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ПЕРЕДМОВА 
Електронна збірка видана проектом «Дерево казок» за підтримки проекту 

«Казка». У 25 номері зібрано 12 чудових літературних та народних казок. Серед них є 
чудові українські народні казки, що навчають нас мудрості багатьох поколінь 
розумних та кмітливих українців. Мандруйте захоплюючим світом казок разом з 
нами – наповнюйте свої серця теплом! 

Збірка «Дерево казок» – це серійне щомісячне електронне видання, що 
розповсюджується абсолютно безкоштовно. 

Своє життя збірка розпочала 1 березня 2015 року. 
 

ПРОЕКТ «ДЕРЕВО КАЗОК» 
( https://derevo-kazok.org ) 

«Дерево казок» – величезний безкоштовний архів авторських та народних казок, 
які ви можете прочитати українською мовою. Тут ви знайдете не лише українські 
казки, а й казки інших країн. Проект складається з 4-х основних розділів: українська 
народні казки, казки народів світу, казки українських авторів та казки авторів світу. 
Автор та адміністратор проекту – Лук’янюк Євген. 

Наші контакти: 
fantazerwm@i.ua – головна адреса ел. пошти. 
fantazerwm@yandex.ua – альтернативна адреса. 
Приєднуйтесь до нас: 
Ми на Facebook: https://www.facebook.com/derevokazok  
Ми в Twitter: https://twitter.com/KazkuPpUa  
Ми на GooglePlus: 
 https://plus.google.com/communities/102303859954667667228  
Ми Вконтакті: http://vk.com/derevo_kazok  

 
ПРОЕКТ «КАЗКА» 
( http://kazka.in ) 

Сайт «Казка» розпочав свою діяльність в 15 жовтня 2011 року. Наша  діяльність 
була спрямована на пошук всіх казок, що написані чи перекладені українською 
мовою, це могли бути і народні, і авторські твори. Ми також звертали увагу на аудіо, 
часом на відекоказки. Загалом нас цікавив будь-який контент чи медіа, що має 
стосунок до казок. Але з 1 січня 2016 року ми вирішили зосередитись на авторських 
казках. Ми змінюємо дизайн і концепцію сайту. Починаємо не тільки колекціонувати 
казки, а і пропагувати авторів цих казок. Долучаємось до розвитку сучасної 
української літератури в вузькій ніші – казки. Ми не відмовляємось і від перекладів 
творів іншомовних авторів на українську мову, отже, прагнемо пропагувати всю 
авторську казкову літературу. 

Контакти: 
ua@kazka.in – адреса ел. пошти. 
Ми на Facebook: https://www.facebook.com/Kazka.in  
Ми в Twitter: http://twitter.com/Kazkain  

Засновник проекту – Тарас Амброз 
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ВЕЛИКА ДУМА 
(чукотська народна казка) 

 

Зустрілися бурий ведмідь і лось. Ведмідь і каже лосеві: 

– Ого, здоров! 

– Здоров! 

Ведмідь подивився на себе. Потім на лося. Тоді сказав: 

– І чого це всі звірі різні? 

Лось питає: 

– А чим вони різні? 

Ведмідь каже: 

– Як то чим? Он на твоїй голові гіллясті роги ростуть, а 

на моїй – ні! 

Лось також подивився на ведмедя, на себе і мовить: 

– Правда, не схожі ми один на одного, а чого? Ведмідь знову каже: 

– Так у нас же все різне: шерсть, ноги, геть-чисто все. А чого – не знаю. 

Ходімо разом. Може, по дорозі кого зустрінемо, спитаємо. 

От вони йдуть удвох, а назустріч їм гірський баран. Ведмідь до нього: 

– От добре, що ми зустрілися! Скажи нам, будь ласка, чого це ми один на 

одного не схожі? Ми для того й шукали тебе, щоб спитати. Та й ти не схожий на 

нас! 

Здивувався баран, але каже: 

– Чого ж це я не схожий? 

Ведмідь відповідає: 

– А таки не схожий. Он на твоїй голові ростуть два товстих дерева. А на моїй 

немає. А в лося на голові ростуть он які гіллясті дерева. 

Тоді гірський баран сказав: 

– Я, признатися, ніколи не думав, що ми один на одного не схожі! 

Ведмідь запропонував: 

– Сядьмо та подумаймо, чого це ми один на одного не схожі. 

Почали думу думати. Довго думали. Нарешті, лось каже: 

– Погано, не можу я довго думати, голова починає боліти! 

Баран і собі: 

– І в мене від думок паморочиться голова! 

Схопилися лось із бараном і втекли. А ведмідь і каже: 
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– Так ось, виявляється, чому ми не схожі! Лось і баран дурні, думати не 

можуть, через те в них на голові й росте всяка погань. Недаром утекли від великої 

думи. 

 

Джерело: https://derevo-kazok.org/velika-duma-chukotska-kazka.html  

https://derevo-kazok.org/velika-duma-chukotska-kazka.html
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З ЖИТТЯ ЧАРІВНИКІВ 
(Віталія Савченко) 

 

У місті осяйному, у місті чарівному живе сім’я весела чарівних трударів. І 

день, і ніч працюють, ні грама не лінькують, ввесь час вони пильнують чарівне сито 

снів. Ви, мабуть, про них уже чули. А хто не чув, то познайомтесь. Дідусь Сон, 

бабуся Дрімота, тітонька Позіхота та маленькі й непосидючі снюсики Сонько, 

Дрімка й  Позіхайлик. Зовні  вони нічим від звичайних людей не відрізняються, хоча 

насправді кожен з них – чудовий чарівник. 

Кожного вечора поважне сімейство збирається за великим столом. Усі дружно 

вечеряють і діляться новинами, розповідають, як провели день. А далі відбувається 

найцікавіше. Повечерявши, усі разом вибираються на дах будиночка, де в них є 

затишна тераса, і там влаштовують чаювання. Після того починаються 

справжнісінькі дива. 

Бабуся Дрімота відкриває 

товстезну книгу й уголос читає казку за 

казкою, дідусь Сон видмухує барвисті 

мильні бульбашки, котрі несуть у собі 

казкові, притрушені чарівним пилком 

сни до кожного будиночка. Тітонька 

Позіхота просіває крізь чарівне сито 

зорі–зірнички, та й насипає їх у 

кришталеві відерця. Сонько й Дрімка 

беруть ті відерця, сідають у човники–

хмаринки й розсівають сріблясті 

зіроньки нічним небом. Позіхайлик 

також байдиків не б’є, не сидить без 

діла. Щовечора він виймає з чарівної 

валізи осяйного місяця, начищає його до 

блиску й вішає у засіяному зорями небі. 

Вже під ранок уся сім’я знову 

приступає до роботи. Місяць влягається на м’якеньку оксамитову подушку валізи, 

та й спить собі там аж до наступного вечора. Зорі–зірнички збираються зграйками та 

стрибають у сачки чарівників, а ті висипають їх у білосніжні торбинки. Тоді 

тітонька Позіхота виполіскує їх у дзеркальному ставку, що біля дому й розвішує на 
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деревах саду. Там вони підсихають, а ввечері знову все повторюється. 

Одного дня дідусь Сон вирішив дітей порозважати. 

– Ходіть–но, мої любі, до мене ближче. Зараз ми влаштуємо риб’ячі перегони. 

– Це ж як? – здивувалися снюсики. 

– Зараз побачите, – підморгнув таємниче дідусь. 

– А як же наші обов’язки й справи? – спитали малюки. 

– Не переймайтеся, любі, за моїми спостереженнями буде дощ, аж два дні. 

Тому зорі й місяць також відпочивати будуть. 

– Гей–гей! Поки дощу нема, то ми пограємось, порозважаємось, цікава буде 

гра. – Радісно заспівали, взявшись за руки, снюсики. 

– Авжеж, – відповів дідусь Сон ховаючи в бороді посмішку, а далі вичаклував 

зі ставка три найбільші рибини, посадив на них малюків і відправив у небесне озеро. 

Сам сів на величезну жабу й оголосив: 

– На рахунок три, дружно попливли! Звідсіля, аж до кінця міста й назад. Хто 

першим повернеться, той отримає винагороду. 

– Яку? – зацікавилися снюсики. 

– Е ні, не скажу, це таємниця! Увага, починаю відлік: раз, два, три! 

Великі рибини з малюками на спинах хутко поплили по небесному озері 

наввипередки. А щоб ніхто не махлював, дідусь Сон пострибав слідом на великій 

жабі. Бабуся Дрімота розгорнула своє плетиво снів, а тітонька Позіхота взялася 

розплутувати клубок сновидінь. Невдовзі почулися дитячі вигуки, то поверталися 

снюсики верхи на рибинах. 

– Цікаво, що цього разу вигадав наш дорогий Сон? – мовила посміхаючись 

бабуся Дрімота. 

– О! Та в нього чимало цікавого є для наших малюків, – озвалася тітонька 

Позіхота. 

Дитячий галас наближався. За якусь мить дідусь Сон вигукнув: 

– Фініш! Перемогла Дрімка! Друге місце має Сонько, на третьому – 

Позіхайлик. 

– То певно, що я останній, бо мені дісталася страшенно повільна й 

неповоротка рибина, – ображено обізвався малий. 

– Нічого рибку ображати, просто дехто зовсім не вміє керувати, – втрутився в 

розмову Сонько. 

– Гей, ану не сваріться друзі. Не така вже й важлива перемога, головне участь 

у цікавій грі, – лагідно зауважив дідусь. – Хіба ось ця розвага була вам не цікава? 

– Цікава! – дружно відповіли снюсики. 
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– Та все ж винагорода є тільки для переможця, а решта залишилися з носом, – 

далі бубонів Позіхайлик. 

– То ось у чому справа! – нарешті зрозумів дідусь Сон. – Що ж, тоді 

справедливо буде, коли я розділю винагороду поміж усіма учасниками перегонів, 

щоб ніхто не ображався. Згодні? 

– Згодні! – зашуміли дітлахи, а Позіхайлик щасливо посміхнувся. 

– Що ж, тоді шикуйтеся, та по одному підходьте до мене. 

Діти вишикувалися шнурочком і одне за одним почали підходити до дідуся. 

Він щось діставав зі свого чудернацького капелюха й кожному давав у руки, 

тихенько нашіптуючи якісь слова. 

– Ой! Це пташині яєчка? – здивовано мовила Дрімка, густо кліпаючи 

оченятами. 

– Саме так, пташині яєчка, та не прості вони. Бачите, які барвисті? В кожному 

з них сидить маленьке пташенятко. Якщо ви будете добре та правильно їх 

доглядати, у теплі тримати, то невдовзі з них вилупляться милі пташенята. Згодом 

вони виростуть і стануть чарівними птахами, які будуть робити наш світ кращим. 

– Дідусю, а що це за птахи, як називаються? – знову спитала зачудована 

Дрімка. 

– У тебе Дрімочко, яєчко Птахи Добра. У Сонька – Птахи Щастя, в 

Позіхайлика – Птахи Мрій. 

– Хіба такі патахи бувають? – засумнівався Сонько. 

– Ще й як бувають, – відповіла бабуся Дрімота. – Адже саме завдяки цим 

птахам існують у світі щасливі, добрі та мрійливі сни. 

– Дідусю, а звідки в тебе ці яєчка? – спитало котресь зі снюсиків. 

– О! Це довга історія. Скажу коротенько: нещодавно три красиві птахи, одна 

красивіша від іншої попросили в мене допомоги. Настав час їм висиджувати 

пташенят, та в них багато ще незавершених справ залишилося у світі людей. Тому 

свої яєчка, в яких вже живуть дітки-пташенята, пильнувати-доглядати довірили 

мені. Я погодився, хоч і в мене теж є чимало важливих справ. Тому питаю зараз вас, 

чи зможете ви дбати про малят, поки їхні матері не повернуться? Адже це дуже 

відповідальна справа! Якщо ні, то я сам впораюся залюбки, як і обіцяв птахам. А 

якщо так, то я дуже пишатимусь вами. 

На якусь мить запала мовчанка, снюсики обмірковували дідусеву пропозицію. 

А далі мовили: 

– Так! 

– Ми згідні! 
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– Зможемо! 

Отож, кожне зі снюсиків, отримавши яєчко чарівного птаха від дідуся Сна 

мало і приз за змагання, і маленького вихованця, що в майбутньому стане дуже 

важливим птахом у чиємусь житті. 

Оцій казці вже кінець, а хто слухав – молодець. 

 

Джерело: https://kazka.in/fairytails/vitalia-savchenko/z-zhyttya-charivnykiv.html 

https://kazka.in/fairytails/vitalia-savchenko/z-zhyttya-charivnykiv.html
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КУЧЕРЯВА 
(чукотська народна казка) 

 

 

Ведмідь і лисиця ловили рибу. Підходить до них дівчинка – коси в неї 

стирчать на всі боки. Лисиця злякалася й каже: 

– Ой, вона зіпсує нам риболовлю! – І прогнала дівчинку.– Забирайся звідси, 

брудна нечупаро! 

Почув це ведмідь та й каже лисиці: 

– Ти даремно на неї так, вона гарна дівчинка, кучерява! 

Дівчинка погралась і змерзла. Ведмідь скинув із себе кухлянку, надів на 

дівчинку і сказав: 

– Бач, яке гарненьке дівча! Неначе моя донька! Дівчинка побігла додому і 

розповіла про все матері. 

Мати звеліла їй запросити ведмедя на чай. Напився ведмідь чаю, наївся 

досхочу, ще й на дорогу йому риби дали. 

Іде ведмідь додому з рибою, а лисиця назустріч: 

– Де це ти стільки риби взяв? 

– Кучерява дала. 

Лисиця й собі побігла до кучерявої. Прибігла до яранги, а ввійти не може – 

зачинено. 

– Кучерява, одчини. Дай мені рибки! – просить лисиця. 

Мовчить кучерява. 

Лисиця знову гукає: 

– Кучерява, дай рибки! 

Кучерява викинула риб’ячого хвоста, якого не догризли собаки. 

Так лисиця й пішла додому голодна. 

 

Джерело: https://derevo-kazok.org/kucherjava-chukotska-kazka.html  

https://derevo-kazok.org/kucherjava-chukotska-kazka.html
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КАЗКА ПРО КАЗКУ 
(Оксана Шамрай) 

 

З часів давніх-прадавніх, жила на світі Казка. Це була вродлива дівчина, що 

завжди залишалася юною і прекрасною. Як і будь-яка дівчина, Казка любила 

змінювати свій одяг,  зачіску і колір волосся. І тільки її зелені очі, замріяні, глибокі, 

дивовижні залишалися незмінними. Люди, яким пощастило зазирнути у них, могли 

побачити те, що не помічали інші. 

