Король.
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Темна ніч, а чотири бійці на чолі з сержантом Кутеповим повзуть 
до фашистських укріплень. При спалахах ракет їм видно чорні от
вори дотів. Коли до цілі залишилось кілька кроків, Іван Кутепов по
просив: «Прикрийте мене автоматним вогнем»,— і, взявши зв’язку 
гранат, зник у темряві. Незабаром могутній вибух струснув повітря 
і дот розвалився: Кутепов кинув протитанкові гранати в отвір димо
ходу. З другого доту повибігали перелякані гітлерівці. їх  зустріли 
влучні автоматні черги Іванових друзів.

На ранок визволителів вже обнімали селяни, частували. Юрій 
Король побачив Івана Кутепова в тісному колі молодих чехів. Він 
тримав на руках маленького хлопчика і говорив, що в нього дома, 
на Курщині, також син підростає.

Назавжди запам’ятав Юрій Король і свого друга в боях під сті
нами Моравської Острави, де тоді зав’язався нерівний рукопашний 
бій. І тут молодих воїнів виручив сержант Кутепов.

Але не довелося побачити Івану Кутепову свою сім’ю. Смерть 
знайшла його в той ранок, коли над Європою сходило перше мирне 
сонце. Жалібно плакали мідні труби військового оркестру. Чехо
словацькі робітники та селяни над свіжими могилами клялися зав
жди пам’ятати визволителів, що віддали своє життя за їхнє щастя. 
Коли закінчився траурний мітинг, Юрій Король ще довго стояв біля 
гори травневих квітів, що застелили свіжу землю на могилах доро
гих йому людей.
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К ш аїу і одаосе / \Уус1аІ Ідпасу Тгизіехуісг. К^<пу, 1870.

Український дитячий фольклор /  Упор. В. Г. Бойко. 
К., вид-во АІІ УРСР, 1962.

Українські народні казки, легенди, оповідання і речи
тативні вірші для дітей /  Підібрали і впорядкували 
М. В. Нагорний, М. Ф. Ісірович, Г. С. Сухобрус,
А. К. Данилюк, К., Держлітвидав, 1939.

Українські народні казки, легенди, анекдоти / Упор. 
Г. Сухобрус і В. Юзвенко. Вступна стаття та примітки 
Г. Сухобрус. За редакцією П. М. Попова. К., Держліт
видав, 1957.
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Укр. фольклор

Фольклор 
Вітч. війни
ЦНБ

Чубинський, 1872

Чубинський, 1873

Шевченко 
в нар. творчості

Яворницький, 1888

Явориицькпй, 1898 
Яворський, 1901

Яворський, 1915

Ястребов

«Український фольклор», орган Інституту українсько
го фольклору АН УРСР і Управління в справах ми
стецтв при РНК УРСР. К., вид-во «Мистецтво», 1937— 
1938.
Фольклор Вітчизняної війни /  Під редакцією Ф. Колес- 
си. Львів, 1945.
Відділ рукописів Центральної наукової бібліотеки 
АН УРСР.
Труди зтнографическо-статистической акспедиции 
в Западно-Русский край, снаряженной императорским 
Русским географическим обществом. Юго-занадньїй 
отдел. Материальї и исследования, собраннне д. чл. 
П. П. Чубинским. Спб., 1872, т. 1.
Ч убинский П. Несколько народних исторических пре- 
даний. К., 1873.
Шевченко в народній творчості/Упор. Д. Кушнаренко, 
П. Гонтаренко, М. Родіна. За редакцією П. М. Попова. 
К., вид-во АН УРСР, 1940.
дваріш цкий Д. И. Запорожье в остатках старини и пре- 
даниях парода. Спб., 1888.
дварн иц кий  Д. И. По следам запорожцев. Спб., 1898.
Яворский Ю. А.  Очерки по истории русской народной 
словесности. Львов, 1901.
Яворский Ю. А.  Памятники галицко-русской народпой 
словесности. К., 1915, вип. 1.
Ястребов В. Н. Материальї по зтпографии Новороссий- 
ского края, собраннне в Елизаветградском и Александ- 
рийском уездах Херсонской губернии. Одесса, 1894



П Р И М І Т К И

КОСМОГОНІЧНІ, МІФОЛОГІЧНО- 
АПОКРИФІЧНІ, ТОПОНІМІЧНІ 

ТА ПОБУТОВІ ЛЕГЕНДИ Й ПЕРЕКАЗИ

ВІДГОМОНИ ПЕРВІСНИХ УЯВЛЕНЬ 
ПРО ВСЕСВІТ І ЛЮДИНУ.

ЛЕГЕНДИ З ДЕМОНОЛОГІЧНО- 
АПОКРИФІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

Земля. Зап. 1929 р. П. Г. Ковалик у с. Бугаївка Жовнинського р-ну Пол
тавської обл. І М Ф Е, ф. 1—3, од. зб. 324, арк. 134.

[Створення землі]. Зап. у другій пол. XIX ст. Ц Н Б, ф. І, 5113, арк. 17 
(з арх. В. Гнилосирова).

[Про землю]. Зап. у  другій пол. XIX ст. Ц Н Б, ф. І, 5113, арк. 25 (з арх. 
В. Гнилосирова).

З  чого вийшли гори, могили та долини на землі. Зап. Д. І. Яворницький 
у с. Воскресенка Олександрівського пов. Катеринославської губ. від В. Ф. Кот
ляревського. І М Ф Е, ф. 8-К2, од. зб. З, арк. 1—1 зв. (з арх. Д. І. Яворниць- 
кого).

Створення гір і каміння на землі. Зап. 1861 р. від старого діда з Могилева. 
Ц Н Б, ф. І, 22380, арк. 23—24, № 11 (з арх. А. Ю. Кримського).

Чому буває сумне сонце. Зап. 1929 р. В. В. Блажевич у м. Ізяслав Шепе- 
тівської окр. від М. Сікальчук. І М Ф Е, ф. 1-3, од. зб. 321, арк. 59—60.

Як вийшли на небі зорі «Віз». Зап. 1925 р. Ф. Л. Заболотний у с. Бузівка 
Новомосковського пов. Катеринославської губ. від діда Ілька Сердечного, 64 р.
І М Ф Е, ф. 8-К2, од. зб. З, арк. 36—37 (з арх. Д. І. Яворницького).

О потопі і однорозі. Зап. І. Франко в с. Нагуєвичі Дрогобицького пов. Ж и- 
т е і с л о в о ,  1894, т. 2, с. 185.

Вітер. Д р а г о м а н о в ,  с. 387—388. Передрук: Г н а т ю к ,  1902, с. 12—13.
Вітер зятем. Зап. М. Гумешок у с. Нагоряни Заліщицького пов. на Терно

пільщині. Ж и т е  і с л о в о ,  1894, т. 2, с. 360—361.
Передрук: Г н а т ю к ,  1902, с. 13.
Вогонь. Зап. 1929 р. М. Кріль у с. Голозубинці Дунаєвецького р-ну Кам’я- 

нець-Подільської обл. І М Ф Е, ф. 1-3, од. зб. 324, арк. 12. Пор.: там же, арк. 41.
Вар.: Ч у б и н с ь к и й ,  1872, с. 45; Д р а г о м а н о в ,  с. 387; Г н а т ю к ,  

1902, с. 22;- В і с л а, с. 307.
Вогонь і вода. Зап. 1844 р. В. М. Білозерський. І М Ф Е, ф. 3-3, од. зб. 173, 

арк. 74.
Грім і блискавка. Зап. А. Верещинська в містечку Острополі Новоград-Во- 

линського пов. Ж и т е  і с л о в о ,  1895, т. З, с. 218—219.
Звідки взявся огонь у кремені. Там же, с. 217—218.
Чому місяць називається «лютий». Зап. 1927 р. бвмен Борток у м. Красно- 

дарі від старого вчителя. І М Ф Е, ф. 1-5, од. зб. 441, арк. 76.
Три бурани в лютому бувають. Зап. 1943 р. М. М. Плісецький у с. Тереш- 

ківка Аургазинського р-ну Башкирської АРСР від Мотрі Чешенко. І М Ф Е, 
ф. 12-2, од. зб. 9, арк. 255.

Гостина місяців. А. Зап. І. Верхратський у с. Святкове на Лемківщині. 
В е р х р а т с ь к и й ,  с. 164.

Лютий і березень. Б. Зап. 1920 р. Г. Танцюра в с. Зятківці Гайсинсько- 
го р-ну Вінницької обл. І М Ф Е, ф. 31 -2, од. зб. 39, арк. 3.

Середа. Зап. у  другій пол. XIX ст. М. Білозерський. ІМ  Ф Е, ф. 3-5, 
од. зб. 313, арк. 2.
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П’ятниця. Там же.
Про Адама і Єну. Зап. в с. Осінні Заліщицького пов. Ж п т е  і с л о в о ,  

1894, т. 2, с. 179—180.
Чому у жінок довге волосся. Зап. 1890 р. В. Гнатюк у с. Григорів Бучаць- 

кого пов. від Осипа Жабського. Ж и т с  і с л о в о ,  1895, т. З, с. 373.
Соломонові роки. Зап. 1888 р. В. Чайченко в с. Троїцьке Слов’яносербсько- 

го пов. Катеринославської губ. від хлопця. Ц Н Б, ф. 1, 1545, арк. 4—4 зв.
Премудрий Соломон 1 горобці. Зап. на Лемківщині. В е р х р а т с ь к и й ,  

с. 190.
Полоз. Зап. 1894 р. А. Півень у м. Катеринодарі. І Л, ф. З, од. зб. 4062, 

арк. 6 зв.— 7.
Чорнокнижник. Зап. 10. Туряпиця на Закарпатті. Л К, с. 255—256.
Вдячність гадюки. Зап. у  кіпці XIX ст. І. Франко на Підгір’ї. Е 3, 1898, 

т. 5, с. 172—173.
Дівчина-відьма. Зап. 1883 р. учитель Д. Шимчук у с. Сапогів Борщівського 

пов. на Тернопільщині. Ж и т є  і с л о в о ,  1894, т. 2, с. 355—356
Відьма. Зап. 1978 р. В. М. Корба в с. Вила-Ярузькі Могилів-Подільсько- 

го р-ну Вінницької обл. від Ф. Ю. Рудої, 78 р. І М Ф Е, ф. 14-3, од. зб. 947, 
арк. 201—202.

Відьма допомагав синам-мислиЕцям. Зап. у середині XIX ст. Л. М. Жемчуж- 
ников у Пирятинському пов. на Полтавщині. К у л і ш ,  1857, с. 36—37.

Способи впізнання відьм. Там же, с. 37—38.
Відьма у вигляді решета. Зап. у  середині XIX ст. в Подільській губ. Д р а- 

г о м а н о в, с. 73, № 15.
Як відьма закликає до себе чарами людину. Зап. у  середині XIX ст. 

Л. М. Жемчужников у  Пирятинському пов. на Полтавщині. К у л і ш ,  1857, 
с. 39.

[Відьма і ї ї  діти]. Там же, с. 38—39.
Як знахор керує бурею. Там же, с. 40—41.
Як відьмач керує бджолами. Там же, с. 41.
Чорт-баранчик. Зап. 1883 р. учитель Д. Шимчук у с. Сапогів Борщівсько

го пов. на Тернопільщині. Ж и т є  і с л о в о ,  1894, т. 2, с. 354.
Як чоловік із чортом гуслі міняв. А. Зап. Ю. Туряниця на Закарпатті. Л К, 

с. 251—252.
Як окомон з чортом на рушниці помінявся. Б. Зап. 1893 р. 1. Труш у с. Ви- 

соцьке Бродівського пов. на Львівщині від селянки. Ж и т є  і с л о в о ,  1895, 
т. З, с. 386.

Мельпик і нечистий. Зап. І. Франко на Підгір’ї. Е 3, 1898, т. 5, с. 197.
Пор.: Ж и т є  і с л о в о ,  1894, т. 2, с. 357.
[Чорти-мірошники]. Зап. у середині XIX ст. Л. М. Жемчужпиков у ІІиря- 

типському пов. па Полтавщині. К у л і  га, 1857, с. 45—46.
[Як чорти виманили у чоловіка сало]. Там же, с. 44—45.
[Перевертень]. Там же. с. 34—35.
Вовкулаки. Зап. 188) р. М. Зубрицькин у с. Кіндратів Туринського пов. 

на Львівщині від сестри М. Гошівської. Ж и т є  і с л о в о ,  1895, т. 4, с. 185— 
186.

Бовкуни. Зап. 1971 р. П. Пойда в с. Чорна Тиса Рахівського р-ну па Закар
патті від С. Дем’яна. І М Ф Е, ф. 14-3, од. зб. 51 «р», арк. 17.

Дводупшик. Зап. Л. Дем’ян у с. Верхні Керєцьки на Закарпатті. Л К, 
с. 256-258.

[Вовкулака]. І. Зап. у середині XIX ст. Л. М. Жемчужников у Пирятин
ському пов. на Полтавщипі. К у л і ш ,  1857, с. 35.

II. Там же, с. 35—36.
Перетворення в сірен. Там же, с. 36.
Вар.: Ц Н Б, ф. І, 1434, арк. 3.
Мавчип великдень. Зап. 1907 р. Д. І. Яворницький па Полтавщині від 

У. Т. Ярмоленкової. І М Ф Е ,  ф. 8-К2, од. зб. 6, арк. 86—86 зв. (з арх. 
Д. І. Яворницького).

Лісова панна. Зап. у  кінці XIX ст. І. Франко на Підгір’ї. Е 3, 1898, т. 5, 
с. 212. Легенди й вірування про лісових панн-мавок використала Леся Україн
ка для «Лісової пісні».

366



[Нечистий скарб]. Зап. у  80-х роках XIX ст. у  Новоград-Волинському пов. 
Волинської губ. КС, 1884, кн. X, с. 546—547 (Известия и заметки).

[Скарб у льоху]. Там же, с. 546 (Известия и заметки).
[Скарб у скрині]. Зап. в середині XIX ст. в с. Синєгубівка Олександрівсько- 

го пов. Катеринославської губ. Д р а г о м а н о в ,  с. 79, № 3.
[Зачарований скарб]. Зап. у  80-х роках XIX ст. у  Новоград-Волинському пов. 

Волинської губ. К С, 1884, кн. X, с. 546 (Известия и заметки).
Зачарований льох. А. Зап. 1977 р. О. Ф. Ошуркевич у с. Сенкевичівка Горо- 

хівського р-ну Волинської обл. від М. О. Буковського, 40 р. І М Ф Е, ф. 14-3, 
од. зб. 971 «а», арк. 4—5. Пор.: ІЛ, ф. З, од. зб. 4064, арк. 1—2.

Гора Ріх. Б. Зап. І. Кузьма. Л К, с. 248—249.
Золота корона. Зап. 1981 р. П. К. Медведик у с. Садки Заліщицького р-ну 

Тернопільської обл. від І. Мельника, 45 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 915, арк. 93.
Три криниці гайдамацькі. Зап. у  кінці XIX — на поч. XX ст. від О. Топчія- 

Трегуба, 70 р. Ц Н Б, ф. І, 5113, арк. 12—12 зв.
Сосна гайдамацька. Там же, арк. 13—13 зв.

РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ

Петрів батіг. Зап. І. Манжура. КС, 1889, кн. IX, с. 763—765 (Документи, 
известия и заметки).

Осетник. Зап. Л. Дем’ян на Закарпатті. Л К, с. 276—278.
Горох. Зап. І Беньковський на Волині. К С, 1903, кн. V, с. 100 (Документи, 

известия и заметки).
Картопля. Зап. 1930 р. І. Туліс у  м. Лебедині Сумської обл. від баби Туліс- 

ки. І М Ф Е ,  ф. 1-7, од. зб. 824, арк. 78.
[Тютюн]. К С, 1890, кн. VIII, с. 327—329 (Документи, известия и заметки).
Табак і тютюн. Зап. 1890 р. в с. Ваньковичі Самбірського пов. на Львівщи

ні. Ж и т є і с л о в о ,  1895, т. З, с. 374—375. Чеський переклад цієї легенди у 
свій час надрукував Ф. Ржегорж у своїй статті «ТаЬак» (2їа1а РгаЬа, 1891, с. 44, 
8. 522).

[Тютюн і горілка — вигадка лукавого]. К С, 1888, кн. IV, с. 20—22 (Доку
менти, известия и заметки). Пор. зап. Я. Новицького 1887 р. в с. Кушугумівка 
Олександрівського пов. на Катеринославщині від А. Орла, 66 р. Н о в и ц ь 
к и й ,  1907, с. 28.

Тернина. Зап. 1974 р. М. Кршцук у с. Колодіївка Підволочиського р-ну 
Тернопільської обл. від Я. Прох, 88 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 915, арк. 46—47.

Розрив-трава. Зап. 1863 р. Ф. Каменський на Херсонщині. І М Ф Е ,  ф. 8-К1, 
од. зб. 10, арк. 19—19 зв. Пор.: К р а в ч е н к о ,  II, с. 10, № 20, «Про черепаша
чу кропивку». Зап. 1898 р. в м. Житомирі.

Лілії. Зап. 1961 р. ІЗ. Лис у  с. Морозівка Хмельницького р-ну Вінниць
кої обл. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 433, арк. 16—17.

Забийкруча. Зап. 1863 р. Ф. Каменський від баби Теклі Савихи з с. Мака- 
риха Олександрівського пов. Херсонської губ. І М Ф Е ,  ф. 8-К1, од. зб. 10, 
арк. 4.

Материнські сльози. « П р и к а р п а т с ь к а  п р а в д а »  (м. Івано-Фран
ківськ) від ЗО листопада 1969 р. Подав С. Пушик.

Папороть. Ц Н Б, ф. І, 1538, арк. 13—13 зв. Пор.: К р а в ч е н к о ,  II, с. 16— 
17, № ЗО, «Коли мати цвіток з папоротя, то все знатимеш». Зап. в с. Хотминів- 
ка Глухівського пов. на Сумщині від Житникова.

Бех. Зап. 1863 р. Ф. Каменський від баби Теклі Савихи з с. Макариха 
Олександрівського пов. Херсонської губ. І М Ф Е ,  ф. 8-К1, од. зб. 10, 
арк. 9 зв.— 11.

Створення смереки, вовка і вільхи. Зап. 1870 р. І. Франко в с. Нагуєвичі 
Дрогобицького пов. на Львівщині від своєї матері Марії. Ж и т е  і с л о в о ,  
1894, т. 2, с. 181-182.

Вар.: Ц Н Б, ф. І, 5113, арк. 25 зв .(з арх. В. Гнилосирова). Зап. у  другій 
пол. XIX ст.

Про бузька. А. Зап. Ю. Туряниця на Закарпатті. Л К, с. 269—270. Пор. 
запис І. Верхратського (Зоря, 1896, ч. 13, с. 259).

367



Ятел. Б. Зап. у  Переяславському пов. Полтавської губ. І М Ф Е, ф. 8-К1, 
од. зб. 21, арк. 12 (з рук. зб. І. Я. Рудченка).

