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      СПОКОНВІКУ СЛОВО
В серці Небес народилося, 
в думку з Любові сповилося,
в ясні тіла воплотилося –
в Мові людей засвітилося!
Слово, що творить нам Диво, –
Чесно, красиво, правдиво!

СЕРЦЕ ГОВОРИТЬ СЛОВАМИ
У смутку і в радості, в поривах любові, у бажанні бути почу-

тим та зрозумілим тому, хто поруч, у прагненні донести до ін-
ших людей необхідну інформацію — ми використовуємо най-
досконаліший скарб, яким володіє людина: мову. Ким були 
б ми без неї? Як розвивали б і творили своє життя без мови? 
Адже навіть безсловесні тварини мають власні комунікативні 
засоби, навіть вони виражають певні емоції і знаки уваги за 
допомогою своїх унікальних «мов».

Слово може бути гострою зброєю і надійним щитом. Заду-
майся над тим, чому саме мова спонукає деякі народи вико-
ристовувати її як інструмент поневолення собі подібних. За-
думайся, чому наші предки ціною власного життя упродовж 
століть берегли свою мову як найвищу святиню. І бережи її, бо 
мова — твоя сила і доля, твій надійний щит перед усіма загро-
зами. 
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11 НЕТЛІННІ СКАРБИ

ЗЕМЛЯ-ГОДУВАЛЬНИЦЯ 
Життя людей і тварин має єдине джерело сили: матір-году-

вальницю Землю. Вона така звична для нас і буденна — як 
повітря, вода, сонце у небі. Люди часто не надають уваги саме 
найважливішим речам у своєму житті.

А наші з вами предки були дуже мудрими і вдячними госпо-
дарями своєї землі. Саме тому створили найбагатшу і найдрев-
нішу на планеті культуру землеробства, наростили безцінний 
чорнозем, що годував і годує багато поколінь українців.

Як можна ставитись до тієї матері, яка обдаровує своєю си-
лою, зігріває своїм теплом все суще у світі?

Коли люди торкалися землі босими ногами, власними ру-
ками засівали і плекали ниву, їхній зв’язок із землею був 
значно глибшим і сильнішим. Земля не просто годує, а навчає 
людину, пробуджує в ній найсвітліші почуття.
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Сьогодні людина відчужилась від своєї годувальниці — ба-
гато хто з нас навіть не звертає уваги на те, як живе засіяна 
нива, звідки з’являються на нашому столі хліб та інші про-
дукти харчування.

Пам’ятаймо про мудрість предків, бо ніхто не знає, як життя 
може змусити людей повернутися до землі й оцінити її дари, 
без яких не існує життя.

ЗВИЧАЇ НАШОГО НАРОДУ

Зажинки

Коли жито, ячмінь і пшениця дозріють, то господиня бере, 
бувало, хліб-сіль і громичну свічку1 та йде в поле зажинати 
ниву; вона жне серпом перший сніп пашні, несе його додому і, 
як де ведеться, — в одних місцевостях ставлять той сніп на по-
куття під образами, а в інших — у стодолі2, де він стоїть аж до 
кінця молотьби. Пізніше цей сніп обмолочують окремо й зерна 
з нього святять у церкві, а перед засівом змішують їх із насін-
ням. Соломою з першого снопа загодовують корів, щоб не хво-
ріли. Часом зажинки робилися в присутності священника. Крім 
зажинок, робили ще й закрутку, щоб рука лиходія і знахаря не 
могла зіпсувати хліба. Закрутка робилася так: коли дозрівали 
хліби, тоді жінки йшли з піснями в поле, і одна з них, взявши 
в жменю колосся, завивала їх вузлом — це й була закрутка. 
Інші в цей час співали хороводні пісні на завиття вінків, а по-
тім усі разом з веселими піснями поверталися додому.

Жнива 

Колись, майже століття тому, єдиними знаряддями для 
збирання хліба були серп і коса. Комбайни в Україні з’явилися 
лише в тридцятих роках минулого століття. Отож за тиждень 
після Петра3 в Україні починалися жнива, на полі з’являлися 
люди в широких білих штанях, у полотняних сорочках, 

1 Громична свічка — свічка, яку святили на Стрітення. Вважалось, що 
вона оберігатиме від вогню і грому.

2 Стодола — велика комора, в якій зберігали зерно. 
3 День апостолів Петра і Павла відзначається 12 липня.
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з мантачками4 за поясом і з косами в руках — косарі; вони 
вдаряли своїм гострим знаряддям по сухих стеблах дозрілого 
хліба — й довгий рівний покіс, як простелений рушник, лягав 
стрічкою за кожною косою. Дівчата й молодиці виходили на 
ниву з серпами; жнучи, вони спритно клали сніп за снопом і, 
працюючи, співали: 

Вгору, сонечко, вгору, 
Хай я нивоньку дожну. 
Ой, лане-ланочку, 
Скажи ж мені правдочку, 
Чи будемо ми в кінці, 
Чи підемо ми в вінці? 

Ой, будем, доню, будем, 
Лише нивоньку дожнем! 

А як ниву вже дожинають, то співають, бувало:

Дивувалися ліси, 
Де поділися вівси.
Женчики позжинали 
Залізними серпами —
Залізними серпами, 
Біленькими руками. 

4 Мантачка — дерев’яний брусок для гостріння коси, укритий шаром 
смоли з піском.
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Увечері, коли вже зайде сонце, натомлені тяжкою працею 
женці йдуть, було, додому і співають: 

Ой, заспіваймо, хай дома почують, 
Хай нам вечерять готують. 
Утомила нас та широкая нива, 
Що тепер нам і вечеря не мила. 
Ой, не так нива, як високії гори,
Ой, не так гори, як велике жито, 
А вже ж нам спину, як кілком, перебито.

Колись давно нашим жінкам та дівчатам доводилося жни-
вувати у панів. Якщо пан був поганий, то женці йому співали: 

Ой, в чужого господаря обідать пора, 
А в нашого господаря ще й думки нема… 

Коли вже кінчаються жнива і в полі дожали останню ниву, 
дівчата співають: 

Перепілонько мала, 
Де ся будеш ховала? 
Ми пшеницю дожали, 
У снопи пов’язали, 
В копи поскладали…

Дожинаючи ниву, женці залишають трохи недожатих сте-
бел з колосками — «Спасові на бороду». Те недожате колосся 
вони зв’язують у пучок червоною ниткою або виплітають коло-
сяну китицю, ніби бороду, й пригинають колосся до землі — це 
і є «Спасова борода», яка в різних місцевостях України назива-
ється по-різному. Так, на Підляшші її називають «перепілка», 
а на Поліссі «перепелиця» — це ніби останнє пристановище 
для цього птаха…

Але перепелиця — це вже, ймовірно, пізніший додаток, бо 
суть «бороди» правдоподібно пояснюється тим, що це останній 
притулок польового духа, який у слов’янській мітології уяв-
лявся у вигляді кози. На Волині «борода» так і називається — 
«коза». Там же, на Волині й на Підляшші, ту «бороду» оздоб-
люють стрічками й квітами. Потім обполюють траву навколо 
«Спасової бороди», чи там «перепелиці», чи «кози», — це вже 
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роблять скрізь, у всіх місцевостях. Далі виминають з колосся 
трохи зерна й закопують в землі, або просто сіють зерно поміж 
стеблами тої «бороди». Подекуди, як ось на Чернігівщині, коло 
«бороди» кладуть окраєць хліба, дрібку солі, баньку з водою 
і співають: 

Оце тобі, «борода»,
Хліб, сіль і вода!.. 

А потім ще й приказують: «Роди, Боже, на всякого долю: бід-
ного і багатого!» 

За Олексою Воропаєм

Володимир Орловський. Урожай в Україні (1880)

Кінець нивоньці, кінець

Народна жниварська пісня

Кінець нивоньці, кінець. 
Понесемо ми вінець. 
Пожали, пов’язали, 
Косоньки поскладали. 
 
Кінець нивоньці, кінець. 
Понесемо ми вінець 
Із високої гори 
До самої комори.

Місяцю-рогоженьку, 
Світи нам дороженьку, 
Щоб ми не зблудили, 
Віночка не згубили. 
 
Кінець нивоньці, кінець. 
Принесли ми вам вінець 
Із широкого лану 
Аж під самую браму.
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Вийдіть, голово, вийдіть, 
Не вчиніть ви нам кривди, 
Та й станьте на помості, 
Запросіть нас у гості.

Голова молоденький, 
Під ним кінь вороненький. 
Ой поле, поле об’їжджає, 
З женцями розмовляє.

Жніть, женці, дожинайте, 
Колосся вибирайте. 
Колосся вибирайте, 
Віночки позвивайте.

 «Як діждемо літа» (жниварські пісні).

Зажинки — початок, перший день жнив; протилежне обжинки.

Обжинки — завершення жнив.

Жнива  — загальна назва пори збирання хлібних рослин.

Відповідно жниварські пісні поділяються на зажинкові (викону-
вали під час зажинання першого снопа), жнивні (супрово-
джували працю у полі, на перепочинку) та обжинкові пісні 
(оспівували завершення праці на ниві, ритуал зжинання ос-
таннього снопа).

Художній паралелізм — паралельне зображення явищ природи 
і людського життя через їхнє зіставлення. Наприклад:

Ой у лузі червона калина похилилася, —
Чогось наша славна Україна зажурилася…

 1. Чому важливими, на твою думку, є народні звичаї пошану-
вання землі, виявлення вдячності за її дари? Кому і чому, 
окрім землі, дякували люди за добрий урожай?

2. Що ти думаєш про людську вдячність: чому вона важлива 
для самої людини? Чи  доля «чує» прояви людської вдячно-
сті, як вона відгукується на них?

Микола Пимоненко. 
Жниця (1889)
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3. Якщо наша земля — живий організм, який взаємодіє з лю-
диною, її почуттями, стараннями, добротою, то що є най-
важливішим у людських стосунках із нею?

4. Прочитай визначення понять, якими описують істотні оз-
наки жниварської поезії. До якої групи пісень можна відне-
сти пісню «Кінець нивоньці, кінець»? Обґрунтуй свою думку.

5. Як на твою думку, пісня допомагає людині в роботі? Чому 
зараз люди менше співають? Чи впливає це на якість їх-
нього життя?

6. Знайди у пісні «Кінець нивоньці, кінець» приклад парале-
лізму і поясни, як цей засіб впливає на твоє сприйняття по-
езії. Яку роль, на твою думку, відіграють у пісні емоційно 
забарвлені зменшувально-пестливі слова?

  Прочитай уважно текст Олекси Воропая і створи коротку 
розповідь про те, як відбувалися жнива в Україні.

 Виділи в тексті рядки, де розповідається про вияви люд-
ської подяки землі за її дари.

 Чим, на твою думку, відрізняються зажинки від обжинків? 
Спробуй описати настрої та почуття людей під час зажинків 
і обжинків.

 Знайди в інтернеті додаткові відомості про «Спасову бо-
роду» та різдвяний сніп — Дідух. Розкажи, що між ними 
спільного.

 1. Розглянь репродукції українських художників. Який настрій 
у людей на картині Івана Сколоздри, що святкують збір уро-
жаю? Що роблять із зібраним зерном потім? Що ти знаєш 
про «дорогу» хліба від поля до нашого столу? Як відбува-

Микола 
Пимоненко. 
Млин
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Іван Сколоздра. 
Жнива 

ється процес обробітку вро-
жаю в наш час?

2. Як ти розумієш вислів Олекси 
Воропая: «...хай росте на вся-
кого долю»? Як ця народна 
мудрість вказує на основну 
рису українців? Чому Україну 
називають «житницею світу»?

 

ПЕРЕСТИГЛИЙ ОВОЧ

Казка-притча

Було це в часи жорстокі й криваві, сумні й тяжкі для всього 
народу.

Один індус мав у своєму садку дерево життєвих радощів, що 
родило тільки раз за своє життя, і то лиш один овоч.

Весь народ чекав на цей овоч, як на Бога з неба, як на дже-
рело щастя, як на початок нового життя.

І от дерево розцвіло, зав’язалося, овоч почав рости, нали-
ватися... Дозрів і став прозорий, мов кришталь. Виблискував 

Іван Липа (1865–1923) — український гро-
мадський і політичний діяч, письменник, за 
фахом — лікар. Співзасновник таємного товари-
ства «Братство тарасівців». Борець за незалеж-
ність України у ХХ сторіччі. Автор віршів, на-
рисів, оповідань та збірок «Тринадцять притч», 
«Оповіді про смерть, війну і любов» та ін.
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удень веселими кольорами й барвами, наче діамант, а вночі 
світився, як місяць. Дивні життєдайні пахощі розливалися від 
нього по всій країні. Вловивши ті пахощі, люди посходилися 
з цілої країни — багаті й бідні, старі й молоді, здорові й слабі...

Усі хотіли купити хоч шматочок того овоча, щоб заспокоїти 
свої болі, прогнати смуток і жалі, почути в душі радощі життя.

— Він дозрів, він дозрів для всіх нас! — гукали вони.
— Дай нам! Поділи на нас усіх!
— Нехай хворий стане здоровим, сумний — веселим!
— Нехай настане щастя в нашому нещасному краю!
Та індус усіх прогнав. Він був недалекоглядним і сліпим. 

Йому здавалося, що овоч ще не зовсім виріс і не дозрів.
Посилав слуг на базар довідатись, скільки заплатять за овоч.
— Дають сім верблюдів. 
Весело сміявся:
— Ідіть іще завтра! 
Приходили, повідомляли:
— Дають сім слонів. 
Весело сміявся:
— Підіть іще завтра! 
Приходили, відповідали:
— Дають табун коней...
— Ідіть знову!
І ось прийшли слуги і сказали:
— Уже нічого не дають!
Індус злісно розреготався...
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Та коли ближче придивився до овоча, то побачив, що той по-
тускнів, зморщився, поменшав, кудись зникло його сяйво, вже 
не було чути пахощів.

Тоді, стурбований, сказав собі:
— Тепер бачу, що він більше не ростиме, що вже дозрів. 

Зірву його й понесу до самого раджі пресвітлого.
Коли ж виліз на драбину і приглянувся до овоча зблизька, 

з жахом побачив, що той уже перестиг...
Як тільки взяв його до рук, овоч луснув і розлився брудом.
І від його смороду тікали люди світ за очі.

