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Роздiл перший

Маленький підкидько1. Нагла небезпека для  
носа панотця. Як князь Пафнутій на своїх землях  
запроваджував прогрес, а фея Рожа Красноподоба 

потрапила до притулку шляхетних панночок

1  Підкидько або одмінок (обмінчук, відміна)  — це дитина, підмінена 
нечистою силою. Інколи підкидько нічим не відрізнявся від вкраде-
ної дитини, але досить часто мав рахітичну будову тілу — тонкі, худі 
ніжки та ручки і великі живіт та голову. На пальцях у підкидька були 
кігті, часто така дитина навіть мала волохате тіло та потворне облич-
чя. У підкидьків або не було апетиту, або ж навпаки — він з часом 
тільки збільшувався, але вони від цього не поправлялись.
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На узбіччі гостинця, що вів до сільця, під па-
лючими променями полудневого сонця знеможено 
опустилася додолу вдягнена у якесь лахміття жі-
ночка. Нестерпні голод та спрага забрали останні 
сили: у бідолашної підкосилися ноги і вона під 
вагою старанно назбираного під кущами та де-
ревами у лісі дрібного галуззя та хмизняку, котрі 
наскладала до височенного кошика, впала просто 
у м’який та товстезний шар пилюги. Сердешна не 
те що звестися, а навіть подих перевести не могла, 
отож вирішила, що прийшов час закінчити своє 
злиденне буття та віддати, тут таки в придорожніх 
порохах, Богові душу. Проте за якусь хвилю вона 
таки зібралася з силами і їх вистачило, щоби роз-
пустити вузли на мотузці, на якій, як на лямках, 
висів на спині кошик і тепер уже без ноші, мало не 
навколішки, якось дібратися до найближчого мо-
ріжка. Примостившись на моріжку, сердешна за-
йшлася плачами й стала нарікати: «Чому саме мені 
та моєму чоловікові-бідаці така кара, — стогнала 
вона крізь сльози, — чому всі біди якраз на наші 
голови? Чи ми не єдині на все село, хто щоденно 
тяжко гарує, а нужді кінця краю не видно! Навіть 
щоб наїстися досита і до того ніколи не дороби-
мося! Ох, як три роки тому, копаючи город, чоло-
вік червінці знайшов, от тоді повірили ми, що ось 
воно, нарешті щастя й нам усміхнулося, буде і нам 
добре! Та де там: злодії гроші вкрали, хата і сто-
дола згоріли, ми самі дивом живі лишилися, а град 
у полі весь хліб до корінця вибив. Та, ніби цього 
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нам замало було, покарав нас Бозя ще й обмінчу-
ком якимсь. Вродила я щось таке, собі на ганьбу та 
цілому селу на посміх. На Святого Лаврентія1 йому 
виповнилося вже два з половиною рочки, а воно на 
своїх тоненьких та кривих, як у павучка, ніжках 
ні стояти, ні ходити не годне! І не говорить зовсім, 
а лише мурчить і нявкає, немов кіт. А як їсти сідає, 
то наче восьмирічний наминає, і де воно в нього 
стільки влазить? І не видно по ньому зовсім, що та-
кий апетит у покруча! Господи, змилосердься над 
ним і нам прояви свою милість! Бо мусимо його 
годувати, за ним пильнувати, а самим коло нього 
мучитися та недоїдати. Бо воно рости, певно, вже 
не буде, їстиме та питиме чимраз більше, а помочі 
в господарці від нього не дочекаєшся! Як те витер-
піти! То така мука, котрої жодна людина на цьому 
світі витримати не в змозі!» Бідолашна замовкла 
та зайшлася плачами. Потім вбита горем та геть 
знесилена там же при дорозі й заснула. 

Жінка не дарма нарікала на відразливу ди-
тину, котру народила два з половиною роки тому. 
Те, що на перший погляд більше нагадувало хи-
мерно вузлуватий обрубок дерева, було насправді 
потворним, не більшим двох п’ядей2 зросту хлопче-
ням, котре до цього лежало в кошику з галуззям та 
хмизняком, а тепер вилізло звідти, сповзло додолу 
й качалося по траві та тихенько гарчало. Голова по-

1  10 серпня.
2  Давня східнослов'янська міра довжини, що дорівнювала відстані між 

