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Любий друже! 
 

Ти тримаєш у руках книгу, яка може стати твоїм вірним другом, 

супутником і порадником у захоплюючій мандрівці країною Літератури. 

Вона поведе тебе у чарівний і дивовижний світ художнього слова, яке є 

найдорожчим скарбом в історії людства. 

Кожний письменник разом з героями своїх творів охоче 

спілкуватиметься з тобою. Ти зрозумієш, якими важливими для тебе та 

інших є вияви доброти, людяності й відповідальності, любові до рідного 

краю. Відчуєш, як завдяки любові та співчуттю, турботі про навколишній 

світ ти стаєш багатшим і кращим. Не раз твоє серце буде стискатися від 

хвилювання за долю героїв творів або калатати від захоплення їхніми 

вчинками! Ти будеш тішитися їхніми перемогами і сумувати через їхні 

невдачі. Але байдужим, сподіваємось, не залишишся, бо в цій книзі зібрані 

кращі літературні твори.   

Крім художніх текстів та цікавих завдань, знайдеш чимало корисної  

інформації, яка допоможе тобі при вивченні літератури рідного краю, на 

уроках громадянськості Донбасу. 

Дорогий п’ятикласнику, бажаємо цікаво й корисно провести час з 

посібником. Отже, час вирушати у незвичайну мандрівку в дивосвіт 

художньої літератури.  
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Любий друже! 
 

Під час подорожі дивовижним світом української літератури, тобі 

будуть допомогати помічники. Прислухайся до їх порад – уявляй, твори, 

фантазуй разом із ними. 

  

  

  

 
 

  

  
Успіхів тобі у цій подорожі!  

- зупинись посередині великого за обсягом 

твору та перевір свою уважність і 

розуміння змісту 

- поміркуй над прочитаним, виконай 

завдання 

- запиши запропоновані слова до свого 

літературного словничка 

- це цікаво знати 

- виконай додаткове завдання творчого 

характеру 

- перевір себе наприкінці кожного розділу, 

виконай завдання Мудрої Сови 
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ВСТУП 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА  
ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА 

Книги - кораблі думок,  

що мандрують у часі і дбайливо несуть  

свій дорогоцінний вантаж  

від покоління до покоління. 

Ф. Бекон 

 
 

 

 
 

 

Мистецтво – це творче відображення дійсності 

за допомогою художніх образів. 

Види мистецтва: література, живопис, музика, 

хореографія, скульптура, архітектура, кінематограф, 

театр, декоративно-прикладне мистецтво тощо. 

Література (від латин literature – написане, littera 

– буква) – один з основних видів мистецтва, 

мистецтво слова. 

Художня література має три роди: епос (казка, 

оповідання, повість, роман тощо), лірика (вірш, пісня, 

романс, гімн, сонет тощо), драма (комедія, трагедія, 

власне драма). 
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СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ 

Чудеса, що мене чекають у міфі,  

перевершують усякі чудесності казки.  

А завше постачають їй матеріал чудесності. 

Аза  Тахо-Годі 
 

Ознайомившись із матеріалом, ти: 

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 про українські народні 
міфи та легенди; 

 про українські народні 
перекази 

 тлумачити зміст 
творів, вміщених у 
посібнику 

 чим легенда 
відрізняється від міфу; 

 чим легенда 
відрізняється від 
переказу 

 

Згадай вивчене 

 Що таке фольклор? 

 Чим народний твір відрізняється від літературного? 

 Які різновиди фольклорних творів ти знаєш? 
 

и живемо у XXI ст., тож маємо можливість і читати 

художні твори, і слухати їх в аудіозапису, і 

переглядати в театрі, у мережі Інтернет чи по 

телевізору. Навіть найдавніші твори, які виникли тоді, коли людина ще не 

винайшла письмо, нині надруковані в книжках. Вони дійшли до нас із сивої 

давнини. А як? Коли не було писемності, люди передавали їх із уст в уста 

(звідси й прикметник усний), від покоління до покоління. 

Міфи, легенди, казки, перекази, пісні, загадки, прислів’я складали 

талановиті люди, імена яких тепер невідомі. Первинний варіант таких 

творів із часом зазнавав змін. Скажімо, пісню, що подобалася людям, 

переспівували в різних місцевостях, постійно вносячи в неї щось своє, 

удосконалюючи її. До нас дійшла велика кількість народних казок, легенд, 

переказів... Усі ці твори називають фольклором (від англ. folk-lore – 

народна мудрість), або усною народною творчістю. 