Жила Казка у будиночку,  у долині Книжкових Сторінок, одразу за 

Обкладинкою. Її будиночок був і невеликим і великим водночас. Зовні він здавався 

малесеньким, майже не помітним, але у ньому завжди знаходилося місце для  усіх-

усіх на світі казкових героїв. Кого тут тільки не було! От заплющ очі і уяви кого 

завгодно! Уявив? Так от він теж мешкав у казковому будиночку! 

Казка дуже любила блукати людським світом. Потрапляла вона туди дуже 

просто – виходила зі сторінок відкритої книги. Казка ніколи не ховалася від людей, 

це люди її не завжди помічали. 

Рідко хто з дорослих звертав на неї увагу, а як помітив, усміхався і тоді  вони 

разом вирушали у цікаву подорож. Але навіть ті дорослі, що помічали Казку, часом 

соромилися цього, і робили вигляд, що зовсім нічого не помітили. Вони боялися, що 

інші будуть з них сміятися і вважати дивними, або, навіть, божевільними. 

А от із дітьми такого не траплялося. Вони радо помічали Казку всюди і самі 

вміли вигадувати казкових героїв, яких Казка одразу же поселяла у своєму 

будиночку. 

Найбільше Казка 

любила подорожувати 

людським світом на 

новорічні свята. Бо, діти на 

неї чекали і шукали її скрізь! 

У парку, де ставили велику 

новорічну ялинку, у 

сніжинках, що м’яко падали 

за вікном, у прикрашених до 

свят вітринах магазинів, 

дитячих садочків і шкіл. 

Тому що у цей час реальний і казковий світи зустрічалися. І Казка, дивлячись на 
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захоплених малюків ставала ще чарівнішою і цікавішою. 

Залюбки Казка з’являлася на дитячих спектаклях, коли самі дітки грали на 

сцені і перетворювалися на казкових героїв. Приходила до шкіл, коли вчителька на 

уроці відкривала замість звичайного підручника, книжку з казками. 

Одного разу, напередодні зимових канікул, Казка завітала до однієї школи. 

Хлопчик на ім’я Іванко відкрив книжку, коли розповідав однокласникам про свою 

улюблену казку. Казка була рада опинитися серед зацікавлених малюків. Як раптом, 

один з хлопців голосно вигукнув: 

– Це все брехня! 

– Та ні, Альберте, це ж казка! – відповів йому Іванко. 

– Ні! Ні! Це брехні, брехні! Усі казки – це брехня, такого не буває! – сердився 

хлопчик, якого називали Альберт. 

Кожне повторюване Альбертом слово «брехня» болісно кололо Казку у саме 

серце. Вона дуже засмутилася. 

– Це просто зайве марнування часу! – продовжував далі Альберт 

– З чого це ти взяв? 

– Так тато каже! 

– Твій тато помиляється! Чуєш, он літак у небі летить, а колись це теж 

вважали казкою! 

– Мій тато ніколи не помиляється! – Альберт розлютився і хлопці мало не 

побилися. Добре, що вчителька вчасно це побачила і втрутилася. 

Коли закінчилися заняття, по всіх діток прийшли батьки. За Альбертом 

приїхав тато. 

Це був хмурий чоловік. Ніхто з дітей ніколи не бачив, щоб він коли-небудь 

посміхався. Він швидко забрав Альберта, бо вони поспішали. Вони завжди 

поспішали, бо день у Альберта був розписаний вщент. Він ходив на англійську і 

німецьку мови, на плавання, в музичну школу і ще на кілька додаткових занять. 

У нього не залишалося ані хвилинки, аби просто побавитися і помріяти. Бо 

його тато вважав, що це марнування часу, бо хотів, щоб Альберт виріс і став 

серйозним і поважним дорослим. Він його навіть назвав Альбертом на честь 

видатного вченого – Альберта Ейнштейна. 

Перед сном, зазвичай, діткам читали казки, але не Альберту. І не тільки тому, 

що тато вважав казки пустими вигадками та брехнею, а ще й тому, що втомлений 

Альберт дуже швидко засинав і ніколи не бачив сни. 

Після побаченого і почутого у школі, Казка засумувала. Вона стала втрачати 

барви і перетворюватися на сіру тінь. Ні, вона не гнівалася на Альберта, але 
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замислилася, як так зробити, щоб він повірив у неї. Це могло статися тільки тоді, 

коли Альберт сам відкриє книжку казок. 

І ось, за кілька днів до Нового Року, сталося так, що батькам Альберта 

терміново потрібно було поїхати у інше місто. А хлопчика було вирішено відвезти 

до бабусі, татової мами, яка жила у селі. Альберт дуже рідко бував у бабусі, бо його 

тато чомусь не любив туди їздити. 

– А що я там буду робити? – запитав Альберт, який звик до свого насиченого 

життя. 

– Що ж, візьмеш із собою книжки і будеш займатися, – відповів тато. 

І Альберта повезли у село. Їхали вони довго-довго, і чим далі тим більше снігу 

було навкруги. Великі будинки скінчилися, все більше їм траплялися маленькі 

будиночки, вкриті снігом, мов шапками. 

Їх зустріла бабуся, яка  дуже зраділа гостям. Вона приготувала смачну вечерю, 

але тато не міг затримуватися, він швидко попрощався і поїхав. Бабуся навіть не 

встигла подарувати йому светра, якого сплела для нього. 

У бабусиному будиночку було надзвичайно тихо. Єдине, що можна було 

почути, це те як старий годинник на стіні відміряв час. 

Альберт розклав свої речі і з жахом виявив, що вони забули усі його книжки і 

завдання! Що ж він буде тепер робити! Можливо, у бабусі є якісь книжки? 

– Бабусю! 

– Що, мій зайчику? 

– А в тебе є книжки? 

– Аякже! Це книжки твого тата! Я їх усі зберегла, зараз принесу. 

Альберт зрадів – якщо це татові книжки, значить щось корисне і він не буде 

марнувати час. 

Бабуся принесла велику коробку. 

– Ось! Які завгодно, читай! 

Альберт нетерпляче відкрив коробку і… закляк від здивування. У коробці 

були тільки книжки з казками! 

– Бабусю! 

– Що, сонечко? 

– А це точно татові книжки? 

– А чиї ж іще? Звісно татові. До того ж це його улюблені! 

Як же так, не міг зрозуміти Альберт, тато марнував час читаючи… вигадки, 

брехня? Треба розібратися. Можливо, ці книжки тільки здаються такими? 

І Альберт відгорнув Обкладинку. 
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Казка привітно усміхнулася  і зазирнула йому у вічі.  Потім вона узяла його за 

руку і повела Стежкою Великих Пригод. 

За деякий час бабуся зазирнула у кімнату і побачила Альберта, що так само 

сидів біля коробки з книжками. Він читав і не міг відірватися. 

– Голубе мій, а йди-но поїси трохи, бо так і змарнієш! 

– Ага, зараз, зараз, бабусю, тут такий момент цікавий… 

– Та потім дочитаєш, в тебе ж іще купа часу! – усміхнулася бабуся. 

Альберт, хоч трохи і відчував голод, але не хотів нікуди йти з кімнати. Йому 

було так затишно, так тепло. Чи це такий теплий светрик, що зв’язала йому бабуся, 

чи щось інше… 

Йому нікуди не треба було бігти, бо він нікуди й не запізнювався. А ще було 

відчуття того, що попереду на нього чекає щось неймовірне. 

Хлопець читав до пізнього вечора, коли за вікном на чорному-чорному небі 

рясно висипало жмені зірок і з’явився рогатий місяць а під ними стояли запорошені 

білим снігом дерева. 

– Такого у місті не побачиш! – вражено прошепотів Альберт, що притулився 

до віконця. Він із жалем відклав книжку і пішов спати. І йому наснився дивовижний 

казковий сон. Напевно, вперше у житті. 

Наступного дня випало ще більше снігу. Діти на вулиці ліпили сніговика, 

гралися у сніжки і каталися на санчатах. 

– Альбертику, а піди і ти з дітками пограйся, диви, яка погода казкова! 

Альберт підняв очі від книжки. Казкова погода? Як це?  Неохоче, але він 

вийшов на двір… 

Через кілька годин, мокрий, весь у снігу, з червоними щічками і носом, трохи 

змерзлий, але задоволений, Альберт повернувся в бабусину хатину. І з’їв увесь обід, 

чого раніше ніколи не було! 

Кілька днів пролетіли у читанні книжок і у прогулянках. Бабуся знайшла на 

горищі старі татові санчата, тож Альберт тепер міг летіти на них з великої снігової 

гори разом з іншими дітьми. 

Казка раділа, вона знову стала яскравою і дивовижною. Усі ці дні вона майже 

не виходила з Альбертової кімнати, тому, що та чи інша книжка завжди були 

відкриті. 

Вона вмощувалася десь у куточку, біля невеличної новорічної ялинки, і плела 

на спицях. Тільки плела вона не светрики, як Альбертова бабуся, а дивовижні історії 

з чарівної пряжі. Іноді її присутність видавав дзенькіт дзвіночків на ялинці, або 

блиск ялинкової іграшки. І Альберт відчував її присутність і почувався чудово. 
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Останній день року вже добігав кінця. Ось-ось вже мав прийти Новий Рік. 

Старий годинник на стіні відміряв останню хвилину. 

– Мерщій, загадуй бажання! – штурхнула його бабуся. 

– Та це ж… – він хотів сказати «дурниці», але припнув язика… – а якщо… Я 

хочу… я хочу, щоб мій тато повірив у Казку… –   прошепотів він і якраз вчасно. 

Годинник пробив дванадцяту годину. Новий Рік розпочався. 

За кілька днів приїхав тато. Він був, як завжди заклопотаний і поспішав, – 

– Давай, Альберте, збирайся швидше, мама вже вдома чекає! Ох, це ж Новий 

Рік, а я забігався і не встиг купити тобі подарунок… Що б ти хотів? 

– А подаруй мені оцей вечір, – попрохав хлопчик 

– Вечір? Як це? 

– А отак, просто побудь тут зі мною і бабусею, нікуди не поспішаючи. 

– Але ж…ми справді поспішаємо, і мама на нас чекає… 

– Нічого, ми її попередимо, то як? 

– Ну, добре… якщо ти так хочеш… 

Альберт узяв тата за руку і повів у свою кімнату. 

– Спочатку, надягни ось це. Це светр, якого тобі зв’язала бабуся… 

– Але ж, – тато засумнівався, – я ж в ньому виглядаю якось… не солідно… 

– Та ні, тобі в ньому дуже гарно, дивись – у мене такий самий! 

І тато вагаючись, але все таки надягнув светра. 

– А тепер ходімо гуляти! На дворі така казкова погода і сніг такий, що ми 

зможемо зліпити сніговика і покататися на санчатах! Ну, пішли, пішли, – потягнув 

Альберт тата за руку. 

– Казкова погода? Що з тобою, Альберте, ти не захворів? Ти ж знаєш, що все 

це… 

– Ні, це ніяка не брехня! Погода і справді казкова, пішли, я все тобі покажу! 

Тато неохоче, але таки одягнувся і пішов за Альбертом. 

На дворі було дуже багато снігу. Пухнастий, він лежав на гілках дерев, на 

червоних гронах калини, на парканах і дахах будиночків, від чого ті ставали 

схожими на маленькі кекси у білій глазурі. 

Альберт з татом чудово провели час, зліпили аж три сніговики – тата, маму і 

синочка. Гралися у сніжки, борсалися у снігу. Тато Альберта вже й забув, що він 

солідна доросла людина. Раптом він зупинився, подивився кудись далеко-далеко і, 

повернувшись до сина, сказав: 

– Казка, кажеш? А хочеш, я відвезу тебе у гості до Казки? 

Альберт не міг повірити, що це говорить його тато! 
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– Хочу, хочу! – радісно повторював хлопчик зручно вмощуючись у санчатах. 

І тато швидко побіг кудись праворуч за бабусину хату. Альберт вчепився у 

санчата, щоб не впасти, бо вони майже летіли! Ось промайнули кілька сусідських 

будиночків, потім вони ще кілька разів повертали вулицею, і нарешті завернули за 

останній будинок  у селі і несподівано  опинились у лісі. 

Сполохана ґава, що сиділа на верхівці старого вузлуватого дуба, побачивши 

людей, голосно каркнула і наклонивши голову з довгим дзьобом роздивлялася 

прибульців то одним то іншим оком. «Це вартовий», – подумав Альберт. 

Тато повіз Альберта крізь засніжені дерева і кущі ледь помітною стежкою 

серед високих снігових наметів. Він зупинився, вийшовши до невеликого озера. 

Навкруги панувала абсолютна тиша. Така, що Альберт чув стукіт свого серця. 

Десь з дерева впала купка снігу, що була заважка для тоненьких гілочок. На гілочки 

одразу прилетіли дві синички. Далі пройти було неможливо, бо стежка закінчилася, 

а сніг був дуже глибокий. 

Альберт підвів голову і побачив, що з неба знову летять сніжинки. Вони 

летіли дуже повільно, кружляючи наче у танці. Хлопцю навіть здалося, що він чує 

тиху мелодію, чи це просто був вітер… Він подивився на тата і побачив, що той  теж 

прислухається до чогось, але потім тато тряхнув головою, наче відганяв небажану 

думку. 

А це ж вона співала. Казка! О, як шкода, що вони її не бачили! Вона стояла 

посеред озера у вбранні, що, здавалося було зіткане з безлічі пухнастих сніжинок, 

оповите мереживом  крихітних бурульок, що виблискували наче діаманти. 

Вона співала Казкову Пісню Зими і під цей  спів танцювали сніжинки. 

Синички цвірінькали – підспівували їй на свій лад. У такт мелодії застукотів дятел. 

Альберт навіть зміг розгледіти цю строкату пташку на дереві. А потім, прямо перед 

ними, пробіг біленький зайчик. Він зупинився на хвилинку, нашорошив свої великі 

вуха і потягував  носиком повітря. Та зачувши людей швидко дременув у кущі. 