Іван Липа
Притча — це повчальна алегорична оповідь про якусь життєву 

пригоду. Сюжет притчі будується на життєвих ситуаціях, на 
повсякденних спостереженнях суспільного життя.  

 1. Якими словами ти висловиш основну думку цієї притчі? 
Чи підходить до неї українська приказка «Рости на всякого 
долю»?

2. Чому для кожної людини у кожній справі так важливо розді-
ляти радість життя з іншими людьми?

  Спробуй по-своєму, додаючи нові художні деталі, вводячи 
нових персонажів, переказати цю історію.

 Пофантазуй на тему того, що було б, якби овоч радості до-
зрів і був порівну розділений між усіма людьми.

 У чому, на твою думку, актуальність та повчальність цієї 
притчі у наш час?

ПРИСЛІВ’Я І ПРИКАЗКИ про працю та земні дари

 � Де не було початку, не буде й кінця.

 � Аби руки і охота — буде зроблена робота.

 � Бджола мала, а й та працює.

 � Без трудів не їстимеш пирогів.

 � Не одежа красить людину, а добрі діла.

 � Відчиняй, пане, ворота — іде твоя робота.

 � Без діла жить — тільки небо коптить.

 � Без діла слабіє сила.

 � Без охоти нема роботи.
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КОЛИСКОВІ ПІСНІ
Мамин голос, мамині слова — 

як материнське молоко: вони є 
найважливішою енергією, що дає 
силу росту  маленькій дитині, за-
кладає у її свідомості від народ-
ження почуття любові, захисту, 
тепла та опіки. Без цього немож-
ливо вирости люблячою, душевно 
зрілою людиною.

Материнські колискові пісні — 
це не просто мелодії чи слова, що 
виспівувались для присипляння 
дитини. У колискових пісень є 
особливий ритм, що відповідає 

руху колиски та ритмові дитячого серця. В словах пісень — 
особливі замовляння, особливе «програмування», висловлюю-
чись сучасною мовою, здоров’я, щасливої долі, росту і розвитку 
дитячого тіла і її свідомості. Адже, як засвідчують сучасні до-
слідження, дитина народжується з мовою, розуміє її, але ма-
леньке тіло ще має навчитись вимовляти звуки і слова, тому 
свої емоції та почуття немовля виражає звуками, поглядами, 
жвавими рухами тіла.

Колискові пісні українців — особливий скарб нашого на-
роду, який треба творити в нових реаліях життя за законами 
любові.

Ой, спи, дитя, до обіда

Ой, спи, дитя, до обіда,
покіль мати з міста прийде
да принесе три квіточки:
ой первую зросливую,
а другую сонливую,
а третюю щасливую.
Ой щоб спало, щастя знало,
ой щоб росло, не боліло,
на серденько не кволіло.



15

Сонки-дрімки в колисоньки,
добрий розум в головоньки, 
а рісточки в кісточки,
здоров’ячко у сердечко,
а в роточок говорушки,
а в ніженьки ходусеньки,
а в рученьки ладусеньки...

Ой ти, котик, коточок

Ой ти, котик, коточок,
не йди рано в садочок,
не полохай галочок, —
нехай зів’ють віночок
із руточки, із м’яточки,
дитиночці до шапочки.
Із рутоньки, із м’яточки,
з хрещатого барвіночку,
з запашного васильочку.

   Колисала я дитиноньку маленьку

Колисала я, колисала я 
Дитиноньку маленьку 
Та поломила, та поломила 
Колисочку новеньку.

Не жаль же мені, не жаль же мені 
Та й тої колисоньки, 
Лише мені жаль, лише мені жаль 
Малої дитиноньки.

Бо колисоньку, бо колисоньку 
За день, за два збудую – 
Малу дитину, малу дитину 
За рочок не згодую.

Бо колисочка, бо колисочка 
З крутого деревенька, 
Мала дитина, мала дитина 
З-під щирого серденька.
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 1. Прочитай тексти колискових пісень, послухай аудіозаписи 
їхнього виконання видатними виконавцями. Чим, на твою 
думку, особливі ці пісні? Який настрій вони викликають?

2. Про які квіти співається у перших двох колискових? Чи 
йдеться тут про звичайні квіти? Як ти уявляєш щасливу чи 
сонливу квіточки? Чи можна уявою створити ці квіти, які ма-
ють принести дитині добру долю?

3. Чому, на твою думку, в колискових піснях часто згадують 
про котика? Чи вміє він «присипляти» дітей?

4. Які найважливіші почуття вкладає мати у свої колискові 
пісні?

  Перекажи коротко зміст колискових пісень, використовуючи 
звороти, епітети з текстів.

 Спробуй створити «віночок» із чарівних квіток-побажань ди-
тині, додай власні побажання.

 Придумай та напиши власну колискову пісню для братика, 
сестрички чи домашнього котика.

 Розглянь картину італійського художника Рафаеля «Сікс-
тинська мадонна». Чим, на твою думку, матері всього світу 
схожі з мадонною Рафаеля?

Рафаель Санті. Сікстинська мадонна.
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Колискова пісня 

Місяць яснесенький 
Промінь тихесенький 
Кинув до нас. 
Спи ж ти, малесенький, 
Пізній бо час.
Любо ти спатимеш, 
Поки не знатимеш, 
Що то печаль; 
Хутко прийматимеш 
Лихо та жаль.
Тяжка годинонько! 
Гірка хвилинонько!
Лихо не спить...

Леле, дитинонько! 
Жить — сльози лить.
Сором хилитися, 
Долі коритися! 
Час твій прийде 
З долею битися, — 
Сон пропаде...
Місяць яснесенький 
Промінь тихесенький 
Кинув до нас... 
Спи ж ти, малесенький, 
Поки є час!

Леся Українка

  Прочитай вірш Лесі Українки. Який настрій він у тебе викли-
кає? Якими словами ти опишеш настрій поетеси і її ліричної 
героїні? Чому, на твою думку, поетеса вжила вислів «жить — 
сльози лить»? Чи погоджуєшся з її думкою?

І мати молода, і сонце юне

І мати молода, і сонце юне, 
І в неї на колінах немовля. 
В прозорому повітрі, наче струни, 
Гудіння оксамитного джмеля.

Прислухаюсь — співає колискову, 
Не знати, чи дитині, чи собі… 
І мати молода, і юне Слово, 
І яблуні у ранішній журбі.

Розумні і дурні, малі й великі, 
Уславлені й забуті — все пройшло, 
Та не було народів без’язиких, 
Іще німих народів не було!

     Леонід Кисельов
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ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ про материнську любов

 � Мати годує дітей, як наша земля людей.

 �  Рідна сторона — це матінка, чужа сторона — злісна 
мачуха.

 � У дитини ниє пальчик, а у матері — серце.

 � Серце матері краще від сонця зігріває.

 � Без любові до матері немає і любові до людей.

 � Все купиш, лише тата й мами — ні.

 1. Який настрій викликає у тебе вірш Леоніда Кисельова? Чи 
звучать у ньому смутні мотиви?

2. Яке слово, на твою думку, особливо виділив поет у перших 
двох строфах? Що він хотів підкреслити?

  Спробуй створити словесний опис картини, яку поетичним 
словом подає нам  Леонід Кисельов. Поміркуй над тим, 
чому від образу матері з дитиною поет переходить до теми 
народів і важливості мови в їхньому житті.

 Поміркуй над прислів’ями. Яке з них ти захочеш 
«подарувати» своїй мамі чи найближчій людині?

	 Створіть власну колискову пісню для молод-
ших сестрички, братика, для самого себе.

  Колискова «Котику сіренький». Ніна Матвієнко.

  «Материнська любов». Микола Мозговий. 

НАРОДНІ ЗАМОВЛЯННЯ, ЗАКЛИЧКИ 
Тільки-но дитя спиналось на власні ніжки, воно уже почи-

нало брати участь у сімейних дійствах, пов’язаних з колообігом 
життя, з циклічністю змін у природі, від яких залежала кожна 
людина як її часточка. І ще маленька дитяча душа вже відчу-
вала, що найбільша радість усього білого світу — від сонечка,  
а все зеленіє і росте, коли землю зрошує благодатний дощик. 
Дві великі стихії життя — вода і вогонь — входили в дитячу 
свідомість із жартами і примовлянками. Але і в дитячих при-
мовлянках та забавах, як видно з текстів, люди зберігали 
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великі знання: про могутню силу слова, уявного образу, про 
здатність людини взаємодіяти з природними силами. 

Уявний чи реальний звук дзвону — це справді та сила, яка 
здатна розбивати хмару, «визволяти» сонечко. Адже силу ма-
ють наші думки, уявні образи.

Колись люди вірили у чисту силу дитячих закличок і за-
мовлянь, бо діти не сумніваються в силі свого слова, вірять у 
дива — а тому можуть їх творити. 

Заклички

Вийди, вийди, сонечко,
на широке полечко,
на наше подвір’ячко,
на бабине зіллячко.
Там дід косить,
сонця просить,
хмару розбиває, 
сонця добуває.
Бий, дзвоне, бий!
Хмару розбий!

Ой, сонечко, засвіти,
буду краще я рости!

Я у Бога сирота
отворяю ворота
ключиком, замочком,
золотим платочком.

Дощику, дощику,
наваримо борщику
у зеленому горщику.
Яйце вкинем, яйце трісне,
сонце блисне.
Kлючик, замочок,
шовковий платочок.

Іван Їжакевич. Мама йде!
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Замовляння

Діти також вірили, що недаремно вигукують свої заклички, 
замовлянки і примовки. Прислухались до голосів природи, пе-
ремовлялись із ними. Особливою любов’ю користувався Божий 
птах бузько, або лелека, бо він, як вважалося,  приносив у хату  
братиків і сестричок.

Бузьку, бузьку!
Принеси Маруську!
Та гарненьку, та пухкеньку,
не крикливу — спокійненьку!

А в мишки просили нового зуба: коли молочний випадав, то 
треба було викинути його на горище і примовити:

Мишко, мишко,
возьми зуба! 
Возьми собі зуб старий,
а дай мені свій новий!

Дорослі люди теж вірили в силу замовлянь. Наприклад, 
біль замовляли, «заперечуючи» його та зіставляючи із чимось 
неможливим: «Як місяцю по дну моря не ходити, так цьому 
зубові не боліти». Замовляння дуже активно використовува-
лись у народній медицині.

 1. Розкажи, що тобі відомо про використання закличок, при-
мовок, замовлянь.

 2. Придумай закличку (до сонечка, вітру, дощу).

 3. Напиши вірш-замовляння про мир в Україні.

 Колискові пісні  (колисанки, колиханки) — ліричні 
пісенні твори, які виконуються над колискою дитини 
для того, щоб її приспати. До цього мають спонукати 
відповідні рухи, монотонний спів, приємні словесні 
образи. Колисанки споріднені з магічними навіюван-
нями — замовляннями.

 Замовляння або заговóри, закликання, закли-
нання — усталені, переважно віршовані вислови, що 
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супроводжують магічні дії, рухи їхніх виконавців, щоб 
уплинути на природу, на людину, на її стосунки з ото-
ченням.

 Заклички — дитячі пісеньки, звернені до явищ при-
роди: сонця, дощу, представників тваринного або рос-
линного світу. У дитячому фольклорі найбільш поши-
рені заклички до дощу (води) і сонця.

 1. Випишіть із колискових пісень, замовлянь і закличок по 
кілька прикладів зменшувально-пестливих слів, звертань, 
повторів.

 2. Обговоріть їхню роль в аналізованих текстах. Поясніть, як 
вони впливають на сприйняття тексту читачами/слухачами 
та які емоції викликають.

 3. Доберіть малюнки/фото/фотоколажі як ілюстрації до ко-
лискової пісні, заклички, замовляння. Вкажіть автора ілю-
страції. Поясніть свій вибір.

 Напишіть сенкан про колискову або замовляння чи закличку.

  Дотримайтеся такої структури:

 1-й рядок: іменник (тема).

 2-й рядок: два прикметники (опис теми).

 3-й рядок: три дієслова (називають дію, пов’язану з темою).

 4-й рядок: фраза-висновок із чотирьох слів, висловлює   
                ставлення до теми, почуття.

 5-й рядок: синонім або слово-асоціація до теми.

Зразок:  Пісня
  Мамина, ласкава
  Заспокоює, навіює, потішає,
  Веде у казковий сон.
  Оберіг…

Сенкан — це вірш, що не римується та складається 
з п’яти рядків. 
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22 СУГОЛОССЯ ПРИРОДИ  

І ЛЮДИНИ

 ПОДИХ ЗОЛОТОЇ ОСЕНІ 
Ми знаємо, що всі чотири пори року є дуже важливими,  

а ось наші предки вважали основними лише дві пори року — 
літо і зиму (їхню зустріч святкували на Стрітення). Та все ж 
весна та осінь мають свої особливі відмінності, хоч їх і вважали 
порою переходу від зими до літа та від літа — до зими.

Рання весна і пізня осінь дуже схожі між собою, відмінність 
полягає в тому, що навесні сили росту ідуть від землі до сонця, 
а восени — навпаки: від сонця в землю. Стрілка земного «го-
динника» рухається у протилежних напрямках.

Але рання осінь — особливо красива, хоч і сумовита. По-
особ ливому світить сонце і віє вітер, дощі не такі лагідні, як 
навесні…

Ці тонкощі настроїв природи вміють вловлювати поети і ху-
дожники. Увійди і ти в цей красивий осінній настрій  і надих-
нись його красою.

Дрімають села

Дрімають села. Ясно ще 
осіннє сонце сяє, 
та холодом осіннім вже 
в повітрі потягає. 
Темно-зеленії садки 
дрімають вже без плоду, 
і тихо гріються хатки, 
і верби гнуться в воду. 
Ще ліс не стогне тим важким 
осіннім, довгим стоном, 
і ще стрілою ластівка 
звиваєсь над загоном.
    Іван Франко
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Сю ніч зорі такі колючі

Сю ніч зорі чомусь колючі, 
як налякані їжачки. 
Сю ніч сойка кричала з кручі, 
сю ніч ворон сказав: «Апчхи!» 
Сю ніч квітка питала квітку: 
— Що ж це робиться, поясни? 
Тільки вчора було ще влітку, 
а сьогодні вже восени!

       Ліна Костенко 

Йосип Бокшай. Осінь

 1. Прочитай обидва вірші. Який настрій вони викликають? 

2. Чим схожі настрої віршів Івана Франка та Ліни Костенко?