Найдавнішими видами усної народної творчості є міфи й легенди.  

У легендах здебільшого йдеться про реальну людину, яку знає і любить 

народ, або про визначну історичну подію. Найпопулярніші легенди 

розповідають про вчинки Богдана Хмельницького, Максима Залізняка, Сави 

М 
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Савура. Цих історичних постатей народ наділив неймовірною силою та 

відвагою, часто їхні можливості було перебільшено, як у казках. Отже, 

казковість, фантастичність – яскрава прикмета легенди. 

Учені поділяють легенди на три різновиди: міфологічні, біблійні та 

героїчні. 

Легенди 

міфологічні біблійні героїчні 

уявлення про Всесвіт, 
природу, богів, демонів 

життя святих, 
перших християн 

героїчні вчинки 
реальних історичних осіб 

 

 

До словникової скарбнички 

 
 

У міфах, на відміну від легенд, ідеться про вигаданих багатою 

людською фантазією богів і демонів. Цей вид фольклору виник у той час, 

коли в людей було ще дуже спрощене, примітивне уявлення про 

навколишній світ і вони відчували беззахисність і безсилля перед 

стихійними силами природи.  

У чому ж тоді полягає відмінність між міфом і казкою? Казки і в далекі 

від нас часи, і на етапі створення сприймалися як плід людської фантазії, а 

ось до міфів тоді ставилися як до чогось імовірного, реального. 
 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

 У чому полягає відмінність між міфом і легендою? 

 

Це цікаво знати  

 

 

  

Легенда – це розповідь казкового чи фантастичного характеру 
про незвичайну подію або життя й діяльність якоїсь особи. 

Міф – це розповідь, що передає уявлення наших далеких предків про 
створення світу, його будову, про богів і демонів, різних 
фантастичних істот. 

Зоря – символ животворної й родючої природи; дівчини-красуні, 
кохання; нового щасливого життя; світлого духу, оборонця людей; 
очей Бога. 

Здавна в народі зорі сприймали то як дітей Сонця і Місяця, то як 
запалені Богом свічки на честь народжених людей. Язичники 
вважали зорі вікнами неба, через які боги дивляться на світ (із 
«Словника символів»). 
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ПРО ЗОРЯНИЙ ВІЗ  
олись давно, а де саме – невідомо, та трапилася 

велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках 

та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть-

чисто вся вода, і люди без води почали хворіти та мерти. У тім краю, де ото 

трапилася така посуха, та жила одна вдова, а в 

тієї вдови була всього-на-всього одна дочка. 

Удова без води захворіла, і дочка, щоб не 

вмерла її мати, узяла глечик та й пішла шукати 

воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки 

десь-то найшла. Набрала в глечик і понесла 

додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води; дала йому 

напитись і тим одволала його від смерті. Далі вона зустріла другого, такого 

ж самого; потім третього, четвертого і, нарешті, сьомого. Усім давала пити 

й усіх урятувала від смерті. Води залишилось у неї тільки на самому дні. 

Ішла вона, ішла й по дорозі сіла відпочити, а глечик поставила біля 

себе на землі. Коли в той час де не взявся собака. Хотів, мабуть, теж 

напитися та й перекинув глечик. Коли той глечик 

перекинувся, то з нього вилетіло сім великих зірок і 

восьма маленька, та й поставали на небі.  

Ото ті зірки і є Віз, або душі тих людей, що 

дівчина їм давала пити, а восьма, маленька, – так то 

душа собаки, що перекинув глечик. Так ото Бог на 

те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка 

щира була та дівчина, а за її щирість  Бог послав дощ 

на ту країну.  
 

 

 

 

 

 

 

  

К 

1. Коли і де відбувалися події, описані в легенді? 
2. Опиши посуху, яка сталася в тій країні. 
3. Куди вирушила дівчина? Кого вона зустріла по дорозі додому? 
4. Як пояснили люди появу на небі сузір’я  Великого Воза? 
5. Назви фантастичне й реальне у творі. 
6. Які риси людського характеру прославляє легенда? 
7. До якого різновиду легенд ти б відніс оповідь «Про Зоряний Віз»? 
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ЧОМУ ПЕС ЖИВЕ КОЛО ЛЮДИНИ 
авно, дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті 

надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив 

знайти собі друга-товариша. Але хотів, аби цей його 

товариш був найсильніший з усіх тварин. 