Бусол. В. Зап. 1861 р. Ц Н Б, ф. І, 22 380, арк. 163—164, № 65.
Дятел. Л К, с. 268.
Вар.: ІМ  Ф Е , ф. 3-5, од. зб. 322, арк. 7 (зап. 1888 р. М. Білозерський на 

Чернігівщині від А. Тулуба).
Зозуля. І. Зап. 1942 р. П. В. Кондратюк у  с. Стирти Житомирської обл. від 

Л. К. Рублік. І М Ф Е, ф. 14-3, од. зб. 384, арк. 299—300.
II. Д р а г о м а н о в, с. 8—9.
Звідки взялася зозуля. Зоря, 1883, с. 200.
Передрук: Г н а т ю к, 1902, с. 117. Пор.: П р а в д а ,  1868, с. 48; Ч у б и н 

с ь к и й ,  1872, с. 61; Ж и т ь  і с л о в о ,  1894, т. 2, с. 182; Афанасьев А. Н. 
Народнне русские легендн. М., 1859, с. XI; В і с л а, т. З, с. 493; З б і р  в і д о 
м о с т е й ,  У, с. 142—143; VII, с. 112; XI, с. 43.

Зозуля та соловейко. А. Зап. 1972 р. І. П. Березовський у  с. Велика Обухів- 
ка Миргородського р-ну Полтавської обл. від колгоспниці-пенсіонерки 
Є. О. Улізько, 72 р. І М Ф Е, ф. 14-5, од. зб. 425/11, арк. 118—120.

Як близнята перетворились у соловейка і зозулю. Б. Зап. у  середині XIX ст. 
Л. М. Жемчужников у  Пирятинському пов. на Полтавщині. К у л і ш ,  1857, 
с. 33—34.

Про зозуль, посмітюх і гадюк. В. Зап. 1862 р. Іван Руїна [І. Я. Рудченко] 
в Миргороді на Полтавщині. О с н о в а ,  1862, вересень, с. 105—106 (3 народних 
уст).

Як мати стала зозулею. Зап. 1977 р. О. Ф. Ошуркевич у с. Поромів Івани- 
чівьького р-ну Волинської обл. від В. С. Орган, 65 р. І М Ф Е, ф. 14-3, од. зб. 
971 «а», арк. 6—7.

Чайка. Жовтень, 1965, № 8, с. 140.
Пор. запис Данила Лепкого ( З о р я ,  1885, ч. 10, с. 118).
Звідки взялася в ластівки під шийкою плямка. Зап. 1897 р. В. Гнатюк 

у с. Пужники Бучацького пов. від Т. Гринишиного. Г н а т ю к ,  1902, с. 118— 
119. Пор.: Я с т р е б о в ,  с. 17.

Волове очко. Зап. Данило Лепкий. З о р я ,  1885, ч. 11, с. 129.
Відки взялися пчоли. Зап. 1870 р. І. Франко в с. Нагуєвнчі Дрогобицько

го пов. на Львівщині від своєї матері Марії. Ж и т є  і с л о в о ,  1894, т. 2, 
с. 181.

Про орла. Зап. 1900 р. П. Д. Мартинович у с. Кам’янка від Мотрони Бон
даренко. І М Ф Е, ф. 11-4, од. зб. 611, арк. 42.

Два потячі царі. Зап. М. Козуб з с. Білки на Закарпатті. Л К, с. 266.
Чому каня дощу просить. А. Зап. 1870 р. І. Франко в с. Нагуєвичі Дрого

бицького пов. на Львівщині. Ж и т є  і с л о в о ,  1894, т. 2, с. 186.
Вар.: З о р я ,  1885, ч. 11, с. 130; Г н а т ю к ,  1902, с. 225.
Каня. Б. Л К, с. 267.
Де взялася черепаха. Зап. І. Соболевський у с. Нововолодимирівка Зінов’їв- 

ського р-ну. І М Ф Е, ф. 1-5, од. зб. 388, арк. 4.
Вар.: Ц Н Б, ф. І, 22 380 арк. 164— 165, № 67.
Відки взялася жаба. Ж и т є  і с л о в о ,  1894, т. 1, с. 147.
Кертиня. А. Зап. М. Рябий у  с. Кукавка Яришівського р-ну Вінницької обл.

І М Ф Е, ф. 1-2, од. зб. 214, арк. 5—6.
Кріт — багацький син. Б. Зап. 1976 р. О. Ф. Ошуркевич у с. Поромів Івани- 

чівського р-ну Волинської обл. від В. С. Орган, 64 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 
971 «а», арк. 8—9.

Звідки взявся крет. В. П р а в д а ,  1868, с. 23—24.
Передрук.: Г н а т ю к ,  1902, с. 119—120.
Вар.: Ч у б и н с ь к и й ,  1872, с. 56; Д р а г о м а н о в, с. 385; К о л ь б е р г ,  

Покуття, III, с. 141—142.
Відки взялися кози. Зап. В. Охримович у Стрийському пов. на Львівщині. 

Ж и т є  і с л о в о ,  1894, т. 2, с. 185.
Коза. Зап. С. Росоха в с. Драгове на Закарпатті. Л К, с. 264—265.
Через що зайці стали куці. Зап. 1906 р. Д. І. Яворницький у  с. Чаплинка 

Новомосковського пов. Катеринославської губ. І М Ф Е ,  ф. 8-К2, од. зб. 5, 
арк. 155—155 зв. (з арх. Д. І. Яворницького).
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Чому пес живе коло людини. Зап. А. Молдован з Рахова на Закарпатті. 
Л К, с. 265—266.

Чому сваряться собака з котом. Зап. 1929 р. М. Герасименко в с. Бородянка 
Київської обл. І М Ф Е ,  ф. 1-3, од. зб. 326, арк. 87.

ТОПОНІМІЧНІ 
ТА ГІДРОНІМІЧНІ ЛЕГЕНДИ

Звідки пішла назва Київ. Зап. 1885 р. М. Зубрицький у с. Мшанець Старо- 
міського пов. від Теклі Швець. Ж и т є  і с л о в о ,  1895, т. 4, с. 189.

Заснування Києва. С е м є н с ь к и й ,  с. 77—78.
Житомир. Зап. В. Хомик. Ж о в т е н ь ,  1965, № 8, с. 138.
Біла Церква. Там же, с. 138—139.
Кременчук. Зап. 1959 р. В. І. Халецький у с. Таборище Новогеоргієвсько- 

го р-ну Кіровоградської обл. від • Л. І. Чередниченка, 42 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, 
од. зб. 984, арк. 13.

Через що город Золотоноша одержав таку назву. Зап. 1927 р. Д. І. Явор- 
ницький у  м. Золотоноша. І М Ф Е ,  ф. 8-К2, од. зб. 6, арк. 123 (з арх. Д. І. Явор- 
ницького).

Місто Сміла. Зап. 1956 р. В. Смовж у  с. Сунки Смілянського р-ну Черка
ської обл. від Д. К. Подвиженка, 60 р. І М Ф Е ,  ф. 14-7, од. зб. 105, арк. ЗО.

Кривий Ріг. Зап. 1970 р. І. П. Березовський у с. Веселі Терни Дніпропет
ровської обл. від колишнього шахтаря А. Р. Клименка. І М Ф Е ,  ф. 14-5, од. зб. 
416 «а», зош. 1, арк. 18 зв.

Вар.: там же, арк. 13.
Гаисин. Зап. 1979 р. студентка філол. фак-ту Київського університету 

Л. Г. Новацька в с. Степашки Гайсинського р-ну Вінницької обл. від колгосп- 
ниці-пенсіонерки Г. М. Маценко, 74 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 1003, арк. 1.

Дрогобич. Зап. В. Хомик. Ж о в т е н ь ,  1965, № 8, с. 141.
Стрий. Там же.
Як виникли Кельменці. Зап. 1965 р. І. Г. Безручко в смт Кельменці Черні

вецької обл. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 314/1, арк. 237—238.
Звідки походить назва Хуст. Зап. 1971 р. П. Пойда в м. Хуст на Закарпатті 

від І. Ілюк. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 51 «р», арк. 20.
Кіцмань. Зап. І. Палагнюк у  м. Кіцмань Чернівецької обл. Л К, с. 206—207.
Крилов. Зап. 1959 р. В. І. Халецький у  с. Таборище Новогеоргієвського р-ну 

Кіровоградської обл. від Л. І. Чередниченка, 42 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 984, 
арк. 12.

Бровари. Зап. 1930 р. члени літгуртка Броварської трудшколи ім. І. Я. Фран
ка. І М Ф Е, ф. 1-6, од. зб. 567, арк. 52.

Городня. Зап. 1930 р. Тринько в м. Городня Чернігівської обл. І М Ф Е ,  
ф. 1-6, од. зб. 678, арк. 25.

Город Троків. Зап. 1922 р. П. Бичинський у с. Троковичі Житомирської обл. 
від Нечипорука. І М Ф Е ,  ф. 15-4, од. зб. 171, арк. 91—92.

Ржищів. Зап. 1960 р. В. І. Халецький у м. Ржищеві Київської обл. від 
пенсіонера Ножника, 53 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 984, арк. 16.

Кагарлик. Зап. 1960 р. В. І. Халецький від М. А. Хворостяного, зав. від. 
культури Кагарлицького р-ну Київської обл. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 984, 
арк. 14.

Будище. Зап. 1960 р. В. І. Халецький. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 984, арк. 18.
Осокорки. Там же, арк. 11.
Тернопіль. Зап. 1968 р. П. К. Медведик у  м. Тернополі від Ізидора Кордуби, 

72 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 915, арк. 91.
Славське. Зап. 1960 р. Г. В. Дем’ян у  с. Славське Сколівського р-ну Львів

ської обл. від В. Р. Улича, ЗО р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 912, арк. 6.
Погоня. «Прикарпатська правда» (м. Івано-Франківськ) від ЗО листопада 

1969 р. Подав С. Пушик.
Як виникло Михалкове. Зап. Б. Михайлов від старожилів с. Михалкове 

Сокирянського р-ну Чернівецької обл. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 956, арк. 176—177.
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Село Плоска. Зап. 1971 р. М. М. Гурепко в с. Плоска Путильського р-ну 
Чернівецької обл. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 868, арк. 7—11.

Три Криниці. Зап. 1959 р. В. І. Халецький у Новогеоргієвському р-ні Кіро
воградської обл. від В. С. Тишка, 45 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 984, арк. 17.

Веселі Терни. Зап. 1970 р. І. П. Березовський у с. Веселі Терни Дніпропет
ровської обл. від колишнього шахтаря-бурильника В. Ф. Нечая, 60 р. І М Ф Е ,  
ф. 14-5, од. зб. 416 «а», зош. 1, арк. 13 зв.

Село Пухівка. Зап. 1930 р. Г. Висоцький у с. Пухівка Київської обл. 
І М Ф Е ,  ф. 1-6, од. зб. 567, арк. 60.

Семки. Зап. 1979 р. О. Ф. Ошуркевич у с. Семки Маневицького р-ну Волин
ської обл. від М. І. Горбач, 81 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 971 «а», арк. 10—11.

Риків. Зап. 1975 р. Г. В. Дем’ян у с. Риків Сколівського р-ну Львівської обл. 
від М. М. Зеленевич, 64 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 930, арк. 28—29.

Доброгостів. Зап. 1974 р. Г. В. Дем’ян у с. Доброгостів Дрогобицького р-ну 
Львівської обл. від Г. І. Жагаляк, 66 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 930, арк. 24.

Село Сокирниця. Зап. 1971 р. П. Пойда в с. Сокирниця Хустського р-ну на 
Закарпатті від В. Сабадаша. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 51 «р», арк. 22.

Село Кваси. Зап. В. ПІмілек у с. Кваси на Закарпатті. Л К, с. 131—132.
Зміївка. Зап. від Ф. Легоцького в Мукачеві па Закарпатті. Л К, с. 164—167.
Велика Коїіаня. Зап. Ю. Туряниця на Закарпатті. Л К , с. 142—143.
[Село Ленківці]. Зап. 1968 р. 1. Г. Безручко в смт Кельменці Чернівець

кої обл. від С. І. Струцького, 63 р. І М Ф Е, ф. 14-3, од. зб. 314/1, арк. 269.
Копистин. Зап. 1977 р. студентка філол фак-ту Кам’янець Подільського 

педінституту Л. М. Юрчишина в с. Копистин Хмельницького р-ну Хмельниць
кої обл. від пенсіонерки М. М. Цідило, 77 р. І М Ф Е, ф. 14-3, од. зб. 947, арк. 204.

Село Симаки. Зап. 1942 р. Є. І Притула в с. Гарнпшівка Волочиського р-ну 
Хмельницької обл. від М. Столяра. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 383, арк. 153.

Богданова гора. Зап. 1953 р. А. І. Бондаренко в с. Тіньки Чигиринсько
го р-ну Черкаської обл. від О. О. Мирошниченка. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 171, 
арк. 37—38.

Вовків шпиль. Зап. 1953 р. А. І. Бондаренко в с. Суботів Чигиринсько
го р-ну Черкаської обл. від Г. І. Дзвоні. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 171, арк. 27—28.

Кучмипа гора. Зап. 1975 р. О. Ф. Ошуркевич у с. Купичів Турійського р-ну 
Волинської обл. від О. І. Купрійчука, 51 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 971 «а», 
арк. 13—14.

Бойкова гора. Зап. 1922 р. Я. Потапчук в с. Глухова Овруцького пов. Жито
мирської обл. від М. Гацуна. І М Ф Е ,  ф. 15-4, од. зб. 172 «а», арк. 39.

Дівич-Гора. Зап. 1960 р. Я. Кушнірюк у с. Брідок Заставнівського р-ну 
Чернівецької обл. від Г. Тирона. Ж о в т е нь, 1965, № 8, с. 139.

Марійчина гора. Зап. 1975 р. І. Г. Безручко в с. Вороновиця Кельменецько- 
го р-ну Чернівецької обл. від Р. Єрьоменко. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 926, 
арк. 60—61.

Кармелюкова гора. Зап. 1977 р. Л. М. Підгірна в с. Шустівці Кам'янець- 
Подільського р-ну Хмельницької обл. від пенсіонерки Ф. Г. Кавецької, 58 р. 
І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 947, арк. 205.

Скеля Кохання. Зап. 1979 р. студентка Черкаського педінституту В. В. Не- 
чипоренко в м. Тальне Черкаської обл. від М. В. Нечипоренко. І М Ф Е, ф. 14-3, 
од. зб. 171 «а», арк. 6—7.

Гора Близниця. Зап. 1971 р. П. Пойда в с. Чорна Тиса Рахівського р-ну на 
Закарпатті від С. С. Дем’яна. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 51 «р», арк. 21.

Чортові пальці. Зап. П. Сова у Пряшеві від А. Сови. Л К, с. 157—160.
Смерековий камінь. Зап. І. Капітан у с. Білки на Закарпатті. Л К, с. 191—

192.
Кам’яна баба. Зап. 1953 р. А. І. Бондаренко в с. Суботів Чигиринського р-ну 

Черкаської обл. від Г. І. Дзона. І МФЕ,  ф. 14-3, од. зб. 171, арк. 28—29.
Баба-плаха. Зап. в кінці XIX — па поч. XX ст. Ц Н Б, ф. І, 5113, арк. 9—10. 

Переказ подаємо в скороченому вигляді.
Залізна Баба. Зап. В. Посухов у с. Мала Селепька Оржицького р-ну Полтав

ської обл. Надруковано в Оржицькій районній газ. «Ленінське слово» від 
7 жовтня 1982 р.

Камені-богатирі в порогах Дніпра. А. Зап. 1889 р. Д. І. Яворницький у Ста



рому Кодаку Катеринославського пов. на Дніпропетровщині від лоцмана Тро
хима Олійника, 65 р. І М Ф Е ,  ф. 8-К2, од. зб. З, арк. 67—68 (з арх. Д. І. Явор- 
ницького).

Два камені-богатирі. Б. Зап. у  70-х роках XIX ст. Я. Новицький у с. Во
лоському на Катеринославщині від селянина Тимофія Каверели. Д р а г о м а 
н о в ,  с. 230—231.

Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 229.
Дніпрові пороги. Зап. 1889 р. В. Кравченко в с. Худяки Черкаського пов. 

від Т. Харенка. К р а в ч е н к о ,  II, с. 211—212.
Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 230—231.
Острів Перун. Зап. 1905 р. Д. І. Яворницький у с. Августинівка-Смольща 

Катеринославського пов. від Наталки Куртій, 85 р. І М Ф Е ,  ф. 8-К2, од. зб. З, 
арк. 39—40 зв. (з арх. Д. І. Яворницького).

Шведські вали. Зап. 1960 р. В. І. Халецький у с. Волошинівка Ьаришів- 
ського р-ну Київської обл. від Д. С. Шейка, 73 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 984, 
арк. 17.

Сторчакова могила. Зап. В. М. Білозерський. І М Ф Е ,  ф. 3-3, од. зб. 176, 
арк. 1 Пор.: Я в о р н и ц ь к и й ,  1888, с. 110—111.

Парасчина могила. Зап. 1968 р. Я. Кушнірюк у с. Веренчанка Заставнів- 
ського р-ну Чернівецької обл. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 956, арк. 136.

Могили Близнюки. Зап. 1927 р. Д. І. Яворницький у с. Петропавлівка 
Павлоградського пов. Катеринославської губ. від школяра Я. Красика. І М Ф Е ,  
ф. 8-К2, од. зб. З, арк. 66—66 зв. (з арх. Д. І. Яворницького).

Свиридова могила. І. С є м е н с ь к и й, с. 37—38, № 27.
II. Зап. В. М. Білозерський біля м. Борзна Чернігівської губ. К у л і ш ,  

1847, с. 69. Пор.: К у л і ш ,  1857, с. 30—31; Г н а т ю к ,  1902, с. 102—103; І МФ Е ,  
ф. 14-3, од. зб. 930, арк. 25; од. зб. 912, арк. 42.

Лаура. Зап. 1964 р. М. Ревуцький у м. Сторожинець на Буковині від М. Фун- 
дюр. Л К, с. 167—170.

Самопалова долина. Зап. 1979 р. студентка Кам’янець-Подільського педін
ституту Л. О. Поліщук у с. Загінці Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 
від Т. і . ІДвірінькал, 63 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 947, арк. 206.

Гонтів яр. Зап. 1876 р. К. Кошовик від селянина сусіднього з Христинівкою 
села Шукайводи Т. Валюка. Ц Н Б, ф II, 2356, арк. 1—2.

Г о н т а  І в а н  — один з керівників народного повстання проти польсько- 
шляхетського гніту на Правобережній Україні 1768 р.

Дівочий ліс. Зап. 1958 р. М. Ревуцький від О. Ревуцького з с. Плоска Пу- 
тильського р-ну Чернівецької обл. Л К, с. 211—212.

Ліс Вила. Зап. 1969 р. І. Г. Безручко в с. Ленківці Кельменецького р-ну 
Чернівецької обл. від І. Ткача. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 926, арк. 43.