3. Пригадай, як називається художній засіб, коли автор наді-
ляє природу людськими властивостями. Знайди приклади 
в поезіях і поясни, як такий засіб впливає на сприйняття 
творів.
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  У колискових піснях, закличках природа часто наділена 
людськими властивостями — персоніфікована. Знайдіть у 
текстах приклади такої персоніфікації. Поясніть їхню роль.

  Опиши осінню пору року у своєму селі/місті, використову-
ючи образи поезій. Проілюструй цей опис малюнком або 
світлиною.

 Використовуючи сюжет вірша Івана Франка, спробуй змі-
нити деякі епітети, метафори для того, щоб подати опис 
весняної пори.

 Розглянь картину Йосипа Бокшая. Створи усну словесну  
розповідь про осінь за картиною художника.

ЛЕГЕНДА, ЩО ПОДОЛАЛА ВІКИ 
Цій поетичній історії — більш ніж тисяча років. Ще 1201 ро-

ку в Галицько-Волинському літописі було вміщено легенду 
про половецького хана Сірчана, якого славний князь Київ-
ської Русі Володимир Мономах вигнав за Дон, а його брата 
Отрока — на Кавказ. Коли не стало Володимира Мономаха, 
Сірчан просив брата повернутися на рідну землю, та той від-
мовлявся. Ось як про це описує літописець:

 «Після ж смерті Володимирової лишився у Сірчана 
один Співець — Орев, і послав він його в Обезя, кажучи: 
“Володимир умер уже, то ж повертайся, брате, назад в 
землю свою”. Перекажи ж ти йому ці слова мої, заспі-
вай йому пісень половецьких. А як не схоче послухати, 
то дай йому понюхати зілля, яке зветься євшаном».

 А як той відмовився повертатись і слухати, дав він йому 
зілля. І понюхавши, заплакав той і сказав: “Краще на 
своїй землі кістьми лягти, ніж на чужині славному 
бути”. І прийшов він у землю свою...» 

Євшан — тюркська назва полину, який у багатьох народів 
славиться своїм неповторним запахом. Степовий полин євшан 
має особливо тонкий аромат — ним пропахла вся земля, пові-
тря, він перебиває аромати всіх трав. А запахи, як відомо, збе-
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рігаються в пам’яті найдовше. Можна 
забути слова, мову, але запах рідної 
землі — ніколи.

Саме тому цей епізод із половецької 
легенди переосмислювався й опоети-
зовувався упродовж століть як символ 
пам’яті роду.

До символічного образу євшану у 
своїй творчості звертались багато по-
етів. Микола Вороний по-своєму пе-
реосмислив цей сюжет, він розповів 
історію про ханського сина, який пе-
ребував у полоні в князя Володимира 
Мономаха. Такі випадки в історії тра-
плялись, тому ця поетична оповідь виглядає правдоподібною.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ про осінь

 � Багато павутиння — на довгу суху осінь.

 �  Калина достигла, а листя на ній зелене — осінь буде 
теплою.

 � Осінній іній — на суху й сонячну погоду.

Володимир Мономах 

Можливо, тобі вже відомі такі поняття, як аромотерапія (ліку-
вання з допомогою запахів) та аромологія (наука про запахи та 
їхній вплив на фізичний і психологічний стан людини).

Виявляється, люди з давніх-давен знали, що через нюх можна 
здійснювати вплив на людину. Запахи використовувались при 
виконанні різних релігійних обрядів, магії, чаклуванні. За допо-
могою нюху визначали якість харчових продуктів. 

Якщо пригадаєш тексти українських колискових пісень, в них 
згадується про трави, які вкладали дітям у подушечку, зашивали 
в оберегові ляльки — аби в малюків був спокійний сон. Трави, 
які вважаються цілющими, святили й тримали у хаті — це, най-
перше, полин, м’ята, василечок, ромашка та інші. 

Якщо тобі цікава ця тема — заглянь у чарівну книгу «Дядька 
Гугла». В ній дізнаєшся багато корисного та цікавого. На-
приклад, про те, що японські програмісти працюють у 
приміщен нях, де розпилюють лимонну олію, — і кількість 
помилок у їхній роботі меншає на 40 відсотків.

Підказки Вікі-Всезнайка
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 �  Восени листопад швидко минув — чекай суворої 
зими.

 �  Горобина вродила рясно — осінь буде дощовою, 
а зима морозною.

 �  Грім у вересні віщує теплу осінь.

 �  Як листопад дерев не обтрусить — довга зима бути 
мусить.

 �  Якщо лелеки летять високо, не поспішаючи, буде 
гарна осінь.

Микола Вороний (1871–1938) — україн-
ський письменник, перекладач, театральний 
режисер, актор, громадсько-політичний діяч, 
театрознавець. Був одним із засновників Укра-
їнської Центральної Ради та Українського Наці-
онального театру в 1917 році.

Поема «Євшан-зілля» (1899 р.) творить сим-
волічні образи чужини і рідної землі: чужина 
руйнує людську особистість, позбавляє зв’язку із 
родовою пам’яттю, а рідна земля дає силу і твер-
дість духу.

Євшан-зілля

Поема

До лучче есть на своей земли
    костю лечи,
ине ли на чюже славну быти.

Літопис, за Іпатським списком

В давніх літописах наших
Єсть одно оповідання,
Що зворушує у серці
Найсвятіші почування.

Не блищить воно красою
Слів гучних і мальовничих,
Не вихвалює героїв
Та їх вчинків войовничих.
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Ні, про інше щось говорить
Те старе оповідання.
Між рядками слів таїться
В нім якесь пророкування.

І воно живить надію,
Певну віру в ідеали
Тим, котрі вже край свій рідний
Зацурали, занедбали...

* * *
Жив у Києві в неволі
Ханський син, малий хлопчина,
Половецького б то хана
Найулюблена дитина.

Мономах, князь Володимир,
Взяв його під час походу
З ясирем в полон і потім
При собі лишив за вроду.

Оточив його почотом
І розкошами догідно —
І жилось тому хлоп’яті
І безпечно, і вигідно.

Час минав, і став помалу
Рідний степ він забувати,
Край чужий, чужі звичаї
Як за рідні уважати.
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Та не так жилося хану
Без коханої дитини.
Тяжко віку доживати
Під вагою самотини.

Зажурився, засмутився...
Вдень не їсть, а серед ночі
Плаче, бідний, та зітхає,
Сну не знають його очі.

Ні від кого він не має
Ні утіхи, ні поради.
Світ увесь йому здається
Без краси і без принади.

Кличе він гудця до себе
І таку держить промову,
Що мов кров’ю з його серця
Слово точиться по слову:

«Слухай, старче, ти шугаєш
Ясним соколом у хмарах,
Сірим вовком в полі скачеш,
Розумієшся на чарах.

Божий дар ти маєш з неба
Людям долю віщувати,
Словом, піснею своєю
Всіх до себе привертати.

Ти піди у землю руську —
Ворогів наших країну, —
Відшукай там мого сина,
Мою любую дитину.

Розкажи, як побиваюсь
Я за ним і дні, і ночі,
Як давно вже виглядають
Його звідтіль мої очі.

Заспівай ти йому пісню
Нашу, рідну, половецьку,
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Про життя привільне наше,
Нашу вдачу молодецьку.

А як все те не поможе,
Дай йому євшана-зілля,
Щоб, понюхавши, згадав він
Степу вільного привілля».

І пішов гудець в дорогу.
Йде він три дні і три ночі,
На четвертий день приходить
В місто Київ опівночі.

Крадькома пройшов, мов злодій,
Він до сина свого пана
І почав казати стиха
Мову зрадженого хана.

Улещає, намовляє...
Та слова його хлопчину
Не вражають, бо забув вже
Він і батька, і родину.

І гудець по струнах вдарив!
Наче вітер у негоду,
Загула невпинна пісня —
Пісня вільного народу.
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Про славетнії події —
Ті події половецькі,
Про лицарськії походи —
Ті походи молодецькі!

Мов скажена хуртовина,
Мов страшні Перуна громи,
Так ревли-стогнали струни
І той спів гудця-сіроми!

Але ось вже затихає
Бренькіт дужий акордовий
І намісто його чути
Спів народний, колисковий.

То гудець співає тихо
Пісню тую, що співала
Мати синові своєму,
Як маленьким колисала.

Наче лагідна молитва,
Журно пісня та лунає.
Ось її акорд останній
В пітьмі ночі потопає...

Але спів цей ніжний, любий,
Ані перший, сильний, дужий,
Не вразив юнацьке серце —
Він сидить німий, байдужий.

І схилилася стареча
Голова гудця на груди —
Там, де пустка замість серця,
Порятунку вже не буде!..

Але ні! Ще є надія
Тут, на грудях в сповиточку!..
І тремтячими руками
Роздирає він сорочку,
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Із грудей своїх знімає
Той євшан, чарівне зілля,
І понюхать юнакові
Подає оте бадилля.

Що ж це враз з юнаком сталось?
Твар поблідла у небоги,
Затремтів, очима блиснув
І зірвавсь на рівні ноги.

Рідний степ — широкий, вільний,
Пишнобарвний і квітчастий —
Раптом став перед очима,
З ним і батенько нещасний!..

Воля, воленька кохана!
Рідні шатра, рідні люди...
Все це разом промайнуло,
Стисло серце, сперло груди.

«Краще в ріднім краї милім
Полягти кістьми, сконати,
Ніж в землі чужій, ворожій
В славі й шані пробувати!» —

Так він скрикнув, і в дорогу
В нічку темну та пригожу
Подались вони обоє,
Обминаючи сторожу.

Байраками та ярами
Неутомно проходжали —
В рідний степ, у край веселий
Простували, поспішали.

* * *
Україно! Мамо люба!
Чи не те ж з тобою сталось?
Чи синів твоїх багато
На степах твоїх зосталось?
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Чи вони ж не відцурались,
Не забули тебе, неньку,
Чи сховали жаль до тебе
І кохання у серденьку?

Марна річ! Були і в тебе
Кобзарі — гудці народні,
Що співали-віщували
Заповіти благородні,

А проте тієї сили,
Духу, що зрива на ноги,
В нас нема і манівцями
Ми блукаєм без дороги!..

Де ж того євшану взяти,
Того зілля-привороту,
Що на певний шлях направить, —
Шлях у край свій повороту?!

       Микола Вороний

Ясир — здобич. 

Гудець — співець, музикант.

Намісто — замість. 

Твар — лице, обличчя.

Архип Куїнджі. Степ. 



33

 1. Як ти гадаєш, чому тема забуття, зречення від рідної землі, 
відірваності від коренів власного народу така важлива в 
наш час? Чому так актуально звучить мотив половецької ле-
генди?

 2. Прочитай визначення поняття «поема». Обґрунтуй, чому 
«Євшан-зілля» — це ліро-епічний твір. Чи впливає на твоє 
сприйняття подій у поемі віршована форма твору? 

 3. Знайди у тексті поеми авторські роздуми. Які почуття та пе-
реживання передає у них автор? 

 4. Назви проблеми і мотиви поеми. Пригадай, що проблеми — 
це питання, які ставить автор у творі або на які твір дає 
відповідь.

 5. Що, на твою думку, є найбільшими цінностями для кожної 
людини?

  Поміркуй над висловом із поеми: «Там, де пустка замість 
серця, порятунку вже не буде!..» Про який порятунок тут 
ідеться?

 Поміркуй, які запахи пригадуються тобі із дитинства. Роз-
кажи, які настрої викликають у тебе ті чи інші рослини, 
опиши їх своїми словами. 

 Прочитай уважно прислів’я. Яке із них найточніше вислов-
лює головну думку твору?

НАРОДНІ ПРИСЛІВ’Я про рідний край

 � Добре тому, хто в своєму дому.

 �  За рідним краєм і в небі сумно.

 � Кожен край має свій звичай.

 � На чужій стороні й весна не красна.

 � Де рідний край, там і під ялиною рай.

 � Не бувши на чужині, не оціниш по-справжньому   
    рідної землі.

 � Рідна земля — мов колиска золота.

 Поема — це ліро-епічний віршований твір, у якому 
зображено значні події та яскраві характери. Розповідь 
про події, героїв супроводжується авторськими розду-
мами, переживаннями.

 Мотив — тема ліричного твору. Наприклад, мотив сво-
боди, мотив любові до рідної землі.
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ПОГЛЯД ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ ПРИРОДИ

Кожен з нас має досвід спілкування із живою природою: 
свійськими чи дикими тваринами, рослинами в саду чи на 
підвіконні. І кожен, мабуть, пам’ятає цю без слів відчутну до-
віру або острах живих створінь. Всі вони хочуть жити — як і 
ми. Але люди часом ставляться до природи  по-споживацьки. 
Рідко хто задумується над тим, що доброго може зробити для 
довколишнього світу: допомогти пораненому птахові, старому 
немічному звірові чи рослині, яка помирає без вологи…

 Саме людяність у ставленні до живого світу робить людину 
справжнім господарем.

Про це розмірковують автори двох творів — видатні україн-
ські письменники  Михайло Слабошпицький та Микола Він-
грановський.

Михайло Слабошпицький (1946–1921) — 
український прозаїк, критик, літературоз-
навець, публіцист, громадський діяч, дитя-
чий письменник. Автор прозових книг для 
дітей «Славко й Жако», «Хлопчик Валь», «Озеро  
Олдан», «Папуга з осінньої гілки».

Оповідання «Мій друг лелека» — це твір із 
власного життя автора про те, як важливо лю-
дині бути уважною до природи, до всіх створінь, 
які потребують її допомоги та співчуття. І про те, 
якими вдячними та мудрими є наші друзі з жи-
вої природи.

МІЙ ДРУГ ЛЕЛЕКА

Оповідання

Ми з татом ловили рибу і варили при березі юшку.
Трохи далі від берега струнко стояв у воді очерет.
У казанку вже почало закипати, з пари й диму чулося тихе 

булькання.
І тут до нас прийшов лелека з перебитим крилом.
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Невідомо, хто його скалічив, — хіба мало є на світі жорсто-
ких людей, які убивають птахів і звірів, бо ніяк не хочуть пові-
рити, що то — наші друзі.

Лелека спинився за кілька кроків од нас і жадібно дивився 
на казанок.

— Він голодний, — сказав тато.
У відрі в нас було ще чимало риби. Я вибрав кілька дрібні-

ших і кинув лелеці. Він одним хапом проковтнув кожну і знову 
дивився на казанок.