– Тут справді живе Казка… – захоплено сказав Альберт татові, – чому ти 

раніше не привозив мене сюди? Ти забув про це місце? – але тато нічого не відповів, 

тільки опустив очі і стенув плечима. 

– Ну, нам вже час повертатися, – швидко промовив він, розвернувся і повіз 

Альберта назад, а хлопець обернувся і помахав ручкою на прощання. 

Вони повернулися у бабусину хатинку, коли вже майже стемніло і бабуся вже 

почала хвилюватися, що їх не було так довго. 

– Ми були в гостях у Казки! 

За вечерею, Альберт розповів бабусі все, що вони побачили, почули і відчули 
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у лісі. 

– Ну що, може вже поїдемо додому? – знов почав тато 

– Ні, ще ні… 

– Що ж тоді робитимемо? 

– Почитай мені книжку! 

– Що? 

– Ось, дивись, тут їх ціла коробка. Я майже усі прочитав! 

– Це ж… це ж мої книжки… Де ти їх знайшов? 

– Бабуся дала… 

– Я ж її просив їх викинути, а вона… 

– А вона їх зберегла! Вони такі цікаві! Навіщо ти хотів їх викинути? 

– Ну, розумієш, коли я був малим, то дуже захоплювався казками, різними 

фантастичними історіями, був мрійником… Але мені завжди казали вчителі і інші 

дорослі, щоб я оце кидав ті казочки і починав жити у реальному світі, бо то все 

вигадки, брехня і я тільки марно витрачаю час. Мені ставили погані оцінки, 

сварили… І одного разу я вирішив позбутися і мрій і казок назавжди. 

– І що, ти більше ніколи не мріяв? 

– Бувало, але я одразу відганяв такі думки. 

– Ось, читай! – Альберт витягнув якусь книжку навмання. 

– Ну, добре, я спробую… 

І тато відгорнув Обкладинку. 

Казка всміхалася і зазирала Альбертовому татові у самі очі і навіть кудись 

глибше. Туди, де колись давно тато заховав усі свої дитячі мрії і захоплення. І забув 

про них. Звісно він цього не бачив, але відчував. Відчував її теплий погляд, що 

породжував цікавість, бажання перегортати сторінки і бігти очима за літерами, коли 

у голові виникали різні образи. Віддалятися від реального світу, йти поряд з героями 

книги, співпереживати з ними усі їхні пригоди і врешті, з жалем, перегорнути 

останню сторінку. 

Тато і не помітив, що Альберт вже давно заснув. Він все читав і читав до 

самого кінця. А тоді він сів біля коробки і почав роздивлятися свої старі книжки, 

відкривати, гортати, згадувати і усміхатися, пригадуючи як читав їх уперше. 

Казка не покидала той дім усю ніч. Вона гладила по голові сплячого Альберта, 

навіюючи йому чарівні сни і споглядала за цим дорослим чоловіком, який зараз 

нагадував їй того маленького хлопчика, яким вона його пам’ятала. 

 

Джерело: http://kazka.in/fairytails/oksana-shamray/tale-about-tale.html

http://kazka.in/fairytails/oksana-shamray/tale-about-tale.html
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ХИТРА ЛИСИЦЯ 
(коряцька народна казка) 

 

Сидить одного разу лисиця на березі й 

думає: «Як би це попоїсти свіжої рибки». 

Аж дивиться, по річці колода пливе, а на ній 

дві чайки сидять. 

Лисиця питає в них: 

– Що ви, чайки, робите? 

– Рибу ловимо. 

– Візьміть і мене з собою! 

– Стрибай! 

І стрибнула лисиця. 

Колода перевернулася, чайки полетіли, а 

лисиця впала у воду. 

Понесло її вниз по річці і винесло в море. 

Бачить лисиця – довкола, куди не кинь оком,– вода. 

Тоді вона й каже: 

– Ану, лапи, будьте мені веслами! Ану, хвосте, будь мені стерном! 

Пливе лисиця, як у човні: лапи, наче весла, воду загрібають, а хвіст, наче 

стерно,– туди-сюди, сюди-туди повертається. 

Тільки забула вона хвосту сказати, щоб він до берега кермував. От хвіст і 

править у відкрите море. 

Пливла лисиця, пливла, а берега все не видно й не видно. 

Запливла аж на середину моря. І сама не знає, куди далі пливти. 

Зустрівся їй тюлень та й питає: 

– Куди це ти, лисице, запливла? Либонь, заблудилась у нас у морі? Гай-гай, не 

допливеш тепер, небого, до берега. 

– Сама знаю, куди пливу,– відповідає лисиця,– хочу подивитися, чи є ще звірі 

в морських водах. Чула я, що вас уже зовсім мало залишилося. 

– Неправда,– відповідає тюлень.– Ще багато звіра в морських водах: і нас, 

тюленів, і моржів, і китів. 

– Овва! – каже лисиця.– Поки сама не побачу, нізащо не повірю. Гей, звірі, 

підійміться з морської глибини і ляжте рівненько рядочком до самого берега. Я вас 

полічу. 
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Тут випірнули на поверхню всі тюлені, всі моржі, всі кити і лягли рівненько 

рядочком на воду аж до самого берега. 

Хитра лисиця по спинах тих звірів, наче по мосту, побігла. 

Біжить і лічить: 

– Один тюлень, два тюлені, три тюлені… Один морж, два моржі, три моржі… 

Один кит, два кити, три кити… 

Так по спинах добігла до самого берега. Вискочила на берег і кричить 

тюленеві: 

– Ти правду сказав: вас іще багато, дурних звірів, у морських водах. Через усе 

море можна з вас моста зробити! Ну а зараз пливіть, хто куди хоче, а я відпочивати 

буду! 

Морські звірі попливли, а лисиця шубку з себе скинула і повісила сушити на 

кущик. А хвоста на камінь поклала – хай і він сохне. 

 

Джерело: https://derevo-kazok.org/hitra-lisicja-korjacka-kazka.html 

https://derevo-kazok.org/hitra-lisicja-korjacka-kazka.html
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СІМ’Я ЧАРІВНИКІВ 
(Віталія Савченко) 

 

У цьому невеличкому місті  оселилась я недавно, тому майже нікого ще 

тут не знаю. Відомо мені тільки те, що в затишному будиночку, наприкінці 

вулиці, мешкає сім’я чарівників, а про них розповіла мені моя кішечка Найда. 

Ви, мабуть, подивуєтеся звідки я знаю кошачу мову? Справа в тому, що усі 

казкарі розуміють мову звірів, птахів, рослин, дерев, комах та плазунів. Уміють 

чути, про що говорять гори, ріки, дощ, вітри, тумани, сонце та зорі. 

Здогадалися? Так, я – Казкарка. А тому зручно вмощуйтеся, та слухайте, про 

що вам розкажу. 

Якось прийшла моя кицюня з прогулянки, всілася на канапі та й почала 

неквапливо розповідати де була, кого бачила. Усі знають, що кішки гуляють, як 

самі собі знають, коли хочуть і де хочуть. Отож виявилося, що мої дальні 

сусіди, з розповіді кицьки, тихі та мирні, але зовсім не прості люди з 

несподівано–дивними іменами: дядечко Сон, тітонька Дрімота, бабуся Позіхота 

та двійко хлопчиків–близнюків Сонько 

й Дрімко.  

Кожного ранку бабуся Позіхота, 

човгаючи ногами в теплих вовняних 

тапцях, простувала на кухню й там 

чаклувала над сніданками для малих 

бешкетників Сонька й Дрімка. 

Тітонька Дрімота пила свою улюблену 

каву з вершками та солодким 

квітковим пилком і неквапно 

вичакловувала чарівною паличкою 

сирники та налисники, які  відразу 

блискавично наминав дядечко Сон 

запиваючи полуничним чаєм. 

Ось так починався кожен, чи 

майже кожен, ранок чарівників. Далі, 

найменші з родини бігли до школи, чи 

гратися, а їхні батьки та бабуся 

займалися різними поважними 
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чаклунськими справами. Здебільшого вони починали працювати в другій 

половині дня. Мушу сказати, що в цьому будинку є чарівне дзеркало, за 

допомогою якого, якщо потрібно, чарівники спостерігають за життям інших 

мешканців містечка. А віддзеркалює воно саме ті будинки, де є немовлятка, 

дошкільнята, літні дідусі й бабусі, чи хворі люди. 

– Мабуть, піду погляну, чи не пора нашим містянам подрімати, – 

промовила тітонька Дрімота, відволікаючись від приготування смачного 

яблучного повидла на зиму. 

– І я з тобою, – підтримала її бабуся Позіхота, відкладаючи вбік плетення 

камізельок для онуків. Вона завжди після сніданку займалася плетенням. 

– Якщо будуть потрібні мої послуги, то покличте. – Озвався дядечко Сон 

визираючи з–поза газети, котру полюбляв щоранку читати, щоб бути в курсі 

всіх містечкових та й світових новин. 

– Гаразд, покличемо, – відповіли чарівниці й попрямували до горішньої 

кімнати, де стояло чарівне дзеркало. 

Тітонька Дрімота раз у раз 

занотовувала в записничок адреси 

будинків, котрі показувало чарівне 

дзеркало. Бо саме там сьогодні була 

найпотрібніша допомога чарівників. 

– Що ж, пора наповнити наші 

торбинки чарівним дрім–порошком, та й 

можемо вирушати, – сказала тітонька 

Дрімота. 

– Так, і не забути б ще плащі–

невидимки, – додала бабуся Позіхота. 

– Авжеж, добре,що нагадала. Ось 

цей аркуш передай будь ласка Снові. Тут 

адреси, де потрібне його вміння. 

– Гаразд, – погодилася бабуся, 

взяла аркуш і подалася до кухні. 

Незабаром всі троє вийшли на ґанок, одягли плащі–невидимки та, ніби 

розчинилися в повітрі. В будинках, то там, то тут, нараз втихли малюки, 

позасинали хворі дітки й дорослі, задрімали поважні старенькі. Тітонька 

Дрімота щедро посипала чарівним дрім–порошком дитячі подушечки, щоб діти 

бачили барвисті й солодкі сни, бабуся Позіхота пильнувала, щоб ніщо не 
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заважало містянам дрімати й, вичакловувала чарівною паличкою невагомі 

сріблясто–прозорі серпанки й огортала ними своїх підопічних. Дядечко Сон 

мандрував від оселі до оселі й награвав на чарівній сопілці диво–мелодії, що 

усіх гойдали, заколісували лагідним спокоєм. Кожного дня, в полудневий час, 

містечко, наче за помахом чарівної палички, хоча насправді саме так і було, 

поринало у не довгий, проте здоровий та спокійний сон. 

Після короткого відпочинку містяни поверталися до своїх звичних справ 

свіжішими, бадьорішими, здоровішими й витривалішими. А добрі чарівники, 

виконавши свою денну роботу, задоволені поверталися до свого дому, де їх вже 

очікували зголоднілі пустуни–близнюки Сонько й Дрімко. 

Щовечора відбувалися ще цікавіші події. Бабуся Позіхота діставала з 

великої скрині кольорові мішечки із зорями й віддавала їх близнюкам. Вони 

всідалися на приручених сов верхи й летіли у височінь вечірнього неба, де 

розсипали зірнички мерехтливими блискітками. Дядечко Сон поважно 

відкривав чималу валізу, виймав з неї серпик місяця, натирав його до блиску, і 

відправляв у щедро засіяне зорями небо. В цей же час тітонька Дрімота 

мандрувала від хати до хати й вичакловувала  для кожної родини добрі, 

кольорові сни. А вже під ранок дядько Сон брав собі драбину, вибирався нею 

до самого неба, та й знімав з нього місяця, протирав чистим рушничком і ховав 

назад до валізи. Бабуся Позіхота сідала на зефірну хмаринку й змітала мітлою з 

неба зорі в кришталеве відерце. Далі віддавала тітоньці Дрімоті, а та купала їх у 

гірській річці, вимивала від зоряного пилу й просушувала на ранковому 

сонечку, простеливши під своїми вікнами мережку з туману. Потім знову 

зсипала зорі в барвисті мішечки, та ховала до скрині. 

Так минали день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем і рік за 

роком. Аж одного дня з’явився в наших краях злий чаклун Мор. Дуже йому не 

сподобалося тутешнє розмірене спокійне життя. Захотілося чаклунові все 

перевернути з ніг на голову, добряче накапостити, завдати болю, лиха й сліз 

жителям мирного містечка. 

– Ох, не подобається мені тут! Усе так правильно, так спокійно, що аж 

нудить. Тьфу! Ось я вам влаштую веселе життя, начувайтеся! – злісно 

розмахував кістлявими руками в повітрі. 

Погрози свої він підкріпив чорним чаклунством, злими чарами. Всіх між 

собою пересварив. Наслав на людей хвороби, злість та ворожнечу. Викрав 

місяць і зорі та й заховав їх у своїй чорній скрині. Ночі стали темними й 

моторошними. Вдень було не краще, бо й сонце Мор заховав за сірими 
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важкими хмарами, закував чорними ланцюгами. Стало тоскно й сумно. Жителі 

ходили злі, непривітні та понурі. Усі барви поблякли довкола, тому додалося 

роботи добрим чарівникам. Почали вони радитися, думати й гадати, як того 

злого чаклуна прогнати. 

– Ото лихо та напасть, – бідкалася бабуся Позіхота. 

– І де він на нашу голову взявся? – розмірковував дядечко Сон. – 

Лиходій–злодюжка! 

– Може в книзі Мудрості, щось про нього сказано? – раптом вголос 

спитала тітонька Дрімота. – Ану ж піду гляну. 

– Останніми днями в нашому місті стільки неприємностей, – похнюплено 

промовив Сонько. 

– Еге ж. Ніхто ні з ким не грається. Малюки й малючки хворіють, а коли 

ні, то вередують та плачуть. А дорослі тільки те й роблять, що лаються, 

ображають одні одних. Збожеволіти можна від тих сварок, суперечок, образ та 

плачів, – додав Дрімко. 

– Може б ми трішки за Мором пошпигували, мов детективи? Тоді вже 

напевне будемо знати його звички й слабкі місця. – запропонував Сонько. 

– Справді! Розвідаємо, чого він боїться, чого дуже не любить. А тоді 

влаштуємо йому «сюрприз», та такий, щоб він дременув кудись, якнайдалі від 

нашого міста, – підтримав Дрімко брата. 

– Діти, це дуже небезпечно, – застеріг татусь Сон. – А що, коли він вас 

викриє, та впіймає? Лиха не оберемось. Забудьте про шпигунство, це робота 

для дорослих. 

