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I. З чистого джерела  
народної мудрості

ЯЗИЧНИЦЬКІ ЛЕГЕНДИ

ЛАСТІВКИ

У давні-давні часи, коли люди ще поклонялися Перуну та 
іншим богам Вирію, жив на березі річки Рось молодий Мис-
ливець.

Він був найкращий стрілець з лука в усій окрузі: на змаган-
нях лише він влучав стрілою в горішок на віддалі ста сажнів 
і міг на льоту прохромити стрілою ворону, котра пролітала висо-
ко над головою. Під час довгої лютої зими, коли звірі ховалися 
в лісових хащах, а людей діймав голод, Мисливець ішов на 
полювання і приносив до свого городища забитого ним тура або 
лося чи дикого кабана. І тим рятував односельців від голодно го 
виснаження. Це він, Мисливець, на прохання сусіднього села 
убив вовка-людоїда, що тримав у страху округу.

За це вміння й сміливі вчинки мудрі старійшини-волхви 
дозволяли Мисливцеві полювати в Перуновій пущі.

О, це була велика честь для стрільця. Адже в лісі, що на-
лежав грізному богові блискавки і грому, не дозволялося 
полювати будь-кому. А жінкам узагалі навіть заходити туди 
заборонялося (це тому, що похмурий Перун жив одинаком, 
вперто не одружувався після свого невдалого сватання, про 
яке я розповім згодом).

Мисливець не зловживав почесним пра вом полювати в Перу-
новій пущі: славний лицар гострої стріли заходив у володіння 
Громовержця лише тоді, коли, скажімо, голод насувався на 
рідне городище.

Так сталося і тієї весни. Затягнулася зима, в людей вийшли 
їстівні запаси.

— Піду в Перунову пущу і вполюю найбільшого вепра, — 
сказав Мисливець своїй дружині.

— І я з тобою! — вигукнула вона.

h h
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— Ти забула, що в Перунів ліс жінкам заходити забороне-
но! — нагадав Мисливець.

Щиро засмутилася дружина. Адже вона була вірним другом 
Мисливцеві. Дужа, смілива, спритна, вона завжди ходила 
з ним на полювання. Бо так само добре стріляла з лука і вправ-
но володіла мисливським мечем. А бігала вона, як лань.

Зрештою, вони обоє не знали втоми під час переслідування 
звіра. Могли ввесь день бігти за оленем, що втікав від них, 
а таки наздоганяли його.

Ніби на невидимих крилах носилися по лісах Мисливець 
і дружина, коли в цьому була потреба.

Щоправда, жінка була обачнішою і не раз рятувала Мислив-
ця, коли він — як людина безтямної хоробрості — потрапляв 
у небезпеку.

Ось і зараз дружина сполошилася, коли почула, що її чоловік 
хоче уполювати найбільшого вепра. Тож стала готуватися й собі 
на полювання.

Але Мисливець не взяв її з собою: не можна було порушувати 
закон, гнівити самого Перуна. Жінкам не місце в його пущі.

Однак дружина дуже переживала за чоловіка, аби він не 
загинув у двобої з лютим звіром, і вирішила піти назирці.

Іде Мисливець лісами, а озброєна жінка позаду скрадається, 
перебігає нечутно від одного дерева до другого.

Так вони зайшли в глибінь Перунової пущі. Тут почулося 
грізне рикотіння, від якого аж листя з дерев посипалося. То 
сунув великий ікластий вепр.

Мисливець хутко зайняв місце під велетенським крислатим 
дубом. Дружина заховалася за стовбуром цього дуба й обережно 
визирала з-за нього. Боялася, аби чоловік її не помітив. Та вся 
увага Мисливця — на вепрові.

Аж ось страшний звір вийшов на галявину. «Великий, як 
гора. Вистачить усьому нашому селищу поживитися», — по-
думав Мисливець.

Він — аби роздратувати кабанюру — пустив стрілу йому 
в лоб.

Вдарила гостра стріла в голову вепрові й відскочила, мов 
від скелі.
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Розлютився звір, уздрівши людину. Наставляючи великі 
гострі ікла, він оскаженіло кинувся на Мисливця.

А стрілець стояв незворушно, затиснувши в обох руках ко-
роткого мисливського меча.