— Можна, я ще йому дам? — запитав я.
— Звичайно, міг би й не питати.
Лелека з’їв ще кілька рибинок. А потім підійшов ближче, і я 

побачив, що йому з рани сочиться кров.
Я ступив до нього, але він одразу ж одстрибнув.
Ось так налякали його злі люди. Він тепер не хотів нікому 

вірити.
Доки ми їли юшку, лелека так і стояв на тому ж місці. Сто-

рожко пас очима кожен наш рух.
Я знову кинув йому риби. Цього разу він їв уже повільніше. 

І зовсім спокійно дивився на мене. Мабуть, уже не чекав ніякої 
неприємної несподіванки.

Ми стали збиратися додому.
— Ходімо з нами, — сказав я лелеці, хоч зовсім не споді-

вався, що він погодиться на цю пропозицію.
Але сталося диво: лелека слухняно пішов за нами.
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Він ішов за кілька кроків позаду. Спинялися ми — спинявся 
і він. Намагався втягнути голову в плечі й розгублено хитав 
довгим дзьобом. Мовби казав: «Я вже вам зовсім вірю, але ще 
трохи сумніваюся...»

Ми рушали, рушав і він.
Зайшли до двору й лишили хвіртку відчиненою.
Лелека довго стояв у хвіртці й повільно водив очима то на 

вікна хати, то на повітку, то на льох. Мабуть, йому хотілося 
зайти, але він усе ще вагався.

Вулицею прогула машина, й він ускочив до двору.
Стояв тепер біля криниці й не зважувався рушити далі.
Я обійшов лелеку й зачинив хвіртку. Він стрепенувся, змах-

нув одним крилом, щоб утекти. Але так і лишився на місці.
Тільки голосний стогін вирвався з широко розтуленого 

дзьоба.
Лелека ще раз оглянувся на зачинену хвіртку й журно  

зітхнув.
— Не бійся нас, — лагідно сказав я, — ми нічого поганого 

тобі не зробимо.
Він з надією подивився мені в очі і, мабуть, побачив, що я 

кажу правду.
Лелека вже не втікав. Дався перебинтувати крило. Терпів, 

хоч і постогнував, як заливали йодом рану.
...Жив у нашому дворі до самої осені. Вже й злітати почав на 

хату, на повітку. Анітрохи не боявся, коли я його гладив, брав 
їжу з рук.

А коли повищали небеса й зацвіли пташиними зграями, він 
дедалі частіше дивився вгору, мовби когось там виглядав.

— Залишайся в нас назавжди, — казав я йому. — Ти ж ба-
чиш, тобі тут добре.

Але він заперечливо хитав довгим дзьобом.
Я зрозумів: лелека від нас піде.
Якось над нашою хатою пролітав гурт лелек. Від них на 

землю падав незримий клекіт. Вони дивилися вниз, начеб теж 
когось виглядали.

Мій лелека прощально глянув на мене, змахнув обома 
крильми й важко здійнявся над хатою, над садом, а далі — ще 
вище.

Він летів услід зграї.
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Такі у них закони.
Чи наздожене, бо ж крило йому ще болить?..
Взимку я навіть почав забувати лелеку. А навесні, радий, 

що почалося тепло, зовсім забув його.
І раптом одного дня, коли все небо над селом засіялося пта-

шиними голосами, з синьої високості впали на хату двоє лелек.
Вони приязно заклекотали до мене.
А я дивився на гостей і намагався впізнати: може, один із 

них — то мій друг.
І здалося, що впізнав.
Та й чому б це ні з сього ні з того вони до нас прилетіли?
Адже на нашій хаті лелеки ніколи раніше не жили.
А вони вже заходилися носити всяке галуззя й мостити собі 

гніздо...
Михайло Слабошпицький

ПРИСЛІВ’Я І ПРИКАЗКИ про птахів

 � Горобець маленький, а сердечко має. 

 � Видно птаха по польоту.

 � Всяка пташка свої пісні має.

 1. Чи доводилось тобі спостерігати за прильотом і відльотом 
лелек, бачити, як вони мостять свої гнізда?

2. Як ти вважаєш: чи справді лелеки якось впливають на життя 
людей? І чому в народі побутує примовка, що бузьки прино-
сять у дім дітей?

3. Як би ти повівся/повелася, коли б із тобою трапилася по-
дібна пригода?

  Чому бузько не залишився зимувати, а полетів зі своєю 
зграєю в чужий край? І чому птахи повертаються з вирію, 
долаючи тисячі кілометрів важкої дороги?

 Перекажи зміст оповідання своїми словами, додаючи нові 
художні деталі, роздуми, описи.

 Пофантазуй на тему того, як зимувалося лелеці в чужому 
краю, чому він повернувся до тієї хати, в якій його прийняли 
як друга.

 Розкажи історію порятунку лелеки від імені самого лелеки.
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Микола Вінграновський (1936–2004) — 
український письменник-шістдесятник, режи-
сер, актор, сценарист та поет. Автор повістей 
«Первінка», «Світ без війни», «Президент», «Літо 
на Десні», «Кінь на вечірній зорі», «Манюня» та 
ін. Поет видав десять поетичних збірок, був ре-
жисером шести художніх та восьми документаль-
них фільмів на кіностудії ім. О. Довженка. Вся 
його творчість наповнена любов’ю до природи.

Повість «Сіроманець» розповідає про «поклик крові» у взаєми-
нах людини і природи, адже споконвіку люди вміли налагоджу-
вати мирне і розумне співжиття з тваринним і рослинним світами, 
вміли порозумітися з такими непокірними хижаками, як вовки — 
і виявити притаманну їм доброту і вірність. Так було приручено 
диких собак із породи вовчих.

Автор показує у своєму творі, якою ненаситною може бути люд-
ська агресивність, як їй протистоїть доброта і довірливість. 

СІРОМАНЕЦЬ
Повість

Вночі прийшла осінь, і вовк хмукнув на сизий листок ожини, 
хмукнув і сказав: «Ого-го!» Тоді він підняв лапу і лапою вмився. 
Промив очі, пострушував з себе листя, послухав свист синиці 
і знову ліг.

— Далеко! — сказав він собі. — А навіщо?
Потім вовк заспівав. Він співав тихим старим голосом, і така 

дорога лежала за ним, що аж за Одесою і за Єгиптом видні-
лася кожна бадилина. Вовк лежав між грибами, очима у поле, 
і над ним по листочку опадав ліс.

Звали його Сіроманцем, і він був найстарішим вовком у світі. 
Все своє сіроманче життя він водив зграю. Молоді вовки з лісів 
і яруг мріяли пройти у нього бойову вовчу стратегію і тактику. 
Він снився молодим вовчицям.

Не один кінь з предсмертним кривавим хрипом падав на 
траву чи на сніг од зубів Сіроманця.
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Його проклинали конюхи і пастухи.
Коли ж нічого було їсти і вовк пересиджував день або й три 

на болоті чи в чагарях, то й зграя сиділа позаду нього, кусаючи 
себе за хвости.

— Не здохнете! — казав їй вовк. — Вам аби їсти! Лягайте та 
спіть. У мене самого живіт — аж можна почухати його крізь 
спину!

І зграя мовчечки лягала.
Отоді вовк ставав на великий піст. В таку пору він любив, як 

цвітуть будяки. Їхні малинові голови під ластівками навпроти 
хмар нагадували вовкові рясну велику кров, і він, засинаючи, 
медово позіхав.

Тепер, на старість, вовк осліп. Бурхлива темнота зацарю-
вала в його очах. Один лише нюх водив його по світу. І каш-
ляти вже почав. І снився щоночі йому єдиний сон: срібні очі 
постріляних вовченят, постріляні вовчиці з білими зубами 
у землю, і снився він собі сам.

Свистіла уві сні синиця, хропли миші у норах, і здалеку 
запахло кіньми. Сіроманець здув прилиплий до носа листок, 
встав і пішов на кінський той запах.

За лісом при горі-долині миготіло село. Від села охляп на 
коні їхав Василь Чепіжний. Кінь крутився під ним, харапу-
дився, але Василь бив його прикладом рушниці по заду, і кінь 
віз його далі.
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Сіроманець похлебтав з калюжі води, лугом відбіг від лісу 
і від дороги, заліг за копицею сіна. Нанюхав у сіні кількатеро 
мишей, підснідав ними і знову виструнчив носа у спину Ва-
силя Чепіжного та його коня.

Чепіжний в’їхав конем у мокрий ліс. Сіроманець поволеньки 
на старих своїх лапах рушив за ними.

Чепіжний наставив вуха на лісову невідомість, сплигнув 
з коня, перекинув рушницю з руки в руку, повів коня стежкою, 
вивів його на галявину, прив’язав до сосни, а сам відійшов і за-
ліг у ямі.

Сіроманець заліг і собі позаду Василя Чепіжного і його коня. 
Вітер дув Сіроманцеві в ніс. Вітер гостро пахнув конем, але 
між конем і Сіроманцем лежав Чепіжний та його рушниця.

Щось хряснуло в соснах! Василь зняв картуза і задихав 
у нього. Кінь затрусився, застриг вухами і ліг на землю.

— Не лягай! Не лягай на землю! — зашепотів коневі Василь 
Чепіжний. — Встань! Встань і пахни!

Знову щось мокро хряснуло в лісі. Рушниця в руках Василя 
Чепіжного сіпнулася на той хряскіт, око завмерло на мушці.

Кінь не вставав, дрібно тремтів, падали краплі на нього, 
і від кожної крапелини він здригався, як від пострілу.

«Старе і хворе! — подумав про свого коня Чепіжний. — Чом 
він тебе не з’їв, коли ти ще було молоде!.. То вже лежи, а при-
йде — на цей раз я його неодмінно укохкаю!»

Свиснула синиця. Її порожній осінній свист не сподобався 
Чепіжному. Посіявся дощ. Чепіжний одягнув картуза і ліг що-
кою на курки. Так вони і лежали: кінь, Чепіжний, а поза ними 
вовк.

Вовк звівся на лапи.
Не встиг Чепіжний ойкнути, як вибита з його рук рушниця 

полетіла в кущі, і Сіроманець задихав йому в покраплену до-
щем горлянку.

Скочив на ноги кінь, хилитнув сосною, заіржав, відірвався, 
повалив один кущ, другий — Сіроманець побіг було за ним, 
проскочив галявину, але повернувся до Чепіжного. Чепіжний 
світив сірник по сірникові, задкував лісом від Сіроманця, від-
махувався патронташем, ускочив в болото, у воду, в мочарі — 
Сіроманець спокійно ішов за ним.



41

— На, на, все, що хочеш, на! — викидав під ніс Сіроманцеві 
Чепіжний із торбини і хліб, і бринзу, патрони викидав.

Сіроманець загнав Чепіжного по шию в озеро і сам сів на 
березі.

Перед оком Чепіжного на воді тихенько кипів осінній дощ, 
за осокою сірів Сіроманець.

— Замерзаю! — кричав Чепіжний крізь дощ над водою. — 
Пропаду! Пропадаю! Гав! Гав! Гав! — загавкав Чепіжний до 
Сіроманця і люто рушив з води на нього. — На мене — їж! 
Жери мене! Зжери мене, як ти з’їв мою козу восьмого березня! 
Я перебив твою зграю і вовченят перебив, я!

Чепіжний вигрібся на берег, плюнув у руки і кинувся на 
вовка.

Сіроманець збив його своїми старими грудьми назад, у воду...

Мрячився дощ, при горі-долині миготіло село, гуркотів у небі 
високий літак.

Прилетів вертоліт. Порозганяв на вигоні курей і сів перед 
вікнами села — Сашко побіг і собі подивитися. З вертольота 
вилізло шестеро дядьків з рушницями та патронташами, до 
них від контори почвалав з обмотаною шиєю Василь Чепіж-
ний.

— А ви думали — що?! — бухикав щасливий Чепіжний. — 
Він причаївся тут, у нашому лісі, до ранку держав мене по 
шию в воді, мало я дуба не врізав! А тут ще зуб розболівся... 
Коли б не зуб, то я сам би перегриз йому горло! Я вже йому 
й коня прив’язав до сосни, коли ж чую: на рушницю мою 
тільки хтось плиг із кущів, мах — і рушниця летить, наче її 
й не було у моїх оцих-о руках! Дивлюсь, а він уже стоїть переді 
мною, як грім. Зуби не зуби, а метрові кілки затесані, язичище 
горить, як черінь, і пахне від нього кров’ю. Тоді він лапою об-
мацав мої кишені, зняв з оцієї ось шиї торбу з хлібом і каже, 
прямо-таки так і каже: «Руки вгору!» Що робити? Піднімаю. 
Стою. Злякався. Він облизався і гарчить далі: «Кажи спасибі, 
що я сьогодні не голодний. Але затям: доїм усіх ваших коней, 
візьмуся тоді за вас і за ваших дітей, а тебе, Чепіжний, пер-
шого з’їм! Марш з мого лісу!» Я задки-задки, руки болять, дощ 
у рукави наливається, отак і відступаю, а він іде, хліб мій жує, 
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пожує і виплюне — не голодний! Дивлюсь: позаду мене вода, 
озеро. Хотів я озеро було обійти, дорогою задкувати, так він до 
мене тільки — плиг! Та лапою по морді мене тільки — лясь! 
«Лізь, — каже, — у воду, Чепіжний, бо з’їм, хоча я сьогодні і не 
голодний». Що робити? Лізу. Стою по шию. Руки над головою, 
рукава повні дощу, ллється, одним словом, вода згори і зсере-
дини, кругом вода. А він сідає на березі, обмотується хвостом 
і починає, ви вірите, співати «Закувала та сива зозуля...».

— Може б, вам, Василю Дмитровичу, лягти, ну, не в лі-
карню, а так десь удома, та відпочити? Пів ночі простояти по 
шию у воді — так і до пропасниці недовго... — сказав хтось із 
мисливців.

— А що, я щось не те сказав? — визвірився Чепіжний. По-
тім пожував шнурка від вуха шапки (сьогодні він був у шапці), 
трохи заспокоївся. — Правда, я зранку добряче випив, та як 
і не вип’єш після такого потопу?

Сашко бачив, як біжать від своїх хат Шевчук з Побігайлом, 
вимахують рушницями й просто руками, підбігають до гурту, 
і вся ця рушнича армія заходить у контору.