Урочище Шевелина Лучка. Зап. 1972 р. І. П. Березовський у с. Скоробагать
ки Лохвицького р-ну Полтавської обл. від колгоспника-пенсіонера А. І. Моска
ленка, 66 р. І М Ф Е ,  ф. 14-5, од. зб. 425/11, арк 120—121.

У р о ч и щ е  Ш е в е л и н а  Л у ч к а  — частина лугу в с. Скоробагатьки 
(прим, записувача).

Дві сестри. Зап. 1977 р. О. Новицька в с. Чкалове Приазовського р-ну За
порізької обл. від Варвари Хиль. Опубл. в газ. «Комсомолець Запоріжжя» від 
25 травня 1980 р.

Дністер. Зап. 1979 р. І. Г. Безручко в смт Кельменці Чернівецької обл. від 
Т. 3. Тищенко. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 314/ІІ, арк. 706—707. Вар., зап. П. С. Сі- 
реджуком у с. Михальче Городснківського р-ну Івано-Франківської обл., опу
бліковано в газ. «Дністровська зірка» в березні 1978 р.

Річка Славка. Зап. 1967 р. Г. В. Дем’ян у с. Ялинкувате Сколівського р-ну 
Львівської обл. від Ф. П. Малюка,' 66 р. І МФЕ,  ф. 14-3, од. зб. 912, арк. 8.

Дівоча гребля. Зап. 1975 р. О. Ф. Ошуркевич у м. Берестечко Горохівсько- 
го р-ну Волинської обл. від Г. С. Филиповича, 78 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 
971 «а», арк. 12.

Панський став. Зап. 1979 р. студентка Кам’янець-Подільського педінституту 
Л. О. Поліщук у с. Загінці Деражнянського р-ну Хмельницької обл. від
А. І. Пекніч, 69 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 947, арк. 207.
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Озеро Небіжка. Зап. 1977 р. 0 . Ф. Ошуркевич у  с. Ржищів Горохівсько- 
го р-ну Волинської обл. від А. Я. Притолюка, 61 р. І М Ф Е, ф. 143, од. зб. 
971 «а», арк. 3.

Писареве болото. Зап. 1974 р. Г. В. Дем’ян у с. Веренчанка Заставнівсько- 
го р-ну Чернівецької обл. від М. Г. Бурчинського, 68 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 
912, арк. 32.

Біла Криниця. Зап. 1972 р. О. Ф. Ошуркевич у с. Губин Локачинського р-ну 
Волинської обл. від М. В. Трубепла, 72 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 971 «а», 
арк. 16.

Криниця під Черніговом. Друк, за виданням: Иловайский П. И. Чернигов- 
ская старина по преданиям и легендам. Чернигов, 1898, с. 40—41.

ПОБУТОВІ ЛЕГЕНДИ Й ПЕРЕКАЗИ

Про Щастя і Нещастя. Зап. 1904 р. від К. Крипенчука з Бучацького пов. 
на Тернопільщині. І М Ф Е ,  ф. 28-3, од. зб. 126, арк. ЗО (з архіву В. Гнатюка).

Зносок-біда. Зап. 1883 р. учитель Д. Шимчук у с. Сапогів Борщівського пов. 
на Тернопільщині. Ж и т є  і с л о в о ,  1894, т. 2, с. 354.

Фатальна година. Зап. у  кінці XIX ст. І. Франко на Підгір’ї. Е 3, 1898, 
т. 5, с. 217. Образ фатальної хвилі І. Франко вжив у пролозі до поеми «Мойсей».

Баба хуже чорта. Я в о р с ь к и й ,  1915, с. 245—246.
Вар.: Е 3, 1904, т. 14, с. 312—314, «Баба і чорт». Зап. на початку XX ст. 

В. Лесевич від Р. Ф. Чмихала; І М Ф Е ,  ф. 143, од. зб. 15, арк. 153, «Баба хит
ріша чорта».

Батькова порада. Зап. в кінці XIX ст. у  с. Лютенські Будища Зіньківсько- 
го пов. Полтавської губ. К С, 1902, кн. IX, с. 341. Пор.: «Предание о том, как 
перестали убивать стариков», записане у  80-х роках XIX ст. І. Манжурою 
в с. Олексіївка Олександрівського пов. Катеринославської губ. Ц Н Б, ф. І, 
1338, арк. 9 зв.

Батьків завіт. Зап. Євмен Борток. І М Ф Е ,  ф. 1-5, од. зб. 441, арк. 55—56.
Дівка-скуска. Зап. у  60-х роках XIX ст. І. Франко в с. Нагуєвичі Дрого

бицького пов. на Львівщині від свого батька Якова. Ж и т є  і с л о в о ,  1894, 
т. 2, с. 186-187.

Передруки: Г н а т ю к ,  1902, с. 94; Г р і н ч е н к о, 1897, с. 150—151.
Перелесниця. Я в о р с ь к и й ,  1915, с. 257.
Розмова худоби. С є м є н с ь к и й, № 89, с. 93—94.
Мова природи. Я в о р с ь к и й ,  1915, с. 233—234.
[Скупий]. Зап. 1854 р. М. Білозерський. І М Ф Е ,  ф. 3-5, од. зб. 313, арк. 1.
У золоті сльози ллються. Зап. 1977 р. студентка філол. фак-ту Кам’янець- 

Подільського педінституту В. Жураковська в с. Стара Ушиця Кам’янець-По- 
дільського р-ну Хмельницької обл. від пенсіонерки М. А. Руденко, 62 р. І М Ф Е ,  
ф. 14-3, од. зб. 947, арк. 208.

Свекруха й невістка. Зап. 1972 р. А. Л. Іоаніді в с. Велика Обухівка Мир
городського р-ну Полтавської обл. від колгоспниці-пенсіонерки Є. О. Улізько, 
72 х>- І М Ф Е ,  ф.14-5, од. зб. 425/ІІ, арк. 95. Сюжет цієї легенди дуже подіб
ний до сюжету відомої української балади про отруєння злою свекрухою моло
дої невістки.

Скам’яніла багачка. Розповідь В. Дроняка, 75 р. У к р а ї н а ,  1964, № 2, 
с. 1 0 -1 1 .

Перекотиполе — свідок. Зап. 1977 р. студентка філол. фак-ту Кам’янець- 
Подільського педінституту Л. М. Підгірна в с. Шустівці Кам’янець-Подільсько- 
го р-ну Хмельницької обл. від пенсіонерки Л. М. Кавецької, 58 р. І М Ф Е ,  
ф. 14-3, од. зб. 947, арк. 209.

[Кара за вбивство]. Зап. С. Венгрженовський. КС, 1892, кн. XII, с. 470—471 
(Документи, известия и заметки).

[Про Марка]. А. Зап. в с. Слобода-Межирівська Літинського пов. на Віннич
чині. КС, 1903, кн. XI, с. 71 (Документи, известия и заметки).

Хто сильніший, той ліпший. Б. Зап. 1971 р. П. Пойда в с. Вучкове Міжгір- 
ського р-ну на Закарпатті від Д. І. Юрик. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 51 «р», 
арк. 8—10. Пор.: Л К, с. 202—204.
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Безталанна дівчина. Зап. 1976 р. студентка Черкаського педінституту 
Т. І. Дмитренко в с. Хитар Сколівського р-ну Львівської обл. від Степанії Ца- 
бан, 75 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 171 «а», арк. 8—9.

Вічне кохання. Л К, с. 173—176.
В далеку давнину. Зап. 1959 р. Л. А. Лясота в с. Перегінське Рожнятів- 

ського р-ну Івано-Франківської обл. І М Ф Е ,  ф. 14-5, од. зо. 265, арк. 108—109.
Камінна голова. Зап. 1968 р. Я. Кушнірюк у с. Гаврилівці Кіцмансько- 

го р-ну Чернівецької обл. від Г. Кушнірюка. ҐМ Ф Е, ф. 14-3, од. зб. 956, 
арк. 32—33.

Чума. Зап. Л. Дем’ян у с. Верхні Керецьки на Закарпатті. Л К, с. 260—262.
Болячка. Л К, с. 259—260.
Гробки у селі Буковець. Зап. 1932 р. П. Парлаг у с. Буковець Воловецько- 

го р-ну на Закарпатті від В. Головка. Л К, с. 262—263.
Смерть-кума. Зап. Ю. Яворський в Доброгостові від Марії Стецівки. Я в о р 

с ь к и й ,  1915, с. 13—14.
В гостях у мертвеця. Я в о р с ь к и й ,  1915, с. ЗО—31. Пор.: К р а в ч е н к о ,  

II, с. 57—59, № 64, «Мрець і його товариш». Легенда зап. 1897 р. в с. Слободи- 
ще Житомирського пов. від С. Стороженка.

Шапка мертвеця. Я в о р с ь к и й ,  1915, с. 244—245. Пор.: К р а в ч е н к о ,
II, с. 65—66, № 72, «Чорт і дівка». Зап. 1907 р. в с. Слободище Житомирсько
го пов. від Дмитра Климця.

[Кам’яні баби]. Зап. Д. І. Яворницький у с. Личкове Новомосковського пов. 
Катеринославської губ. І М Ф Е ,  ф. 8-К2, од. зб. З, арк. 69 (з арх. Д. І. Явор
ницького) .

[Повір’я про горшки]. Зап. 1901 р. М. Грінченко в с. Жеведь Чернігівсько
го пов. І М Ф Е ,  ф. 28-3, од. зб. 38, арк. 45.

Як видумали горівку. Зап. 1974 р. Г. В. Дем’ян у с. Хащоване Сколівсько
го р-ну Львівської обл. від М. В. Савчура, 68 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 912, 
арк. 19.

Чому в морі вода солона. Зап. 1953 р. І. Гурин у с. Вільховець Звенигород
ського р-ну Черкаської обл. від П. Цимая. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 986 «а», 
арк. 1—2.

. Чому людина не знає, доки живе. Зап. 1971 р. П. Пойда в м. Хуст на За
карпатті від А. М. Буковецької. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 51 «р», арк. 16. Пор.: 
К р а в ч е н к о ,  II, с. 81—82, № 83, «Скільки літ чоловік мав жити».

ІСТОРИКО-ГЕРОЇЧНІ ЛЕГЕНДИ  
ТА ПЕРЕКАЗИ

ВІД СИВОЇ ДАВНИНИ ДО СТАРОРУСЬКИХ 
ЧАСІВ.

СТАРОВИННИЙ КИЇВ І КИЇВСЬКА РУСЬ

[Велетні і пігмеї]. Зап. у  1870-х роках С. Руданський у  Подільській губ. 
Д р а г о м а н о в ,  с. 383.

Вар.: Ч у б и н с ь к и й ,  1872, с. 212, 216; З о р я ,  1880, с. 318; Збір відо
мостей, XI, с. 215; Е 3, 1898, т. 5, с. 94; Я в о р с ь к и й ,  1915, с. 3—4; Ц Н  Б, 
ф. І, 5113, арк. 16.

Три покоління людські. Зап. 1897 р. В. Гнатюк у с. Пужники Бучацько- 
го пов. від Тимка Гринишиного. Г н а т ю к ,  1902, с. 4. Пор. запис В. Гнатюка 
1899 р., зроблений пим у  Мшанці Старосамбірського пов. (там же, с. 4—5).

Про предків-велетів. Зап. 1967 р. Л. Бородачевська в с. Ямна Надвірнян- 
ського р-ну Івано-Франківської обл. від О. С. Манчука, 60 р., родом з с. Жаб’є 
(Верховина). С п і в а н к и - х р о н і к и .  К., 1972, с. 79.

[Богатирі в дитинстві]. А. Зап. А. Савич у с. Богодухівка Полтавської губ. 
КС, 1889, кн. III, с. 736 (Документи, известия и заметки).

[Чоловічки-богатирі]. Б. Зап. А. Савич у с, Богодухівка Полтавської губ. 
від козака. Там же, с. 735—736.
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[Богатирі-семилітки]. Зап. А. Савич у  с. Богодухівка Полтавської губ.
Там же, с 736.

[Богатир затягнув дуба]. Зап. П. Смола на Херсонщині. З Н Т Ш, 1911, 
т. 103, кн. З, с. 204

[Богатир на лимані]. Там же, с. 203—204.
[Язик змія]. Зап. А. Савич у с. Деньги Золотоніського пов. Полтавської губ. 

від Р. Сафрона. КС, 1889, кн. III, с. 736 (Документи, известия и заметки).
[Богатир і кінь]. Зап. П. Смола на Херсонщині. З Н Т Ш, 1911, т. 103, кн. З, 

с. 203.
[Богатирський кінь]. Зап. в другій половині XIX ст. на Чернігівщині. 

Д р е в н я я  и н о в а я  Р о с с и я ,  с. 93—95.
Річка Стугна. А. Зап. 1960 р. В. І. Халецький в Обухівському р-ні Київ

ської обл. від учителя С. Н. Омельченка, 45 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб 984, 
арк. 12. Пор. зап. Я. П. Новицького, зроблений ним 1905 р. в с. Крестівка Ма- 
ріупільського пов. Катеринославської губ. від. Г. Омельченка, 80 р. Н о в и ц ь- 
к и й, 1908, с. 7 5 -7 6 , № 89.

Р і ч к а  С т у г н а  протікає з північного боку Трипілля.
Змієві вали. Б. Зап. у 1890-х роках у Трипіллі В. Г. Ляскоронський (див. 

його працю «Прошлое м. Триполья и окрестньїе о нем предания», с. 22—23).
Вар.: С єм  е н с ь к и й ,  с. 39—40, № 29, «Вал змія»; Т р у д и  XIII а р х е о -  

л о г и ч е с к о г о  с ь е з д а ,  т. 2. М., 1908, «Змієві вали».
Вал біля села Олійникова Слобода. В. Зап. 1940 р. Г. А. Шепелюк у с. Олій- 

никова Слобода Узинського р-ну Київської обл. від колгоспника-казкаря 
Г. Д. Лазарснка. І М Ф Е ,  ф. 8-4, од. зб. 477, арк. 25—26.

Урочище Розора. Г. Зап. А. А. Тищинський. Г р і н ч е н к о ,  1897, с. 235—
236.

Вар.: Ч у б и н с ь к и й ,  1872, с. 252—269, № 68 і 69; Р у д ч е н к о ,  №23 .
Кирило Кожум’яка. А. Зап. на початку 1840-х років В. М. Білозерський 

у  Києві. І М Ф Е ,  ф. 3-3, од. зб. 176, арк. 6—8. У збірнику «Украинские народ- 
ние предания. Собрал П. Кулиш» (М., 1847, кн. 1, с. 67—69) легенда надруко
вана з деякими мовними змінами і з вказівкою, що В. М. Білозерський записав 
ї ї  біля Борзни Чернігівської губернії.

Передруки: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 123—125; Ук р .  д и т я ч и й  
ф о л ь к л о р ,  с. 164—166; С к а р б и  м у д р о с т і ,  с. 162—164.

Про Іллю-шевця та змія. Б. Зап. 1861 р. Ц Н Б, ф. І, 22 380, арк. 171—173, 
№ 75.

Обри. Переказ включений до літопису «Повесть временних лет». Перекла
дається за Лаврентіївським літописом («Повесть временннх лет». М.; Л., 1950,
ч. 1, с. 14). У літописі цей переказ поміщено після розповіді про смерть Кия, 
Щека і Хорива. І. Франко ж вважав, що розказані події про напад на дулібів 
відносяться до першої половини VI ст. нашої ери. Політичне ж об’єднання 
обрів (аварів) — Аварський каганат — був розгромлений військами Карла Ве
ликого в кінці VIII ст. н. е. Особливо сильного удару їм завдано у 796 р. 
Письменник переповів цей епізод літопису в 1914 р. віршем під заголовком 
«Обри й дуліби» (Ф ранко І. Зібр. творів у  50-ти т. К., 1976, т. 6, с. 18—19).

Три брати — засновники Києва. Легенда взята з літопису «Повесть времен- 
ннх лет» (с. 12—13).

У віршованій формі цю легенду переклав І. Франко (він називає ї ї  опові
данням) 1914 р. під заголовком «Три брати, основателі Києва» (там же, 
с. 2 1 -2 2 ) .

«...Ходив він до царя» — вважається, що до Юстініана І, візантійського 
імператора в 527—565 рр.

Річка Либідь. Зап. у  1860-х роках Гнат Трусевич у Києві. К и е в л я н и н ,  
1866, 13 січня, № 6, с. 1.

Данина полян хозарам. Легенда взята з літопису «Повесть временннх лет» 
(с. 16).

У віршованій формі легенду переповів І. Франко 1875 р. «В своїй поетич
ній переробці я поклав те оповідання,— писав І. Франко в 1914 р.,— на трохи 
давніший час, під володіння Кия, Щека і Хорива, яких існування й войовниче 
панування вважаю історичним фактом, і за літописним віщуванням руської
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переваги над хозарами подав тут же й сповнення того віщування» (Франко І. 
Зібр. творів у 50-ти т., т. 6, с. 26—28). Ось початок Франкового твору «Хозар
ська данина»:

Хозарська дружина розбоєм жила,
Вона над Дніпро за розбоєм прийшла.

На горах Дніпрових град Київ стоїть,
А в городі тім троє братий княжить.

Післали хозари сказати братам
Данину платить степовим хижакам... і т. д.

Смерть князя Олега. Легенда внесена до літопису «Повесть временньїх лет» 
під 912 р. (с. 29—ЗІ).

На основі ц ієї літописної легенди О. С. Пушкін створив «Песнь о вещем 
Олеге». В 1875 р. І. Франко передав легенду у вірші «Смерть Олега» (Франко І, 
Зібр. творів у 50-ти т., т. 6, с. 49—51).

Про язичників і християн. С и н  о т е ч е с т в а ,  1894, № 71.
Це — один з варіантів легенд про потоплені церкви, приурочений до дав

ньоруської доби. Перекази про церкву, що запала в річку, про княжну Ольгу, 
Ігореву могилу, підпалення Іскоростеня голубами див.: Коробка Н. Сказання 
об урочищах Овручского уезда и бьілиньї о Вольге Святославиче. (Известия 
отд'еления русского язьїка и словесности АН. Спб., 1908, т. 13, кн. 1, с. 293—328).

Звільнення Києва від облоги печенігів. Легенда внесена до літопису «По
весть временньїх лет» під 968 р. (с. 47—48).

І. Франко двічі поетично опрацював це літописне оповідання (Франко І. 
Зібр. творів у 50-ти т., т. 6, с 96—100, 535—536)

Походження назви Переяслав. Легенда внесена до літопису «Повесть вре
менньїх лет» під 991 р. (с. 84—85).

І. Франко відтворив цей літописний епізод у вірші 1914 р. «Заснування 
Переяслава» (там же, с. 160—163).

Білгородський кисіль. Легенда внесена до літопису «Повесть временпьіх 
лет» під 997 р. (с. 87—88).

І. Франко опрацював цю літописну легенду в поетичній формі у 1914 р. 
під заголовком «Облога Білгорода» (там же, с. 177—180).