– Ми також чаклуни, татусю, дарма, що малі, придумаємо, як не 

потрапити в халепу, – запевнив Сонько. 

– Ні, і ще раз ні, – строго сказала бабуся. – Такі справи для дорослих 

чаклунів. Навіть з нами усяке може трапитись. Мор дуже лихий чаклун. Колись 

про нього погана слава світом ходила. Ох, давно ж це було, вже й не пригадаю 

хто й як тоді вигнав його з наших країв. Довго про нього нічого люди не чули, 

вже й призабули. А тепер він знову з’явився, жахи та хвороби на людей 

насилає. 

За якийсь час тітонька Дрімота вийшла зі своєї кімнати й стомлено сіла на 

канапу. 

– Ну що, голубонько, чи ти вже знаєш, як нам позбутися лихого чаклуна? 

– спитала бабуся Позіхота. 

– Знати знаю, от тільки нема в мене всіх потрібних складників, щоб 
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зробити чар–пил, за допомогою якого ми проженемо злого Мора з міста. 

– Що саме потрібно? – в свою чергу запитав дядечко Сон. 

– Ось тут я усе написала, – промовила тітонька Дрімота, виймаючи з 

кишені складений аркуш паперу. – Гадаю, що діставши все це, я зможу 

приготувати чар–пил. А тоді вже розкажу спосіб, як ним викурити Мора 

назавжди. 

– Чи можемо й ми допомогти? – спитали в один голос Сонько й Дрімко. 

– Так, мої любі, для вас також знайдеться робота, – відповіла матуся 

Дрімота, – тільки гуртом ми можемо здолати зло. Отож слухайте, зачитую 

список усього, що потрібно: пелюсточки гарного настрою, краплинки радості, 

промінчики любові, крихточки віри, стебельця надії, зернинки добра, ниточки 

здоров’я, пір’їнки щастя, листочки впевненості, гілочки сміливості, камінчики 

правди, намистинки спокою, дрібочки поступливості, подихи мрії, піщинки 

легкості. 

– Та де ж усе це брати? – спитав здивований Сонько. 

– У снах, мої хороші, тільки у снах це все, ще залишилося, бо в нашому 

місті зараз панує лиш суцільне зло, щедро насіяне Мором. 

– Як будемо діяти? Потрібний план, – озвалася бабуся Позіхота. 

– Усі названі складники розділимо порівну між собою, – відповів дядечко 

Сон. – На кожного припадає по три назви. От гуртом усе й віднайдемо. 

– Але як віднайти? І що з цим усім потім робити? – поцікавився Дрімко. 

– Ось тут починається найцікавіше. Адже сни, це наша чарівна територія, 

Мор не має влади над нею. Тільки ми можемо занурюватись у сни людей, 

тварин, птахів, комах і навіть рослин. Тому кожен з нас шукатиме в снах 

дорослих та дітей потрібні нам складники. Коли ж знайдемо, то я перемелю їх у 

млинку часу, додам інший чарівний пилок, що маю в запасі, а вже тоді 

утвореним чар–пилом ми зможемо здолати Мора, та його злі чари. 

Незабаром, чарівники снів розлетілися містом. Вони зазирали у сни 

містян і по крихтах збирали все потрібне для приготування чар–пилу. А злий 

Мор тим часом навіть не здогадувався, яка халепа на нього чекає, тішився зі 

своїх капостей та витівок. 

– Ото я молодець, усіх пересварив, усіх образив, усім насолив. Довкола 

тільки похмурі обличчя, заплакані дітиська, всі злі та вередливі, хворобами й 

неприємностями, аж кишать на кожному кроці! Чи ж не краса??? Ось таке 

життя мені до вподоби. Тепер я тут паную! – голосно реготав злий, чорний 

чаклун, аж повітря здригалося від того страшного реготу. 
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Тим часом, чарівники снів помалу наповнювали мішечки цінними  

складниками. Чи не найбільше старалися Сонько й Дрімко. Вони першими 

принесли зі снів дітей усе замовлене матусею Дрімотою. Дядечко Сон теж 

доволі скоро наповнив свій мішечок, за ним тітонька Дрімота зібрала свою 

торбинку. Найменше щастило бабусі Позіхоті, мабуть через те, що вона вже 

старенька й недобачає. Та невдовзі й вона все зібрала. Тітонька Дрімота 

ретельно склала знахідки до млинка часу й крутнула ручку шепочучи лише їй 

відомі чарівні слова. Несподівано млинок часу засяяв усіма барвами веселки й 

звідкілясь полинула неймовірно гарна мелодія, а з горлечка млинка посипався 

сріблястий чар–пил у дбайливо підкладену оксамитову торбинку. За кілька 

хвилин мелодія стихла, млинок перестав сяяти й молоти, а в торбинці міріадами 

блискіток переливався чар–пил. 

– Все готово! – задоволено промовила тітонька Дрімота. – Тепер саме час 

розділити мливо всім порівну. 

– Нумо, візьміть кожен по торбинці , – сказав дядечко Сон, й усі врочисто 

взяли торбинки до рук. 

– А тепер слухайте уважно, – заговорила тітонька Дрімота. – Мусимо 

розділитися й полетіти в різні кінці міста. Я на схід, Сон на захід, Сонько на 

північ, Дрімко на південь, бабуся Позіхота стане в центрі. За моєю командою, 

всі підіймаємось у повітря й засвіченими чарівними паличками утворюємо над 

містом велетенський купол. Тоді одночасно висипаємо чарівний пил з торбинок 

тричі проказуючи слова: 

Хай розтануть на завжди 

Злого Мора всі сліди. 

Хай піде від нас нещастя, 

Зникнуть лиха та напасті. 

Чари хай пропадуть злі, 

Хай щасливі стануть всі! 

Спокій хай до нас вертає, 

А все місто розквітає. 

Як тільки чарівники проказали заповітні слова, як над містом піднявся 

такий сильний вітер, що аж дерева гнулися до землі. Утворився величезний 

вихор, що захопив будинок Мора й закрутив його в чудернацькому танці, та так 

швидко, що за якусь мить, той зник без сліду, ніби його ніколи й не було. Враз 

місяць і зорі вернулися на свої місця. Розступилися чорні хмари і яскраве 

сонечко вирвалося на свободу. Далі почало зазирати у кожне віконце численних 
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будиночків міста й, лоскочучи, будити заспаних людей, даруючи гарний 

настрій. Весело заспівали пташки сповіщаючи мешканців, про кінець 

панування Мора. Люди відчиняли вікна, посміхалися одне одному й бажали 

доброго ранку. Вдихали аромат неймовірно красивих квітів і поспішали у своїх  

справах. Галасували дітлахи, розбігаючись в дитсадки та школи. 

Наші добрі чарівники лагідно посміхалися, мружачись від неймовірного 

задоволення. Нарешті все владнається, місто заживе своїм звичним розміреним 

життям. Буде мир, буде спокій, буде радість, буде добро. Люди будуть 

щасливими та здоровими! 

 

Джерело: http://kazka.in/fairytails/vitalia-savchenko/simya-

charivnykiv.html 

http://kazka.in/fairytails/vitalia-savchenko/simya-charivnykiv.html
http://kazka.in/fairytails/vitalia-savchenko/simya-charivnykiv.html
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ДВАДЦЯТЬ П’ЯТЬ БРАТІВ 
(українська народна казка) 

 

Жив, де не жив, та десь-таки на круглому світі жив один чоловік, а в того 

чоловіка було двадцять п’ять синів. Видите, як тяжко й виговорити – «двадцять 

п’ять синів», а подумайте собі, як тяжко такій купі дати щодня їсти, 

постаратися, аби те чи інше не ходило голе, аби не лишилося вічним дурнем, 

аби знало читати й писати – досить думок для одного вітця. Скільки має бити 

собою чоловік, у котрого так багато дітей! Правда й те, що у такій родині є на 

кого подивитися, та й робота спориться, де до неї візьметься аж двадцять п’ять 

пар рук! 

Та доста й того, що не нарікав ні той чоловік на своїх синів, не нарікали і 

сини на свого вітця. Жили собі у мирі та злагоді. 

Хлопці підросли і дали собі слово, що всі двадцять п’ятеро поженяться 

разом, візьмуть дівок із одної хижі – з такої, де буде не менше й не більше, як 

двадцять п’ять сестер. І ще по-братерському домовилися, що будуть брати 

дівок з відповідним віком – кажім так: найнижче, аби наймолодша випала 

наймолодшому. 

Коли вирішили се, пішли до свого нянька. Заговорив за братів 

найстарший: 

– Няньку солоденький, ми хочемо женитися, але за одним разом, на однім 

весіллі, та й хочемо взяти собі дівок із такої хижі, де живе не менше і не більше, 

як двадцять п’ять сестер. Ми самі не годні розійтися по цілому світу в двадцять 

п’ять сторін, а тому просили нянька, аби був такий добрий і пішов один глядати 

чоловіка, у котрого було би двадцять п’ять дочок на відданні. Ми знаємо, що то 

нелегке діло – найти двадцять п’ять сестер під одною стріхою, що доки 

найдеться десь таке гніздо, доведеться зміряти не одну дорогу. Та радимо 

нянькові взяти у мандрівку пару залізних постолів і повну тайстру грошей. 

– Дорогий мій синку, я радо вчиню те, що від мене просите, і, може, й 

пощастить найти вам двадцять п’ять сестер під одною стріхою. Але мусите 

терпіти і чекати, скільки буде треба, бо чоловік і сам не знає, коли вернеться з 

такої дороги. 

Сини залишилися, а старий пустився у далекий світ. За рік сходив усі краї 

вздовж і впоперек, але, чи повірите мені, ніде не знайшов стріхи, під котрою 

було б якраз двадцять п’ять дівчат. Траплялося йому найти хату, навіть не одну, 
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де жило двадцять три або двадцять чотири сестри, а от на двадцять п’ять – ніде 

не міг надибати. 

Мандруючи по світу, той чоловік витратив повну тайстру грошей і сходив 

залізні постоли. Засмучений, рушив додому. Ішов, ішов – і по дорозі ще 

завернув у одне село. То було в неділю, і неборак подумав собі, що хоч 

посидить із людьми. Зайшов до корчми й на останні гроші узяв поїсти і випити. 

Розвеселивши трохи тіло й душу, пішов чоловік далі. Йде і видить: один 

селянин оре аж двома плугами. А я вже казав, що то була неділя. Підійшов 

чоловік ближче – ґазда старий, як він. 

– Чоловіче добрий, та хто чув таке – орати в неділю, на очах у всіх 

людей? – озвався подорожній. 

А ґазда відповів: 

– Ей, дорогий брате! У мене таке діло, що я змушений орати і в неділю, 

бо маю двадцять п’ять доньок, і треба добре ґаздувати, аби всіх повіддавати, не 

пустити їх по світу повітрулями. 

Вчувши такі слова, чоловік дуже зрадів і одразу каже: 

– Ну, чоловічку, стільки би біди! Знайте, що у мене двадцять п’ятеро 

синів. Я й мандрую уже цілий рік, аби найти двадцять п’ять сестер під одною 

стріхою, бо мої сини вирішили так, що візьмуть собі двадцять п’ять сестер із 

одної хижі. Та як собі гадаєте, чи дали би доньок за моїх синів? 

– Дуже радо, – відповів старий. 

Довго не домовлялися, бо обоє мали однакову журу. Призначили день, 

коли двадцять п’ятеро братів мають прийти сватати двадцять п’ять сестер, а 

потім повінчатися із ними. Тепер наш чоловік ішов собі додому посвистуючи. 

Дома леґені з великої радості не знали що й казати, як дякувати долі, що 

нянько їм приніс таку щасливу звістку. Всі сини, а з ними їх старий, осідлали 

коней і поскакали свадьбувати. Уже за плечима лишилося чимало дороги, треба 

було і перепочити, коли заговорив наймолодший брат, що вмів передбачати: 

– Станьте лишень, хлопці! Ми забули дома обміркувати одне діло. Адже в 

нашій хижі – всього одна кімната, де ми всі розмістимося в ній, як приведемо 

молодих жінок? Мені спало на думку, що найліпше буде, як я тепер вернуся 

назад і найму в селі хоч десять хат, де уже намістимо своїх жіночок. А ви не 

чекайте, щасливо їдьте далі – лиш привезіть на моєму конику й мою наречену. 

Та, дорогі брати, скажу ще одне, а ви собі добре зарубайте на носі, що буду 

казати, бо як учините не так – з того буде велика біда. Дорогою додому не 

ставайте ніде ночувати, як би пізно не було. Їдьте далі й далі, доки не 
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зупиниться мій кінь із моєю судженою. Там можете спокійно зійти собі з коней 

і перепочити. На іншому місці зазнаєте великого лиха. 

Тоді двадцять четверо братів і їх старий нянько поскакали далі, а 

наймолодший брат вернувся назад, у своє село. 

Леґені щасливо добралися до того чоловіка, що мав двадцять п’ять 

доньок. Молодята скоро повінчалися і справили велике весілля. А по всьому 

тому брати посідали з молодими жінками на коней. На коника наймолодшого 

брата сіла його суджена – сама, і поскакала спереду, ведучи за собою весільний 

народ. 

Довго вони неслися на конях і зрештою надибали велику рівнину, де була 

дуже красна паша. Села не виділи ніде – ні близько, ні далеко, і тяжко було 

сподіватися, що до потемків найдуть якусь стріху, аби заночувати. Зміркували 

так, що ліпше залишитися на ніч тут, на лузі, де росте така густа трава. 

Позлізали з коней, пустили їх пасти, а самі розклали собі ватру. На біду, вони 

забули, від чого їх застерігав наймолодший брат. 

Але найменша сестра не лишилася при них, бо мудрий кінь заніс її далі – 

на добрий постріл із рушниці – й аж там зупинився. Дівка зійшла з коня і 

ночувала сама. Правда, ніхто не звернув уваги, що серед них немає нареченої 

наймолодшого брата. 

На ранок пробудилися двадцять чотири молоді пари, розглядаються і – 

най вас Бог спасе від такого! – так перелякалися, що не могли вимовити й 

слова: увесь луг, де спали, був обкладений страшним вогняним муром, і 

вибратися звідти було неможливо. Лише тепер прийшов їм на гадку наказ 

наймолодшого брата, бо помітили, що його нареченої серед них нема. 