Сашко і собі хотів було зайти, але сторожиха баба Маня не 
пустила:

— Іди-но ти краще уроки вчи, а то скажу батькові!
Сашко ще раз обійшов вертоліт. Вертоліт нагадував Саш-

кові великого пуголовка.
«Тепер пропав Сіроманець!» — подумав Сашко, і йому стало 

сумно біля цього пуголовка.
На подвір’ї стояв газик: батько приїхав на обід. Мати з руш-

ником через плече зливала батькові на руки.
— Тату, прилетіли!
— Хто, синочку?
— Аж з області. Може б, ти зараз сходив до них та що ска-

зав? По Сіроманця прилетіли! А це ж то нечесно — він один, 
а їх онде скільки! Тату, вони з дядьком Чепіжним у конторі, 
сходи!

— А що ж їм тато може сказати? — мати подала батькові 
рушник.

— Як-то що? — здивувався Сашко. — Татко — голова кол-
госпу!
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— А Сіроманець — то вовк!
— Вовк, мамо, вовк!
— Він не колгоспівський, і тато за нього не відповідає.
— Тату, так? — Сашко мало не кричав. — Раз він не колгос-

півський, то чий же він, і що, його треба, виходить, убивати?
— Та не знайдуть вони Сіроманця, синочку. Сіроманець 

найхитріший вовк у світі, — сказав тато.
— А зграю його ж перебили і вовченят! Сам дядько Василь 

премій за вовків получив стільки, що аж чорного мотоцикла 
купив.

— А ти, Сашко, забув, — обізвалась від столу мати, — скільки 
Сіроманець коней та овець переїв?

— Скільки? От скажи, тату, скільки?
— У нашому колгоспі — нічого. Правда, козу дядька Чепіж-

ного...
— Так, — паленів Сашко, — козу з’їв. Бо дядька Чепіжного 

Сіроманець не любить. Дядько Чепіжний на нього ями копає 
по лісосмугах. А коли пропала вівця, то всі звернули на Сіро-
манця. А Сіроманець її в очі не бачив.

— Побігайло відшкодував: заплатив штраф, — сказав 
батько.

— Тоді хто з них вовк — Сіроманець чи дядько Побігайло, 
що на своїх іменинах ту вівцю з’їв?

— Дався тобі цей вовк, — сказала мати, — і що ти з нього 
робиш святого?

— Так він живий, мамо, і йому треба жити. А потім, на те 
він і вовк: не буде ж він їсти манну кашу, як я. І ніхто не пече 
йому і не варить.

— Це у твого вовка голова не варить: загнав дядька Чепіж-
ного в холодну воду по шию. Тепер хай тікає, куди очі бачать!

— Та не впораються вони з Сіроманцем, — знову сказав 
батько. — Доки вони там гомонять у конторі, Сіроманець на-
кивав п’ятами — не то вертольотом, ракетою його не доженеш. 
Іди, сину, до школи, бо спізнишся.

До школи Сашко ходив далеченько. До школи була і дорога, 
нею ходили всі, хто хотів, а Сашко ходив стежкою, лісом. Лісом, 
потім трохи полем, за полем починався райцентр, а в ньому 
скраєчку стояла Сашкова триповерхова біла школа.
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Сашко пройшов ліс, вийшов у поле, як почув скрекотіння 
вертольота: півколом низесенько над лісом він летів на Сашка. 
Сашко чи злякався, чи що, але сів на землю і прикрився порт-
фелем: над Сашком пролітало однооке обличчя Чепіжного, 
воно швидко летіло туди, у степи, у яри, за Буг, до лиманів, 
Сіроманцеві на погибель.

Того дня до школи Сашко не пішов. Він повернувся до лісу, 
пригарбав листям портфель, щоб не носитися, подивився на 
срібне павутиння на сучках, на павучків, заліз рукою у ни-
зеньке порожнє чиєсь гніздечко, пошарудів у гніздечку опа-
лим листям і — куди б це його піти? — подався до яру.

У яру нічого не росло — боялося весняних вод: з полів саме 
цим яром летіла весняна вода і могла забрати не те що дере-
вину або кущ, а навіть і п’ятеро вертольотів, коли б вони їй 
стали на дорозі. Тому яр порожнів і влітку, і восени. Дріботіли 
по ньому вівці та кози, скубли під молочаєм присохлу траву та 
боялися Сіроманця.

У яру пахло овечим та козячим духом, хоч їх самих давно 
вже перегнали в інші ситіші місця. Нагрітий за літо яр дихав 
Сашкові в обличчя перецвілими будяками. Тихо пливло паву-
тиння, і тоненька хмарина лежала над яром, наче капустяний 
листок. Сашко приліг на молочай і заплющив очі: «Де він є, 
отой Сіроманець? — думав собі Сашко. — Взяв би та й утік 
десь в інші краї чи гори, де вовків люблять. Аби я був вовком, я 
б тоді все розказав Сіроманцю і про Василя Чепіжного, як він 
ночами краде у полі солому на мотоциклі: під’їде до скирти, 
нав’яже на дріт в’язку соломи, прив’яже до мотоцикла ззаду 
і тягне. І ніхто не ганяється за Чепіжним на вертольоті! Ніхто! 
Ні за ним і ні за такими, як Побігайло!»

Вечоріло. Сіре повітря між вечором і ніччю текло собі яром 
до лісу, і в такому повітрі над Сашком летіла чи то сорока, чи 
інший хтось. Сашко поплентався до лісу по портфель. Поми-
нув сосняк, пішов дубиною; в дубині вечеряли дятли, наїда-
ючись, видно, на зиму. Ще по дорозі провів рукою по ліщині, 
намацав горішок, кинув на зуби: горішок сухо стрельнув під 
зубами; гойднувся листок на березі, наче подумав: падати 
йому сьогодні чи почекати краще до завтра.



45

Раптом Сашко відчув, що хтось дивиться йому в спину: за 
дубом хтось стояв! «Піти глянути чи не йти? А може, воно звір 
який та ще вкусить? — завагався Сашко. Але вирішив: — Чого 
це я та стану його боятися? Піду гляну».

За дубом стояло теля. Відбилося, мабуть, заблудило, не знає, 
куди іти.

— Що, дурнесеньке, страшно? І їсти хочеш? Ото не треба 
блудити, — Сашко підійшов до теляти, хотів було почесати 
йому за вухом, але рука завмерла: перед Сашком стояв вовк. 
Сіроманець. Сашко задерев’янів. Сіроманець тим часом об-
нюхав його з ніг до голови, лизнув на куртці ґудзика і ліг на 
листя. Сашко потроху відторопів, прийшов до тями і сам сів 
нав почіп ки біля Сіроманця.

Вовк потягнувся до нього мордою і ще раз лизнув Сашкове 
коліно.

— Так от ти який лизунчик, а ще Сіроманець, — сказав 
Сашко і погладив Сіроманцеві шию, почухав під горлом. Сіро-
манцеві це, видно, дуже сподобалось, ніхто його так приємно 
не лоскотав, і він по-вовчому сказав Сашкові: «Ще!»

— А за тобою ж погналися по степах на вертольоті — даром 
бензин палять! — засміявся Сашко. — А ти ось тут біля мене! 
Ти і не подумав тікати, бо ти у мене розумний, вовчичку. Пи-
ріжка з печінкою хочеш?
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Ліс поночів на очах, і де того портфеля шукати, коли темно? 
Сашко повзав від дуба до дуба, перегрібав листя — нема. Вовк 
і собі зачав нюхати під дубами, попирхав в листі неподалеку 
від Сашка і тихо вискнув — портфель!

Пиріжки з печінкою вовк, видно, любив з дитинства, бо ковт-
нув пиріжки, навіть не пожувавши.

— Я тобі завтра ще принесу, — сказав йому Сашко, —  
завт ра у мене неділя, увесь день — наш! Але ж ти мені дивись: 
з лісу не виглядуй. Чепіжний думає, що ти втік з нашого лісу, 
то нехай так і думає...

Сіроманець провів Сашка до узлісся, потерся мордою об 
Сашкове плече і так стояв, аж доки запах його нового това-
риша не ослаб у глибині темного листопадного вітру.

— Хіба у нашому селі собаки? З ними не те що на Сіроманця, 
а й так по вулиці стидно ходити! Котів бояться! Ширпотреб! 
Ганьба на ввесь світ! — жалівся Чепіжний своїй жінці. — Ну, 
ти тільки глянь на нашого цього вилупка: криве, ледаче, гуси 
його скубуть! О, бач, о, всі брови повискубали! Геракл!

— Що ти до нього причепився? Таке вже воно й буде.
— Це через тебе він не росте!
— Через мене? Здрастуйте!
— Бо ти з ним носишся, дихаєш на нього, щоб і порошина 

не впала. Молоко грієш! От він і не росте, бо хитрий, думає: 
виросту — райське життя скінчиться!

Розвінчаний господарем Геракл ображено, але достойно по-
кривуляв з подвір’я світ за очі на город.

— Все! Їду! — сказав Чепіжний, одягнув нового картуза, за-
вів мотоцикла і вискочив на дорогу.

Розвиднілося Чепіжному в Києві. Попитав щось в одного мі-
ліціонера, в другого і покотив униз, до Дніпра, на базар.

На базарі припнув на замок мотоцикла до стовпа, а сам за-
спішив до собак.

Папуг, снігурів, черепах, причандалля рибальське, начиння 
мисливське Чепіжний проминув, навіть не пристоявши. Біля 
собак він перевів подих, і розчарування потрясло йому душу: 
де не глянь — продавались самі геракли... Кривенькі, ма-
ленькі, нерозумненькі, богобоязливі.
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— І де їх таких тільки клепають?!  
Підняв одного за вухо, подивився, чи чорно в роті.
— Скільки йому? Почому? — і кинув на рядно. — У мене 

таке вже є!
— А ви обережніше, товаришу, не можете? Коли б вас так 

підняти за вухо та кинути? — обізвався власник собачки, ма-
ленький чоловічок, як і його товар.

— На вухо, підніми! — зареготав Чепіжний.
— Патракал!
— Хто? — не зрозумів Чепіжний.
— Пантагрюель! — добив Чепіжного чоловічок.
Але Чепіжний вже не чув, що він Пантагрюель, він поніс 

свою обурену душу собачим рядом далі: дрібне та мале, даром 
не треба!

— Так, — сказав Чепіжний. — Гулятиме Сіроманець до 
власного скону при такому собачому калібрі.

— А ви, товаришу, може, собачку хотіли?
— Де?
— Та є тут у мене одна знайома із Сєвєра, із тих широт. — 

Плюшевий капелюшок на бабці, зморщені чобітки, зуб золо-
тий у роті...

— Така, як оці?
— А вам яку треба?
— На вовка!
— Саме те, що вам треба!
Бабця повела Чепіжного вуличками, де пахло капустою 

і ваксою для черевиків, вивела його на другий поверх, трьома 
ключами відімкнула двері. Чепіжний мало не задихнувся: 
котячий дух був настільки міцний, що Чепіжний завагався 
йти далі.

— Прошу, прошу, — співала бабця. Чепіжному відкрилася 
чудесна котяча панорама: коти сиділи, спали, гралися на під-
віконні, на столі, на шафі, навіть один примостився на люстрі.

Зачувши хазяйку, котяче царство позривалося зі своїх місць 
і зустріло її таким дружним котячим гімном, що Чепіжний за-
тулив вуха.
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— Куди ви мене привели? Я ж вам сказав: мені потрібен 
собака на вовка! З котами — я ще такого не чув, щоб на вовків 
ходили!

— Прошу в сусідню кімнату, — заспокоїла бабця Чепіжного.
В сусідній кімнаті біля каміна на кожушині лежала жов-

то-сіра мрія Василя Чепіжного! Від могутніх лап, могутніх гру-
дей до могутньої морди на Василя дивилося те, на чому він, не 
думаючи, і зробив свій вибір.

Віз її, — а це була вона, — Чепіжний в колясці, як принцесу. 
Кілька разів на автобусних зупинках, де було побільше на-
роду, гальмував, довго пив у буфеті воду, неквапно повертався 
до мотоцикла, проштовхувався крізь захоплений, здивований 
натовп і віз своє щастя далі.

— Дивись! — сказав він жінці. — Вовкодавиха. І скоро цуце-
нят приведе! За пів року виростуть, оточу я з ними Сіроманця, 
а потім і продам на тому ж базарі в Києві, — з руками одірвуть! 
Налий їй молока.

Сашко задихався і заморився — більше години вони бігли 
з Сіроманцем лісом до глинищ. Ті глинища були покинуті 
у яру давно. Ніхто не навідувався до них уже роками. Ще після 
війни люди возили звідти глину на хати: світло-жовту, чер-
вону, брали й білу. Але то було давно. Тепер глинища позаро-
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стали шипшиною, глодом, усім колючим, що тільки росло на 
світі.

Туди і привів Сашко Сіроманця.
— Будеш отут жити. Тут тебе ніякий Чепіжний не знайде.
З глиняних глибоких нір дихало вогкістю і пусткою. Сашко 

вибрав підходящу для Сіроманця нору, розчистив її трохи ло-
патою, нарвав пирію, настелив, ліг сам:

— Тепло і тихо, і на голову не буде крапати.
Сіроманець заліз і собі, обнюхав стіни, сів поруч з Сашком.
— Поки поживеш тут. А далі будемо думати. Треба, щоб 

минув якийсь час. Потроху-потроху я підготую батька, щоб ти 
перейшов жити до нас додому. Чого ти сам будеш тинятися? 
Зграю твою перебили, лишився ти сам, дійсно, як вовк, — бу-
деш жити у нас. На харчі я тобі зароблю, сяду на все літо на 
трактор — от тобі і харчі, ще й лишиться! Не треба, Сіроманцю, 
лише падати духом. А житимеш у нас — Чепіжний тебе паль-
цем не торкне.

Вовк слухав, поклавши морду на лапи, заплющив очі, за-
дрімав.

— Олександре Степановичу, — молив Чепіжний Сашкового 
тата, — благаю вас: одну тільки ямку! Там такі чагарі, що не 
те що худоба — танк не пролізе. А Сіроманець, я певен, буде 
рятуватися в тих чагарях, іншого виходу в нього нема: а тут 
йому і ямочка, тільки — шух! І Сіроманець у нас у кишені.

— Ви б, Василю Дмитровичу, краще подумали, що нам ро-
бити з дикими кабанами. Розплодилося їх, як не знати чого, 
картоплю в полях риють, а що з кукурудзою вони роблять! 
А лосі сосняки нівечать! А вашому товариству очі муляє Сіро-
манець!