Михайлик і Золотії ворота. А. К у л і ш ,  1847, с. 1—2. В примітці до леген
ди читаємо: «Рассказьівал один старик нищий в Киеве». Пор.: К у л і ш ,  1856, 
с. З—5; Т р у с е в и ч ,  с. 237—238; Ч у б и н с ь к и й ,  1872, с. 39; Д р а г о м а- 
н о в ,  с. 249—251; К С, 1891, ки. VIII, с. 302 (Документи, известия и заметки); 
У к р. н а р .  к а з к и ,  1957, с 226; С к а р б и  м у д р о с т і ,  с. 161—162 Розгляд 
легенди див.: Добровольський Л. Михайлик і Золоті ворота.— Записки істор. 
і філол. секції Українського наук, т-ва в Києві, 1913, кн 12. Вар. легенди див.: 
Ляскоронский В. Г. Прошлое м. Триполья и окрестнне о нем предания. К.,
1900, с. 21—22.

Михаїл і Золоті ворота. Б. Зап. 1861 р. Ц Н Б, ф. І, 2238, арк. 105—110.
Могили Переп’ят і Переп’ятиха. Зап. на початку 1870-х років П. Чубин

ський у Канівському повіті. З а п и с к и  ю г о - з а п а д н о г о о т д е л а  Р у с 
с к о г о  г е о г р а ф и ч е с к о г о  о б щ е с т в а .  Т. 1 на 1873 р. К., 1874, с. 293. 
Могили ці знаходяться у Васильківському повіті на Київщині (прим, запи
сувача).

Шолудивий Буняк. Зап. священик Гарасевич біля Завадова на Львівщині 
Вперше надруковано в альманасі «Ідуошапіп» (1837, т. 2, с. 69—70).

Передрук: КоІЬег$ О Рокисіе. Кгако^, 1882,1. 1, з. 344—346. Повністю текст 
легенди навів М. Драгоманов у своїй праці «Шолудивий Буняка в українських 
народних оповіданнях» (Розвідки Михайла Драгоманова про українську на* 
родну словесність і писменство. Львів, 1900, т. 2, с. 97—98). Звідси й передру
ковуємо.

З літописів відомо, що «Буняк безбожний, шолудивий, отой хищник» 
у 1096 р. привів своїх половців під Київ і напав на Печерський мопастир, 
а в 1097 р. зробив похід на Галичину. В народних легендах і переказах він 
часом ототожнюється з Батиєм.
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І. Вагилевич на основі народних легенд так змалював образ Буняки: «Ко
ли татари зайняли Галицько-Володимирське князівство... на чолі їх  стояв той 
страшний шолудивий Буняк, півдемон, із пархами, шолудами на голові, з по
віками, довгими до землі, котрі слуги його підіймали по його наказу золотими 
вилами, і з відкритим черевом» (ВіЬІіоІека лаико\\’едо гакіаіи  Озвоііпзкіет, 
1843, і. 2, 8. 163; статтю І. Вагилевича «8геІис1у\\’у Випіак (2 ройап Іисіи)» 
див. там же, 1844, т. 9, с. 181—195).

Настина могила. Чула Ольга Косач від селянина з м. Миропілля. Драго
манов,  с 225—226; передрук цього ж тексту див. у  згаданій статті М. Драгома- 
нова «Шолудивий Буняка...», с. 140.

Бунякове замчище. Перейняла Ольга Косач від селянина с. Деревичі Ново- 
град-Волинського повіту. Д р а г о м а н о в ,  с. 224—225. Цей же текст М. Дра
гоманов навів у статті «Шолудивий Буняка...», с. 139— 140. Легенди та перекази 
про Буняку обговорені, крім згаданих, також у таких працях (тут наводяться 
й деякі зразки): Г олубовский И. Печенеги, торки и половцн до нашествия 
татар (Киевские университетские известия, 1884, т. 4, с. 1—10, Критика); Сбор- 
ник топографических сведений о курганах и городищах в России. Волннская 
губерния. Спб., 1888 (тут наведено переказ про могилу Буняка); Р. Л. Н. 
К рассказам о Шолудивом Буняке (КС, 1891, кн. VIII, с. 299—304, Документи, 
известия и заметки); А. В. Подольская легенда о Буняке (там же, 1892, кн. VI, 
с. 444—445, Известия и заметки); Франко І. Вій, Шолудивий Буняка і Юда 
Іскаріотський (Україна, 1907, кн. 1, с. 50—55).

[Погонев]. Зап. 1887 р. Т. Окуневський у с. Погонев (Галичина) від місцевих 
селян. КС, 1891, кн. VIII, 302 (Документи, известия и заметки).

Євшан-зілля. Легенда взята з Галицько-Волинського літопису, куди вона 
внесена під 1201 р. (Полн. собр. рус. летописей. Спб., 1908, т. 2, с. 716).

На основі легенди написали художні твори І. Франко (поема «Євшан-зіл
ля», 1899, закінчено 1914), М. Вороний (вірш «Євшан-зілля», 1900 р.). Кобзар 
Є. Адамцевич на слова М. Вороного створив мелодію і співав у супроводі бан
дури. Під заголовком «Євшан-зілля» у 1966 р. з ’явилася повість Р. Федоріва.

Вал Ольги. Друк, за зб.: «Ройапіа і Іе^епйу роїзкіе, гизкіе, Ш хтзкіе. ХеЬгаІ
b . 8 іет іеп зк і. Рогпап, 1845, з. 38—39, № 28.

Хліб і золото. Зап. 1972 р. С. Г. Пушик у с. Вікторів Галицького р-ну Іва
но-Франківської обл. від Г. М. Дзундзи. Нові надходження.

Золотий Тік. Зап. 1967 р. С. Г. Пушик у с. Вікторів Галицького р-ну Івано- 
Франківської обл. від М. К. Пушик. Нові надходження.

Батій-богатир. Зап. у  кінці XIX ст. Т. І. Біленький на пароплаві недалеко 
від Кременчука. Ц Н Б, ф. І, 5076, арк. 3—4. Легенда виникла, очевидно, пізні
ше, про що свідчить ї ї  гостре антикріпосницьке соціальне спрямування.

Докладніше про пе див. у  статті О. Дея «Київ у  народній поетичній твор
чості» (НТЕ, 1982, № 2, с. 11—12).

Макітрина балка. Зап. від жителів Братського р-ну Миколаївської обл. 
В. І. Поповського та О. В. Каретної. Газ. « П е р е м о г а »  (м. Братськ Миколаїв
ської обл.) від 10 жовтня 1978 р.

Шандровський соляний колодязь. Зап. в м. Хуст на Закарпатті від М. Гуля- 
нича. Л К, с. 138—141.

Серпяжин шлях. Сєменський, с. 82—85.
Цей шлях біля Канева люди вважають зловісним і вживають при проклят

ті: «А щоб попав на Серпяжин шлях». Ізопольський міркує, що назва того 
шляху походить від козацького гетьмана Серпяги, якого звали Підковою. За
кінчення легепди узгоджується з обставинами смерті цього гетьмана. У Львові 
йому було стято голову, як зрадливому волоському господарю, а не як козаць
кому гетьману. Його тіло козаки відправили до Канева.

БОРОТЬБА З ХАНСЬКО-ТАТАРСЬКИМИ 
ТА ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИМИ ЗАВОЙОВНИКАМИ

[Про запорожців]. І. Зап. у  90-х роках XIX ст. Д. І. Яворницький у с. Федо
рівна на Катеринославщині від старого діда-сторожа. Я в о р н и ц ь к и й ,  1898,
c. 276.
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Передруки: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 232; С к а р б и  м у д р о с т і ,  
с. 164—165.

II. Зап. у  80-х роках XIX ст. Д. І. Яворницький у  с. Плахтіївка на Катери- 
нославщині від 108-річного діда Якова Литвина. Я в о р н и ц ь к и й ,  1888, 
с. 13^14. К а т е р и н и ч е м  Литвин називає князя Потьомкіна (прим. 
Д. І. Яворницького).

Передруки: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 232—233; С к а р б и  м у д р о с т і ,  
с. 165.

Запорозькі пушки і кутя. Зап. у  70-х роках XIX ст. Я. П. Новицький 
у с. Кам’янка на Катеринославщині від лоцмана Й. Омельченка. Д р а г о м а- 
н о в, с. 212.

Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 425.
Де взялися запорожці. Зап. 1906 р. Г. Бойко з народних уст в Богучарсько- 

му пов. на Воронежчині. Ц Н Б, ф. II, 3462, арк. З—4.
Походження запорожців. Зап. 1894 р. Я. П. Новицький у м. Нікополі Кате

ринославської губ. від старого діда Д. Биковського, 78 р. Н о в и ц ь к и й ,  1907, 
с. 11—12.

Характерство запорожців. Зап. 1884 р. Я. П. Новицький в Олександрівсьну 
Катеринославської губ. від діда І. Кардаша. Н о в и ц ь к и й ,  1907, с. 20.

Як козаки взяли Азов. Зап. 1888 р. Я. П. Новицький у  с. Краснокутівка 
Олександрійського пов. Катеринославської губ. від П. Стогнія, 70 р. Н о в и ц ь 
к и й ,  1894, с. 26.

У переказі йдеться про взяття в 1637 р. донськими й запорізькими козака
ми старовинного міста Азова, захопленого в 1471 р. турками і перетвореного 
ними в фортецю та невільницький ринок. Про взяття Азова в такий спосіб 
говориться і в старовинному рукописі «Гистория о Азовском взятии и о осад- 
ном сидении от турецкого царя Абрагима донских козаков атамана Наума 
Васильевича и есаула Йвана Знбина с товарищами 1635 года», опублікованому 
П. М. Рибніковим (див.: Песни, собраннне П. Н. Рнбниковнм. М., 1910, вид. 2, 
т. З, с. 257—260).

[Кошовий Іван Сірко]. І. Зап. 1896 р. Д. І. Яворницький у с. Микитіно на 
Катеринославщині від старого діда Грицька Тарана. Я в о р н и ц ь к и й ,  1898, 
с. 317.

Передруки: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 234; С к а р б и  м у д р о с т і ,  
с. 165—166.

С і р к о  І в а н  Д м и т р о в и ч  — кошовий отаман Запорізької Січі в дру
гій пол. XVII ст., очолював походи запорізьких козаків проти турецько-татар
ських і польських загарбників. У 1669 р. Сірко організував похід козаків на 
узбережжя Чорного моря, зруйнував турецьке місто Очаків, а в 1675 р. очолю
вав спільний похід українських козаків і російського війська проти кримських 
татар. Улюблений образ багатьох народних легенд і переказів.

II. Зап. 1896 р. Д. І. Яворницький у с. Микитіно на Катеринославщині від 
82-річного діда Д. Биковського. Я в о р н и ц ь к и й ,  1898, с. 319.

Передруки: У к р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 234; С к а р б и  м у д р о с т і ,  
с. 166.

III. Зап. 1895 р. Д. І. Яворницький у с. Капулівка Катеринославського пов. 
від X. Добруна, -.63 р. І М Ф Е ,  ф. 8-К2, од. зб. З, арк. 50—50 зв. (з арх. 
Д. І. Яворницького).

IV. Зап. 1895 р. Д. І. Яворницький у с. Капулівка Катеринославського пов. 
(коло могили Івана Сірка) від діда Т. І. Забутнього, 72 р. І М Ф Е ,  ф. 8-К2, 
од. зб. З, арк. 49—49 зв. (з арх. Д. І. Яворницького).

Напади татар. Зап. у 1927 р. М. П. Мазуренко в с. Зелений Ріг Жашківсько
го р-ну Черкаської обл. від свого батька П. Т. Мазуренка, 50 р. І М Ф Е, ф. 1-6, 
од. зб. 602, арк. 33.

Червона могила. Зап. І. Г. Безручко в смт Кельменці Чернівецької обл. від 
Л. 6. Джурляка, 85 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. 8б. 314/1, арк. 191.

Вар.: т а м  ж е , с. 203.
Легіників факел. Зап. 1968 р. В. Волохін у с. Шешори Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. від Г. Михайлюк. « К о м с о м о л ь с ь к и й  п р а п о р »  
(м. Івано-Франківськ), 1968, 17 лютого.

Курка врятувала Залісці. Зап. 1978 р. П. К. Медведик у смт Заложці Збо-
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рівського р-пу Тернопільської обл. від В. Горішнього, 60 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, 
од. зб. 915, арк. 54.

Татарські напади. Зап. 1959 р. М. М. Пазяк у с. Ілемня Рожнятівського р-ну 
Станіславської обл. від І. Іваненка, 55 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 288, арк. 58 зв.

Галя і Юра. Зап. 1965 р. І. Гурин в с. Українка Гощанського р-ну Ровен- 
ської обл. від С. Свірика, 57 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 986 «а», арк. 3.

Про бідного Івана та про його сестру Олесю. Зап. 1947 р. І. Гурин у с. Хо
мутець Миргородського р-ну Полтавської обл. від М. Кукси. І М Ф Е ,  ф. 14-3, 
од. зб. 986 «а», арк. 4—5.

Татарське зілля. Зап. 1979 р. студентка Кам’янець-Подільського педінсти
туту Л. О Поліщук у с. Загінці Деражнянського р-ну Хмельницької обл. від 
Тетяни Цвіріпькал, 63 р. І МФ Е ,  ф. 14-3, од. зб. 947, арк. 210.

Про козака Щербія. « Р а д я н с ь к а  Б у к о в и н а »  (м. Чернівці), 1945,
10 червня. Подав О Май.

Як одна жінка утікала од песиголовців. Зап. Й. Сочка в с. Гребля Іршав- 
ського р-ну на Закарпатті. Л К, с. 207—208.

Втеча з турецького полону. Зап. 1977 р. студентка Кам’янець-Подільського 
педінституту Т. Кролик у с. Студениця Кам’янець-Подільського р-ну Хмель
ницької обл. від пенсіонера П. Чипилюка, 75 р. І МФЕ,  ф. 14-3, од. зб. 947, 
арк. 211.

Про орду. Зап. М. Остапчук у Житомирському пов. від своєї матері. 
І М Ф Е ,  ф. 15-4, од. зб. 171, арк. 87.

Про напад турків. А. Зап. 1977 р. студентка Кам’янець-Подільського пед
інституту Т. Кролик у с. Студениця Кам’янець-Подільського р-ну Хмельниць
кої обл. від пенсіонерки Д. С. Побережної, 67 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 947, 
арк. 212.

Про нашу дівку, що стала татаркою. Б. Зап. Ю. Туряниця на Закарпатті. 
Л К , с 200—202.

Кара за дитину. Зап. 1971 р. І. Г. Безручко на хуторі Вілімівка Кам’янець- 
Подільського р-ну Хмельницької обл. від О. П. Кулько (56 р.), яка чула цю 
легенду від своєї бабки. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 314/ІІ, арк. 359—364.

Татари. Зап. в с. Бобовище Мукачівського р-ну на Закарпатті від П. Коза- 
ра. Л К, с. 198.

Як одна жінка чотирьох турків убила. А. Зап. 1879 р. П. Мартинович 
у с. Вереміївка Золотоніського пов. Полтавської губ. від козака Г. Гончара. 
М а р т и н о в и ч ,  1906, с. 222.

Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 424.
Татарські напади на Підгір’є. Б. Зап. І. Франко в с. Нагуєвичі Дрогобиць

кого пов. на Львівщині від своєї матері Марії. Ж и т є  і с л о в о ,  1895, т. З, 
с. 227.

Втопила в росолі. А. Зап. 1975 р. Г. В. Дем’ян у с. Грабовець Сколівсько- 
го р-ну Львівської обл. від С. І. Фуріва, 42 р. І М Ф Е, ф. 14-3, од. зб. 930, 
арк. 1.

[Як жінка турка втопила]. Б. Зап. у 80-х роках XIX ст. М. Васильєв у Зве
нигородському пов. на Черкащині. КС, 1885, кн. І, с. 205—206 (Известия и за
метки).

Передрук: Укр .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 422—423.
Песиголовці. Зап. П. Лінтур у с. Горінчеве Хустського р-ну на Закарпатті.

Л К, с. 205-206.
[Як жінка дванадцять татар убила]. Ж и т є  і с л о в о ,  1895, т. З, с. 228.

ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
1648—1654 рр.

БОРОТЬБА З ІНОЗЕМНИМИ ЗАГАРБНИКАМИ 
В XVII—XVIII ст.

Про Богдана Хмельницького. А. Зап. 1957 р. І. І. Гурин у с. Козацьке Зве
нигородського р-ну Черкаської обл. від колгоспника М. С. Галагана родом з Чи
гирина Черкаської обл. І М Ф Е, ф. 14-3, од. зб. 210, арк. 36.

Х м е л ь н и ц ь к и й  Б о г д а н  (3 і н о в і й) М и х а й л о в и ч  — видатний 
державний діяч і полководець. Очолив український народ у визвольнії! віііні
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1648—1654 рр. проти шляхетської Польщі. Під його керівництвом на Україні 
були створені великі збройні сили, які здобули ряд блискучих перемог над 
польсько-шляхетськими військами і визволили від ворога більшу частину 
України. Завершенням визвольної війни було всенародне проголошення воз
з’єднання України з Росією на славнозвісній Переяславській раді 8 (18) січня 
1654 р В здійсненні цього історичного акту Б. Хмельницькому належить ви
нятково велика роль. Український народ на протязі віків оспівує Б. Хмельниць
кого у своїх численних піснях і думах.

Звідки пішло прізвище й ім’я Богдана Хмельницького. Б. Зап. 1953 р.
В. Хоменко в с. Суботів Чигиринського р-ну на Черкащині від В. Кириченка, 
який записав цю легенду в цьому ж селі від Ж. Ксенофонта, 80 р. І М Ф Е, 
ф. 14-5, од. зб 257, арк. 47—49.

Надрук у зб.: Д у м и  т а  п і с н і ,  с. 93—94.
Вар.: І М Ф Е; ф. 14-3, од. зб. 984, арк. 9; од. зб. 1004, арк. 2.
Хмельницький і Барабаш. Зап. у 40-х роках XIX ст. П. Куліш V с. Кумеііки 

на Черкащині. К у л і ш ,  1847, с. 2—3.
Передрук: Укр .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 238—239. Сюжет легенди близький 

до сюжету української народної думи про Хмельницького і Барабаша, а кін
цівка легенди має дещо спільне з кінцівкою історичної пісні «Ой не дивуйте, 
добрії люди, що на Вкраїні постало».

Б а р а б а ш  І в а н  — військовий есаул реєстрового козацького війська, 
прибічник польської шляхти. В квітні 1648 р. реєстрові козаки, які вирушили 
під командуванням Барабаша проти запорожців, повстали на чолі з Филоном 
Джалалієм, убили Барабаша, а самі приєдналися під Корсунем до Богдана 
Хмельницького. Про гетьманство Барабаша історичних даних немає.

Богдан Хмельницький. Зап. 1939 р. І. Волошин у с. Жовте П’ятихатсько- 
го р-ну Дніпропетровської обл. від Л. М. Третяка. Народна творчість, 1939, № 1, 
травень-червень, с. 72—73.