кінцями розтягнутих великого і вказівного пальців; чверть аршина.
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круча була глибоко втоплена між плечима, замість 
спини виднівся гарбузоподібний горб, а тоненькі, 
немов ліщинові прутики, ніжки звисали просто від 
грудей. Від цього хлопченя нагадувало дві редьки, 
що зрослися докупи. Лише допитливе око змогло 
би розрізнити якісь людські риси на машкарі по-
торочі. Тільки добре придивившись, можна було 
вгледіти довгого гострого носа, котрий витикався 
з кучми пелехатого чорного волосся та пару ма-
леньких, так само чорних, блискучих очиць, котрі 
молодили жахливу зморщену мармизу, яка допов-
нювала відразливий вигляд, і разом з ніжками 
хлопченя мало тепер вигляд мандрагори.1 Отож, 
коли, як уже розповідалося до того, втомлену жінку 
зморив після нарікань сон, а її мале докачалося вже 
до неї впритул, саме в цю хвилю нагодилася панна 
Пригожа Рожа, патронеса2 притулку розташова-
ного неподалік. Вона вийшла прогулятися і тепер 
поверталася, простуючи неквапом тією самою до-
рогою, додому. Проходячи повз, панна спинилася, 
бо за своєю природою була натурою набожною та 
співчутливою. Побачена нужда страшенно звору-
шила її: «Боже правий, — зітхнула вона, — скільки 
то ще нужди та горя на цьому світі! Нещасна жінка! 
Знаю, що сердешна ледве жива, бо працює понад 
свої сили, і голод та біди її тут здолали. Дивлячись 
на неї, особливо гостро відчуваю власну убогість та 

1  Рослина, корінь якої розгалужений й  іноді нагадує фігуру людини, 
у зв'язку з чим у середньовіччі мандрагорі приписували магічну силу.

2  Чий-небудь заступник, захисник якого-небудь міста, общини.
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безпомічність. Як би я хотіла їй допомогти! Але ж 
хіба можу? Та чому ж, з того, що мені ще залиши-
лося, з тих невеликих дарів, котрі зла недоля мені 
залишила, всю решту забираючи, з того, що не по-
руйнувала вона і через це ним ще володію, виділю, 
використаю спрямовано та потужно, щоб скорботи 
твої відвести. Я не пропоную грошей, бо вони тобі, 
бідна жінко, не тільки не допоможуть, а, цілком 
можливо, навіть зашкодять. Тобі й твоєму чолові-
кові вже раз дісталося багатство і радості не при-
несло. Кому багатство не судилося, той не встигає 
відчути, що воно у нього було: гроші закінчуються 
і бозна-де й на що їх потратив. Є небораки, котрим 
гроші — суцільне лихо, і чим їх більше, тим більше 
біди на їхні голови. Проте добре знаю, що не злидні 
та біди тебе найбільше мучать. Найбільше твоє 
серденько крає дитя-покруч, котрого ти народила. 
І тепер мусиш все життя з ним мучитися. Нормаль-
ного зросту, красенем, сильним та кмітливим йому 
ніколи не стати, тут уже нічим не зарадиш. Проте 
можна допомогти йому в інший спосіб». Із цими 
словами панна й собі сіла на узбіччі в травичку 
та взяла мале на коліна. Покруч почав звиватися, 
впиратися, гарчати та намірився навіть вкусити 
панну за палець. Але Пригожа Рожа не зважала на 
це. Вона промовила: «Тихо, заспокойся, хрущику» 
та почала легенько й заспокійливо гладити його 
по голові, проводячи долонею від лоба й до поти-
лиці. Від цього волосся у малого, котре до цього 
стояло сторчма та було скуйовджене, вляглося гар-
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ненькими м’якенькими кучериками, розділилося 
проділом і тепер спадало на високі плечі та спину, 
вигнуту дугою. Мале поволеньки заспокоювалося, 
і, врешті, міцно заснуло. Панна Пригожа Рожа по-
клала його біля матері, окропила її свяченою водою 
з пляшечки для парфумів, котру дістала із сумочки, 
та й квапливо пішла. 

Коли незабаром жінка прокинулася, то див-
ним чином відчула бадьорість та неабиякий при-
плив сил. Здавалося, ніби вона недавно пообідала 
та запила поживні страви добрячим ковтком вина. 
«Огей! — не втримавшись, вигукнула жінка. — Ви-
стачило мені трішечки поспати, а скільки сон при-
ніс відради та бадьорості! А сонце вже ген-ген он де, 
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скоро за гори сховається, додому треба поспішати». 
Вона вже зібралася повісити кошика собі за плечі, 
але коли заглянула всередину, то не побачила там 
малого, а той саме зіп’явся, висунувшись, із високої 
трави, та плаксиво заскиглив. Коли матір вздріла 
його, то від здивування руками сплеснула: 

— Цахесе, маленький мій Цахесе, хто ж це 
тебе так гарно причесав! Цахесе, маленький мій 
Цахесе, як би тобі кучерики пасували, якби ти 
в усьому іншому не був таким потворним та відраз-
ливим! Та добре, ходи сюди, сідай у кошик!