Лісові звірята радили йому піти до вовка.   

Пішов пес до нього й каже: 

— Вовче, брате, живімо разом! 

Вовк відповів: 

— Чому би ні! 

Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і 

почав трястися-боятися. Збудив вовка, а той йому й каже: 

— Будь тихо, бо прийде ведмідь і з’їсть нас! 

Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. 

Пішов до ведмедя й каже: 

— Ведмедю, братику, живімо разом! 

— Коли разом, то разом, – відповів ведмідь. 

Минула коротка доба. Раз на зорях почув пес якийсь 

шелест і почав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав: 

— Заховаймося в корч, бо ще надійде лев і роздере нас обох! 

Подумав пес, що лев має бути сильнішим. Залишив ведмедя й пішов до 

двору короля лева. 

— Леве, леве, королю звірів, живімо разом!  

— За слугу прийму тебе, – відповів лев. 

Пес зостався з ним. Одного разу ввечері 

почав пес боятися й почав вити, гавкати. 

Вибіг лев із палати й каже йому: 

— Мовчи, бо ще надійде людина й застрелить нас обох! 

Пес замовк, але здогадався, що людина має 

бути сильнішою, коли її лев боїться.  

Пішов пес до людини й пристав на службу до 

неї. Від того часу й живе пес з людиною.  

 

 
  

Д 

1. Що змусило собаку податися на пошуки? 
2. Чому він не залишався з тваринами, яких зустрічав? 
3. Хто став для собаки другом та захисником? 
4. Як ти ставишся до домашніх тварин? Чи маєш собаку? 
5. Обґрунтуй, чому людина – цар природи. 
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БЕРЕГИНЯ 
о Сварога та Берегині постійно приходили люди, щоб 

подивитися на хатину, піч і жорна, скуштувати того 

дива, що хлібом зветься й схоже на сонце. 

І сказали їм Сварог і Берегиня, щоб виходили вони з печер і будували 

світлі хати, щоб не ходили в диких шкурах, а вчилися ткати полотно та 

ходити в білому одязі, як личить дітям Білобога. Люди слухали й раділи, 

але коли надходила ніч, страх виповзав відусіль, бо земля починала 

трястись і гойдатись. То лютував Чорнобог. 

Наслав Чорнобог на людей своє чорне військо – стадо ящерів, якому 

наказав знищити Сварога, Берегиню й сварожичів.  

Не могли зупинити чорних ящерів ані мечі сварожичів, ані палаючі 

смолоскипи самого бога Сварога. І тільки Берегиня в яскраво-білому 

вбранні з вишитими червоними «стрілами Перуна» та «соколами» змогла це 

зробити. Вона пішла на ящерів з піднятими догори руками – і грізне військо 

відступило. Ящери відповзали назад, 

поки не потопилися в річці Росі й не 

перетворилися на скелі. 

З того часу люди вважають 

Берегиню богинею краси, великою 

охоронницею. Вони вирізьблюють її 

образ на дверях, віконницях, 

вишивають її постать на рушниках і 

сорочках, щоб Берегиня завжди 

захищала їх від усього злого. 
 

 

 

 
 

  

Д 

1. Яким чином берегиня хотіла облагородити життя людей? 
2. Яка мета була в Чорнобога? 
3. Чому Берегиня перемогла темні сили Чорнобога? Як про це 

зазначено у творі? 
4. Що сталося з «військом» Чорнобога? 
5. Яких практичних навичок навчили людей Сварог та Берегиня? 
6. Як шанували люди Берегиню у власних оселях? 
7. Чим тебе вразив цей твір? У чому полягає його повчальне й 

виховне значення? 
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Це цікаво знати 

 
 

 

ДАЖБОГ 
ин великого Сварога, славетний Дажбог-Сонце, довгі роки 

владарював над богами, людьми й над усім світом. Він був 

родоначальником русів, першим їхнім князем і незмінним 

покровителем. Наші пращури гордо казали про себе: «Ми внуки Дажбога – 

улюбленці богів, ... ми славимо Дажбога, і буде він наш по крові тіла...». 