Герць Хмельницького. Зап. 1974 р. Г. В. Дем’ян у с. Веренчанка Заставнів- 
ського р-ну Чернівецької обл. від Т. І. Савчука, 61 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. 
зб 412, арк 34.

Союз українців з руськими. Зап. 1953 р. В. Хоменко в с. Суботів Чигирин
ського р-ну на Черкащині від К. Ф. Чорнобая, 85 р. І М Ф Е ,  ф. 14-5, од. зб. 257, 
арк 59—62 Надрук. у зб.: Д у м и  т а  п і с н і ,  с. 96—97.

Смерть Богдана і обох його синів. Зап. 1982 р. студент Черкаського пед
інституту В і Пахаренко в с. Суботів Чигиринського р-ну Черкаської обл. від 
Явдохи Тютюнник, 82 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 1004, арк. 4.

Ой Морозе-Морозенку. Зап. 1959 р. А. П. Малевич у с. Розношинці Збаразь
кого р-ну Тернопільської обл. від І. Заячківського, 77 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, 
од зб 915. арк. 59—61.

М о р о з е н к о  Н е с т о р  (Морозовицький Станіслав) — корсуньський пол
ковник, сподвижник Б. Хмельницького у визвольній війні 1648—1654 рр. Брав 
активну участь у ряді битв, зокрема у [Іилявецькій 1648 р. Загинув під Збара
жем у липні 1649 р. Його подвиги, мужність і героїчну смерть відображено 
в українській народній пісні «Ой Морозе-Морозенку, ти славний козаче».

К р и в о н і с  (П е р е б и й н і с) М а к с и м  — козацький полковник, герой 
визвольної війни українського народу 1648—1654 рр., один з найближчих со
ратників Б. Хмельницького. Відзначався великою особистою хоробрістю. В бою 
під Корсунем у травні 1648 р його кіннота зайшла в тил польського війська, 
що й зумовило розгром загонів коронного гетьмана М Потоцького. Ім'я його 
оспівано українським народом в історичних піснях

Б о г у н  І в а н — кальницький (вінницький) полковник, один з видатних 
військових діячів українського народу періоду боротьби проти шляхетської 
Польщі Очолюючи селянсько-козацькі загони, відважний воїн не раз завдавав 
поразок польській шляхті. Брав участь в облозі Збаража, в боях під Вінницею, 
Жваннем та ін.

В и ш н е в е ц ь к и й  І е р е м і я  — один з найбільших магнатів шляхетської 
Польщі, лютий ворог українського народу Володів величезними маєтками на 
Україні, переважно на Лівобережжі, де йому належало багато міст і містечок, 
зокрема міцно укріплений замок у Лубнах. В боях під Махнівкою, Сіароко- 
стяніиновом 1648 р. збройні сили Вишневецького та інших польських магнатів 
були розбиті селянсько-козацьким військом, очолюваним Максимом Криконо-
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сом. Після розгрому польсько-шляхетського війська під Пилявцями втік до 
Львова.

Срібне озеро. Зап. 1953 р. А. П. Малевич у м. Збаражі Тернопільської обл. 
від Христини Макух, 77 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 915, арк. 92.

Як Потоцький попав у полон. Зап. 1978 р. П. К. Медведик у с. Жабиня 
Зборівського р-ну Тернопільської обл. від М. Микитишина, 75 р. І М Ф Е ,  
ф. 14-3, од. зб. 915, арк. 62—63.

П о т о ц ь к и й  М и к о л а  — польський магнат і коронний гетьман Польщі. 
Керував жорстоким придушенням антифеодальних селянсько-козацьких пов
стань на Україні. Під час розгрому польсько-шляхетських військ у  Корсунь- 
ській битві 1648 р., був захоплений у полон і виданий Б. Хмельницьким крим
ському ханові. Визволений за величезний викуп з неволі, він командував 
польсько-шляхетським військом у Берестецькій битві 1651 р.

П’ятницькі хрести. Зап. 1973 р. М. Крищук у с. Куликів Кременецького р-ну 
Тернопільської обл. від Й. І. Юр єва-Гуменюка, 92 р. Надрук. в газ. Тернопіль
ського бавовно-паперового комбінату «Текстильник» від 25 січня 1974 р.

Семен Палій. І. Зап. 1847 р. П. Ревякін від Т. Ярового (85 р.) з с. Красно 
Васильківського пов. на Київщині. О с н о в а ,  1861, XI—XII, с. 29—31 (3 на
родних уст).

Передрук: 9 О, с. 106—108.
Вар.: З О, с. 105—106. Пор.: Антонович В. Последние времена казачества 

на правой стороне Днепра. К., 1868, с. 61—64.
П а л і й  С е м е н  П и л и п о в и ч  (справжнє прізвище — Г урко)— фастів

ський (білоцерківський) полковник, керівник народно-визвольної боротьби на 
Правобережній Україні проти польсько-шляхетського гніту в кінці XVII — на 
початку XVIII століть. Брав участь у боротьбі проти шведських загарбників; 
опоетизований народом в багатьох легендах, переказах та піснях.

II. Зап. 1882 р. П. Мартинович у с. Шахівка на Полтавщині від К. ГІашков- 
ського (Пашко). М а р т и н о в и ч ,  1906, с. 237.

Передрук: У к р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 440.
Подвиги Семена Палія. Зап. 1939 р. І. Волошин у с. Мотовилівка Фастів

ського р-ну Київської обл. від колгоспника М. Л. Дубчака, 54 р. Н а р о д н а  
т в о р ч і с т ь ,  1939, № 2, липень-серпень, с. 86—88.

Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 246—248. Пор.: Е к а т е р и н о -  
с л а в с к и е  г у б е р н с к и е  в е д о м о с т и ,  1888, № 10; ЗО , с. 114—117.

Палій і Мазепа. І. Зап. в другій пол. XIX ст. в с. Требінівка Єлизаветград- 
ського пов. Херсонської губ. від М. Ю. Заїкіна, столітнього старця. Ц Н Б, ф. II, 
3502, арк. 9—9 зв.

II. Зап. 1905 р. Д. І. Яворницький у с. Капулівка Катеринославського пов. 
від І. Сукура, 73 р. І М Ф Е ,  ф. 8-К2, од. зб. З, арк. 52—53 зв. (з арх. Д. І. Явор
ницького).

III. Ч у б и н с ь к и й ,  1873, с. 8—9.
Передрук: ЗО, с. 119—120.
IV. Зап. 1881 р. від Марка Глухого у  Тульчі. КС, 1882, кн. IX, с. 579—582 

(Известия и заметки).
Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 243—245.
Цар Петро і Палій. Зап. у 40-х роках XIX ст. П. Куліш у  с. Кумейки на 

Черкащині від Клима Білика. К у л і ш ,  1847, с. 5—7.
Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 240—242. Пор.: К у л і ш ,  1856, 

с. 123—128.
Генеральний суддя К о ч у  б е й  В а с и л ь  Л е о н т і й о в и ч  та полтав

ський полковник І с к р а  І в а н  належали до тієї частини українських стар
шин, яка трималася орієнтації на Російську державу Вони спробували викри
ти перед Петром І зрадницьку діяльність гетьмана Мазепи, скеровану на відрив 
України від Росії і повернення ї ї  під польсько-шляхетське панування. Проте 
Мазепа зумів обманути царя, зобразивши справедливі обвинувачення як на
клеп. Видані Мазепі, вони за його наказом були страчені в липні 1708 р. в Бор- 
щагівці на Вінниччині.

Бої Петра Великого з шведами. Зап. 1939 р. Д. Кушнаренко в с. Власівка 
Ічнянського р-ну Чернігівської обл. від Л. М. ГІелещука, 92 р. І М Ф Е, ф. 8-3, 
од. зб. 268, арк. 63—65.

Шведи підіймали дітей на списи. Зап. 1939 р. І. Волошин у с. Переволочиш
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Полтавської обл. від колгоспника І. Д. Чемериса, 36 р. Н а р о д н а  т в о р 
ч і с т ь ,  1939, № 2, липень-серпень, с. 89.

Шведи в Кортелісах. Зап. 1977 р. О. Ф. Ошуркевич у с. Кортеліси Ратнів- 
ського р-ну Волинської обл. від В. У. Карпука, 72 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 
971 «а», арк. 15.

Запорожці за Дунаєм. Зап. 1886 р. П. Мартинович у  Константипограді на 
Полтавщині від К. Коваленка. Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 235—236. В леген
ді розповідається про заснування Задунайської Січі. Один з варіантів ц ієї ле
генди записав 1876 р. Я. Новицький у с. Ольгинському Маріупільського пов. 
Катеринославської губ. від старого діда Андрія Іващенка, а останній чув ї ї  від 
свого діда-запорожця, якому було понад 100 років. Н о в и ц ь к и й ,  1907, 
с. 9—11.

Про запорожців та царицю Катерину. Зап. 1886 р. П. Мартинович в Кон- 
сгантинограді на Полтавщині від К. Коваленка з с. Мартинівка Константино- 
градського пов. М а р т и н о в и ч ,  1906, с. 260—261.

Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 430—431.
Як запорожці пішли із Січі до турка. Зап. у  середині XIX ст. В. Коховський 

в Ізюмському пов. Харківської губ. від М. Колесника. О с н о в а ,  1862, V, 
с. 101—104 (3 народних уст).

Ж е р е б е ц ь  — річка невелика, вливається у Донець недалеко від Слав’ян- 
ська (прим, записувача).

Як Суворов турків перехитрив. Зап. 1957 р. І. Г. Безручко в смт Кельменці 
Чернівецької обл. від Л. Я. Боднара, 60 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 314/1, арк. 231.

Під час російсько-турецької війни 1787—1791 рр. очолені О. В. Суворовим 
війська здобули ряд блискучих перемог над турками, зокрема і під Ізмаїлом 
(1790), які мали вирішальне значення для всієї війни.

Як Суворов забрав Ізмаїл. Зап. 1955 р. Г. Сухобрус у  с. Кам’янське Арцизь- 
кого р-ну Одеської обл. від казкаря А. Д. Лужанського. У к р .  н а р .  к а з к и ,  
1957, с. 249—250.

ФЕОДАЛЬНИЙ ГНІТ. АНТИКРІПОСНИЦЬКІ ПОВСТАННЯ 
ТА РУХИ.

ВИСТУПИ ПРОТИ УТИСКІВ ЧАСІВ 
КАПІТАЛІЗМУ

Звідки взялися пани. Зап. 1908 р. А. Ю. Лютницький у  с. Осмиловичі Во- 
лодимир-Волинського пов. від А. Пащука. І М Ф Е ,  ф. 1-5, од. зб. 361, арк. 22.

Звідки узялась панщина. Зап. 1890 р. М. М. Коцюбинський від Василя Вих- 
лія (94 р.) з с. Стадниця Вінницького пов. Подільської губ. Г р і н ч е н к о ,
1901, с. 300—301.

Панщина старих часів. Зап. В. І. Халецький від Віри Гаїної (14 р.), яка 
чула це від 90-річного діда Степапа Гавриленка з с. Мануйлівка на Дніпропет
ровщині. І М Ф Е ,  ф. 1-6, од. зб. 534, арк. 3.

Незабутнє. Зап. 1965 р. В. Ф. Торак у с. Киселиці Путильського р-ну Чер
нівецької обл. від колгоспника Ф. М. Поляка, 75 р. Н а р о д  п р о  К о б и л и -  
ц ю, с. 141.

Панщина. Зап. П. Втур у с. Горінчеве Хустського р-ну на Закарпатті. Л К, 
с. 214—216.

Великий грішник. А. Зап. у  80-х роках XIX ст. М. Васильєв у с. Лебедин 
Чигиринського пов. на Черкащині. КС, 1884, кн. IX, с. 174—175 (Известия 
и заметки).

Про великого грішника. Б. Зап. П. Лінтур у с. Чорний Потік Іршавсько- 
го р-ну на Закарпатті від В. Заяця. Л К, с. 279—281.

Як грішник через обруч спасся. В. Зап. А. Веретельник у Камінці Струми- 
ловій від батька Ілька. Г н а т ю к ,  1902, с. 144—145. Легенди про великого 
грішника мали не лише виразне антирелігійне, а й антикріпосницьке спряму
вання. їхній сюжет побудований не на євангельському розкритті суті гріхо
падіння великого грішника, а на зображенні його активного соціального про
тесту. Іноді з особою великого грішника народ пов’язував факт звільнення від 
панщини.
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[Владиса]. Зап. 1978 р. О. Ю. Бріцина в м. Кам’янці-Подільському від Та
мари Сііс. і М Ф Е, ф. 14-5, од. зб. 460, арк. 108—112.

Василівські маляри. Зап. 1971 р. І. Г. Безручко в смт Кельменці Чернівець
кої обл. від_Т. Мордаря. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 314/1, арк. 317-а—321.

Золотий міст. Зап. 1964 р. М. Ревуцький від Ф. Федорюка з с. Кам’янка 
Глибоцького р-ну Чернівецької обл. Л К, с. 214.

Пан Каньовський та баба Зозуля. Зап. у 90-х роках XIX ст. В. Стенапенко 
в Канівському пов. на Черкащині. Г р і н ч е н к о ,  1897, с. 230—231.

Передрук: У к р. н а р на з к п, 1957, с 439.
П а н  К а н ь о в с ь к и й  — Микола Потоцький, польський магнат (50—70-ті 

роки XVII ст.), який був особливо жорстоким і свавільним.
Як Потоцький убив молодицю. Е 3, 1899, т. VI, с. 292.
Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 438.
Про панів-ляхів. Зап. у 60-х роках XIX ст. А. І. Петруняка в Немирові на 

Поділлі. Р у д ч е н к о ,  с. 202—203.
Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 436—437.
Тут пани-ляхи уособлені в образі магнатів Потоцьких, які володіли вели

кими маєтками на Правобережній Україні.
Струмок Прусинка. Зап. 1975 р. Г. В. Дем’ян у с. Веренчанка Заставнівсько- 

го р-ну Чернівецької обл. від М. Г. Кожухарпк, 17 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 
912, арк. 50.

Як пан став дубом. Зап. 1972 р. О. Ф. Ошуркевич у с. Привітне Локачин- 
ського р-ну Волинської обл. від О. І. Касянчука. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 971 «а», 
арк. 18.

Кара. Зап. 1963 р. В. Чабаненко в с. Скельки Василівського р-ну Запорізь
кої обл. від Юхима Гальченка. Опубл. в газ. «Комсомолець Запоріжжя» від 
30 серпня 1980 р.

Народний месник. Зап. 1959 р. В. Чабаненко в селищі Кушугум Запорізь
кого р-ну Запорізької обл. від Трохима Бондаренка. Опубл. в газ. «Комсомо
лець Запоріжжя» від 7 лютого 1981 р.

Про опришка Пинтю. І. Зап. П. Лінтур у с. Горінчеве Хустського р-ну на 
Закарпатті. Л К, с. 64—66.

О п р и ш к и  — учасники народно-визвольної боротьби в Галичині, на За
карпатті, Буковині проти феодально-кріпосницького гніту в XVII — першій по
ловині XIX ст. В період народно-визвольної війни 1648—1654 рр. вони спільно 
з повсталими селянами виступали проти польської шляхти

П и н т я  Г р и г о р  — Закарпатський опришок, який боровся з панами та 
багатіями в кінці XVII — на початку XVIII ст. і загинув під час визвольної 
війни проти панування Габсбургів у 1703 р. Оспіваний у народній поетичній 
творчості західних областей України.

II. Зап. 1971 р. П. Пойда в м. Хуст на Закарпатті від А. М. Буковецької. 
І М Ф Е ,  ф 14-3, од. зб. 51 «р», арк. 12.

Пинтьова печера. Зап 1971 р П. Пойда в с. Синевир Міжгірського р-ну на 
Закарпатті від В Д. Тільняка. І М Ф Е ,  ф 14-3, од зб. 51 «р», арк 11

Отинійський замок. Зап 1970 р М. Гаврилюк у м Надвірна Івано-Франків
ської обл. від Р. Свидрюка. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб 956, арк 45—47

Олекса Довбуш. Зап 1959 р М М. Пазяк у с. Селятин Путильського р-ну 
Чернівецької обл. від колгоспника к-пу «Зоря Карпат» І Ф Костіля. 61 р. 
І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб 288. арк 5

Д о в б у ш  О л е к с а  В а с и л ь о в и ч  — керівник антифеодального селян
ського руху у ЗО—40-х роках XVIII ст. в західноукраїнських землях Протягом 
восьми років загін Довбуша вів боротьбу проти польських поміщиків та укра
їнських багатіїв. Нападаючи на поміщиків, орендарів, купців, сільських бага
тіїв. він забране майно роздавав бідним і закликав селян знищувати гнобите
лів. Про його сміливі напади на панські маєтки, виняткову хоробрість складено 
багато народних пісень, легенд та переказів.

Як Довбуш дістав силу. Зап. М. Романюк у с. Іванівна Коломийського пов. 
ЕЗ, 1910. т. XXVI,  с. 84.

Вар.: І Л, ф. З, од. зб. 1625, арк. 96.
Топірець Довбуша. Зап 1961 р. Л Лисевпч у с. Оселівка Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл від Н Сухар Л К, с. 13—14.
Довбушсва кара. Зап. В. Хомик. Ж о в т е н ь ,  1965, № 8, с. 144—145.
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Кочуба, Довбушева гора. Зап. А. Яківчук у Заставнівському р-ні Черні
вецької обл. Л К, с. 41—45.

Камінь Довбуша. Зап. 1961 р. В. К. Морозюк у с. Ямне Богородчансько- 
го р-ну Івано-Франківської обл. І М Ф Е ,  ф 14-3, од. зб. 532, арк. 32.

Надрук. у зб.: Н а р о д  п р о  Д о в б у ш а .  К., 1965; Л К, с. 57—58.
Кам яна жаба. Зап. 1961 р. М. Ревуцький у с. Усть-Путила Путильсько- 

го р-ну Чернівецької обл. від П. Фрея. Л К, с. 51—52.
Довбушева кирниця. Зап. 1976 р. студентка Черкаського педінституту 

Т. І. Дмитренко в с. Волосянка Сколівського р-ну Львівської обл. від Єви Мар- 
кович. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 171 «а», арк. 10—10 зв.

Довбушеві чоботи. Зап. 1964 р. М. Ревуцький у с. Кам’янка Глибоцько- 
го р-ну Чернівецької обл. від О Панцира. Л К, с. 59—60.

Довбуш і козак Волос. А. Зап. 1960 р. П. Фаренюк у с. Ластівці Кам’янець- 
Подільського р-ну Хмельницької обл. від Л. С. Гайдамащука, 71 р. І М Ф Е ,  
ф. 14-3, од. зб. 155, арк. 31.

[Волос і Довбуш]. Б. Зап. 1978 р. О. Ю. Бріцина в м. Кам’янці-Подільсько- 
му від Тамари Сис. І М Ф Е ,  ф. 14-5, од. зб. 460, арк. 115—116.