Забідкалися – що з ними тепер буде! А тут з’явився, наче з-під землі, пекельний 

Люцифер і як загойкає на них: 

– Та хто вам давав дозвіл розкладатися на ніч на моєму лузі? Зараз 

повибираю із вас душі! 

Перелякані на смерть, брати й сестри почали просити, аби Люцифер 

перебачив, бо темна ніч їх застала в полі, не знали, куди йти, а вони віддячаться 

найстаршому чортові – і сяк і так, що не пошкодує! Люцифер вислухав усе те 

до кінця, і добре припалося його чорній душі, що бідолахи так мучаться. А коли 

увидів, що вже зійшло із них сім потів, заговорив: 

– Ну, я перебачу, але з одною умовою: поверну вам життя, коли 

підпишете чорним по білому, що віддасте мені свого наймолодшого брата, 

котрий зостався дома. Ліпше поплатіться ним одним, чим вам – сорока 
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дев’ятьом – іти на той світ. А не пристанете на мою умову, то пропадете тут усі 

– разом із вашими кіньми! 

Ой, із тяжким серцем брати підписали Люциферу папір, що віддають 

йому свого наймолодшого братика, котрий зостався дома. Для більшої певності 

ту цидулу мусив підписати і старий. 

Улагодили вони все з Люцифером, і тоді чортисько подув у бік вогняних 

мурів. Вони одразу зникли, й весілля могло продовжувати свою подорож. На 

добрий постріл із рушниці знайшли й наречену найменшого брата і почали собі 

дорікати: «Ей, треба було нам заночувати тут, а не там!» Але найменшій 

сестриці не сказали й слова, що трапилося з ними. 

Ледве встигли продати Люциферові наймолодшого брата, як той уже 

знав, що вони зробили, бо він усе відав наперед. Неборак подумав: «Ліпше мені 

піти самому пошукати чорта, як чорт має забрати мене». І одразу рушив у 

дорогу. 

Ішов дуже швидко, що вже й не чув під собою ніг. І раптом зустрівся з 

рідними братами. Наречена здалеку до нього усміхалася. Але коли хлопець вже 

був зовсім близько, з’явився страшний змій, схопив її в пазурі й поніс. 

Наймолодший гірко пожалівся на братів і на старого нянька, що вони продали 

його Люциферові. Навіть не відклонившись, скочив на коня і понісся геть. 

Доскакав до того місця, де його брати зупинялися на ніч. Там уже стояла 

височезна скеля. Хлопець виліз на самий вершок, аби роздивитися, що видно 

навколо. Глип, а на вершку стоїть якась колиска, а у тій колисці – файна-

префайна дівка, що не має іншої роботи, лише колисатися. Підійшов леґінь 

ближче, а то – його суджена! Він так здивувався, що не міг заговорити. 

– Ти мене шукаєш, милий? 

– Я шукаю Люциферів замок, – пояснив їй хлопець. – Брати продали мене 

Люциферові, і я собі подумав, що ліпше мені самому піти до чорта, як чорт має 

забрати мене. А ти що тут робиш? 

Дівчина відповіла: 

– Видиш, я тепер – Люциферова донька. Він одразу не поніс мене в палац, 

а наказав, аби я спочатку виколисалася на кам’яній скелі. Та вже дещо знаю. 

Якщо тепер підеш до Люцифера, він вкоротить тобі життя. Тому слухайся мене. 

Наймолодшому братові дуже полюбилося, що й наймолодша із сестер, 

подібно до нього, володіє чарами. 

Помалу смеркалося, і дівчина сказала: 

– Тепер можеш іти до Люцифера і показатися йому. Признайся чесно, що 
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ти хлопець, котрого він купив від двадцяти чотирьох братів. На то чортисько 

стане тебе пригощати, але ти нічого не їж і не пий, а попроси собі роботу – 

кажи, що дуже любиш працювати. Се припаде йому до дяки, і він тебе не 

рушить: хто би вбивав такого, що хоче робити, а не хоче їсти? Роботи не бійся, 

бо я тобі буду в усьому помагати. Служити доведеться усього три ночі – на 

тому кінець. Як перебудеш свою службу, то не бійся, біди не зазнаєш. І ще не 

забудь: за той час Люцифера буде трусити злоба, хоч говорити із тобою він 

буде дуже мило. 

Дістав леґінь ті добрі поради, пішов до Люцифера і чесно признався, що 

він – той самий хлопець, котрого продали двадцять чотири брати. Признався і в 

тому, що він не хотів ховатися вдома і прийшов до нього сам, із власної волі. 

Якби найшлася тут якась робота, то радо взявся би за неї. 

– То вже мені любиться, – озвався Люцифер. – Ото дуже красно, що 

відразу просишся в роботу. Видно, що ти – роботящий хлопець. Такого мені й 

треба. Але на роботу ще маєш час. Спершу поїж, попий! 

– Дякую за вашу доброту, – відповів леґінь, – але я не голоден та й пити 

ще не хочеться, ліпше би щось поробив. 

– Ей, ти добрий хлопець! – почав його хвалити Люцифер. – Ну, та не буду 

тебе дуже припрошувати, раз ти не жадаєш ні їсти, ні пити. А як сверблять руки 

до роботи, то за одну ніч посади в густому дубнякові цілу винницю – на 

двадцять миль довгу, на п’ять миль широку. Дуби повитягуй разом із корінням і 

красно поскладай. Розчищене місце покопай і до завтрашнього ранку засади 

лозою, вирости з неї виноград і принеси мені на стіл грона трьох сортів на 

трьох окремих тарілках. Тоді й приголосишся, що винниця посаджена, а ще 

посеред неї збудована винарня – така велика, як палац. Але коли те, що я 

переповів, до ранку не зробиш, тоді, сине мій, не думай далі жити! 

Ну, та й леґінь якраз собі думав – як лишитися живим, бо про таку роботу 

ніколи й не чув. Коли вислухав чортиська, то гадав, що нараз на тім місці серце 

йому перестане битися. 

Вийшов від Люцифера такий, ніби його товстою ґирлиґою та ще й 

сукуватим кінцем по голові вдарили – аж в очах потемніло, і не видів ні вперед, 

ні взад. Лишень коли надворі на нього повіяло свіжістю; помалу протямився і 

подибав далі. Вибрався з бідою на кам’яну скелю, де жила його суджена, і 

розповів їй, що він мусить до ранку зробити. 

Дівка розраджувала хлопця, казала, най не журиться, бо вона поможе, най 

іде собі спокійно спати – і все буде добре. Потому вона вийняла з пазухи 
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сопілку, тричі свиснула – і коло неї з’явилося стільки чортів, як трави. 

– Яка твоя воля, повелителько? – спитали вони. 

– Моя воля така, аби на місці тої дубової хащі за одну ніч виріс 

виноградник – на двадцять миль довгий, на п’ять миль широкий. Усі дуби 

разом із корінням повинні бути вирвані й красно складені, а посеред винниці 

має стояти і винарня, та така велика, як палац. До завтрашнього ранку виноград 

мусить достигнути… 

– Буде зроблено! – відповіли чорти. 

Гей, як узялася до роботи ота тьма чортів! 

Кинулися вони на гущавину, висмикували дубиська, як коноплі, й красно 

складали в купи. Потім перекопали розчищене місце, швидко засадили 

виноградною лозою і звели винарню, та таку велику, як палац… Тяжко й 

повірити, та правду вам кажу, що другого дня рано, на восьму годину, все було 

готове. 

Дівчина розбудила свого нареченого та й каже йому: 

– Ну, виноград є. Тут маєш три тарілки, зірви тепер грона трьох сортів, 

поклади на тарілки і понеси Люциферові. Він тебе спитає, у кого ти вчився так 

робити, а ти кажи, що такий вродився, і не їж, не пий у Люцифера нічого! 

Наймолодший брат узяв три тарілки, спустився у винницю, найшов там 

виноград трьох різних сортів, зірвав із кожного по грону, поклав на тарілки і 

заніс до Люцифера. 

Але тому не дуже подобалося, що леґінь старанно виконав усе, що йому 

наказував. Правда, не виказував, що сердиться на хлопця, замість того дуже 

припрошував його, аби їв і пив. Хлопець відповів: 

– Дякую за вашу доброту, але я не годен ні їсти, ні пити, бо дуже 

змучився вночі за роботою. 

– Ну, коли не можеш ні їсти, ні пити, то бодай скажи мені, леґеню: у кого 

ти вчився так добре робити? 

– А я таким вродився, – сказав йому наймолодший брат. 

– Добре, можеш іти геть. А увечері будь тут – дістанеш новий наказ! 

Леґінь лишив Люцифера і виліз на скелю, де жила його дівчина. 

А увечері чортисько наказав: 

– До завтрашнього ранку ти маєш збудувати із патичок міст на тридцять 

миль довгий. По обох боках мосту мусиш посадити всяких порід дерева, аби 

вони стояли на п’ять сажнів одне від одного. Кожне дерево має зацвісти, а на 

кожному вершку має свистати потя, і кожне потя має бути різне. Як сього не 
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буде, завтра тобі не жити! 

Вислухав неборака Люциферів розказ і дуже зажурився – так зажурився, 

що й не знав, як вийти із світлиці, не міг потрапити на двері. Потому якось їх 

намацав, вийшов надвір – і в плач. Сльози полилися, як дощ. Ой, таку роботу 

один чоловік зробити не годен, хоч би зараз ту душу віддав! Поскаржився 

нещасник своїй нареченій, а вона одразу його розвеселила: 

– Не журися, солодкий леґенику, я тобі поможу, а ти лягай собі та спи. 

Вийняла із пазухи сопілку, тричі свиснула – і коло неї з’явилося стільки 

нечистої сили, як у хащі листя. 

– Яка твоя воля, повелителько? – зазвідали чорти. 

– Моя воля така, аби ви до завтрашнього ранку збудували міст на 

тридцять миль довгий, по обох боках мосту насадили всіляких дерев – рівно на 

п’ять сажнів одне від одного, і аби ті дерева цвіли, а на вершку кожного 

заспівало потя, але потята мають бути різними, як і самі дерева. 

– Буде сповнено! – гаркнули чорти. 

На ранок, як було наказано, міст стояв готовий. 

Як вийшов Люцифер із свого палацу, як увидів міст, а на ньому дерева в 

цвіту, та як зачув різні потячі голоси, то дуже здивувався: той леґінь – великий 

майстер! 

– Ей, леґеню, та скажи мені, у кого ти вчився, що все вмієш робити? 

– Я такий вродився! – відрубав слуга. 

– Добре, можеш іти геть, – дозволив Люцифер. – А увечері будь тут – 

дістанеш новий наказ! 

Увечері хлопець зайшов до Люцифера, а той прийняв його дуже мило, 

хотів догодити, припрошував до столу – їсти й пити. Але хлопець не хотів 

пригощатися. Замість того, він почав просити роботу. Люцифер знову похвалив 

леґеня за те, що він так поводиться, бо, що й казати, добрий то слуга, котрий не 

їсть, не п’є, а просить роботу! І найстарший чорт придумав нове діло. 

– Ну, слуго мій, будеш сеї ночі стерегти у стайні одну стару кобилу, але 

сторожи, як свої власні очі, бо коли хтось її вкраде, тобі зараз кінець! 

Леґінь сього разу вже не зажурився, пішов до нареченої і спокійно 

переповів їй, що, зрештою, дістав легку роботу – треба лишень стерегти стару 

кобилу, аби її не вкрали зі стайні. 

– Йой, милий мій, не дуже потішайся, бо сеї ночі буде тобі тяжко, як ще 

ніколи не було: стара кобила – то сама Люциферка, і ти ледве встигнеш 

переступити поріг стайні, як вона тебе уб’є. Так вимудрував той старий 
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чортисько! Інакше він не міг тебе перехитрити – не знав, як тобі вкоротити віку. 

Але збудешся й сеї тяжкої біди, як будеш мене слухати. Іди до коваля, най 

викує тобі залізну палицю, залізні остроги й залізну вуздечку. Із тим усім 

вертайся назад. Я закручу тебе у двадцять буйволячих шкур, між шкурами 

понасипаю попелу, а самі шкури витикаю глицями. Так ти зайдеш у стайню. 

Кобила зразу заірже, прискочить до тебе, зачне кусати і рвати буйволячі шкури. 

За той час гати її, як можеш, залізною палицею – по очах, по писку. Коли 

кобила зірве з тебе двадцяту шкуру, накинь їй на голову залізну вуздечку, сядь 

на хребта, а гострими острогами так стисни в боки, аби з проклятої дух вийшов. 

Тоді вона впаде на коліна, а ти зіскочи на землю, вибіжи зі стайні та й – просто 

сюди. 

Так воно і сталося. Леґінь дав ковалеві викувати для себе залізну палицю, 

залізні остроги й залізну вуздечку. Наречена зашила його у двадцять 

буйволячих шкур і ще раз наповіла, що має чинити. Зайшов леґінь у стайню, а 

стара кобила заіржала та як прискочила, то із буйволячих шкур аж шмаття 

полетіло. Але хлопець добре пам’ятався, він зі страху розуму не втратив. 

Минуло добрих півгодини, доки вискочив із стайні та й полетів вітром до своєї 

дівчини, аби розповісти про ту страшну бійку. 

Вислухала дівчина і каже: 

– Знаєш що? Мені видиться так, що ти зробив не все – вона ще у силі і 

лише прикинулася мертвою. Та ніколи довго говорити, ліпше біжім звідси, бо 

Люциферка вже знає, що усі поради давала тобі я, і тепер нас будуть доганяти. 

Раненько, як зоріло, побита кобила зайшла до Люцифера й розповіла, що 

трапилося. 

– Не сиди, – кричала вона чоловікові, – біжи скоро за ними, злови їх обох 

і зітри геть на мак! 

Люцифер одразу полетів, як змій. 

Біжать наші втікачі, біжать – і враз дівчина каже: 

– Глипни лишень, мій милий, назад! Чи не женеться хтось за нами? 

– Виджу, моя мила, женеться за нами якась синя хмара. 

– Ну, раз ти видиш синю хмару – знай, що то Люцифер. Але ми його 

перехитримо! Ти обернешся на старого діда, а я – на нивку проса. Ти з тої 

нивки будеш зганяти потят. Чортисько спитає – чи не видів ти, як сюди 

проходили один леґінь і одна дівка. Маєш відповісти, що так, видів їх, але ще 

тоді, коли на сій нивці виорював першу борозну. Люцифер зміркує, що то було 

давно – і вже йому ніяк нас не догнати. Та й рушить назад, а ми обернемося 
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знову на тих, ким були, й поспішимо далі. 