 Вона вже хотіла взяти його та знову покласти 
на хмиз, проте малий захвицав ногами, вишкірився 
до матері й цілком розбірливо нявкнув: 

— Мені не до вподоби!
— Цахесе, мій маленький Цахесе, — скрик-

нула вкрай вражена жінка, — та хто ж тебе бала-
кати навчив? Ну що ж, коли ти тепер так гарно 
зачесаний та так вправно вмієш балакати, то, ма-
буть, і побігти втнеш, га? 

Жінка закинула кошика на плечі, малюк 
Цахес учепився їй у поділ, і так вони подалися до 
села. 

Коли жінка з сином проходили мимо будинку 
панотця, то на поріг якраз вийшли пастор із най-
молодшим трирічним сином, гарним як намальо-
ваним, із золотистими кучериками. Коли панотець 
побачив жінку, котра цурпелила важкого кошика 
на спині та голопуцька Цахеса, який фактично те-
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ліпався у неї на подолі, він відразу запросив її від-
почити в себе на обійсті: 

— Доброго вечора, пані Лізо, як у вас справи? 
Послухайте, ви ж бо таки занадто важкий тягар 
несете, вже ледве ноги переставляєте, ходіть сюди 
на подвір’я, сядьте та й спочиньте на лавочці біля 
хати. Зараз покличу служницю, звелю принести 
чогось холодненького.

Пані Ліза не стала чекати, поки її двічі про-
ситимуть, а скинула кошика та, поставивши його 
на землю, вже було відкрила рота, щоб пожалітися 
достойному поваги панотцю на всі свої біди та зли-
годні, проте від різкої зупинки матері маленьким 
Цахесом так метлянуло, що він зірвався з маминої 
спідниці й покотився просто пасторові під ноги. 
Той відразу зігнувся, підхопив малого та й почав 
того нахваляти : 

— Гей-гей, пані Лізо, який же то гарненький, 
улюблений усіма хлопчик у вас! Це справжнє не-
бесне благословення — бути матір’ю такого кра-
сунчика!

Панотець захоплено розцілував малого і, зда-
ється, не помітив, що потворний недомірок сичить, 
нявчить і навіть намагається гризонути вельмиша-
новного панотця за носа. Але пані Лізі було не до 
того, бо вона так і вклякла на місці, витріщеними 
від здивування очима втупилася у пастора та не 
могла й слова із себе вичавити. 

— Любий панотче, — спромоглася вона на-
решті, і в її словах забриніли сльози, — Ви ж бо 
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християнські чесноти на землі уособлюєте, не го-
диться такій людині над бідною та нещасною жін-
кою кепкувати, котру небеса, панотцю має бути 
краще відомо за що, цим огидним створінням по-
карало!

— Та що ви таке кажете, — цілком серйозно 
кинувся заперечувати той, — якісь нісенітниці ви 
торочите, люба жінко. Про яку таку насмішку та 
потвору йде мова? Кара з небес? Я відмовляюся вас 
розуміти. Не знаю чому, але ви не бачите очевид-
ного і не любите від усього серця свого чудового 
хлопчика. Цьомкни мене, ангелику! 

Пастор лагідно притиснув малого до серця, 
але Цахес засичав у відповідь:

— Мені не подобається! 
Малюк знову клацнув зубами, намагаючись 

дістати носа панотця. 
— Людоньки, гляньте, що то за зла потвора! — 

зойкнула перелякано Ліза. 
Але тут обізвався син панотця:
— Любий татусю, який ти добрий, так стара-

єшся для інших дітей, вони всі мусять страшенно 
тебе любити! 

— Послухайте, — зворушено вигукнув пано-
тець, у нього радісно заблищали очі, — послухайте 
лишень, пані Лізо, у вас розумна та красна дитина, 
цей ваш любий Цахес, а ви до нього так непри-
хильно ставитесь. Гадаю, вам ніколи не вивести 
хлопчика в люди, а він такий чарівний та тямови-
тий. Пропаде дитя! Пані Лізо, маю до вас пропози-
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цію: віддайте мені в опіку й на виховання вашого 
хлопчика, я вбачаю у нього блискуче майбутнє. Ви 
ж бо бідні, ледве кінці з кінцями зводите, для вас 
дитина тільки зайвий тягар. А мені в радість буде 
виховувати малого, як власного сина!

Ліза ніяк не могла оговтатися від здивування, 
вона лише безтямно вигукувала раз за разом: 

— Панотче, шановний панотче, ви це сер-
йозно? Ви дійсно хочете взяти цього покруча собі 
на виховання та покращити моє і без того жалю-
гідне становище?

Проте де там: чим більше жінка переконувала 
пастора, що в нього на руках аж ніяк не херувим1, 
тим запекліше той запевняв її у зворотному та шпе-

1  У християнстві — ангел вищого чину. Зображується в образі вродли-
вого юнака, дитини або дитячої голівки з крилами.