— Ваша правда, Олександре Степановичу, настав час до-
биратися і до лосів, і до кабанів. То не було жодного у наших 
краях, а тепер розвели на свою голову. Доберемось! Сірома-
нець, ох, якби ви знали, як він сидить мені в печінках, спати 
не можу, жити не можу, як подумаю, що він ще ходить по світі, 
щоб ти був удавився тією моєю козою! Одну лише яму, Олек-
сандре Степановичу, земля ж замерзає, сніг на носі!
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З киркою і лопатами злізли з мотоцикла і підійшли до тер-
нових чагарів.

— Як ти його в чорта пролізеш крізь них? — засмучено ска-
зав Побігайло.

— Да-а... — похитав головою Чепіжний. — Але спробуємо!
— Я не полізу, — сказав Шевчук, — що я дурний лізти в оце 

тернове пекло? Лізь ти першим і вилізь назад, а я тоді побачу 
твою одежу і пику!

— Лізь, лізь! За мною!
— Що я тобі, гадюка чи вуж? — впирався Шевчук. — Який 

це тобі розумник сказав, що саме в ці кущі зайде Сіроманець, 
щоб спеціально упасти в нашу яму?

— А-а! Багато розумієш! — Чепіжний пішов на приступ. 
Нагнув голову, укрився полою плаща і повільно посунув 

уперед.
Нарешті чагарі було взято, і всі троє заходилися довбати 

вовчу яму.
Видно, ця робота була аспидною.
— А будь ти неладна! — кричав Побігайло. — Який мене 

чорт затягнув сюди? Ґвалт — око виколов!
— Вухо проштрикнув! — ревів, плачучи, Шевчук. — Інвалі-

дами вийдемо звідси, як іще вийдемо!
— Копай, копай! — скреготав зубами Чепіжний. — Он сніг 

у повітрі літає.
До вечора яма була викопана. Чепіжний прикрив її тонень-

ким пруттям, зверху притрусив сухою травою:
— Все. Будемо сподіватися, що труди наші недаремні.
— Щоб ти, Василю, та був сказився з цією ямою. Як мене 

жінка такого тільки в хату впустить: подертий, живого місця 
нема на мені, сіроманець я бідний та нещасний! — бідкався 
Шевчук.

Для Сашка настали дні щастя і тривог. Сіроманець прово-
джав його лісом до школи, зустрічав його на узліссі. Одного 
дня Сашко відкрив, що Сіроманець сліпий. Він показав вов-
кові кольорові малюнки різних звірів у журналі «Натураліст»: 
Сіроманець дивився кудись у просторінь, в одну точку.
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Сашко заводив журналом перед його очима: ніякої уваги. 
Сашко підняв над головою яблуко:

— Ну, подивись, що це у мене в руці, подивись!
Вовк ліг на землю і тихо заскімлив.
— Ти що, вовчику, не бачиш, ти сліпий?
Сашко провів рукою по очах Сіроманця — той не змигнув. 

Лизнув лиш Сашкову руку.
— А як сніг упаде, стане видно твої сліди, що тоді? Живи 

в гнилищі й нікуди не виходь. Сьогодні я поговорю з батьком.

— Мамо, тато де?
— Поїхав.
— Куди?
— В район на конференцію.
— На скільки?
— На два дні. А що?
Сашко не відповів, пішов у свою кімнатку робити уроки.
Шерхла вода у відрі на криниці, на груші трусився листок. 

Пішов сніг.
На другий день Сіроманець Сашка не зустрів. Даремно 

Сашко і гукав його, і шукав слідів на снігу. Сашко побіг до 
глинищ.

В глинищах і біля вовчої нори сніг лежав чисто. Сашко заліз 
у нору — цієї ночі Сіроманець тут не ночував.

«Злякався снігу і втік, де сніг ще не впав і де його мало зна-
ють, — подумав Сашко. — Та, мабуть, і добре зробив, та й хар-
чуватися ж треба... А тут ще батька нема, як на зло...»

Гірко і тоскно стало Сашкові.
Вночі йому снилися айсберги: вони пропливали в синьому 

океані біля Сашкової хати повз голу грушу, і Сашко сумно ди-
вився на них із вікна.

Проснувся Сашко від собачого лементу.
— Мамо, що там таке?
— Сіроманця спіймав дядько Василь. Впав, бідненький, 

таки у яму...
— Як?!
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Біля контори на возі лежав зв’язаний Сіроманець. Шевчук 
і Побігайло зосереджено курили, кидаючи на Сіроманця зна-
чущі погляди.

З контори долітав голос Чепіжного:
— Алло! Алло! Так, у яму. Коли? Сьогодні вночі. Я як знав. 

Дай, думаю, вранці запряжу та поїду подивлюся. Приїж-
джаю — є! Ну, ми його з Шевчуком і з Побігайлом того... Де? 
А ось на возі лежить перед конторою... Так коли вас чекати? 
Ага. Слухаю. Єсть.

Сіроманця повезли до кузні. Дядько Василь відчинив двері 
і сказав:

— Отут перележить, коли не хотів у лісі.
Вони поклали Сіроманця на драбину і віднесли в кузню.
Падав тихий вспокоєний сніг, на горбі темнів ліс. За хатою 

плакав Сашко.
Замлілий вовк лежав у кузні на драбині біля горна. Зі стелі 

крізь старі щілини на нього сіявся іній. Вовк розкрив рота під 
іній, і йому стало легше дихати.

«Ну й ну, — сказав собі вовк. — Дожився».
Він поворухнув замотузованими лапами, понюхав молоток 

біля ковадла та й наче заснув.
Тієї ночі собаки подуріли: навіть Геракл завивав так, що 

йому темніло в очах. Деякі, боячись завивати в самотині, зі-
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бралися в гуртки і хором у п’ять-шість голосів дали такий кон-
церт під вікном хати Чепіжного, що він вискочив на сніг у кім-
натних капцях на босу ногу, схопив весло і кинувся розганяти 
співаків. Тікаючи, хор з переляку взяв на октаву вище — у Че-
піжного залящало в вухах.

— Сіроманця зачули, герої? Чи, може, безталання своє, аби 
ви мені виздихали всі підряд!

— У-у-у! — з усієї сили із сльозами на очах затяг від сарая 
Геракл.

— Соліст-одиночка, і ти ще мені? — замахнувся веслом Че-
піжний. — Погибелі на вас немає!

Геракл, рятуючись, заліз у ринву, Чепіжний затарабанив по 
ринві веслом.

Сашко все те бачив і чув: він сидів на підвіконні у темній 
своїй кімнатці.

Чепіжний присів біля клітки Вовкодавихи. Блимнули 
з пітьми її вогкі очі, очі її дітей на свіжій соломі. Чепіжний 
довго дивився на них, підняв ногу, зняв капця, витрусив сніг 
і сказав:

— Чули, якої тепер співає Сіроманець? Доспівався. Деся-
тому закаже!.. Ви ж мені дивіться — ростіть, бо все може бути, 
ще оно і кабани, і лосі...

Чепіжний встромив у засніжений човен весло, рипнув две-
рима, ліг. З подушки йому у голову вила сільська собачня.

Сашко вийшов у коридор, намацав татові валянки, вліз 
у них, наче провалився у воду, накинув кожушок, тихо про-
чинив і зачинив за собою двері, пішов подвір’ям до груші; 
на груші на сучку висів садовий ніж — тато забув його, коли 
восени підрізав пагілля, почепив і забув. Сашко зняв ножа, 
пригнувся під вікнами, щоб тато з мамою, чого доброго, не по-
мітили, і вибіг на вулицю.

Повалило снігом, потонули у ньому хати і дерева, невидима 
собачня потягнула свої зморені голоси по своїх домівках.

Сашко прямував до кузні. Кілька разів падав, провалювався 
по груди, у валянки набилося снігу.

Біля кузні оглянувся на білий глухий світ, прислухався, 
засунув шапку у кишеню, — щоб не злітала з голови та щоб 
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лишній раз по неї не нагинатися, — і підійшов до дверей. На 
дверях висів не замок, а замчище — так постарався Чепіжний.

Вовк розплющив очі і заводив носом.
— Сіроманцю, це я, Сашко! — почулося вовкові з того боку 

дверей. — Замок, горе моє! Попались...
Сашко обійшов кузню — ні вікна, ні віконця. На причілку 

кузні ріс берест, — обліплений снігом, берест злився з усім  
білим навколишшям, і Сашко відразу його не помітив. Берест 
ще дуже давно поклав на плоский дах кузні своє гілля, і так 
вони разом з кузнею доживали віку.

Сашко, скинув на сніг кожушину, хукнув у долоні, ще раз 
оглянувся увсебіч, поліз на берест. Лізти не давали татові ва-
лянки, чіплялись за гілки, не згинались у колінах. Тоді Сашко 
махнув однією ногою, другою, валянки попадали біля кожушка 
в сніг, поліз босий. Лізти було невисоко, і нараз він опустився 
на засніжений дах кузні. Руками, ногами розгорнув сніг, ко-
лупнув ножем інтернітину.

На вовка зі стелі посипало снігом, вовк завовтузився, зі тхнув 
і затих.

Сашко працював, що називається, і вже за кілька хвилин на 
нього зсередини кузні глянула темінь.

— Готово! — прошепотів він униз, у темінь. — Плигаю!
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Сашко бухнувся біля голови Сіроманця.
— Де ти тут? Нічого не бачу, хоч око виколи!
— Хох! — сказав вовк.
Сашко став на коліна, почав обмацувати темінь, натик-

нувся добряче лобом на ковадло, і вже Сіроманець щемко за-
дихав Сашкові в обличчя. Сашко обійняв обома руками вовка 
за шию:

— А ти думав як? Ти думав, що тобі кінець, Сіроманчику, ну 
скажи, думав? Не кінець, давай сюди лапи!

Захрумкотіло під ножем мерзле мотузяччя, тріснув під но-
жем брезентовий пояс, яким Сіроманець був прив’язаний за 
горло до драбини, і вовк звівся на замлілі лапи.

— Ти, головне, не бійся, не бійся. Як тільки завтра відчи-
нять двері — кидайся прожогом, напролом. Бо витягти тебе 
через оцю діру в стелі я не можу... Найголовніше — кидайся 
і лети скільки сили, щодуху до лісу... Прощай, вовчику, я пі-
шов, бо Чепіжний, він такий, може сюди прийти і серед ночі, 
подивитися, як тут і що... Як будеш живий, не забувай мене, я 
тебе ніколи не забуду. Прощай! — Сашко ще раз обійняв Сіро-
манця, той лизнув Сашкові руки, щоку...

Сашко підняв драбину, приставив її до стіни і поліз у діру. 
Виліз на дах, обережно відштовхнув драбину назад у кузню, 
заклав дірку інтернітом, — все, як і було, — спустився берес-
том на землю. Швидко витрусив з валянок сніг, взувся, наки-
нув кожушину і побіг, як міг, крізь білу снігову глибінь додому.

На подвір’ї Сашко пригнувся під вікнами знову, прокрався 
до груші, почепив на сучок ножа, тихо обмів віником валянки, 
зайшов у коридор, зачепився валянками навпотемки за по-
рожнє відро. Відро гарикнуло на увесь дім, наче воно було не 
відро, а цистерна. Сашко закусив пальця.

— Хто там?
— Це я, тату, відро зачепив ненароком...
— Сніг іде?
— Валом валить.
— Ну, добре. Спи.
Сашко навшпиньках зайшов у свою кімнатку, хутко ліг, за-

плющив очі: в синьому океані біля Сашкової хати повз голу 
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грушу пропливали білі айсберги. На одному під пролітаючими 
птицями сидів вовк і махав на прощання Сашкові лапою.

Вранці перед конторою сів вертоліт. Сашкові він дав себе 
знати в повітрі, і Сашко був на ногах. З вертольота вийшло 
двоє чоловіків у білих халатах, з носилками.

— Зловився! — дихав морозом Чепіжний. — Стільки років 
пильнував я його, посивів і серце зірвав на ньому!

Чепіжний був урочистий, і його буряковий кулак грізно 
здіймався над фланелевими снігами.

Прихурчав мотоцикл. З мотоцикла в білих шоломах збігло 
двоє хлопців, і передній став обклацувати Чепіжного фотоапа-
ратом.

— Станьте сюди, Василю Дмитровичу, на фон вертольота.
— Що я вам, космонавт! — сміявся Чепіжний. Але стати — 

став.
— Вибачте, Василю Дмитровичу, і не звертайте уваги на 

цей мікрофон, але декілька слів для нашого районного радіо 
та для газети.

Чепіжний взяв мікрофон, подивився на нього, як на недо-
спілий баклажан, і сказав:

— Зловлений в тернових чагарях за Івановим яром останній 
у нашому районі, а незабаром і в світі вовк Сіроманець. — Че-
піжний набрав повітря. — Це не казка і не легенда. Сіроманця 
спіймано. Ми можемо лише пожалкувати, що його спіймано 
так пізно. Тепер ми і наші кози з кіньми можуть бути спокій-
ними. Бо вовк Сіроманець ще під час свого дитинства був лю-
тим звіром; він водив тьму-тьмущу зграй, переїв сотні тисяч 
нашого поголів’я, а в останні часи почав підкрадатися до на-
ших посівів, толочив, припустімо, ячмені і пшеницю...

— Василю, і тобі не стидно отаке городити, — жалісно поди-
вилася на Чепіжного сторожиха баба Маня.

— Так це я для газети, — швидко пошепки проговорив Че-
піжний. — Ідіть та краще підметіть в конторі... Звиняйте, так- 
от: гадаю, що Сіроманець віднині й навіки житиме в облас-
ному звіринці, тобто в зоопарку. Я особисто зобов’язуюсь, якщо 
треба, двічі на рік — на Восьме березня і на сьогодні в ніч його 
злову, — яке там у нас сьогодні число? — неважно, завозити 
Сіроманцеві на мотоциклі в область у зоопарк стільки м’яса, 
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скільки він з’їсть за добу... Я знову жалкую про пригнічений 
теперішній вовчий стан, але що поробиш? Всіх його сіроман-
чих ще не вловлених товаришів чекає нерадісне майбутнє як 
на наших земних материках, так і на інших планетах!.. Все, 
виключайте. Тепер — до кузні!