Шалено мчить кабан, аж земля двигтить під ним. Насторожі 
Мисливець. Все ближче й ближче вепр. Ось уже лишилося три 
кроки, два... Останньої миті Мисливець спритно відскочив убік, 
а вепр з розгону всадив свої ікла в стовбур дуба. І хоробрий 
Мисливець миттєвим і дужим ударом меча відсік звірові голову.

Та в цю ж мить почувся відчайдушний жіночий зойк. То 
дружині здалося, що вепр прохромив іклами Мисливця. Вона 
вискочила з-за дуба, кинулася до чоловіка і припала до його 
грудей. Він був живий, лише кров від вепра бризнула йому на 
груди.

— Що ти наробила?! — в страхові закричав Мисливець.
Та було вже пізно. Бо Перун усе бачив зі своїх небесних ви-

сокостей і вельми розгнівався. Хотів убити обох, та передумав: 
шанував-таки він спритного Мисливця. Тож прогримів:

— Гаразд. Коли вже так ви любите одне одного, то бути вам 
довіку в парі!

Змахнув Перун своєю чарівною стрілою, і вмить перетвори-
лися Мисливець та його прекрасна дружина в гострокрилих, 
стріло хвостих прудких птахів, що злетіли в небо, несучи на 
своїх біленьких груденятах краплини крові від убитого вепра.

Так з’явилися на світі ластівки.
Відтоді вони ліплять свої гнізда на людських оселях і щось 

завжди щебечуть людям, ніби хочуть сказати:
«Ми ж ваші родичі... Не забувайте цього! Ми колись теж 

людьми були...».
Сергій Плачинда

ЧОМУ НЕ МОЖНА БИТИ ЖАБ

Мені дуже шкода, що тепер не всі діти можуть побачити 
живу жабу. Ту, що в річці чи в ставку. Булькатеньку, з пухи-
ристо-шерехатою спинкою, великим білим черевцем і непомір-
но малими, ніби недорозвиненими кінцівками, за допомогою 
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яких, однак, вона, жаба, досить спритно пірнає і швидко плаває 
у воді (недарма спортсмени давно перейняли «жаб’ячий стиль» 
плавання, що його брасом називають).

Але ж яке це добре, беззахисне і корисне створіння — жаба! 
І як чарівливо-заспокійливо, мрійливо вона співає-кумкає. 
Надто тихими вечорами. Я виріс на березі степової річки Інгул, 
і мені жаб’яче кумкання було часто-густо за колискову. Зреш-
тою, оте протяжне, задумливе, трохи жалібне «ку-ум, ку-ум, ку-
ум» робило всіх селян лагіднішими, добрішими і здоровішими. 
То був жаб’ячий гіпноз, що не давав змоги лаятися, сердитись, 
говорити погані слова. Натомість він приносив усім здоровий, 
міцний сон.

І як печально, що нині майже ніхто не чує жаб’ячого кум-
кання: поменшало жаб, бо повисихали на Вкраїні тисячі річок. 
А ті, що є — обміліли, і вода в них отруєна хімікатами, міне-
ральними добривами, радіонуклідами, нафтопродуктами, від 
яких гинуть і риби, і жаби, і раки.

А скільки їх, жаб, вибили нерозумні хлопчаки. Щоправда, я 
їх, жабок, не бив ніколи. Це тому, що, біжучи до річки, пам’ятав 
материн наказ:

— Ти ж дивись, не бий жаб, бо то ж...
Та я вже знав, хто вони такі...
В ті ж далекі часи жили-були Чоловік і Жінка. Мали вони 

хату, корову, пару воликів, а ще — гусей, качок, курей і невели-
ке поле. Порала все те господарство моторна і роботяща Жінка. 
Бо Чоловік був несусвітній ледар. Тільки й знав їсти та спати. 
Та ще — на дуду грати. Від неробства він мав велике черево, 
важке воло на підборідді та малі кволі руки й ноги.

Так вони й жили. Жінка оре, сіє, косить, ходить біля худоби, 
а Чоловік лежить у холодку, куняє. Виспиться за день, а вве-
чері грає на дуду — так тихо, сумно та замрійливо. Та й — на 
все село.

Його так і звали — Дударем.
Зате ж село не могло й жити без Дударя. Людям подобали-

ся оті його вечірні дудніння. Всі натомлені після роботи, ледь 
плентаються додому, а Дудар підбадьорює їх своєю грою. Так 
село звикло й засинати під ту дуду.
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Ще одна користь була від того ледацюги: він, лежачи, довгою 
пряжкою спритно бив мух і комарів довкола себе.