Гайдамаки в Умані. Зап. у 40-х роках XIX ст. П. Куліш від старого діда 
в Мотронинському монастирі поблизу Чигирина. К у л і ш ,  1856, с. 285—286.

Г а й д а м а к и — учасники народно-визвольної боротьби XVIII ст. ни Пра
вобережній Україні проти польсько-шляхетських загарбників, яку польська 
шляхта називала «гайдамаччиною» (від тюрк, гайде, гайдемак  — у значенні 
гнати, турбувати, свавільничати).

Буржуазні націоналісти намагалися представити героїчну боротьбу народ
них мас та їхніх ватажків проти феодально-кріпосницького й національно-ре
лігійного гніту як розбійницькі дії. Всупереч цим тенденційним твердженням, 
гайдамаки в усній народній творчості виступають не розбійниками, а славними 
лицарями, які вийшли з низів народу і самовіддано борються проти експлуа
таторів.

Пригоди гайдамаків у Смілій. Зап. у 40-х роках XIX ст. П. Куліш в м. Сміг 
ла від Кіндрата Таранухи. К у л і ш ,  1856, с. 132—133.

Савур-могила. Зап. у 70-х роках XIX ст. Я. Новицький в Маріупольсько
му пов. на Катеринославщині від селянина А. Іващенка. Д р а г о м а н о в ,  
с. 236—237.

Передрук: Укр .  на р .  к а з к и ,  1957, с. 237. Пор.: К р а в ч е н к о ,  II, 
с. 213—214, № 135, «Про Савер-могилу». Зап. 1889 р. в с. Худяки Черкасько
го пов. від Трохима Харенка

С а в у р - м о г и л а  знаходиться на шляху від гирла Дону до гирла річки 
Самари. Опоетизована народом в думах, піснях та легендах.

Козак Жила. Зап. у 70-х роках XIX ст М. Семеренко в с. Ташлик Черкась
кого пов. від діда ІПендрика. І М Ф Е ,  ф. 8-К2, од. зб. 21, арк. 82 (рукописна 
збірка І. Я. Рудченка).

Перебування Максима Залізняка в Черкасах. Зап. у 40-х роках XIX ст. 
П. Куліш на Черкащині від Харка Цьхмістера, який за свідченням записувача, 
сам бачив Залізняка, коли йому було років десять, у 1768 р. К у л і ш ,  1856, 
с. 252—255.

З а л і з н я к  М а к с и м  — народний герой, один з видатних керівників се
лянського повстання проти польсько-шляхетського феодального гніту на Украї
ні 1768 р., що дістало назву Коліївщина. Зібравши в Холодному Яру (поблизу 
Чигирина) гайдамацький загін у кілька сот чоловік, виступив проти панів За
гони Залізняка в червні 1768 р. оволоділи містами Черкаси, Корсунь, Богуслав, 
Канів, здобули Умань— тоді одну з найбільших фортець польської шляхти на 
Правобережжі. По-зраднадьки захоплений царськими військами, які брали 
участь у придушенні цього повстанського руху селян, Залізняк був покараний 
батогами і .«сланий на довічну каторгу в Сибір

Народна творчість змальовує його могутнім, безмежно відданим своїй 
батьківщині, народові

Чудний був такий. Зап. 1928 р. від Л. Г. Сковороди на Черкащині. В ш а 
н о в у є м о  с л а в е т н и х ,  с. 13—14.

Я сам би одрубав свою голову. Зап. 1972 р. М. М. Пазик у м. Лохвиця 
Полтавської обл. І М Ф Е ,  ф. 14-5, од. зб. 425/ІІ, арк. 151.
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Надрук. в газ. «Зоря» (Лохвиця) від 11 травня 1972 р. Подали до газети 
М. Базелюга, С. Грицап.

Обрана роль. Там же, арк. 147.
Надрук. в газ. «Зоря» від 1 липня 1972 р. Подав до газети І. Кузьменко.
Джерело людської радості. Зап. 1912 р. від Данила Щепанського в Черка

сах. В ш а н о в у є м о  с л а в е т н и х ,  с. 11—12.
Не можу сміятися, коли плачуть. Зап. 1972 р. М. М. Пазяк у  м. Лохвиця 

Полтавської обл. І М Ф Е ,  ф. 14-5, од. зб. 425/11, арк. 149.
Надрук. в газ. «Зоря» (м. Лохвиця) від 22 квітня 1972 р. Подав до газети

С. Нехорошев.
За царський вінець — мазницю. Там же.
Вода кріпака краща від меду панського. Зап. 1920 р. від П. І. Мусієнка на 

Черкащині. В ш а н о в у є м о  с л а в е т н и х ,  с. 12.
Я — брат ваш. Зап. 1972 р. М. М. Пазяк у  м. Лохвиця Полтавської обл. 

І М Ф Е ,  ф. 14-5, од. зб. 425/11, арк. 150.
Надрук. в газ. «Зоря» від 22 квітня 1972 р. Подав до газети С. Нехорошев.
[Про Гаркушу]. І. Зап. у  кінці XIX ст. В. Милорадович у Ромодані на Пол

тавщині від селянина С. Ткаленка. К С, 1903, кн. IX, с. 252—253.
Г а р к у ш а  С е м е н  І в а н о в и ч  — ватажок селянських повстанських за

гонів на Україні у  XVIII ст., які діяли на Чернігівщині, Полтавщині, Катери
нославщині, в районі Канева. 17 лютого 1784 р. його було схоплено і після 
тяжкого катування заслано на довічну каторгу. Пам’ять про Гаркушу, як ва
тажка пригноблених, збереглася в піснях, народних переказах та художній 
літературі.

II. Зап. у  кінці XIX ст. В. Милорадович поблизу Ромодана на Полтавщині 
від Д. Бугайової. К С, 1903, кн. IX, с. 250—251.

Мирон Штола. Зап. 1907 р. Петро Шекерик-Доників у с. Голови на Стані- 
славщині. Е 3, 1910, т. XXVI, с. 237.

Ш т о л а  (Ш т о л ю к )  М и р о н  — ватажок загону опришків, який діяв на 
початку XIX ст. на Покутті й Буковині, нападаючи на поміщицькі маєтки. 
В 1830 р. його було схоплено і страчено в м. Вижниці.

Витівка Засорина з панею. Зап. у 80-х роках XIX ст. І. Манжура в с. Олек
сіївна Олександрівського пов. Катеринославської губ. ЦНБ, ф. і, 1338, арк. 4 зв.

Втеча Засорина з острога. Там же.
Про Саву Чалого. І. Зап. у  1979 р. студентка Київського університету 

Л. Г. Новацька в с. Степашки Гайсинського р-ну Вінницької обл. від колгосп- 
ниці-пенсіоперки Г. М. Маценко, 74 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 1003, арк. 2—3.

В іншому варіанті, записаному в с. Лозоватка Єлизаветградського повіту 
від селянина Я. М. Біланенка, пособницею Сави виступає його дружина, яка 
вміє ворожити на картах, на квасолі і заздалегідь довідуючись про наближення 
козаків, попереджає чоловіка про небезпеку. (К С, 1887, кн. IX, с. 194 (Изве
стия и заметки).

У багатьох легендах і піснях розповідається про справедливу розправу 
повсталих із зрадником Савою Чалим.

Ч а л и й  С а в а  — козацький сотник, що служив у польського магната і під 
час піднесенпя гайдамацького руху в 1734 р. перейшов до гайдамаків. Коли 
повстанців було розбито, Сава Чалий перейшов на бік шляхти. В 1741 р. Гнат 
Голий убив його, як зрадника.

Г о л и й  Г н а т  — видатний ватажок гайдамацького руху в 40-х роках 
XVIII ст:; очолював народних повстанців, які збиралися в загони у  Чорному 
лісі (верхів’я р. Інгул) і звідси нападали на володіння магнатів, зокрема захо
пили міста Чигирин, Таращу, Умань.

II. Зап. 1979 р. студептка Київського університету Л. С. Колесник у с. Сте
пашки Гайсинського р-ну Вінницької обл. від колгоспниці Л. І. Котик, 51 р. 
І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зо. 4, арк. 4.

Сава Чалий. Зап. 1885 р. Я. П. Новицький у с. Андріївна Олександрівсько
го пов. Катеринославської губ. від Андрія Халена, 60 р. Н о в и ц ь к и и ,  1894, 
с. 35—36.

Про сотника Харка. Зап. у  40-х роках XIX ст. П. Куліш у  м. Звенигородка 
на Черкащині від лірника Д. Погорелого. К у л і ш ,  1856, с. 95—96.

X а р к о — жаботинський сотник, один з керівників гайдамацького руху на
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Україні в 50—60-х роках XVIII ст.; підступно вбитий польським паном у 1766 р.
Гайдамака Іван Сухопара. Зап. 1876 р. І. Левицький в с. Матусове Черка

ського пов. від М. Турчака. Н е ч у й -  Л е в и ц ь к и й ,  с. 271—272.
Як смілянський князь ловив гайдамаків. Там же, с. 272.
Турбаївське селянське повстання на Полтавщині. Зап. 1939 р. М. Гайдаіі від 

робітника тракторного цеху комбінату «Заіюріжсталь» О. Т. Псредерія (42 р.) 
з с. Кринки Великокринківського р-ну Полтавської обл. Н а р о д н а  т в о р 
ч і с т ь ,  1939, № 1, травень-червень, с. 73—76.

Тут йдеться про один з найвизначніших антифеодальних селянських ви
ступів на Лівобережній Україні в другій пол. XVIII ст. Приводом до повстання 
була невдала спроба турбаївських селян добитися звільнення від кріпацтва. 
У 1776 р. с. Турбаї купили багаті поміщики Базилевські, які жорстоко експлуа
тували селян, чинили над ними свавільний суд і розправу. Це викликало за
гальне обурення селян, і вони вирішили добитися волі своїми силами. В 1793 р. 
повстання було жорстоко придушене. Багатьох селян було засуджено до по
биття канчуками і довічних каторжних робіт. Героїчна боротьба турбаївців 
проти панів Базилевських знайшла відображення в народних піснях, легендах 
та переказах.

Устим Кармалюк. Зап. в с. Гуменці Кам’янець-Подільського р-ну Хмель
ницької обл. від П. Мислицького, 95 р. Н а р о д  п р о  К а р м а л ю к а ,  
с. 162—164.

К а р м а л ю к  ( К а р м е л ю к )  У с т и м  Я к и м о в и ч  — видатний керів
ник боротьби селянства проти кріпацтва на Поділлі в першій половині XIX ст. 
З особливою силою селянський рух під керівництвом Кармалюка розгорнувся 
в 1830—1835 рр., охопивши все Поділля. Повстанські загони, очолені Кармалю- 
ком, налічували близько 20 000 селян, які вчинили понад 1000 нападів на по
міщиків. Кармалюка багато разів заарештовували, катували батогами і засила
ли в Сибір. Але хоробрий і винахідливий селянський ватажок тікав з тюрем, 
заслання і, повернувшись на батьківщину, продовжував боротьбу проти 
поміщиків. У 1835 р. під час облави на повстанців Кармалюк був убитий із  
засідки одним шляхтичем. Ще за свого життя Кармалюк став улюбленим 
героєм народних мас. Його образ відображено в численних піснях, легендах 
та переказах.

Втеча з солдатської неволі. Зап. 1955 р. Н. П. Свашенко в с. Головчинці 
Жмеринського р-ну Вінницької обл. від Л. С. Шпиная. Н а р о д  п р о  К а р 
м а л ю к а ,  с. 125—126.

[Сила Кармалюка]. Зап. у 90-х роках XIX ст. В. Боржковський у с. Мізяків 
на Поділлі від селянина Марка Галушки. ЦІІБ, ф. І, 1447, арк. 1 зв.— 2. ІІор.: 
Зоря, 1894, № 11, с. 262.

Не примусив пан людей мовчати. Зап. 1920 р. Г. Т. Танцюра в с. Зятківці 
Гайсинського р-ну Вінницької обл. від селянки Я. М. Зуїхи, 64 р. Н а р о д  
п р о  К а р м а л ю к а ,  с. 167—168.

За що Кармалюк покарав пана. Зап. 1935 р. в с. Головчипці Жмеринського 
р-ну Вінницької обл. від колгоспника М. Г. Левшуна, 70 р. Н а р о д  п р о  
К а р м а л ю к а ,  с. 152—153.

Кармелюк і лютий пан. Зап. 1935 р. М. Нагорний у с. Руда Кам’янець-По
дільського р-ну Хмельницької обл. від колгоспника Д. Я. Мельника, 44 р. 
Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1939, с. 99—100.

Передруки: У к р а ї н с ь к і  н а р о д н і  к а з к и .  К., 1951, с. 351—352; 
Н а р о д  п р о  К а р м а л ю к а ,  с. 160—161.

Вар.: Н а р о д  п р о  К а р м а л ю к а ,  с. 161—162, «Як Кармалюк папа 
сповідав».

Як Кармалюк пана провчив. Зап. 1955 р. Л. А. Лясота в с. Збруч Кам’я
нець-Подільського р-ну Хмельницької обл. від Гната Ясинецького, 53 р. І МФЕ ,  
ф. 14-3, од. зб. 334, арк. 41—44.

Панські гостинці. Зап. 1956 р. Г. М. Кравчук у  с. Снітівка Летипівського 
р-ну Хмельницької обл. від колгоспниці Н. Качан, 104 р. Н а р о д  п р о  К а р 
м а л ю к а ,  с. 145—146.

Як Кармалюк вчив людей. Зап. 1954 р. Л. А. Лясота в Мельпице-Подільсько- 
му р-ні Тернопільської обл. від М. Криворучка, 56 р. І МФЕ,  ф. 14-3, 
од. зб. 334, арк. 114—116.
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Надрук. в журн. «Звезда», 1955, № 12, с. 182—183.
Як Кармелюк забрав гроші в пана. Зап. Г. Т Танцюра в с. Зятківці Гай-

сипського р-ну Вінницької обл. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 309, арк. 13.
Надрук. в газ. «Леніпське плем’я» (м. Вінниця), № 3 від 8 січня 1960 р.
[Як Кармалюк добирав собі хлопців]. Зап. 1954 р. Л. А. Лясота в с. Куль- 

чіївці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. від колгоспника М. І. Сте- 
цюка. Ж о в т е н ь .  1955, № 11, с. 77—78.

«Не для себе відбираю панське добро». Зап. 1955 р. Л. А. Лясота в с. Куль- 
чіївщ Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. від М. Коркош. І МФ Е ,  
ф. 14-3, од зб. 334, арк. 10.

Вар.: І М Ф Е, ф. 14-3, од. зб. 165, арк. 38.
Кармелюк і бідна вдова. Зап. 1935 р. М. Нагорний в с. Устя Кам’янець- 

Подільського р-ну Хмельницької обл. від колгоспного чабана І. Вербухівсько- 
го. Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1939, с. 97—99.

Виручив з біди. Зап. 1952 р. Л. А. Лясота в с. Жабинці Хмельницької обл. 
від І. О. Турського, 40 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 334, арк. 70.

[Зрада]. Зап. у другій пол. XIX ст. в с. Требінівка Єлизаветградського пов. 
Херсонської губ. від столітнього старця М. Ю. Заїкіна. Ц Н Б, ф. II, 3502, 
арк. 10— 11. Пор.: Н а р о д  п р о  К а р м а л ю к а ,  с. 219—220.

За свідченням самого М. Ю. Заїкіна, він чув про Кармелюка ще тоді, як 
стояв з молодим паном (дід був у нього прислужником) з його полком біля 
Меджибіжа на Поділлі.

За народне горе. Зап. 1964 р. В. Ф. Торак у с. Тораки Путильського р-ну 
Чернівецької обл. від колгоспника І. П. Сорохана, 78 р. Н а р о д  п р о  К о 
б и л и ц ю ,  с. 124

К о б и л и ц я  Л у к ’ я н  — керівник антифеодального селянського руху на 
Буковині в 40-х роках XIX ст. За свідченням сучасників Кобилиця був люди
ною незвичайних здібностей. Самовіддано захищаючи громадські інтереси, він 
здобув великий авторитет серед селян Путили і сусідніх сіл. Селянські виступи 
під керівництвом Кобилиці тривали до літа 1849 р. Після їх  придушення очо
люваний ним загін відступив у гори. Героїчну боротьбу Кобилиці проти помі
щиків широко відображено в народнопоетичній творчості.

Народний ватажок. Зап. 1970 р. М. Гурепко від пенсіонерки сільгоспартілі 
«Нове життя» Путильського р-ну Чернівецької обл. Оксани Том’юк, 65 р. 
І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 868, арк. 22.

Карпатський Беркут. Зап. з уст народної поетеси Д. С. Ботушанської. Роз
повіді про Лук’яна Кобилицю вона чула від свого батька — Сидора Ботушан- 
ського, який помер у 1951 р. Н а р о д  п р о  К о б и л и ц ю ,  с. 132— 133.

В а с и л ь  Б е р л а м а  — В а с и л ь  М и р о н ю к ,  один з керівників селян
ського руху на Буковині, сподвияшик Лук’яна Кобилиці. За його голову уряд 
обіцяв велику грошову нагороду (прим, упорядника збірки В. І. Тищенка).

За цісарським столом. Зап. 1963 р. М. Ревуцький у с. Селятив Нутиль- 
ського р-ну Чернівецької обл. від П. Томнюка. Л К, с. 77—78.

Скарби Кобилиці. Зап. Г. Довірак у м. Путила Чернівецької обл. Н а р о д  
п р о  К о б и л и ц ю ,  с. 142—143.

Повстання в Путилові. Зап. 1898 р. І. Франко в с. Довгопілля на Буковині 
від селянина Освіцінського, 72 р. Е 3, 1898, т. 5. с. 145.

У переказі йдеться про те, що селяни Русько-Довгопільської округи під 
час подій 1843 р., відповідаючи на знущання визискувачів, вдавалися до роз
прави над панськими лісничими: «Люди тих побережників полапали, поналива
ли їм гарячої смоли на голови, а руки порозпинали на патики і так їх при
гнали з лісу до пана...».

Проте, як відомо з матеріалів офіційного слідства, фактів знущання над 
лісничими пе було. Озброєні селяни лише не допустили їх до лісу й прогнали. 
(Див.: «Селянський рух на Буковині в 40-х роках XIX ст.». Зб. документів. 
К„ 1949, с. 50—51)

Великий характерник. Зап. 1880 р. А. Смоктій у с. Гусакове Звенигород
ського пов. на Черкащині від селянина. К С, 1882, кн. VIII, с. 373.

Передруки: Ш е в ч е н к о  в н а р .  т в о р ч о с т і ,  с. 107— 108; Н а р о д  
і Ш е в ч е н к о ,  с. 143— 145.

Не поможе. Зап. 1939 р. М. А. Ткаченко. І М Ф Е ,  ф. 8-4, од. зб. 555, арк. 6.
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Як Шевченко царя всеї Росії обвів навкруг пальця. Зап. 1940 р. Іван Глин- 
ський в с. Потуш Немирівського р-ну Вінницької обл. від колгоспниці 
К. О. Глинської, 58 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 309, арк. 78—79.