Так і сталося. Леґінь обернувся на старого діда, а на місці дівки появилася 

красна нивка проса. Прилетів Люцифер і, ледве дихаючи, каже: 

– Гей, чуєте, діду! Ви не виділи, як сюди проходили один леґінь і одна 

дівка? 

– Ой видіти видів, але ще тоді, коли на сій нивці виорював першу 

борозну. 

Люцифер повернувся лицем у той бік, звідки прилетів, і рушив додому. 

Там розповів Люциферці, як він походив. 

– Ей, ти, старий осле! – закричала жінка. – Той дідо й був леґінь, а нива 

проса – дівчина! 

Люцифер розсердився: 

– Якщо я осел, виходить – ти мудріша, тоді біжи за ними сама! 

Люциферка стала нарікати, що вона побита й не може пускатися в далеку 

дорогу. 

Чортисько подумав, що ліпше йому чимскоріше щезнути з-перед 

жінчиних очей, і знову полетів наздоганяти втікачів. 

Молодий леґінь і молода дівчина були вже геть далеко, бо вони ще мали 

добрі ноги. Та дівчина відчула, що біда, і каже: 

– Глипни лишень, мій милий, назад! Чи не женеться хтось за нами? 

– Виджу, моя мила, знову женеться синя хмара. 

– То Люцифер! Зараз він нас дожене, треба рятуватися: ти перемінишся в 

млинаря, а я – в старий-престарий млин, на якому й драниці прогнилі. Люцифер 

зазвідає, чи не видів ти, як сюди проходили один леґінь і одна дівка. Ти маєш 

відповісти, що так, видів їх, але ще тоді, коли почав тесати перший сволок до 

свого млина. Чортисько поміркує, що то було давно – і вже йому не догнати 

нас, та й рушить назад, а ми обернемося знову на тих, ким були, й побіжимо 

далі. 

Так і сталося. Леґінь перемінився на старого млинаря, а там, де стояла 

його дівчина, з’явився старий-престарий млинисько. 

Прилетів Люцифер та й поспіхом звідає: 

– Гей, чуєте, діду! Ви не виділи, як сюди проходили один леґінь і одна 

дівка? 

– Ге-гей, видів, але ще тоді, коли почав тесати перший сволок до сього 

млина. 

І Люцифер повернув додому. Тільки показався Люциферці на очі, як вона 
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помітила, що він повернувся з порожніми руками: 

– Тепер скажу, що ти ще більший дурень! Мушу доганяти їх сама! 

Вона вітром вихопилася навздогін молодятам. 

А дівчина знову каже хлопцеві: 

– Глипни лишень, мій милий, назад! Чи не видиш дещо? 

– Виджу, моя мила, якусь червону хмару. Вона вітром несеться за нами. 

– То сама Люциферка. Вона хитріша за старого чорта, та нас із тобою не 

перехитрить! Перемінися на качура, а я стану озером. Люциферка впізнає в 

качурі тебе, а в озері – мене. Вона буде кликати тебе: «Тай, тай, тай!» Ти 

підпливай до неї, та не давайся в руки – і так, помалу, замани її на середину 

озера. Там вона утопиться. 

Так і сталося. Леґінь перемінився на красного качура, а дівка – на озеро. 

З’явилася Люциферка і – нараз: 

– Тай, тай, тай! 

Качур то покажеться перед її очима, то крутне хвостом і відпливе. А 

Люциферка помалу за ним та за ним і допливла уже до середини глибокого 

озера. Тоді знялися величезні хвилі й покрили Люциферку на віки вічні. 

Так урятувалися молодий леґінь і молода дівка, що дуже любили одне 

одного. Тепер вони знову взяли людську подобу і пішли в село, де хлопець 

народився. 

Ой, яка радість була дома! І старенький нянько, і двадцять четверо братів 

із своїми молодими жонами – усі обцілували наймолодшого хлопця, щасливі, 

що він вибрався з великої біди. І ще більше зраділи тому, що з ним була 

найменша сестриця, яка приворожила леґеня до себе своїми чудодійними 

очима. 

Недовго чекали, а одразу, на другий же день, пішли до вінця і справили 

весілля на ціле село. І відтоді щасливо зажили всі двадцять п’ятеро синів і 

двадцять п’ять сестер, та ще й тепер живуть, коли не повмирали. 

 

Джерело: https://derevo-kazok.org/dvadcjat-pjat-brativ-kazka.html 

https://derevo-kazok.org/dvadcjat-pjat-brativ-kazka.html
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ЧАРІВНІ ПРУТИКИ 
(Віталія Савченко) 

 

Кожного літа близнята Максимко та Маринка відпочивають у бабусі й 

дідуся в невеличкому містечку. Тут вони майже все уже знають. З дідусем 

ходять до озера рибу ловити і купатися, до лісу по гриби та ягоди. Частенько 

бігають по морозиво до тітоньки Марії, що продає його за рогом сусіднього 

будинку. 

Одного дня Маринка запропонувала братові: 

– А ходімо сьогодні гуляти аж до фонтану? Підемо самі без дорослих, 

щоб не відволікати їх від справ. Ми ж не заблукаємо, бо все тут знаємо. Та й не 

маленькі вже, маємо аж шість років. 

– Може хоч скажемо де йдемо, щоб не хвилювалися? – відказав на те 

Максимко. – Ану, як виявиться, що нас нема вдома, знаєш який переполох 

буде? 

– Якщо скажемо, то нас самих нікуди не відпустять, от побачиш. 

– А якщо шукатимуть? – засумнівався хлопчик. 

– Тоді щось вигадаємо, чого ти, мов той заєць–боягуз, трусишся? 

– Добре, ходімо, – погодився Максимко, щоб сестра не думала, що він 

боїться. 

Діти нишком вибігли з двору, та й подалися за ріг будинку. Привітна 

тітонька Марія вже здаля їм посміхалася, гадала, що вони за морозивом до неї 

поспішають. Та діти лише привіталися й побігли далі. З вулиці на вулицю, аж 

ось і фонтан, що в самому центрі містечка. Тут безліч різних крамничок, тому 

діти з цікавістю розглядали вітрини кожної. Раптом Маринка й Максимко 

захоплено зупинилися біля однієї, якої раніше тут не бачили. З подивом 

перезирнулися прочитавши вивіску: «Чарівні речі». За вітриною було стільки 

всього привабливого, що діти вирішили зайти всередину, щоб роздивитися 

цікавинки ближче. На дверях ніжно дзенькнув дзвіночок, і до дітей вийшов 

дідусь із сивою бородою й надзвичайно приємною посмішкою. 

– Доброго дня, діти. Нарешті я вас дочекався, – промовив він, змовницьки 

підморгнувши. – Підходьте ближче, не стійте в дверях. 

Маринка й Максимко здивовано закліпали оченятами, проте слухняно 

пішли за дідусем. 

– А як Ви знали, що ми сьогодні до вас прийдемо? – спитала дівчинка. 

– І крамнички Вашої тут раніше не було, здається, – дивувався хлопчик. 

– Для початку нам годиться познайомитись, а потім, я все вам поясню, – 

запропонував дідусь. – Отже, я звуся дідусь Кузьмич, а вас я добре знаю. Ви – 

Маринка та Максимко. Братик і сестричка, правда ж? 

– Так, вірно, – дружно відповіли діти. 

– Річ у тім, дітки, що крамничка ця не проста, вона чарівна. А я в ній 

працюю. Отже я… 

– Чарівник! – вихопилося у Маринки. Дівчинка відразу засоромилась, бо 

згадала, що дорослих не годиться перебивати. 
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– Авжеж, я чарівник. – Посміхнувшись продовжив дідусь. – А крамничка 

моя всього місяць, як відкрилася. Ви тут роздивляйтеся, будьте як удома, а я 

швидко частування нам 

приготую, та й розповім вам 

щось цікаве. 

Маринка з Максимком 

зачудовано роззиралися по 

крамничці, бо ніколи раніше не 

мали справи з чарівниками, а 

дідусь тим часом вийшов до 

іншої кімнати. 

– Оце диво, – прошепотів 

Максимко, – ми не спимо? 

– Не спимо, – відповіла 

Маринка також пошепки, 

розглядаючи виставлені на 

поличках дивовижні речі. – Ось 

тільки про все дізнаємося, і 

гайда додому. 

– Не поспішайте друзі 

мої, – промовив Кузьмич, 

з’явившись у дверях з тацею, 

на котрій красувалася вазочка з 

печивом та склянки з какао. – 

Сідайте мерщій до столу. 

Коли діти чемно всілися, 

дідусь, постав перед ними 

частування і сказав: 

– Ви пригощайтеся й послухайте, що я вам розкажу… 

І дідусь чарівник розповів Максимкові та Маринці, як і чому з’явилися у 

цьому містечку він, та його крамничка. 

– У чарівній країні, звідкіля я до вас завітав, настали важкі часи. Усі 

чарівники й чарівниці дуже засмучені. Виявилося, що у світі людей, тобто у 

вашому світі, нікому вже не потрібні дива та казки. Ніхто, чи майже ніхто, не 

вірить в чарівників та чарівних істот. 

Тому мене послали наші наймогутніші володарі у ваш світ, знайти когось, 

хто ще вірить у казку, чи диво. Якщо знайдуться такі люди, то наша країна буде 

врятована. А ні, то усі ми зникнемо назавжди. Ні див, ні казок вже більше 

ніколи не буде. За той час, що я мандрую вашим світом, мені жодного разу не 

траплялися люди, котрі б зацікавилися моєю крамничкою. Вони проходили 

байдуже повз вітрину, і ні разу не зайшли… Навіть не зупинилися поряд. Всі 

поспішали у своїх справах. Уже місяць живу тут у містечку, а час минає дарма, 

бо я й досі не знайшов наших рятівників. Аж сьогодні зранку, я зазирнув у своє 

чарівне люстерко, й воно показало мені вас. Тому я вже знав, що ви до мене 

завітаєте, чекав. Дуже сподіваюся, що саме ви допоможете моїй чарівній країні, 
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усім нам чарівникам. 

Діти вражено принишкли, замислились над тим, що їм розповів дідусь 

Кузьмич. 

– Як же ми можемо допомогти? Що маємо зробити, щоб ваша чарівна 

країна не зникла? – спитав Максимко. 

– Ми ж іще діти, – озвалася й Маринка, – хоча дуже хочемо щось корисне 

для вас зробити. 

– Ви, мабуть, знаєте чи чули з казок, що той, хто зустрічає чарівника, має 

право на три бажання. Отож, я можу виконати будь-які три ваші бажання, – 

підморгнув Кузьмич. – Можете побажати вже, й негайно усе задумане 

здійсниться, можете взяти час на роздуми. Але пам’ятайте, ви маєте вірити в 

дива та казки, довіряти мені й дуже мудро використати свої бажання. 

Сказавши це, чарівник вичаклував у повітрі три кольорові прутики та 

віддав їх дітям. 

– Можна забажати будь–що? – запитав Максимко. 

– Так, будь–що, – відповів дідусь. 

– І все негайно збудеться? – тепер вже спитала Маринка. 

– Авжеж, – хитнув головою чарівник. 

– То чому ж ви не начаклуєте, щоб ваша країна не зникала? – спитав 

хлопчик. 

– Наша країна та й ми, живемо до того часу, поки вірять в диво й казку 

люди. Мрії – чи не найбільші чари. Ми залежимо від вас і від ваших мрій, – геть 

тихо промовив дідусь Кузьмич. 

– Треба подумати й порадитись, – дуже серйозно сказала дівчинка. – Ми 

мусимо поквапитись додому, бо нікому не сказали, що пішли гуляти, і дідусь з 

бабусею будуть хвилюватися. 

– Дякуємо за частування, – нагадався хлопчик. – Нам справді додому 

пора. До побачення! 

– На здоров’ячко, любі друзі! – Відповів чарівник і помахав рукою на 

прощання. 

Вийшовши з чарівної крамнички діти швиденько побігли до свого 

рідного дому. Там бабуся накривала на стіл, бо вже був час обіду. Дідусь дрімав 

собі у кріслі. 

– Де це ви були діти? – лагідно мовила бабуся, – кликала вас кликала, а ви 

не відгукувались. 

– Ми гуляли, бабуню, – коротко відповіли близнята. 

– Мийте руки й хутенько сідайте до столу, – наказала бабуся. 

Максимко та Маринка сховали чарівні прутики в своїй кімнаті, й побігли 

мити руки тихенько перемовляючись. 

Бабуся бачила, що діти за столом поводилися на диво тихо й чемно. 

– Що це з вами, любі онучата? – спитала, коли вже пообідали. – Накоїли 

щось? Накапостили? 

– Ні, бабусенько, все гаразд! Просто маємо важливу справу і думаємо, як 

її вирішити. 

– Може ми з дідусем вам допоможемо? 
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– Ні–ні, ми маємо впоратись самі. 

Діти вийшли з–за столу, подякували й подалися в свою кімнату. 

– Ти ба, – мовила посміхаючись бабуся, – таємниці у них… 

І заходилася мити посуд. 

– А чом би й ні? – озвався дідусь вмикаючи телевізор, – у всіх дітей є свої 

таємниці. У мене також вони колись були, – бабуся на те лише похитала 

головою. 

А Маринка й Максимко сиділи в своїй кімнаті та радилися: 

– Треба щось дуже важливе побажати, – шепотіла дівчинка. 

– Так–так, щось особливе, – відповідав хлопчик. 

Діти перебрали багатенько бажань, та всі вони видавалися не надто 

важливими й особливими. 

– У мене є ідея, – нарешті сказав Максимко, – давай так. Є три прутики. 

Тобі один – твоє бажання, мені один – моє бажання, а ще один – для всіх. 

– Добре, а що ж ти побажаєш? – спитала сестричка. – Іграшок різних чи 

солодощів? 

– Ще не знаю… Поки спати лягатиму, щось придумаю. А ти що хочеш 

для себе? – запитав братик. 

– Бажань багато, та всі вони якісь дрібні й не важливі. Хочеться 

витратити прутика на щось справді корисне. Іграшок у мене й так вдосталь, та й 

солодощів нам не бракує. 

– Це правда, – замислено промовив Максимко. І враз стрепенувся: 

– Є! Одне бажання важливе є! – вигукнув він. 