— І за це спасибі, — лагідно примовляла добра Жінка, яка 
все ж таки любила і шанувала Чоловіка за його доброту і вмін-
ня грати на дуді.

Та ось усьому цьому надійшов кінець.
Одного разу Жінка зібралася в городище на ярмарок. Мала 

продати качок і гусей та накупити полотна, глиняного посуду, 
доброї шкіри на чоботи собі й чоловікові.

— Візьми й мене з собою, — попросився ледачий Дудар.
— Що ж, ходімо, якщо зійдеш зі мною.
Вийшли вони до світ сонця. Жінка тягне на собі дві вели-

чезні плетені верейки з птицею на продаж, та все ж іде прудко, 
а Чоловік — без нічого — ледь плентається позаду: ноги під 
ним підгинаються — важко їм утримувати отаке черево.

Все ж таки дійшли до базару.
Тільки-но Жінка почала продавати свої качки та гуси, як 

Чоловік одразу попросив грошей на пиво. Розщедрилася — 
дала йому срібного полтиника, то він купив собі відерко пива та 
потроху і видудлив його, бо мав куди влити. По тому звалився 
в холодку під вербою й захропів.

А Жінка спродалася, накупила всього, що їй треба було: 
і сувій полотна, і дві рурки добре вичиненої шкіри, і глечиків 
та макітер для своєї печі, ще й гостинців дітям своїм — медя-
ників та бубликів.

Знову в неї повні верейки, тепер уже краму. Звалила їх на 
плече, іде будити Чоловіка:

— Додому ходімо!
А він і встати не може. Лише кліпає булькатими очима та 

каже:
— Неси мене...

***
Що робити? Не кидати тут Чоловіка напризволяще. Бачить: 

геть розморило його.
А Жінка була дебела й дужа, бо весь час у роботі. Звалила 

Чоловіка собі на плечі, а верейки з крамом приспособила не-
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сти в одній руці, бо другою треба Чоловіка утримувати — та 
й пішла, згинаючись у три погибелі.

Ішла, ішла, аж тут річка.
В ті часи мостів не було, люди переходили й переїздили річки 

вбрід — у тих місцях, де мілко.
Тож і Жінка пішла через річку вбрід.
Дійшла до середини і зупинилася, захиталась: вода тече 

швидко та ще й вище колін, і запаморочилась в Жінки голова.
Бачить Жінка: от-от упаде. І Чоловік утопиться, і крам про-

паде. І тоді Жінка гаряче помолилася, звертаючись до великої 
захисниці жіноцтва — богині Мокоші.

Доброю і всесильною була Мокоша: допомагала вдовам 
і сиротам, навчала жінок рукоділля та куховарства, оберігала 
вагітних. Тож до неї і звернулася Жінка:

— Мокошо-Мокошо, мати наша рідна. Порятуй мене, бо 
впаду!

Почула чуйна Мокоша молитву нещасної Жінки, вмить опи-
нилася біля річки. Великий гнів охопив богиню жіноцтва, коли 
вона вздріла ледачого череваня, який сидів верхи на Жінці.

— Ах ти ж неробо бульката! — скрикнула Мокоша. — Жінка 
твоя весь вік так тяжко працює, та ще й мусить тебе носити 
на собі?

В гніві неймовірному схопила Мокоша Дударя та й жбурнула 
щосили його у воду. І не просто скинула туди, а перетворила 
його в земноводне створіння: черевце велике, а кінцівки ма-
ленькі, кволі, немічні. Як у Дударя.

Жабою назвала Мокоша ту істоту. А Жінка випросталася та зі 
своїми верейками перейшла річку і прийшла додому, до дітей.

Працювала вона, як і раніше, завзято. Тільки вечорами 
Жінку проймала туга. Сідала вона тоді на призьбі під хатою 
і... чекала.

Аж ось від річки долинало тихе, трохи журливе, замріяне:
— Ку-у-ум, ку-у-ум, ку-у-ум...
Заплаче Жінка, промовить крізь сльози:
— Впізнаю твій голос, Чоловіче любий мій! Спасибі, що 

озвався. Хоч ти і ледачий був, а все ж важко без тебе... Моко-
шо-Мокошо, верни мені Чоловіка.
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Ні-і, не поверне богиня Чоловіка. Бо він уже навіки жабою 
став. І пішли від нього жаби. Такі добрі, беззахисні створін-
ня. І ледаченькі, звичайно. Бо ото лежить собі на лататті, не 
рухається, лише довгим язиком, ніби Дударевою пряжкою, — 
лусь! — та й вбила комашку, проковтнула її.