Відповідь панові, Зап. 1956 р. І. Г. Безручко в смт Кельменці Чернівець
кої обл. І МФ Е ,  ф. 14-3, од. зб. 314/1, арк. 171.

Сила Тараса. Зап. 1938 р. М. Ісірович та І. Волошин у с. Моринці Вільгаан- 
ського р-ну Київської обл. від колгоспника Д. Д. Мальованого, 60 р. Ш е в- 
ч е н к о  в н а р .  т в о р ч о с т і ,  с. 24.

Шевченко і цар. Зап. 1938 р. М. Ісірович у с. Будище Вільшанського р-ну 
Київської обл. від Ф. Я. Руденка, 40 р. Ш е в ч е н к о  в н а р .  т в о р ч о с т і ,  
с. 14—15.

Передрук: Н а р о д  і Ш е в ч е н к о ,  с. 19.
Кукіль і пшениця. Зап. 1939 р. Д. Кушнаренко в с. Власівка Ічнянсько

го р-ну Чернігівської обл. від колгоспника А. К. Пальчиковського, 65 р. Ш е в- 
ч е н к о  в н а р .  т в о р ч о с т і ,  с. 15—16.

Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 469.
Розмова Шевченка з паном Тарновським. Зап. 1939 р. Д. Кушнаренко 

в с. Власівка Ічнянського р-ну Чернігівської обл. від Ф. М. Дениска, 56 р. 
Н а р о д  п р о  Ш е в ч е н к а ,  с. 24—25.

Про пана Попела. Зап. 1938 р. І. Волошин у с. Шевченкове Вільшансько
го р-ну Київської обл. від І. 1. Маломужа, 98 р. Н а р о д  п р о  Ш е в ч е н к а ,  
с. 40—41. Вар.: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1957, с. 472.

Вічний, як народ. Зап. 1939 р. В. Романенко на Чернігівщині від діда 
І. П. Дичавця. Ш е в ч е н к о  в н а р .  т в о р ч о с т і ,  с. 110—112.

Вар.: Н Т Е, 1961, № 2, с. 105.
Порада. Зап. 1939 р. М А. Ткаченко в с. Добромірка Новосільського р-ну 

Тернопільської обл. від селянина Л. Іщука, 87 р. І М Ф Е ,  ф. 8-4, од. зб. 555, 
арк. 40.

Який плуг брати. Там же, арк. 40—41.
Як Франко шандарів обдурив. Зап. 1980 р. П. К. Медведик у с. Заднишівка 

Підволочиського р-ну Тернопільської обл. від селянина Теодозія Крищишина, 
78 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 915, арк. 88—90.

Про опришка Шугая. І. Зап. П. Лінтур у с. Горінчеве Хустського р-ну 
на Закарпатті. Л К, с. 71—72.

Ш у г а й  М и к о л а  — відважний народний месник, який діяв на Верховині 
в 1917—1921 рр. і по-зрадницьки був убитий разом з молодшим братом Юрієм 
сільськими багатіями поблизу села Нижня Колочава.

II. Зап. 1971 р. П. Поида в с. Синевир Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 
від В. Д. Тільняка. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 51 «р», арк. 13—14.

Шугаєва сила. Зап. 1967 р. Я. Кушнірюк у с. Кушниця Берегівського р-ну 
Закарпатської обл. від В. Мейсароша. І МФ Е ,  ф. 14-3, од. зб. 956, арк. 76.

БОРОТЬБА ТРУДЯЩИХ 
ЗА НОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ЛАД.

ЛЕГЕНДИ ПРО В. І. ЛЕНІНА

Людські сльози. Склав 1938 р. С. Нехорошев з м. Черкас. І МФ Е ,  ф. 8-4, 
од. зб. 327, арк. 27—32.

Надрук. у зб.: В е л и к и й  Ж о в і е в ь ,  с. 104—110; Н а р о д  с л а в и т ь  
Л е н і н а ,  с. 69—72.

Ленінова порада. Зап. 1960 р. В І. Тищенко від лісоруба В. І. Лазаровича 
(70 р.) з с. Баня-Березів Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. І МФ Е ,  
ф. 14-4, од. зб. 403. арк. 5—6

Надрук. у зб. Н а р о д  с л а в и т ь  Л е н і н а ,  с 148—149.
Ленін на Поліссі. Зап. робітник житомирського заводу електричних прила

дів Анатолій Порфенюк на Житомирщині від інваліда Великої Вітчизняної 
війни В Башінгького. І МФ Е .  ф. 14-5. од. зб 389, арк. 63—64.

Нема йому рівного ні в чому. Зап. 1957 р. В. Подолепь V Г1 угильському р-ні 
Чернівецької обл. Н Т Е, 1960, № 2, с. 112—113.

Передрук: Н а р о д  с л а в и т ь  Л е н і н а ,  с. 118—119. Пор.: «Радянська
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Буковина» від 11 грудня 1957 р.; Л К, с. 3—4; Л е н і н а  с л а в л я т ь  К а р 
п а т и ,  с. 108.

Велика людина. Зап. 1940 р. М. Ревуцький у с. Плоска Путильського р-ну 
Чернівецької обл. від О. Ревуцького. Л е н і н а  с л а в л я т ь  К а р п а т и ,  
с. 108—110.

Надрук. у зб.; Л К, с. 4—7.
Гірський сокіл. Зап. 1968 р. в с. Банилів Сторожинецького р-ну Чернівець

кої обл. від колгоспниці О. Кузменюк. Л е н і н а  с л а в л я т ь  К а р п а т и ,  
с. 110—111.

Гірський орел. Зап. в с. Стефанівщина Великобагачанського р-ну Полтав
ської обл. від І. Власюка та К. Дмитренка. І М Ф Е ,  ф. 8-11, од. зб. 1192, 
арк. 39—41.

Надрук. у  зб.: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1939, с. 123—125; В е л и к и й  Ж о в 
т е н ь ,  с. 111—113; Н а р о д  с л а в и т ь  Л е н і н а ,  с. 60—61; в газ. «Молодь 
України» від 20 квітня 1962 р.

Як Ленін по Галичині ходив. Зап. М. Пушик від колишньої жительки 
с. Княждвір Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. Л е н і н а  с л а в 
л я т ь  К а р п а т и ,  с. 111—112.

Ленінська правда. Зап. 1939 р. в м. Вчорайше Житомирської обл. від 
І. Д. Карого. Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1939, с. 120—123.

Передрук: Н а р о д  с л а в и т ь  Л е н і н а ,  с. 66—68.
Золота грамота. Зап. 1930 р. в м. Умані Черкаської обл. від Ф. Чорнобиль

ської. І М Ф Е ,  ф. 8-4, од. зб. 327, арк. 1—6.
Надрук. в журн. «Укр. фольклор», 1938, № 3; в зб. В е л и к и й  Ж о в т е н ь ,

с. 82—87; Н а р о д  с л а в и т ь  Л е н і н а ,  с. 62—65.
Про ленінську правду. Зап. І. Г. Безручко в с. Бабин Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. від II. С. Китайгородського. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 926, 
арк. 2—5.

Дністрова легенда. Зап. 1959 р. І. Г. Безручко в смт Кельменці Чернівець
кої обл. від Трифона Мордаря. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 314/1, арк. 269«а».

Народна сила. Зап. в с. Парафіївка Ічнянського р-ну Чернігівської обл. 
від колгоспника Л. Яцеленка. І М Ф Е ,  ф. 8-3, од. зб. 268, арк. 22—23.

Надрук. у зб.: В е л и к и й  Ж о в т е н ь ,  с. 73; Л е н і н  в у к р .  н а р .  
т в о р ч о с т і ,  с. 31; Н а р о д  с л а в и т ь  Л е н і н а ,  с. 54.

Про Леніна. Зап. 1936 р. М. І. Козел у  с. Парафіївка Ічнянського р-ну 
Чернігівської обл. від колгоспника Федерка. І М Ф Е ,  ф. 8-11, од. зб. 1192, 
арк. 67.

ВЕЛИКИЙ ЖОВТЕНЬ І ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА

Буржуйська змова. Зап. М. Слободянюк у с. Бистрик Кролевецького р-ну 
Сумської обл. від колгоспника С. П. Міщенка. І М Ф Е ,  ф. 8-11, од. зб. 1166, 
арк. 105.

Надрук, у зб.: В е л и к и й  Ж о в т е н ь ,  с. 320—322.
Про двох богатирів. Зап. 1937 р. в смт Рокитне Київської обл. від старого 

колгоспника Ю. І. Данилейка. І М Ф Е ,  ф. 8-11, од. зб. 1157, арк. 129—130.
Надрук. у зб.: Укр .  н а р .  к а з к и ,  1939, с. 129—131; В е л и к и й  Ж о в 

т е н ь ,  с. 169—170.
Живий Чапаєв. Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1939, с. 132—133. Вперше легенда 

була записана в 1936 р. в с. Курилівка Куйбишевської обл. РРФСР. Поширена 
вона також у Білорусії га на Україні.

Про Котовського. Зап. в с. Привороття Орининського р-ну Кам’янець-По- 
дільської обл. « Б і л ь ш о в и ц ь к а  п р а в д а »  (м. Вінниця) від 9 лютого 
1938 р.

Передрук: Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1939, с. 134—137.
Розправа. Зап. 1965 р. В. Шамша в м. Котовську Одеської обл. від Й. М. Туч

ного. НТЕ, 1967, № 5, с. 71—72. У легенді розповідається про подію, яка справ
ді мала місце на батьківщині героя — в с. Генчешти Кишинівського' пов. влітку 
1915 р.

Циганські кайдани. Зап. 1966 р. В. Шамша в м. Ізмаїлі Одеської обл. від
В. Травушкіна. Н Т Е ,  1967, № 5, с. 7 2 -7 3 .
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М’які підкови. Зап. 1934 р. В. Шамша в с. Гур’ївка Миколаївської обл. 
Н Т Е, 1967, № 5, с. 73.

Легенда розкриває справжню картину бойової операції Г. І. Котовського 
під час розгрому банди Махна 1920 р. Як свідчить записувач, цю легенду знають 
багато жителів с. Гур’ївки Миколаївської обл. Вона давно побутує в селі, і вже 
важко встановити ї ї  автора, але виникла вона, безсумнівно, на основі переказів 
колишніх котовців.

Коло дуба. Зап. 1941 р. Д. О. Кушнаренко в Києві від кобзаря В. М. ІІоре- 
пелюка. І М Ф Е ,  ф. 8-11, од. зб. 1166, арк, 143—144.

Надрук. вз б .  В е л и к и й  Ж о в т е н ь ,  с. 231—233.
Легенда у свій час безпідставно була віднесена до жанру оповідань упо

рядником тому «Народні оповідання» (К., 1983, с. 406—407) і помилково вклю
чена ним до цього збірника. Як відомо з біографії Г. Котовського, подібного 
випадку в його житті не було.

[Бій під Почаєвом]. Зап. 1965 р. Н. Р. Рудик у м. Шепетівка Хмельниць
кої області від Д. І. Свіргунця, 68 років. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 525, арк. 8.

Про Пархоменка. Зап. 1941 р. В. І. Рибчак-Козак. І М Ф Е, ф. 8-11, од. зб. 1166, 
арк. 123—128,

Надрук. у з б .  В е л и к и й  Ж о в т е н ь ,  с. 239—244.
Дівчинка Гуль-Гуль. Зап. Д. Косарик на Дніпропетровщині від Пилипенка. 

І М Ф Е ,  ф. 8-4, од. зб. 162, арк. 162—164.
Брат і сестра. Зап. Г. Нудьга в с. Лип’янка Златопільського р-ну Кірово

градської обл. від О. Чернухи, який чув цю легенду від свого батька. І М Ф Е ,  
ф. 8-3, од. зб. 206, арк. 127.

Надрук. у з б .  В е л и к и й  Ж о в т е н ь ,  с. 125—126.
Комісар на золотому коні. Зап. 1963 р. В. Чабаненко в с. Благовіщенка Ка- 

м’янсько-Дніпровського р-ну Запорізької обл. від Тимофія Буценка. Опубл. 
в газ. «Комсомолець Запоріжжя» від 12 січня 1980 р.

Зоря безсмертя. Зап. 1980 р. О. В. Микитенко від жителів с. Новоолександ- 
рівка Веселівського р-ну Запорізької обл. Опубл. в газ. «Комсомолець Запо
ріжжя» від 11 листопада 1980 р.

Марина Небоянка. Ук р .  н а р .  к а з к и ,  1939, с. 140—144.
Калинове гроно. Зап. 1957 р. М. Ревуцький у с. Дихтинець Путильського р-ну 

Чернівецької обл. від О. Євдощак. Л К, с. 9—10.
Про щастя. Зап. М. Плугатарик з с. Підвисоке Снятинського р-ну Івано- 

Франківської обл. « П р и к а р п а т с ь к а  п р а в д а »  (Івано-Франківськ) від 
25 травня 1958 р.

ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА 1941—1945 рр.

Золотий щит. Зап. 1968 р. М. Гурепко в с. Сергії Путильського р-ну Чер
нівецької обл. від В. Кобилиці. « Р а д я н с ь к і  К а р п а т и »  (м. Путила) від 
24 грудня 1968 р.

Про що дуби шумлять. Зап. О. Воронюк у с. Ялтушків Барського р-ну Він
ницької обл. Н а р о д  с л а в и т ь  Л е н і н а ,  с. 187—189.

Портрет. Зап. 1964 р. О. Р. Стрільчук у м. Дубровиця Ровенської обл. від 
І. Букія, 30 р. ІМ Ф  Е, ф. 14-3, од. зб. 408, арк. 3—4. '

Надрук. у з б .  Н а р о д  с л а в и т ь  Л е н і н а ,  с. 185—186.
Про Леніна. Зап. 1945 р. Сергій Бобрьонок від гвардії старшини Стучов- 

ського, товариша по службі в армії. Ж о в т е н ь ,  1965, № 4, с. 13—14.
Криничка. Зап. 1947 р. М. Ревуцький у с. Плоска Путильського р-ну Чер

нівецької обл. від О. Ревуцького. Л К, с. 10—12.
Глібова скеля. Зап. 1967 р. І. Г. Безручко в с. Ленківці Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. від І. А. Шпаркого. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 314/1, арк. 332—333.
Г л і б  З а х а р і й  Д е м и д о в и ч  — секретар Кельменецького райкому пар

тії. Під час Великої Вітчизняної війни загинув у боротьбі а німецько-фашист- 
ськими загарбниками в березні 1942 р. Його ім’ям названо одну а площ у Кель- 
менцях (прим, записувача).

Пор.: І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 314/ІІ, арк. 718—719; од. зб. 926, арк. 54.
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Стара башта. Зап. учень 9 класу Малинської середньої школи № 2 Юрій 
Коркін у м. Малии Житомирської обл. від пенсіонерки М. Т. Федоренко.
І М Ф Е, ф. 14-5, од. зб. 389, арк. 60—62.

Подвиг розвідниці. Зап. 1978 р. В. Олійник та О. Панченко в с. Лисогірка 
Запорізького р-ну Запорізької обл. від Уляни Толок. Опубл. в газ. «Комсомо
лець Запоріжжя» від 8 травня 1980 р.

Скеля трьох чекістів. Зап. 1971 р. В. Радиш у Путильському р-ні Черні
вецької обл. І М Ф Е, ф. 14-3, од. зб. 926, арк. 57.

Гості від Ковпака. Зап. в м. Скалат Тернопільської обл. від Ганни 3... 
Ф о л ь к л о р  В і т ч. в і й н и ,  с. 61.

Сопілка. Зап. Р. Шебунчак у с. Бойче Станіславської обл. Ж о в т е н ь ,  
1955, № 5, с. 7 1 -7 2 .

Ретельний староста. Зап. в с. Судова Вишня Городоцького р-ну Львів
ської обл. від Є. Твардоня. Ф о л ь к л о р  В і т ч .  в і й н и ,  с. 59—60.

Червона річка. Зап. 1978 р. студентка філол. фак-ту Кам’янець-Подільсько
го педінституту Н. І. Рабченюк у с. Малі Пузирки Красилівського р-ну Хмель
ницької обл. від Антоніни Пестун. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 947, арк. 214—216.

Євеліна. Зап. 1976 р. студентка філол. фак-ту Кам'янець-Подільського пед
інституту Т. О. Закордонець у с. Нове Село Ярмолинецького р-ну Хмельниць
кої обл. від пенсіонера М. І. Навоженюка, 78 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 947, 
арк. 217.

Маруспн яр. Зап. 1965 р. Б. Проник у с. Буданів Теребовлянського р-ну 
Тернопільської обл. від Теклі Сабат, 80 р. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 915, 
арк. 70—72.

Пам’ятаємо їх  подвиги. Зап. 1968 р. Г. Тітлавчук у смт Перечин Закарпат
ської обл. І М Ф Е ,  ф. 14-3, од. зб. 51 «р», арк. 31—32.