До кузні вийшло старе і мале. Чорніли у снігу шапки малечі, 
сумно перемовлялися тітки у плюшевих напівпальто; собачня 
зайняла позиції поближче до своїх хат, наче щось відчувала, 
моторошно оглядаючись навкруги.

— Біжіть, хлопці, та розженіть цю капелу, — звернувся Че-
піжний до малечі, показуючи ключем на собак. — Жити всю 
ніч не давали!

Чомусь ніхто не побіг, навпаки, всі підсунулись ближче до 
кузні.

Білі дяді з вертольота поклали носилки на сніг, а самі по-
клались вухами до стіни — слухати вовка.

— Ти ба, що зима наробила: вічка в замку не видно, — 
вштурхнув Чепіжний ключа у замок. Довго копирсався у нім 
і так і сяк. — Не відкрию. Треба збивати ломом.

Сашко, зиркаючи на кузню, ходив по подвір’ї, наче чогось 
шукав, заглянув у криницю, потрусив засніжену грушу, зна-
йшов у кишені морквину, став її гризти.

Чепіжний розмахнувся ломом, і замок відвалився йому під 
чобота.

Чепіжний відкинув лома, викашлявся і — відчинив двері.
«Що таке? Де вовк? Чому він не вибігає?» — Сашка кинуло 

в жар. Ті двоє в білих халатах взяли носилки й слідом за Че-
піжним зайшли в кузню.

«Що таке? Що таке? Може, він здох чи злякався? — горіло 
в Сашковій голові. — А може, вночі він стіну прогриз у кузні 
чи підкопавсь під фундамент та втік?»

Раптом з кузні вискочили ті двоє в білих халатах, без носи-
лок, вискочили і кинулись тікати:

— Тікайте! Вовк!!!
Тітки, малеча, дядьки не встигли до ладу гаразд нічого зро-

зуміти, як, рачкуючи, з кузні виповз сам Чепіжний. За ним 
поволеньки йшов вовк. Чепіжний зарачкував вліво, потім 
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управо, вовк дихав йому на шапку. Чепіжний загарбався голо-
вою у сніг і вкляк.

Всі тікали: мале плакало, старе кричало, підхоплювало ма-
лечу на руки, бігло, губило в снігу шапки і рукавиці...

Вовк знехотя перескочив через Чепіжного і невеликими 
стрибками завернув поза кузню до тихого лісу…

Микола Вінграновський

Їхати охляп — без сідла.

Інтернітовий — виготовлений із заліза.

ПРИСЛІВ’Я І ПРИКАЗКИ про тварин

 � Біда вівцям, де вовк пастухом.

 � Блудна вівця — вовча вечеря.

 � Вовка боятися — в ліс не ходити. 

1. Порівняй стиль оповіді в оповіданні Михайла Слабошпиць
кого та у повісті Миколи Вінграновського. В кого з письмен
ників мова оповіді більш стисла, лаконічна? 

2. Чи створює Микола Вінграновський відповідний настрій 
своїми поетичними описами лісу, емоційного стану героїв?

3. Хто з героїв повісті викликає в тебе найбільшу повагу? Чому?

4. Чи вважаєш ти Чепіжного жертвою вовка? Чи справді вовк 
поводився з ним агресивно?

5. Від чого, на твою думку, залежить рівновага у сто
сунках людини з природою, з тваринним світом?

6. Чим різняться вовки від своїх родичів — собак?

  Випиши окремі вислови з повісті, які можна наз
вати поезією у прозі.

 Поділи текст на кілька частин, які, на твою думку, 
відзначаються закінченим змістом. Придумай до 
них назви. Перекажи зміст частини твору, яка 
тебе найбільше захопила.

 Розкажи про свої стосунки з тваринами. Мож
ливо, твої друзі чи родичі розповідали тобі цікаві 
історії про зустрічі з дикими тваринами.

  Прослухай аудіокнигу «Сіроманець». 

  Фільм «Книга джунглів» (2016), реж. Джон Фавро.

  Фільм «Біле Ікло» за твором Джека Лондона (1991).
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Підказки Вікі-Всезнайка

Увесь світ облетіла історія легендарного собаки Патрона, 
який став героїчним учасником битви за Україну. Цей со
бака — пошуковувач мін — навіть удостоївся найвищої наго
роди для тварин на Каннському кінофестивалі у 2022 році, 
котру вручають за зв’язок між людством і собаками.

Патрон — мужній, відважний, але неймовірно доброзичли
вий пес. Особливо він любить дітей. Можливо, у тебе виникне 
бажання дізнатися більше про життя тварин із родини 
вовчих. Заглянь до «дядька Гугла»!

Пошукай розповіді про людей, що 
самовіддано рятували покинутих тва
рин під час війни, про своїх ровесни
ків, які, опинившись далеко від свого 
дому у вимушеному вигнанні, нама
гались працювати, допомагати своїм 
матерям, навіть більше — твої ровес
ники шукали роботу, щоби придбати 
бронежилети для наших захисників.  
А інші просто разом з матерями та близь
кими готували їжу на фронт.

 Оповідання — невеликий прозовий твір, сюжет якого 
заснований на певному епізоді з життя одного персо-
нажа.

 Зрідка в оповіданні може розповідатися про декілька 
епізодів із життя різних персонажів. Важливу в опові-
данні відіграє художня деталь.

 Повість — епічний прозовий твір, який характеризу-
ється однолінійним сюжетом. Порівняно з оповідан-
ням, повість значно ширша за обсягом, сюжет розгорну-
тіший, у ній більша кількість другорядних персонажів.  
Для повісті характерні детальні описи.

 Образ автора — уявлення про письменника, відтво-
рене у свідомості читача під впливом художнього твору. 
Читаючи твір, ми сприймаємо авторський образ як об-
раз свого співрозмовника. Ми не бачимо і не чуємо ав-
тора, але інтуїтивно відчуваємо його присутність.
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33 НА СТОРОЖІ РІДНОЇ ЗЕМЛІ

Підказки Вікі-Всезнайка

Очевидно, ти, як і багато твоїх ровесників, захоплюєшся ге
роїчними зарубіжними фільмами на історичну тематику. 

Але чи відомо тобі, який образ героїв донесли нам твори 
усної народної творчості та найдавніші писемні пам’ятки? 

Пригадай героїв українських народних казок та народного 
історичного епосу часів Київської Русі: славного Іллю Муром
 ця, легендарного МихайлаСемилітка, що боронили Київ  
і рідну землю. 

Давні літописи розповідають нам, якими знаменитими свого 
часу були реальні історичні постаті — героїчні володарі Русі. 

Звичайно, тобі відома легенда про засновників Києва — Кия, 
Щека і Хорива, їхню сестрицю Либідь. 

На уроках історії ти дізнаєшся багато цікавого про славних 
київських правителів та воїнів — Олега, Аскольда і Діра, мудру 
і войовничу княгиню Ольгу та її сина — легендарного князя 
Святослава, що став прообразом українського лицарства та 
козацького духу.

Король Данило створив Руське королівство — можеш поба
чити на мапі, наскільки великим і могутнім воно було. На жаль, 
його син Лев Данилович утратив цю могутню державу…

Але всьому світу відоме місто Львів — легендарна столиця 
цього королівства. Львів, як і Київ, сьогодні входить до куль
турної спадщини ЮНЕСКО. Місто Лева — справжня європей
ська перлина: тут твориться велика культура і героїчна істо
рія українського народу. Іменем короля Данила названо одну 
із центральних вулиць колись розбудованої за його задумом 
столиці великого Руського королівства.

Наша історія — не менш героїчна, ніж історія вікінгів чи рим
лян. Щоб пізнати її — відкрий для себе цікаві медіаджерела, 
читай і твори власні художні версії на тему тисячолітнього 
минулого та не менш героїчного сучасного життя україн
ського народу.
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Пам’ятник королю  
Данилу у Львові

ЛЕГЕНДАРНИЙ КОРОЛЬ УКРАЇНИ-РУСІ 
У важкий для України 

час, коли на нашу землю на-
пала московська орда, часто 
згадується ім’я легендарного 
володаря  і захисника на-
шої землі — короля Данила. 
Майже тисячу років тому — 
1240 року — Русь-Україна вже 
пережила довготривалу битву 
за свою свободу від нападу тієї 
ж орди, яка підступно вдер-
лася у Київ, зруйнувала і по-
грабувала його та багато вели-
ких міст нашої держави. Тоді, 
як і сьогодні, наше славне ли-
царство захистило ціною своєї крові, мудрості та героїзму не 
лише свою рідну землю, а й усю Європу.

Король Данило змалечку, зо-
ставшись сиротою у чотири роки, 
освоював мистецтво воїна. А в чо-
тирнадцять літ очолив битву на 
ріці Калці, яка увійшла в історію 
як одна з найбільших битв. Дивом 
вижив після важкого поранення, 
із вдячністю ще раз прийняв дар 
життя — щоби стати рятівником та 
оборонцем нашої землі.

Історія життя короля Дани ла — 
це правдива героїчна легенда, і ти, 
напевно, захочеш більше дізнатися 
про українського короля-лицаря. 

А зараз прочитай уривок із опо-
відання відомого українського 
письменника Антіна Лотоцького, 
котрий писав твори на історичну 
тему. 

   Кордони Руського королівства
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Антін Лотоцький (1881– 1949) — україн-
ський громадський діяч, учасник національ-
но-визвольних змагань 1914–1920 років Січо-
вих Стрільців за незалежність України. Любов 
до рідної землі проявилася у його літературній 
творчості — письменник створив цілу серію книг 
для дітей і юнацтва. 

Особливо цікавими і пізнавальними є його 
«Історичні оповідання», в яких Антін Лотоцький 

розповідає про героїчну минувшину України-Русі тисячолітньої 
давнини.  В оповіданні «Данило-король» письменник за рядками 
літописів змальовує образ мудрого і незламного правителя нашої 
землі.

ДАНИЛО-КОРОЛЬ

Оповідання

Як князь Данило вернувся ще з одного переможного походу 
на ятвягів, що шарпали межі його держави, застав у Галичі 
послів від короля Белі. Король просив підмоги, бо він воював 
із чеським королем.

Данило негайно рушив йому на поміч. Саме тоді прибули 
були до короля Белі німецькі посли.

Із цими послами виїхав король Беля назустріч князеві Да-
нилові.

Данило їхав українським звичаєм. Під ним був прегарний 
кінь, сідло щирозолоте, стріли й шабля теж прикрашені золо-
том та іншими дорогоцінностями. Хутро було обшите грець-
ким оловиром, і золотими плоскими кружечками, а на ногах 
мав зелені сап’янці, нашивані золотом.

Німці чудувалися, а Беля сказав до Данила:
— Для мене має те більшу вартість, як тисяча срібла, що ти 

прибув, зодягнений звичаєм твоїх батьків.
Князь Данило побув у Белі кілька днів, лишив допоміжне 

військо королеві, а сам вернувся в Галич.
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Перед від’їздом ще король Беля мав із Данилом розмову про 
свої задуми щодо австрійської спадщини.

Він говорив Данилові:
— Ти знаєш, що я вів війну з австрійським герцогом Фрі-

дріхом. У війні щастя сприяло йому. Знаєш теж про те, що лі-
том 1246 року погиб він у бою над рікою Литавою. Тепер землі 
Бабенбергів хоче захопити чеський король. Герцог Фрідріх не 
лишив сина, ні дочки, тільки лишилися дві сестри: Маргарита 
й Констанція та небога Гертруда. Я саме раджу оженити твого 
сина Романа з Гертрудою і для нього здобути спадщину по Ба-
бенбергах, себто Австрію та Стирію. За те ти мені поможеш 
у війні з чеським королем Отокаром.

Данило задумався, прийшло йому на думку, що, може, добре 
буде мати на заході якусь опору. Тоді, може, вдасться зібрати 
сили і позбутися татарської зверхности. І згодився.

Незабаром прибув княжич Роман на Угорщину, звінчався 
з Гертрудою, і Беля відіслав їх у Відень. Так княжич Роман 
став австрійським князем.

Данило зібрав сильне військо і рушив на Опаву, окремо від 
короля. По дорозі вступив до Кракова, щоб намовити й князя 
Болеслава до походу на Чехію. Болеслав спершу не хотів, але 
вкінці його жінка Кінга, дочка угорського короля, намовила 
його, щоб і він став до помочі її батькові.
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З князем Данилом їхав і княжич Лев. Князь Василько дав 
тільки своє військо під проводом тисяцького Юрка, а сам ли-
шився управляти всією Галицько-Волинською державою.

Воюючи в Чехії, довідався Данило, що в городі Носельті є 
полонені українці й поляки. Зібрав військо і пішов вгору ріки 
Опави, здобув город, визволив бранців і на знак перемоги по-
вісив на замку свій прапор.

Відсіля пішов воювати дальші околиці. Чеський воєвода 
Гербурт прислав князеві Данилові меч на знак, що піддається. 
Тоді князь Данило з союзниками вийшли з Чехії і вернулися 
додому.

Коли князь Данило був у Кракові, з’явилося в нього посоль-
ство від Папи, що саме ждало його тут. Посли принесли Дани-
лові королівську корону й скіпетр. Папський легат Опізо ска-
зав до Данила від Папи Інокентія ІV:

— Сину, прийми від нас вінець королівства! Матимеш поміч 
від святого отця.

Данило відповів на це:
— Не годиться мені ні вас приймати тут на чужій землі, 

ні королівської корони від святого отця. Прийму вас на своїй 
землі.

І князь Данило вибрав на коронаційне місце приграничне 
місто Дорогичин.

Туди прибув також митрополит Курил, і всі єпископи, ігу-
мени й вище духовенство.

Коронація відбулася в дорогичинській церкві дуже велично.
Насамперед мав промову по-латині легат Опізо. В своїй про-

мові висказав він радість, що такий могутній, розумний і ли-
царський володар, як князь Данило, з’єднується із святою рим-
ською Церквою, і передав папське благословення володареві, 
його сім’ї й усьому народові.

Йому відповів теж по-латині митрополит Курил. Він дяку-
вав Папі Інокентію ІV за те, що приймає український народ 
під свою апостольську руку, і заявив від імени свого, всіх єпи-
скопів і духовенства вірність католицькій Церкві.