А тоді вже ввечері зберуться жаби в товариство і почнуть свій 
концерт: «ку-ум, ку-ум, ку-ум». Так лагідно, мрійливо, тужно 
кумкають. Насилають на людей лагідність, до броту, тихий сум. 
І здоровий, міцний сон.

Сергій Плачинда

ДИВО НА ПОЧАЇВСЬКІЙ ГОРІ
Певно, багато хто з вас бачив цю ікону: Божа Мати з ма-

лим Ісусом, а перед нею, на камені, — слідочок босої ноги. Це 
Почаївська Божа Мати. Оповідає ікона про велике диво, що 
сталося в Україні.

Було це в XVII столітті. Турки з татарами, палячи й грабую-
чи села, облягли Почаївський монастир на Волині. «Чи оборо-
нимось?» — хвилюва лися ченці. Стіни міцні і зброя на дійна. 
Але у крем’яній горі, на якій стояв монастир, не пробивалося 
жодного джерельця. «Без води не вистояти...», — журилися 
обложені.

І тоді з неба явилася Божа Мати. Де ступила на камінь, там 
лишився її слідочок, а з нього потекла пре чиста, цілюща вода...

Диво побачили й напасники. Небо розверзлося, і проти них 
рушило небесне воїнство, стріляючи не стрі лами, а вогняними 
блискавицями. Чкурнула геть перелякана орда!

А по живлющу воду люди від тоді йдуть і йдуть до Почаєва: 
з ві рою у зцілення, з надією, йдуть, щоб поклонитися Божому 
диву. І по всій Україні співають про нього пісню:

Ой зійшла зоря вечоровая,
над Почаєвом стала.
Виступає турецькеє військо,
як та чорна хмара...

Почаївська гора «здавна світлістю чудес многих осяяна».
Багато сумних і радісних подій прошуміло над монастирем. 

Тут дія ла одна з найперших друкарень, звід си поширювали-
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ся релігійні повчан ня, переклади релігійних творів. Він був 
оплотом православної віри, вели ким культурним осередком 
на Воли ні. Почаївську лавру (лавра — це ве ликий монастир, 
підпорядкований найвищій церковній владі) малю вав Тарас 
Шевченко. Почаївська лав ра — українська святиня, історич на 
пам’ятка нашого народу.

ДИВ-ОЗЕРО

Сталося це у Зелену суботу бiля Крем’янця. Прилетiла до 
мiста сумна звiстка, що татари багатотисячною лавиною сунуть 
околичними землями. Йшла орда...

Звелiв воєвода Данило збирати вiче. Коли трохи стих гамiр, 
крем’янецький володар звернувся до громади з гучною про-
мовою:

— Браття! Не ниньки, то завтра лютий ворог накине на нас 
свiй зашморг. Ми можемо згинути до ноги. А хто ж продовжить 
рiд наш славний? Хочу просити, аби всi дiвчата нашi покинули 
фортецю i схоронилися в лiсах. Їм же народжувати синiв на славу 
землi руської!

У сутiнках ночi повiдходили дiвчата з мiста, оточенi найлiп-
шими воїнами, а разом із ними йшла Уляна — донька воєводи.

А мiсто довго билося з ворогом. Дiйшло до того, що хан дав 
перепочинок. Вийшли татарськi загони у всi сторони за по-
живою i випадково натрапили на схованку дiвчат. Полiзли до 
них з криком, але свиснули стрiли, i першi ряди отримали по 
заслузi. Але сили були явно не рiвними. I от, коли руки на-
пасникiв уже сягнули того «дорогоцiнного скарбу», загримiло 
враз над свiтом, затряслася гора i поглинула всiх дiвчат...

На цьому мiсцi враз стало глибоке i чисте, як кришталь, 
озеро, якого нащадки називають Дiвочим, або Див-озером.

ГОРА ГОСТРА
Як їхати з Крем’янця на Почаїв, то злiва стрiмко височить 

у полi гора Гостра. Обабiч неї — висока могила. I здається, що 
то молодша сестричка тягнеться до старшої. А на самiм вер-
шечку гори Гострої лежить велетенський камiнь.
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