– Яке? – спитала Маринка. 

– Нехай у всьому світі запанує мир! – тільки хлопчик промовив останнє 

слово, як один з прутиків засяяв, наче бенгальський вогник у новорічну ніч, і 

розсіявся тисячами блискіток. 

– Ой! Одне важливе бажання виконане, – вражено промовила дівчинка. 

– Ось так, тепер твоя черга. 

Маринка замислилась, й за якусь мить промовила: 

– Нехай страшні хвороби зникнуть із землі! – враз другий прутик 

заіскрився й за мить зник, як і попередній. 

Діти уважно дивилися на останній прутик, і якось само собою у них обох 

виникло одне й те ж бажання. Не дарма вони близнята, тому й промовили його 

вголос разом: 

– Нехай люди мріють, вірять у казки й дива, щоб країна чарівників 

завжди жила! 

Як тільки пролунало це бажання, третій прутик яскраво спалахнув, на всі 

боки розкидаючи веселі іскорки та й розтанув. Маринка й Максимко стояли 

посеред кімнати тримаючись за руки й щасливо посміхалися одне одному. Діти 

були раді й упевнені, що використали чарівні прутики мудро. Не для себе, а для 

всіх! 

 

Джерело: https://kazka.in/fairytails/vitalia-savchenko/charivni-prutyky.html 

https://kazka.in/fairytails/vitalia-savchenko/charivni-prutyky.html
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ДИВО КАМІННОЇ ГОРИ 

(українська народна казка) 

 

 

У цій казці розповім про одного бідного чоловіка, що мав трьох синів: 

Петра, Дмитра й дурненького Федька. Сини повиростали, а землі у бідняка – на 

один заячий скік. Біда так моцно засіла у хаті, що й макогоном не виженеш. 

Хоч сиди та й плач, а хоч стій і реви. 

Пішов бідняк до багача й каже: 

– Позич мені волів і плуга. Я з синами відроблю, коли тобі припече. 

– Три дні маєш сапати у полі. 

– Най буде. 

Бідняк приїхав фірою до своїх воріт і покликав найстаршого сина: 

– Отам, за селом, є широка Камінна гора. Їдь до неї, виори її і посій 

пшеницю. 

Петро поїхав на Камінну гору. Зняв з фіри плуг і почав орати. Як тільки 

проклав першу борозну, із Камінної гори висунулася якась чорна волохата рука 

і як вдарила волів, то вони разом з плугом полетіли стрімголов у прірву. 

Вернувся Петро додому сумний і розказав татові, що сталося. 

Бідняк закричав: 

– Іди геть з моєї хати! Скільки житиму, не хочу тебе видіти. 

Петро накинув на плечі сардак і подався куди очі видять. Бідняк пішов до 

іншого багача. Позичив волів і плуга. Покликав середущого сина Дмитра й 

каже: 

– Ти є дуже мудрий. Їдь на Камінну гору, виори її і посій пшеницю. 

Середущий сів на фіру, приїхав на скалу. То, що зорав учора Петро, десь 

зникло, й сліду не лишилося. Дмитро засукав рукави і взявся до роботи. Оборав 

гору довкола і почав другу борозну. Тільки дійшов до прірви, коли якась чорна 

волохата рука висунулася з Камінної гори і як гепне волів поміж роги, то за 

ними й плугом тільки загуло. 

Дмитро налякався. Що він скаже татові? Той його уб’є! 

Закинув торбу на плече й побіг Петра наздоганяти. 

Бідняк чекав Дмитра й радів, що нарешті Камінна гора буде зорана і 

засіяна. 

Та минув день, а сина не видно. Жінка плаче, а чоловік заспокоює: 

– Не плач, жінко, Дмитро хоче всю гору зрівняти, тому так затримався. 

Другого дня дурненький син Федько витягнув з печі шию і говорить: 

– Тату, Дмитро не виорав Камінну гору. Воли поздихали, плуг поламався, 

а Дмитро побіг наздоганяти Петра. 

– Звідки ти знаєш, дурню? 

– Нізвідки, я все знаю… 

Бідняк пішов на Камінну гору. Побачив у прірві дві пари волів і два 

поламані плуги. Вернувся додому, сів на лаву й затужив за старшими синами. 

Цілу ніч журився, як без них відробить багачам. 
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– Не журіться, тату, – сказав Федько з печі. – Завтра я піду орати, як дасте 

пару волів. Засію пшеницю, знайду братів і приведу додому всю худобу. 

Бідняк ще позичив пару волів і плуга. Федько сів на фіру і, співаючи, 

поїхав на Камінну гору. Як подивився у безодню, то сорочка стала полотном: 

там лежали убиті воли і поламані плуги. Коли минув страх, парубок взявся до 

оранки. Проклав одну борозну і вже почав другу. Раптом із скелі висунулася 

якась чорна волохата рука і наміряється ударити волів між роги. Федько 

випустив чепіги і – хап за ту руку. Схопив, як обценьками, і так міцно тримає, 

що ніяка сила на світі не вирвала б її. Потім почав тягнути. Тягне, тягне, аж 

сопе. З гірким лихом витягнув чортиська. Схопив за чуприну, кинув ним на 

землю і придушив коліном. 

– Ти нащо, псявіро, без суда і права людям шкоду робиш? Тепер я з тебе 

живого не злізу. 

– Даруй життя, Федьку, – просився чортище. 

– У мене вже давно сверблять руки на тебе… 

Федько вийняв з пазухи цизорика, відрізав у чорта кінчик лівого вуха й 

засунув за пояс. 

– Тепер ти, дияволе, маєш запрягтися в цього плуга і виорати Камінну 

гору так, аби на ній родила золота пшениця. 

– Я не люблю, парубче, орати. Зроблю щось інше… 

Та Федько й не слухав. Здіймив ярмо з волів і повісив чортові на шию. 

Потім так ушкварив батогом нечистого, що той аж підскочив. 

– Гайда, іродів сину! 

Чорт тягне-тягне плуга, аж очі вилізають, а Федько тримає за чепіги і собі 

співає. Довго чи мало так орали, – того вже не знаю, але рілля на Камінній горі 

зробилася м’якенька, як гусяче пір’я. 

З чорта піт лив дзюрком. 

– Ну, Федьку, біжи за пшеницею, а я тим часом відпочину, – сказав дідько 

хлопцеві. – Але борзо, бо в мене є й інша робота. 

Прибіг Федько захеканий додому, став перед ворітьми й закричав: 

– Тату, давайте борзенько насіння, бо чорт не має часу! 

Бідняк виніс торбину зерна. Більше не хотів дати – боявся, що Федько все 

тільки змарнує. 

Чорт засіяв ріллю, хвостом заволочив, а потім скривився перед парубком: 

– Віддай мені кінчик лівого вуха. 

– А кольки в бік не хочеш? Щоб мені зараз Петра і Дмитра сюди привів, 

бо засвічу тобі лойову свічку! 

– Не світи лойових свічок, Федьку! Все буде так, як хочеш. 

У ту ж хвилину несподівано розперезалася страшна буря. Лютий вихор 

розгулявся, як дурень на хрестинах. Чорт сів на нього верхи і полетів кудись на 

псю-маму. Невдовзі вернувся з Петром і Дмитром. 

– Маєш братів, – сказав леґеневі. – Давай кінчик лівого вуха! 

– А ти, дурний мацапуро, нащо поламав плуги? Щоб вони мені з волами 

були тут, як новенькі! 

Чорт беркицьнувся і полетів у прірву. За хвилину витягнув з безодні два 
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нові плуги з живими волами. 

– Віддай мені кінчик лівого вуха, – застогнав чортище. 

Федько вийняв з-під пояса той кавальчик шкірки, шпурнув дідькові: 

– Щоб і твого сопуху тут не було чути! – крикнув йому Федько. – Щоб 

тебе носило тільки по ярах та по болотах, бо матимеш зі мною справу. 

Дідько схопив кінчик свого вуха і так тікав, що аж світив п’ятами. 

Брати сіли на фіри й поїхали додому. Бідняк дуже втішився, коли їх 

побачив. Петро й Дмитро сіли за стіл, розповідали про свої пригоди, а Федько 

виліз на піч і грався з котом. 

Другого дня бідняк пішов на Камінну гору подивитися, чи все добре 

зроблено. Він став, як укопаний, очам своїм не вірив: пшениця вже виросла й 

достигла! Стебельця в неї срібні, а колоски – золоті. 

Прибіг додому і гукає: 

– Ану, сини, серпи в руки і на Камінну гору! У нас уже настали жнива! 

Петро й Дмитро зібралися жати, а Федько і далі сидів на печі. 

Не знаємо, що було потому, бо про це у казці не розповідається. 

 

Джерело: https://kazka.in/fairytails/vitalia-savchenko/charivni-prutyky.html 

https://kazka.in/fairytails/vitalia-savchenko/charivni-prutyky.html
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НІНІВІТИ-ЛЮДОЇДИ 
(коряцька народна казка) 

 

Пішли три жінки в тундру по ягоди. Було це восени, саме тоді, коли 

достигають ягоди. Лохини й морошки вродило видимо-невидимо. Як узялися 

жінки збирати ягоди, то зайшли далеко від стійбища. Схаменулися тоді, коли 

вже сонце сідало й стало темніти. 

Мисливець і вночі зуміє по різних прикметах знайти дорогу. А що 

можуть жінки? Вони більше вдома пораються, звідки ж їм знати ті прикмети? 

Словом, заблудили жінки, бредуть навмання. Може, йдуть до стійбища, а може 

– навпаки. Не знають. Ось одна відбилася вбік, потім друга. Ще більший острах 

узяв. Почали гукати одна до одної, насилу знову зійшлися. Після цього вже 

трималися купи. 

Одна каже: 

– Ану кричімо. Може, почують у стійбищі,– і закричала:– Егей-гей! 

– Е-е-й! – долинуло звідкись у відповідь. Чи то луна, чи, може, й справді 

хтось почув їх. 

Тоді всі три голосно закричали: 

– Ми тут! Іди сюди! Іди-и! 

– Ідемо! – лунає ближче. Ось уже й кроки чути. Зраділи жінки – допомога 

близько! Раптом, наче з-під землі, виросли перед ними троє чоловіків. Та це 

були якісь чужинці, не з їхнього стійбища: голови великі, ноги короткі, руки 

довгі. 

Наймолодша жінка шепоче: 

– Тікаймо! 

Середнього віку жінка відповідає їй: 

– Все одно наздоженуть! 

Найстарша схопила їх за руки: 

– Дурні, хіба ж можна від допомоги відмовлятися?.. 

Тим часом чоловіки кажуть: 

– Хе, самі ж кликали! Тепер ходімо в наше стійбище! 

Виявляється, їхнє стійбище було недалеко – одна не- 

велика юрта серед голої тундри. У цій юрті вони застали тільки сліпу 

бабу, очевидно, матір цих чоловіків. 

– Привели? – спитала стара глухим голосом. 

– Привели! – відповідає один.– Сама до рук пішла. 

– Багата здобич! – хвалиться другий. 

Тільки після цього жінки зрозуміли, що потрапили вони до рук нінівітів-

людоїдів! 

Тим часом стара вогнище розпалює, великий казан з водою на вогонь 

ставить. Чоловіки взяли ножі й уже гострять їх. 

Жінки одна на одну поглядають, а в кожної одне на думці: «Хоча б дали 

ніч прожити». 

Не встигли вони так подумати, як старший нінівіт позіхнув та й каже: 
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– Охо-хо! Щось спати хочеться. А це ж мороки скільки. Пождімо краще 

до завтра. 

– Авжеж,– підхопив середній,– Коли знаєш, що на тебе їжа чекає, 

здається, ти вже й не голодний. І сни гарні сняться. 

Молодший ніби поморщився, але промовчав: не можна перечити 

старшим. 

Нінівіти міцно позв’язували жінок, прив’язали до стовпів, що юрту 

підтримували, і полягали спати. Залізла під шкуру і сліпа баба. 

Вогнище догоріло й погасло, тільки жаринки подекуди 20 жевріють. 

Темно, тихо в юрті. Не сплять лише жінки. 

Старша почала випручувати зв’язані руки. Ось одну руку вивільнила, 

потім і другу виплутала. Нахилилася, ноги розв’язала. Потім кинулася до своїх 

подруг, на одній вузли розплутала, а уже вдвох миттю і третю визволили. 

– Мерщій тікаймо! – шепоче молодша. 

– Зажди,– відповідає старша.– Беріть кухлянки нінівітів і прив’язуйте до 

стовпів. 

Прив’язали. Після цього молодші з юрти вискочили, а старша сказала: «Я 

зараз!» Розумна була жінка, через те й подумала: «Не проста, видно, мати 

людоїдів! І все, що в юрті, теж не просте… Може, в дорозі знадобиться». 

Схопила вона кам’яний скребок, вуглинку з кабиці і маленьку крижинку, 

що в узголов’ї старої в кухлику лежала й не танула, і прокралася до дверей. 

Подруги чекають на неї, кваплять. Нарешті, побігли. Бігли швидко – страх 

підганяв. 

Минуло небагато часу, проснувся в юрті молодший нінівіт. Устав, 

підійшов з ножем до стовпа. Мацає руками голову жінки, дивна річ! Кухлянка 

є, а голови немає. Підійшов до другої жінки – те ж саме. І біля третього стовпа 

нікого – тільки кухлянка теліпається. 

Тоді він як закричить: 

– Вставайте, брати! Втекла наша здобич! 

Посхоплювалися нінівіти. Кинулися навздогінці. Біжать по сліду, наче 

пси,– носи вниз поопускали. Ноги в нінівітів короткі, а біжать прудко. 

Біжать і жінки. Тільки тоді зрозуміли, що погоня близько, коли тупіт за 

собою почули. 

– Ох наздоженуть! – каже молодша. 

– Не врятуватися нам! – плаче середня. 

А старша взяла й кинула позад себе кам’яний скребок. І підвелася за 

спинами жінок висока гора з прямовисними скелями, з крутими осипами. 

Добігли до гори нінівіти. Заревіли від люті, на гору полізли. Старший і до 

половини не добрався, сказав: 

– Ет, худі ці жінки! Шкіра та кістки. Я не хочу із-за них обдирати коліна.– 

І вернувся назад. 

Двоє нінівітів полізли вище і вниз по осипах якось скотилися. Знову 

біжать за жінками. Уже наздоганяють. 