СЛОВНИК МАЛОЗРОЗУМІЛИХ СЛІВ

Аби — щоб
аби-сь — щоб, щоби, якби 
аби ся їло май ліпше — щоб краще 

їли
ади — бач, гляди, дивись; отже 
айбо — але 
алярм — тривога 
ані — ні

Багнет — штик
балювати — розважатися, справляти 

бал
банувати — сумувати, тужити, жал

кувати 
бараболя — картопля 
барзо — дуже
бартка — палиця з металевим топір- 

цем замість рукоятки 
баша — паша
баяти — розповідати, говорити
без — через
бесаги — подвійна торба, яку но

сять, перекинувши через плече 
бескид — гора; гірський кряж в Кар

патах між ріками Стриєм і Лато- 
рицею

бий-забий — щоб убив (вигук) 
бим — аби, щоб 
бись — щоб

біз — через
бізувати — впевнятися, бути впевне

ним
біскуп — католицький єпископ 
блавати — волошки 
бодлак — колюча рослина 
борзо — швидко, хутко, скоро 
босорка, босорканя — відьма 
ботей — отара 
бочкори — ходаки, постоли 
братура — духовка 
бубляхи — бруньки па дереві; пу

п’янки квітів 
бук — палиця; кий, яким били засу

джених

Валал — село 
ватра — вогнище, багаття 
верцадло — дзеркало 
вершеді, вершідь -  вершина 
випуцований — вичищений до блис

ку
вивінувати — дати посаг 
висічко — високо, височенько 
вишпоритися — впоратися 
вна — вона 
вни — вони
волхви — ворожбити, чарівники 
восько — військо
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вудра — сироватка, що залишається 
після виварення сиру 

вшитко — все

Газда — господар 
газдівство — господарство 
газдувати — господарювати 
гайдуки — в XVI—XVIII ст. солдати 

придворного війська феодалів; сол- 
дати-найманці, а також карателі 

гармань — те саме, що і тік 
гарманити — молотити, тягаючи кінь

ми або волами каток чи колоду 
ги — неначе, ніби, як 
глядати — шукати, глядіти 
гміна — волосне або повітове прав

ління 
го — його
гонор — гідність, гордість, честь 
гонорпий — гордий 
горда — орда 
горівка — горілка 
готар — межа, кордон 
готи — плем’я східних германців 
гранічери — румунські прикордон

ники 
грис — висівки 
грузь — багно, грязюка 
грунь — вершина гори 
гуторити — говорити

Д ’ — ДО 
дедя — батько
джура — козацький слуга, помічник, 

товариш 
дзигуніти — мерзнути, дрижати 
дзьобня — чотирикутна вовняна тор

бина, яку носять через плече 
дідич — поміщик, великий земле

власник 
дітчии — чортів, бісів 
днесь, днеська — сьогодні, нині 
до спуху — досхочу 
доста — досить
драптовии — обідраний, подертий 
дуб — рибальський великий човен, 

видовбаний із стовбура дерева 
дукати — старовинні золоті монети

Єдеп, їден — один 
єси — є, єсть

Жаден — жоден 
жандарі — жандарми 
же — що 
жебй — щоб
живиця — густа прозора рідина, що 

виділяється з стовбура хвойного 
дерева; смола 

жиють — живуть 
жовнір — солдат

Завидність — заздрість 
завісити — повісити 
завкретний — заздрісний 
заки — доки, поки 
замкти — закрити 
запукати — постукати 
зачавитися — напружитися, натис

нути
зачиряти — зачерпнути 
зашпутати, зашпунтувати — закупо

рити, заткнути 
звор — яр, прірва 
з гиців — з жартів 
згулякати — закричати, заулюлю

кати
злапатися — зловитися 
змарикувати — збагнути, здогадатися 
знатник — знахар, чародій 
зрихтувати — приготувати 
зруб — місце, де зрубаний ліс

ІД — До 
ідно — одне 
ізясь — знову
імати, їмати, ймити — брати, хвата

ти, ловити, схопити 
іно, йно — лише, тільки 
інчий — інший

Кагла — отвір у димоході, що закри
вається для затримання тепла 

камрат — товариш 
карта, картка — повістка, лист 
катрани — ганчір’я 
кваки — бруква
квит — угода, квитанція, розписка;

розрахунки з ким-небудь 
кедь, кідь, кіть — коли, якщо 
керва — кров 
кервавий — кривавий 
керниця, кирниця — криниця, дж е

рело 
керт — город 
кертиня — кріт
кичера, кичеря — гора, вкрита вся лі

сом, крім вершини 
кіть — якщо
клейноди — атрибути влади 
кобеняк — верхній селянський одяг 
коб, коби — коли б, якби 
кобіта — жінка, молодиця 
ковбиця — піч, передній отвір печі 
колиба — житло для вівчарів на по

лонині; курінь, намет 
колія — залізниця 
колотиця — невелика колода 
комашня — поминки 
коновка — вид дерев’яної посудини 
контентуватись — їсти, годуватися, 

пригощатися, харчуватися
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корець — стара міра сипких тіл, що 
дорівнює приблизно 100 кг 

корогва, хорогва — полотнище або 
металева дошка на древку із зоб
раженням святих та церковних 
символів 

косиця — квітка 
котьма — торба, торбинка 
коціба — рід кочерги 
красно — гарно
крейцер, грейцер — дрібна австро- 

угорська монета 
кривавиця — здобуте тяжкою, кри

вавою працею 
крисаня — капелюх 
кріс — рушниця, гвинтівка 
ксьондз — польський католицький 

священик 
куртий — короткий 
кутач — рід кочерги 
куцак — чорт
кучма — висока бараняча шапка

Легінь — хлопець, парубок 
лем — лише, тільки 
лушниця — велика купа дров, спу

щених з гір 
людяні — трудолюбиві 
льокай — прислужник 
льотки — листівки

Макортет — макітра, у  якій мак 
труть — макотерть 

марга, маржина — худоба 
межи — між, поміж  
мент — момент 
ми —■ мені 
мі — мене
млака — болотяне місце, трясовина 
мо — може, можливо 
моя? — можна
мочари — низьке, болотяне місце 
мошія — мошна, багатство 
му — йому 
мя — мене

Навіт — наклеп, донос 
най — нехай, хай 
напудити — налякати 
напудитись — налякатись, настра

шитись 
нев — нею
неньо, неня, няньо — батько, тато
нигда — ніколи
нич, ніц — нічого
нім — поки
но — див.: іно
ню — її, неї
ня — мене

Обнажився — збіднів, оголився
обнога — підніжжя гори
оборіг — споруда для зберігання сіна
обстати — залишитись, зостатись
окомон — економ
отютант — ад’ютант
оцільові — сталеві

Партйка — скиба, шматок хліба 
патик — довга палиця 
перепудитися — налякатися, переля

катися 
п’єц, п’їц  — піч
пивниця — погріб, льох, винний 

склеп
підстав — встиг, підоспів 
пізьма — гнів 
пійде — піде
пільга — дерев’яний жолоб, по яко

му лісоруби спускають з гори зру
бані дерева 

плай — дорога і стежка в горах 
плова — злива
побережник — лісник, охоронець 

панського лісу 
побіч — поруч 
повк — полк
повклякати — поставати навколішки 
повсть — килим, покривало, виготов

лені з вовни 
погріб — похорон
постерунок — відділок поліції на За

хідній Україні за часів панської 
Польщі 

почкай — зажди, почекай 
пошатувати — поспішати, квапитися 
црислопити — прихлопнути, закрити 
пріч — нари, піл 
пуджалива — ляклива 
пукне — лопне, трісне 
пупирка — бабка-повитуха 
п’ястук — кулак

Рабувати — грабувати 
ратище — спис 
ризи — див.: пільга 
ринва — труба або жолоб для стікан

ня води 
рискаль — заступ; лопата 
ріпчина — див.: бараболя 
розказ — наказ

Сака — бочка; діжка, в якій возять 
воду^

саковки — дві з ’єднані одним полот
нищем торби, які перекидають че
рез плече або через спину коня 

салаш — вівчарський осідок, шалаш; 
кошара

сарака — бідний, нещасний, сірома
ха, бідолаха, неборак

392



се — це 
сей — цей 
си — собі
сириця — сиром’ятна, недовироблена 

шкіра
сирівець — брага; хлібний квас 
сі — ці
скіпець — ямка глибиною в одну ло

пату 
скрути — схили 
слічний — гарний 
сокотити — стерегти 
стирта — скирта 
сторін — історія 
стрібувати — спробувати 
стрівба — рушниця 
строкові — ті, що наймаються до па

на на певний строк роботи 
стьожбухи — зелені прути на стов

бурі дерева 
схрон — сховище 
сю — цю
Тарапник — порохівниця, патронташ
ташка — тайстра, торбина
тертиці — дошки
ти — тобі
ті — тебе
тіко — тільки
тілько — стільки
тобівка — ранець
тогди — тоді
тра, тре — треба
трафити — натрапити, потрапити
трачка — лісопильня
ту, туй — тут
турма — див.: ботей
турня — башта
тя — тебе

Уберя — вбрання
умйгати — втомити, знесилити
уни — вони

Файка — люлька 
файно — гарно 
фантерія — кавалерія

фільварок — панський мавток з гос
подарчими будівлями 

фірман — візник 
флоераш — сопілкар 
фузія — рушниця 
фуфеля — завірюха

Хвабрий — хоробрий 
хворота — хвороба 
хортуна — фортуна 
хоць — хоч, хоча 
худобний — бідний, убогий

Цапина — важіль
царина — околиця, край села; вигін 
царки — загородки 
цвинтар — кладовище 
ци — чи
цімборове — товариші 
цісар, чісар — австрійський імпера

тор
цісарка — дорога
цундравий — подертий, обідраний 
цьвок — цвях

Чам’яно — гарно 
чижми — чоботи, взуття 
чиряти — черпати 
чічка — квітка 
чось — чогось

Шмарити — кинути 
шпиклірж (шпихлір) — амбар 
шріт, шрот — дріб для мисливської 

рушниці 
штафета — естафета 
штири — чотири 
штомбур — стовбур 
штуб — стовбур 
ш ух — міра дров 
щоби-сь — щоб 
що-сте — що це

Ябко — яблуко 
яло — взяло
яничарка — тип рушниці
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Батій-богатир — 182, 376 
Батьків завіт — 137, 372 
Батькова порада — 136, 372 
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Бех — 76, 367
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Богатирі в дитинстві. А — 160, 373 
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Богатирі-семилітки — 162, 374 
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Бойкова гора — 114, 370 
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Вітер зятем — 42, 365 
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Вовків ш пиль— 112, 370 
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II — 60, 366 
Вовкулаки — 58, 366 
Вовкуни — 58, 366 
Вогонь — 42, 365 
Вогонь і вода — 43, 365 
Вода кріпака краща від меду пан

ського — 269, 384 
Волове очко — 86, 368 
Волос і Довбуш. Б — 263, 383 
Втеча Засорина з острога — 272, 384 
Втеча з солдатської неволі — 279, 385 
Втеча з турецького полону — 201, 378 
Втопила в росолі. А — 205, 378

Гайдамака Іван Сухопара — 274, 385
Гайдамаки в Умані — 264, 383
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Галя і Юра — 197, 378
Герць Хмельницького — 210, 379
Гірський орел — 311, 388
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Глібова скеля — 349, 389
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Гора Близниця — 116, 370
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Город Троків — 99, 369 
Городня — 99, 369 
Горох — 70, 367 
Гостина місяців А — 45, 365 
Гості від Ковпака — 352, 390 
Грім і блискавка — 43, 365 
Гробки у селі Буковець — 154, 373

Данина полян хозарам— 171, 374 
Два камені-богатирі. Б — 122, 371 
Два потячі царі — 86, 368 
Дві сестри — 130, 371 
Дводушник — 59, 366 
Де взялася черепаха — 87, 368 
Де взялися запорожці — 190, 377 
Джерело людської радості — 268, 384 
Дівич-Гора — 114, 370 
Дівка-скуска — 137, 372
Дівоча гребля — 132, 371 
Дівочий л іс — 129, 371 
Дівчина-відьма — 50, 366 
Дівчивка Гуль-Гуль — 334, 389 
Дніпрові пороги — 122, 371 
Дністер — 131, 371 
Дністрова легенда — 320, 388 
Доброгостів — 106, 370 
Довбушева кара — 256, 382 
Довбушова кирниця — 261, 383 
Довбушеві чоботи — 261, 383 
Довбуш і козак Волос. А — 262, 383 
Дрогобич — 96, 369 
Дятел — 79, 368
Євеліна — 354, 390 
Євшан-вілля — 180, 376
Живий Чапаєв — 324, 388 
Житомир — 94, 369
Забийкруча — 74, 367 
Залізна Баба — 120, 370 
За народне горе — 291, 386 
Запорожці за Дунаєм — 229, 381 
Запорозькі пушки і кутя — 189, 377 
Заснування Києва — 94, 369 
За царський вінець — мазницю — 

269, 384
За цісарським столом — 292, 386 
Зачарований льох. А — 64, 367 
Зачарований скарб — 63, 367 
За що Кармалюк покарав пана — 

280, 385
Звідки взявся крет. В — 90, 368 
Звідки взявся огонь у кремені — 

44, 365
Звідки взялася в ластівки під ший

кою плямка — 85, 368 
Звідки взялася зозуля — 81, 368 
Звідки взялися пани — 235, 381 
Звідки пішла назва Київ — 94, 369 
Звідки пішло прізвище й ім’я Бог- 
■ дана Хмельницького. Б — 208, 379

Звідки походить назва Хуст—98, 369 
Звідки узялась панщина — 235, 381 
Звільнення Києва від облоги пече

нігів — 172, 375 
Земля — 39, 365 
Змієві вали. Б — 165, 374 
Зміївка — 107, 370 
Зносок-біда — 135, 372 
Зозуля. 1 — 80, 368 
II -  80, 368
Зозуля та соловейко. А — 81, 368 
Золота грамота — 316, 388 
Золота корона — 65, 367 
Золотий міст — 245, 382 
Золотий Тік — 182, 376 
Золотий щит — 343, 389 
Зоря безсмертя — 338, 389 
Зрада — 290, 386
З чого вийшли гори, могили та до

лини на землі — 39, 365

Кагарлик— 100, 369 
Калинове гроно — 341, 389 
Камені-богатирі в порогах Дніпра. 
А — 121, 370
Камінна голова — 148, 373
Камінь Довбуша — 260, 383
Кам’яна баба — 119, 370
Кам’яна жаба — 260, 383
Кам’яні бяби — 154, 373
Каня. Б — 87, 368
Кара — 248, 382
Кара за вбивство — 141, 372
Кара за дитину — 204, 378
Кармелюк і бідна вдова — 288, 386
Кармелюк і лютий пан — 281, 385
Кармелюкова гора — 115, 370
Карпатський Беркут — 291, 386
Картопля — 70, 367
Кертиня. А — 88, 368
Кирило Кажум’яка. А — 167, 374
Кіцмань — 98, 369
Коза -  91, 368
Козак Жила — 265, 383
Коло дуба — 330, 389
Комісар па золотому коні — 336, 389
Копистин — 110, 370
Кочуба, Довбушева гора — 257, 383
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Кременчук — 95, 369 
Кривий Ріг — 96, 369 
Крилов — 99, 369
Криниця під Черніговом — 134, 372 
Криничка — 348, 389 
Кріт — багацький син. Б — 89, 368 
Кукіль і пшениця — 296, 387 
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Лілії — 74, 367 
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Семен Палій. І — 216, 380
II — 218, 380 
Семки — 105, 370 
Середа — 45, 365 
Серпяжин шлях — 187, 376 
Сила Кармалюка — 279, 385 
Сила Тараса — 296, 387 
Скам’яніла багачка — 141, 372 
Скарби Кобилиці — 293, 386 
Скарб у льоху — 62, 367 
Скарб у скрині — 63, 367 
Скеля Кохання — 116, 370 
Скеля Трьох Чекістів — 351, 390 
Скупий — 139, 372

Славське — 101, 369 
Смерековий камінь — 118, 370 
Смерть Богдана і обох його синів — 

211, 379
Смерть князя Олега — 171, 375 
Смерь-кума — 152, 373 
Соломонові роки — 47, 366 - 
Сопілка — 353, 390 
Сосна гайдамацька — 67, 367 
Союз українців з руськими — 211,

379
Способи впізнання відьм — 52, 366 
Срібне озеро — 214, 380 
Стара башта — 349, 390 
Створення гір і каміння на землі — 

40, 365
Створення землі — 39, 365 
Створення смереки, вовка і вільхи— 

77, 367
Сторчакова могила — 124, 371
Стрий — 97, 369
Струмок Прусинка — 247, 382

Табак і тютюн — 72, 367 
Татари — 204, 378 
Татарське зілля — 198, 378 
Татарські напади — 197, 378 
Татарські напади на Підгір’е. Б — 

205, 378 
Тернина — 73, 367 
Тернопіль — 101, 369 
Топірець Довбуша — 255, 382 
Три брати — засновники Києва — 

170, 374
Три бурани в лютому бувають — 45,

365
Три Криниці — 104, 370 
Три криниці гайдамацькі — 66, 367 
Три покоління людські — 159, 373 
Турбаївське селянське повстання на 

Полтавщині — 275, 385 
Тютюн — 70, 367
Тютюн і горілка — вигадка лукаво

го — 72, 367

У золоті сльози ллються — 139, 372 
Урочище Розора. Г — 166, 374 
Урочище Шевелина Лучка — 130,371 
Устим Кармалюк — 277, 385

Фатальна година — 135, 372

Характерство запорожців — 192, 377 
Хліб і золото — 181, 376 
Хмельницький і Барабаш — 209, 379 
Хто сильніший, той ліпший.

Б — 143, 372

Цар Петро і Палій — 225, 380 
Циганські кайдани — 328, 388
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Чайка — 84, 368 
Червона могила — 195, 377 
Червона річка — 354, 390 
Через що город Золотоноша одержав 

таку назву — 95, 369 
Через що зайці стали куці — 92, 368 
Чоловічки-богатирі. Б — 160, 373 
Чому буває сумне сонце — 40, 365 
Чому в морі вода солона — 155, 373 
Чому каня дощу просить. А — 87,

368
Чому людина не знає, доки живе — 

156, 373
Чому місяць називається «лютий»— 

44, 365
Чому пес живе коло людини — 93,

369
Чому сваряться собака з котом — 

93, 369
Чому у жінок довге волосся — 47,

366
Чорнокнижник — 49, 366 
Чорт-баранчик — 55, 366 
Чорти-мірошники — 56, 366 
Чортові пальці — 117, 370 
Чудний був такий — 266, 383 
Чума — 149, 373

Шандровський соляний колодязь — 
186, 376 

Шапка мертвеця — 153, 373 
Шведи в Кортелісах — 228, 381 
Шведи підіймали дітей на списи — 

228, 380 
Шведські вали — 124, 371 
Шевченко і цар — 296, 387 
Шолудивий Буняк — 178, 375 
Шугаєва сила — 302, 387

Я — брат ваш — 269, 384 
Язик змія — 163, 374 
Як близнята перетворились у соло

вейка і зозулю Б — 82, 368 
Як видумали горівку — 154, 373 
Як вийшли на небі зорі «Віз» — 41,

365
Як виникли Кельменці — 97, 369 
Як виникло Михалкове — 102, 369 
Як відьма закликає до себе чарами 

людину — 53, 366

Як відьмач керує бджолами — 54,
366

Як грішник через обруч спасся.
В — 241, 381 

Як Довбуш дістав силу — 255, 382 
Як жінка дванадцять татар убила —

207, 378
Як жінка турка втопила. Б — 206, 

378
Як запорожці пішли із Січі до тур

ка -  231, 381 
Як знахор керує бурею — 54, 366 
Який плуг брати — 299, 387 
Як Кармалюк вчив людей — 284, 385 
Як Кармалюк добирав собі хлоп

ців — 287, 386 
Як Кармалюк пана провчив — 281, 

385
Як Кармалюк забрав гроші в пана —

286, 386
Як козаки взяли Азов — 192, 377 
Як Ленін по Галичині ходив — 313,

388
Як мати стала зозулею — 83, 368 
Як одна жінка утікала од песиголов

ців — 200, 378 
Як одна жінка чотирьох турків уби

ла. А — 205, 378 
Як окомон з чортом на рушниці по

мінявся. Б — 56, 366 
Як пан став дубом — 248, 382 
Як Потоцький попав у полон — 214,

380
Як Потоцький убив молодицю — 246,

382
Як смілянський князь ловив гайда

маків — 275, 385 
Як Суворов забрав Ізмаїл — 234, 381 
Як Суворов турків перехитрив—233,

381
Як Франко шандарів обдурив — 299.

387
Як чоловік з чортом гуслі міняв.

А — 55, 366 
Як чорти виманили у чоловіка са

ло — 57, 366 
Як Шевченко царя всеї Росії обвів 

навкруг пальця — 295, 387 
Я сам би одрубав свою голову — 267,

383
Ятел. Б — 78, 368
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