На другий день відбулася коронаційна врочистість. Була 
Служба Божа, князь Данило причащався. Потім митрополит 
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мав проповідь. Говорив він про велике значення з’єднання 
української Церкви з римською і про значення коронації князя 
Данила на короля Галицько-Волинської держави. Князь Да-
нило став перед царськими воротами навколішки, і легат Опізо 
вложив йому королівську корону на голову. Відспіванням по-
дячної пісні й многоліття святому отцеві, королеві Данилові, 
митрополитові й усьому українському народові закінчилася 
коронаційна врочистість.

Король Данило дав пир у своєму дорогичинському теремі 
і потім поїхав у Галич. Та недовго там побував, бо зараз треба 
було рушати на ятвягів і «татарських» людей, себто погранич-
них мешканців, що для особистих користей піддалися тата-
рам, бо ті жадали в них менших податків.

В часі повороту з походу на ятвягів їхав король Данило з си-
ном Львом через річку Полтву. Тут сподобав собі гору і сказав 
до князя Льва:

— На цій горі збудую замок і довкола неї город і в пам’ять 
того, що ти так хоробро бився з чехами, а тепер із ятвягами.
Назву цей город — Львів.

Княжич Лев поцілував батька в обидві руки і сказав:
— Дякую, батечку! Цей город буде мені так само любий, як 

тобі Холм.
І зараз спровадив тут із Галича будівничих, мулярів і теслів, 

і вони стали будувати город.
Незабаром стали в новий город спроваджуватися люди з усіх 

усюдів: і свої, і чужинці, купці й ремісники, і так Львів швидко 
заселювався.

Життя скрізь по всій Галицько-Волинській державі відро-
джувалося наново. Городи, відбудовані й ще сильніше укріп-
лені, як були до їх руїни, залюднювалися, процвітав промисел 
і торгівля. По селах хлібороби спокійно обробляли поля в надії, 
що страшне татарське лихоліття минуло й уже не вернеться. 
Додавали їм певности сильно укріплені городи, а також пе-
реконання, що тепер, коли король Данило приступив до унії 
з Римом, увесь християнський світ стане разом з королем Да-
нилом до боротьби проти поганських татар. Бо ж татарський 
хан загрожує не тільки українським землям, а й усім державам, 
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що на захід і на південь від галицьких меж! Зазнали ж уже 
й тепер лиха від татар і Польща, і Угорщина.

Король Данило теж спокійно дивився в прийдешність.
— У власному інтересі мусять мені християнські володарі 

стати до помочі, — говорив він до князя Василька. — Ачей же 
розуміють, що як я впаду в боротьбі з татарами, то, скоріш чи 
пізніш, і їх жде така сама доля.

— Так, — признав і князь Василько, — наша держава — це 
немов вали й гострокіл кріпости. За грудьми наших дружин 
Європа має спокій, але як ми впадемо, тоді горе і їй.

— А без їх помочі проти такої сили диких, войовничих та-
тар нам несила буде встоятися, — говорив король Данило, а по 
хвилині додав: — На угорського короля я не дуже надіюся. От 
і тепер скільки він обіцянок наробив Романові, а навіть помочі 
не хоче йому дати. Маю вість, що Отокар оточив мого сина 
в Непірці, і він там із жінкою терпить голод.

Кілька днів по цій розмові з’явився княжич Роман, висна-
жений, блідий на лиці. Король Данило зрадів приїздом сина, 
але заразом спитав:

— Сину, що з тобою, та ти зовсім виснажений?!
— Тату, перебув я багато, — відповів княжич Роман, ще не-

давно князь Австрії.
І розказав про те, як король Беля не прислав обіцяної по-

мочі, як прийшлося залишити князювання.
— Мріялося високе, — зітхнув батько, — та, видно, не була 

Божа воля, щоб ти засів у Відні. Однак не журися. Литовський 
князь Войшелк обіцяв дати тобі Новгородок на князювання.

Король Данило думав тепер про те, як позбутися татарського 
зверхництва. До союзу проти татар втягнув він і литовського 
князя Міндовга.

Саме серед цих приготувань прийшла вістка, що татарський 
воєвода Куремса йде походом на Данила й Василька.

Тим часом хан відкликав Куремсу через те, що він нездарно 
вів війну, та дав на його місце Бурундая. Він прийшов з дуже 
великим військом.

А тут ніхто з західноєвропейських володарів навіть і не обі-
цяв Данилові помочі.
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Бурундай післав послів до Данила і переказав йому:
— Іду на Литву. Коли ти в мирі з ханом, то йди зо мною.
Данило радився з братом Васильком і з сином Львом, що 

йому діяти.
Сказав князь Василько:
— Піду я, бо з литовцями не маю миру. В Холмі під твоєю 

опікою лишаю жінку й сина.
І князь Василько поїхав.
Два роки був спокій. Аж 1259 року зажадав Бурундай, щоб 

Данило й Василько розкинули всі городи.
— Ви ханові союзники, — казав він хитро, — то навіщо вам 

городів? Проти хана не треба, а від ворогів оборонить вас хан.
І так мусили розкинути укріплення городів: Істожка, Львова, 

Крем’янця, Луцька, Володимира.
Тільки холмщани не дали розкинути свого города.
Під кінець 1262 року король Данило післав до Володи-

мира — до князя Василька та до Львова — до князя Льва, і на 
Литву — до другого сина Шварна листа, а в листі писав:

«Я запросив краківського князя Болеслава до Тернова на 
нараду, приїдьте й ви».

І з’їхалися в Тернові король Данило з обома своїми синами: 
Львом і Шварном, князь Василько з сином Володимиром і кра-
ківський князь Болеслав.

Рано були всі князі на Службі Божій, потім подалися всі на 
замок. Тут король Данило гостив князів і їх дружини. В часі 
обіду король Данило сказав:

— Князі, брати й сини! Оце запросив я вас сюди, щоб ми ра-
зом нарадилися у важних справах. Важкі часи настали тепер 
для наших земель, для держав наших. Орди татар нависли 
чорними хмарами над нами. Можна б їм опертися, коли б усі 
європейські волoдарі зрозуміли небезпеку й помогли нам у бо-
ротьбі проти лютого ворога. Святий отець видав заклик до всіх 
володарів Європи, щоб помогли нам у боротьбі з татарами. Та ні 
один із європейських володарів не послухав заклику. Зайняті 
своїми справами, не чують небезпеки. А ми самі не можемо 
поки що опертися. Від століть опиралися ми азійським ордам 
печенігів, торків, половців та інших, але тоді ми були сильні. 
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Держава князя Володимира Святого й Ярослава Мудрого була 
наймогутніша в Європі. І потім ще, хоч наша земля була роз-
бита на більше князівств, ми з успіхом боролися з половцями 
і перемогли їх і зброєю, і культурою. Одначе проти такої сили, 
як татарська, ми, обмежені до галицьких і волинських земель, 
не можемо встоятись, надто великі сили Чингісхана. А все ж 
таки мусимо опиратися. Я радію, що краківський князь зро-
зумів вагу хвилини і на мої запросини прибув теж, щоб разом 
нарадитися, що нам діяти, щоб оборонитися перед татарською 
навалою. Дай, Боже, довести наші наради до доброго кінця!

Радили довго і вирішили завжди виступати разом.
Антін Лотоцький

Ятвяги — литовське плем’я, що жило між річками Німан і Нарев.

Підказки Вікі-Всезнайка

Беля (Бела) — угорський король, який виховував малого 
князя Данила після смерті його батька князя Романа. Непо
кірні бояри захопили Галич, і вдова княгиня Анна мусила ті
кати зі своїми малими синами. Чотирирічного Данила віддали 
в угри до короля Белі, а з дворічним Васильком вона осе
лилася у місті Володимирі (тепер ВолодимирВолинський). 
Угри на той час були союзниками Русі в боротьбі з різними 
нападниками.

Братикняжичі Данило і Василько, хоч і зростали в роз
луці один від одного, як засвідчують літописи, згодом у зрі
лому віці разом правили ГалицькоВолинським князівством, 
дружно підтримували і мудро захищали один одного та інте
реси рідної землі.

 Придумай 34 запитання до змісту історичного оповідання, 
запиши їх і запропонуй своєму партнерові/партнерці по 
парті дати на них відповідь.

 Чим корисні для нас твори на історичну тематику? 
 Презентуйте результати своєї праці.
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 Щоб яскравіше уявити собі, як жили твої ро
весники у час ординської навали, прочитай 
уривок із повісті «Яромир» Марії Чумарної.

 1. Чи вдалося тобі скласти уявлення про події 
історичної давнини, описані в повісті?

2. Чим перегукується сюжет повісті «Яромир» із 
сюжетом оповідання Антіна Лотоцького?

3. Яку характеристику можеш дати князям Данилові та Ва
силькові?

4. Як би ти поводився/поводилась на місці Яромира?

5. Які риси характеру юного героя повісті тобі близькі?

6. Чим, на твою думку, схожі вчинки твоїх ровесників: у війні 
РусіУкраїни проти Орди тисячолітньої давнини — та у  су
часній війні України проти росії?

7. Що тобі відомо про пластунський рух у сучасній Україні?

8. Спробуй знайти в медіаджерелах якісь історичні факти з 
давньої історії твоєї місцевості, міста чи села, легенди про 
героїв своєї землі.

  Пофантазуй на тему подальшої долі Яромира.

 Пошукай в інтернеті відомості про рідне городище Яро
мира — Бакоту та про княже місто Галич. Що сьогодні нага
дує у цих місцях про історичне минуле нашого краю?

 Прочитай народні прислів’я. Які з них видаються найбільш 
дотичними до  прочитаних творів?

 Фільм «Данило — князь Галицький» (1987). 

 Одеська кіностудія. 

 

НАРОДНІ ПРИСЛІВ’Я І ПРИКАЗКИ про побратимство і дружбу

 � З добрим дружись, а лихого стережись.

 � Людина без друзів, що дерево без коріння.

 � Нема кращого друга, як вірна подруга.

 � Дружба та братство — найдорожче багатство.

 �  З добрим поживеш — добро переймеш, а з лихим 
зійдешся — того й наберешся.

 � Краще погана дорога, ніж поганий супутник.



213

Зміст
Споконвіку слово ....................................................................3
Серце говорить словами ........................................................3

Розділ 1. Нетлінні скарби .......................................................4
Земля-годувальниця .............................................................4
Звичаї нашого народу. За Олексою Воропаєм ..................5

Зажинки ..........................................................................5
Жнива ..............................................................................5

Кінець нивоньці, кінець. Народна жниварська пісня .8
Перестиглий овоч. Казка-притча. Іван Липа.  ............11

Колискові пісні .......................................................................14
Ой, спи, дитя, до обіда .......................................................14
Ой ти, котик, коточок ........................................................15
Колисала я дитиноньку маленьку ..................................15
Колискова пісня. Леся Українка .....................................17
І мати молода, і сонце юне. Леонід Кисельов .................17

Народні замовляння, заклички ...........................................18
Заклички .............................................................................19
Замовляння ........................................................................20

Розділ 2. Суголосся природи і людини ..................................22
Подих золотої осені ................................................................22

Дрімають села. Іван Франко ............................................22
Сю ніч зорі такі колючі. Ліна Костенко ........................23

Легенда, що подолала віки ...................................................24
Євшан-зілля. Поема. Микола Вороний.  ........................26

Погляд людини на життя природи .....................................34
Мій друг лелека. Оповідання. Михайло Слабошпицький  34
Сіроманець. Повість. Микола Вінграновський  ...........38

Розділ 3. На сторожі рідної землі ...........................................60
Легендарний король України-Русі ......................................60

Данило-король. Оповідання. Антін Лотоцький ..........61



214

Пригоди траплялися завжди ...............................................70
Джури козака Швайки. Уривок з повісті. 
     Володимир Рутківський ..............................................70

Розділ 4. Різдво любові в родиннім колі ...............................83
Чарівні барви зимових свят ..................................................83
Звичаї нашого народу. За Олексою Воропаєм ..................84

День Андрія Первозваного ...........................................84
Дівчата ворожать ...........................................................84
Калета ..............................................................................88
Хлопця гуляють .............................................................90
Наума ...............................................................................91
Варвари ...........................................................................92

Вечір під святого Андрія. Уривок з повісті 
     «Казка мого життя». Богдан Лепкий ......................93

Звичаї нашого народу. За Олексою Воропаєм ..................98
Святвечір .........................................................................98

На добру долю, на щедрий рік .............................................102
Посівання ............................................................................103
Різдво на хуторі. Казка. Галина Пагутяк .....................104

Розділ 5. Із пригодами світ веселіший ..................................112
Дивовижні події в шостому «Б». 
     Уривки з повісті. Всеволод Нестайко ......................112
Таємниця старої обсерваторії. 
     Уривок з повісті. Олесь Ільченко ..................................135

Розділ 6. Народжені для весни духу .....................................160
Поетична мова ........................................................................160
Співець українського раю .....................................................160

Ой ти, пташко-жовтобоко. Григорій Сковорода .............161
Гей, поля, поля зелені. Григорій Сковорода ..................162

Вільнолюбна, як весна ..........................................................164
Уже весняне сонце припікає... Леся Українка ..............164



215

Про велета. Казка. Леся Українка .................................165
Його вірші стали народними піснями ................................170

Мені тринадцятий минало... Тарас Шевченко ..............170
Іван Підкова. Тарас Шевченко ........................................172

Із усмішкою про найважливіше ...........................................176
Шевченко над Невою. Народна бувальщина ..............176
Портрет. Народна бувальщина ......................................177

Розділ 7. Світ дитини очима українських письменників ...179
Що найважливіше .................................................................179
Він цінував правду життя ....................................................179

Мій злочин. Оповідання. Іван Франко ...........................180
Відкрити серце й очі ..............................................................188

Новенька. Оповідання. Оксана Сайко............................188
Мій особливий світ .................................................................193

Арсен. Уривки з повісті. Ірен Роздобудько  ...................193
Про пригоди та життєвий досвід .........................................209

Підказки для творчості .....................................................209
Бути людиною.........................................................................209

Ти знаєш, що ти — людина? Василь Симоненко ..........210
Нема без коренів народу .......................................................211

Використані джерела:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki: ст. 8, 9, 10, 16, 19, 23, 25, 32, 104, 108, 174, 180, 220  

CC BY

https://uk.m.wikipedia.org/wiki: ст. 72 (© Антон Супруненко, фото); ст. 185, 186  
(© Ekaterina Polischuk, фото)  CC BY-SA 4.0

https://www.freepik.com: ст. 4 @ yanadjana