– Може, ти ще щось припасла? – питаються жінки. 

– Авжеж, не так, як ви, про дещо подбала,– відповіла старша і кинула 
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через плече вуглик. 

Упав вуглик на землю, загорілося довкола. Вогонь палахкотить, язики 

полум’я, наче хвилі по морю, ходять. Враз стало так видно, що жінки вдалині 

своє стійбище побачили. Від радості де й сили взялися. 

А нінівіти добігли до вогню, зупинилися. 

– Олень у вогонь не йде, вовк у вогонь не біжить. Ні євражка, ні собака 

самохіть у вогонь не полізуть. Хіба ж я дурніший за них! – сказав середній брат 

і повернув назад. 

А молодший заплющив очі і кинувся через вогонь. По головешках 

біжить, підстрибує. На бігу скинув кухлянку, коли вона загорілася. Б’є себе по 

голові, гасить волосся, яке теж зайнялося. 

Нарешті, вискочив із смуги вогню. Увесь чорний, наче головешка, але 

живий. Ще заповзятіше, ніж раніше, побіг навздогінці. Почули жінки за спиною 

тупіт. Уже й стійбище близько, а бачать, що не добіжать! От-от схопить їх 

нінівіт. 

Тоді найстарша останнє, що було в неї, назад кинула. Упала крижинка на 

землю, і на тому місці широка річка потекла. Поки нінівіт стояв біля річки і 

роздумував, як через неї перебратися, жінки до стійбища добігли. 

Тим часом уже розвидніло. Бачать жінки – назустріч їм рідня їхня йде. 

– Куди це ви? – питають жінки. 

Рідня відповідає: 

– Нічого ви не знаєте! Повз наше стійбище річка потекла. Треба риби 

наловити. 

– Ох, не ходіть. Там за річкою нінівіт. 

– Дарма що нінівіт! – відповідають люди.– Хочеться рибки поїсти. 

Тоді жінки рушили до своїх яранг. 

А люди на березі вже рибу ловлять. Побачив їх нінівіт, питає з того боку: 

– Гей, люди! Чи не перебиралися через річку три жінки? 

– Перебиралися! – відповідають йому. 

– А як же вони перебралися? 

– Дуже просто. В одному місці випили воду і по сухому перейшли. 

– Справді, просто,– сказав собі нінівіт. 

Ліг на берег і ну пити воду. Пив, пив, поки черево в нього не здулося. 

Уже й пити не може і поворухнутися не може. А по річці пливе листя, галузки, 

гілочки. Почав нінівіт кричати: 

– Не підпливайте близько! Не чіпайте мене, бо лусну! 

А листя не слухає його, пливе собі й пливе. Тоді нінівіт заходився дути на 

нього. Схилився над водою, а черево переважило і потягло його в річку. І 

понесла його разом з листям ріка… Несла, несла, поки він не доплив до свого 

стійбища. Насилу на берег вибрався. Лежить, відхекується. 

Вискочили з юрти брати-нінівіти. Побачили його черево, яке підіймалося, 

наче велика купина або мала сопка, і з заздрістю питають: 

– Невже усіх трьох наздогнав? 

– Авжеж наздогнав,– хвалиться молодший,– Добряче попоїв, донесхочу. 

– А чого ж ти нам нічого не приніс, про нас не подумав? 



derevo-kazok.org 

– 47 – 
  

– Навіщо мені про вас думати? Я роздобув, і їжа моя! 

 

Джерело: https://derevo-kazok.org/niniviti-ljudoyidi-korjacka-kazka.html  

 

https://derevo-kazok.org/niniviti-ljudoyidi-korjacka-kazka.html
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ДЕЛЬФІН 
(Марина Кірносова) 

 

Сьогодні у Оленки був особливо гарний настрій. По-перше, у батьків 

вихідний, а по-друге, її ведуть в дельфінарій! 

Стояла чудова тепла і сонячна погода. Люди ходили вздовж набережної і 

годували чайок. Біля дельфінарію Олена побачила великого дельфіна, якого 

обступили діти. Звичайно, дельфіни не гуляють на суші, це був звичайнісінький 

чоловік в спеціальному костюмі. Але для маленької Оленки він був 

НЕЗВИЧАЙНИМ, справжнісіньким! Вона підійшла до нього і взяла його за 

плавник. Очі сяяли захватом. Такий величезний дельфін на суші та до нього 

можна доторкнутися! Але пора було йти на виставу і людину-дельфіна 

довелося залишити. 

На зворотному шляху Олена знову підійшла до дельфіна. Вона тримала 

його за плавник і дивилася на нього, як дивляться на милу домашню тваринку. 

По очах дівчинки було видно, що так просто вона додому не піде. І вже 

здавалося, що це тільки її дельфін, вона його не відпустить і ділитися з іншими 

дітьми вже точно не буде. 

– Донечко, пора додому, – одночасно сказали батьки. 

– А дельфін? 

– Він живе тут. Розважає дітей. Це його будинок. 

– Ми візьмемо його з собою! 

– Але він в три рази більше, ніж ти! 

– Ну і що? 

Оленка була дуже наполеглива та відчепити її руку від дельфіна було 

досить важко. Але і мама з татом не мали наміру здаватися. Ситуація 

загострювалася, а день, що гарно почався, погрожував закінчитися сумно. І 

тільки дельфін стояв тихо, без емоцій та покірно дозволяв тримати себе за 

плавник. 

– Нам пора вечеряти і лягати спати, – намагалася вдатися до здорового 

глузду мама. – Подивися, вже стемніло! 

– Дельфін поїде з нами! 

– Він великий, – строго зауважив тато. 

– Він буде жити у нас! –- голос Оленки ставав все наполегливіше та 

голосніше. 
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– А де він буде спати? – Батьки намагалися знайти логічне пояснення 

неможливості існування дельфіна в домашніх умовах. 

– В моєму ліжку. 

– А що він їстиме? 

– Мій суп! 

– А де він буде плавати? 

– У ванні! 

Будь-які спроби мами з татом здорових міркувань розбивалися об дитячу 

логіку. Дитину вже тягли додому, а вона все плакала: 

– Хочу дельфіна !!! 

Так легко псується людський настрій від неможливості виконання всіх 

наших побажань … 

– Ми обов’язково ще прийдемо в дельфінарій, і ти побачиш свого 

дельфіна. Йому тут краще, адже дельфіни не можуть жити без моря. А ще у 

нього серйозна робота – спілкуватися з дітьми, – заспокоювала дівчинку мама. 

– Може, варто посміхнутися, адже сьогодні був чудовий день, – зауважив 

тато. 

– Сьогодні був дуже хороший день, – погодилася Олена та її настрій 

покращився. 

А вночі їй снилися дельфіни. Вони виконували дружний танець в морі та 

весело вистрибували з води. Оленка стояла на палубі білосніжного катера й 

спостерігала за ними. До неї долітали бризки води і вона сміялася. 

 

Джерело: https://kazka.in/fairytails/maryna-kirnosova/delfin.html 

https://kazka.in/fairytails/maryna-kirnosova/delfin.html
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ЦИГАНСЬКЕ ПРОКЛЯТТЯ 
(українська народна казка) 

 

Один ґазда найняв косарів. Між ними був циган. 

Посідали вони відпочивати й викурити люльки. Так відпочивали, що й 

обід застав їх під вербою. Косарі сказали: 

– Берімся до кіс, бо сонце вже над головою. 

А циган говорить: 

– Нащо пилувати? Ади, ґаздиня несе обід. Добре поїмо, і робота піде, як 

по маслу. 

Пообідали. Ґаздиня забрала торбу з мисками і пішла. Косарі понабивали 

люльки і знову запалили. Попльовували далі в некошену траву. Хтось із них 

сказав: 

– Уставаймо, бо вечір от-от… 

– Ти чого такий прудкий? – заперечив циган.–Хто серед дня косить? 

Попідвечіркуємо і візьмемось за коси. 

Попідвечіркували. Потому палили й попльовували в некошену траву, що 

й сонце зайшло. Повставали й пішли до господаря – аби дав вечерю. 

Ґаздиня наклала повну макітру пирогів. А циган дуже жвавий: один пиріг 

у рот, а два – в пазуху. За кілька хвилин макітру спорожнили. Подали варені 

яйця. Циган бере одне яйце в рот, друге – в пазуху. 

Косарі повставали з-за столу голодні. Посідали на призьбу і запалили 

люльки. Один із них сказав: 

– Потанцюймо з ґаздинею. Ану, цигане, проси куму до танцю… 

Той не хотів іти до танцю, та ґаздиня потягла його. Циганова пазуха 

підскакувала, сорочка стиха вилізла – і пироги посипалися на землю. 

– Що сталося? – здивувався ґазда. 

– У мене черево діряве,– мовив циган. 

Коли голодні косарі пішли, він попросив: 

– Дай, ґаздо, кусень солонини, бо із того дірявого черева тільки добрий 

шмат не вивалиться. 

– Доста маєш на сьогодні! – розсердився господар. 

– Що, шкодуєш мені солонини? А бодай та трава, яку ми скосили, знову 

піднялася! – пішов циган, лаючись. 

Другого дня господар пішов на своє поле – вся трава стояла, ніби коса 
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зовсім її не торкалася. 

– Ади, який я дурний! – вдарив себе по чолі.– Через якийсь шмат 

солонини пропала вся робота. Прокляв циганисько. Треба ще раз наймати 

людей… 

 

Джерело: https://derevo-kazok.org/ciganske-prokljattja-kazka.html 

https://derevo-kazok.org/ciganske-prokljattja-kazka.html
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ПРИГОДИ ЛАСІ 
(Вероніка Боярчук) 

 

Це був дуже гарний день. У Ласі було День Народження! 

Прокинувшись, Ласі побачила перед собою купу подарунків. Їй 

виповнилось сім років! Дівчинка встала з ліжечка і почала розкривати дарунки. 

Прийшли батьки. 

– Ти вже почала розкривати подарунки? – запитав тато. 

– Так, тату, – відповіла Ласі. 

І Ласі відкрила другий подарунок. Вже незабаром всі подарунки були 

відкритими. 

Їй подарували: ляльку, ролики, цукерки, гарний одяг та маленького 

Оленика з карамелькою. 

– Дуже Вам дякую! – подякувала Ласі батькам. 

– Немає за що, – відповіла мама. 

– Мені сподобався цей Оленик! – сказала Ласі. – Я його назву Карамел! 

– Мені теж подобається. – сказав тато. 

– І мені також, – підтримала тата мама. 

І вони пішли снідати. 

Після сніданку дівчинка гралася Карамелом. І тут Оленик піднявся в 

повітря та полетів до вікна, але воно було зачинено. Оленик ще кілька хвилин 

бився і тоді знесилено впав на підвіконня. 

Ласі не відводила очей від нього. 

– Ти живий? – запитала Ласі, – Ти вмієш літати? 

– Так, але я хочу на волю!!! – закричав Карамел. 

– А де ти живеш? – запитала дівчинка, – в лісі? 

– Ні, я живу в солодкому світі, – відповів Оленик, – прошу тебе, відпусти 

мене, я виповню твою мрію! 

– Згода! – погодилася Ласі, – Я бажаю, щоб ти взяв мене з собою у цей 

світ! 

– Гаразд! – відповів Оленик, – Але на день! 

– Добре! – Оленик взмахнув своїми ріжками і дівчинка почала 

зменшуватися. 

Незабаром вони вже були високо в повітрі. 

– А туди далеко летіти? – запитала дівчинка. 
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– Цілу добу, – відповідає Оленик. 

– Ого! – здивувалася Ласі, – Так багато! 

– Час швидко минає, – сказав Карамел і набрав більшу швидкість. 

Вже вечеріло, Оленик та дівчинка втомилися та вирішили відпочити під 

кущем. Настав ранок, Карамел встав і розбудив дівчинку. 

Вона встала і сказала: 

– Ти ж казав, що ми перепочинемо, – суворо наголосила Ласі, – а не 

переночуємо. 

– Але я так втомився, що заснув, – виправдовувався він. 

– Ну гаразд, нам ще далеко? 

– Ні-ні, ще трішечки. 

Прилетіли вони аж під вечір. Навкруги все було солодким. Йшли вони по 

«солодкій ваті», хмаринки були з мармеладу, будинки з пряників, а місток – з 

вафлі. 

– А де твоя хатинка? – запитала дівчинка. 

– Я служу самій королеві, – гордо відповів Карамел, – і тому веду тебе в 

замок! 

До замку прийшли вони ввечері. Замок був із карамельок. Ласі 

спробувала одну. 

– Неможна! – закричав Оленик, – замок можеш зламати! 

– Із-за однієї карамельки?!? – здивовано подивилася вона на нього. 

– Так! – підвищив голос Карамел, і вони зайшли до середини. 

Дівчинка роздивлялася солодкі багатства. Оленик гордо йшов поряд із 

приятелькою і тут вона побачила Королеву. Її плаття було з карамелі. Дівчинка 

вже слину ковтала та стримувала себе. 

– Хто це? – запитала в Карамела Королева, – Кого ти мені привів? Слугу? 

– Ні-ні, Ваше Величносте! 

– А хто? 

– Це моя товаришка! 

– І нащо ти її привів? 

– Щоб показати їй наш світ! 

– Ну гаразд, – подобріла Королева, – Нехай проходить у зал. 

– Зараз заведу, Ваше Величносте! 

– Чекай, стій! – зупинила її Королева, – Будеш моєю слугою! 

– Ні, я не хочу! – відповіла дівчинка 

– Ти не маєш права мені заперечувати!!! 
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– Маю!!! – відповіла Ласі, показала королеві язика та побігла до воріт. 

Але ворота були зачинені і позаду вже стояли слуги. 

Трагедія! – подумала дівчинка. 

– В темницю її! – наказала Королева. 

– Ні-ні! – стогнала дівчинка. 

– Так-так! – зареготала Королева. 

І тут дівчинка не витерпіла та проснулася. І побачила перед собою 

батьків, які здивовано дивилися на неї. 

– Я що спала? – запитала Ласі. 

– Так! – відповів тато, – а що тобі снилося? 

– Поганий сон! 

– Тепер зрозуміло, чому ти так кричала, – сказала мама. 

І всі засміялися! 

 

Джерело: http://kazka.in/fairytails/veronika-boyarchuk/pryhody-lasi.html 

http://kazka.in/fairytails/veronika-boyarchuk/pryhody-lasi.html