Дажбог уособлював мужність, обличчя його уявлялося подібним до 

сонячного кола, із русявою бородою-промінчиками. У правій руці він 

тримав величезний турячий ріг з вином, а ліва 

торкалась руків’я довгого меча, що висів на поясі, – 

бо Дажбог був богом даючим і караючим. У 

пожертву Дажбогові приносили млинці, полотно, 

дари полів і лісів, вино, гроші тощо. 

Йому молилися, звертаючись так: «Дажбоже 

наш трисвітлий! Славу творімо тобі, нехай летить 

вона птицею ясною, сповіщаючи всім предкам 

нашим, що шануємо та поклоняємося Сонцю 

всевишньому, отцю кревному – Дажбогу нашому». 
 
 

 

 

 

 

  

С 

Берегиня – захисниця людей від усякого зла, добра «хатня» богиня. 
Вона оберігала оселю, малих дітей, добробут сім’ї. Відгомін про неї 
знаходимо в словах оберігати.  

Обереги – магічні предмети, фігури, яким приписувалася 
таємнича сила. 

1. Яким у творі зображений Дажбог?  
2. Чому наші пращури з почестю йменували себе «Дажбожими 

онуками»? 
3. Що символізувало те, що «у правій руці Дажбог тримав 

величезний турячий ріг з вином, а ліва торкалась руків'я довгого 
меча»? Умотивуй власні міркування. 

4. Яке похвальне й виховне значення має твір? 
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До словникової скарбнички 

 
 

 

НЕОПАЛИМА КУПИНА 
уло це дуже давно. Два королі – польський та 

угорський – об’єднали свої війська й підступили до 

стін славного міста Дорогобужа (тепер райцентр 

Смоленської області, Росія.). Захисникам града зайди 

передали листа. Пропонували без битви відчинити міські брами, вийти в 

поле без зброї й здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя. 

В іншому випадку, погрожували, що місто буде спалене й на ласку 

переможців сподіватися нічого. 

Коли минув відведений час на роздуми, із Дорогобужа вийшов 

посланець. Зайди-воїни зустріли його й провели на 

узвишшя, де на золочених стільчиках сиділи королі. 

— Я приніс відповідь на ваш лист, – сказав 

посланець і передав угорському та польському 

владарям бадилину із схожим на ясенове листям та з 

блідо-рожевим суцвіттям на верхівці.  

— Як?! – здивувалися владарі. – Оце й усе? 

Посланець поклонився: 

— Мені старійшини доручили передати тільки 

це. А ще веліли сказати, якщо вам цього зілля замало, 

то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки 

завгодно. 

Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів. Думали, думали – 

ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом. Коли 

знайшовся один: 

— Я знаю це зілля. Воно горить і не згоряє. Він узяв із багаття палаючу 

гілку й підніс її до квітучого куща. У ту ж мить увесь кущ спалахнув 

голубувато-зеленкуватим полум’ям. Та ще через мить полум’я 

згасло. І всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений – такий же 

рожево квітний, усміхнений. 

Б 

Сварог – бог Сонця, світла та добра. У давніх русів Сварог – бог-
творець, покровитель неба, мудрості, заступник шлюбу й 
ковальської справи, ремесел. Батько богів. 
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І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники Дорогобужа на 

ультиматум. 

І мовив угорський король польському: 

— Ми ніколи не завоюємо цієї країни. Тому я повертаю своїх воїнів 

додому. І тобі раджу зробити те ж саме. 

Давно це було... 

Відтоді сотні разів вороги завойовували наш край, але кожного разу 

залишалися з облизнем. А край зеленіє під синім небом та ясним сонцем. І 

щоліта тут рожево квітують кущі неопалимого зела, стверджуючи 

незнищенність української землі та її народу. 
 

 

 

До словникової скарбнички 

 

 
 

 

 

 

 

 

Це цікаво знати 

 

 

  

Купина – це лісова трав’яниста рослина з білими квітами, 
подібна на конвалію. 

Ультиматум – категорична вимога, що супроводжується 
погрозою. 

Групочок – невеликий пагорб. 

1. Про яку квітку йдеться в оповіді? 
2. 3 якою метою чужоземці прийшли до Дорогобужа? 
3. Як тлумачили ворожі володарі відповідь мешканців? 
4. Чим дивувала ворогів не бачена ними раніше квітка? 
5. На твою думку, які риси характеру притаманні загарбникам та 

мешканцям міста? 
6. Як використовується символ купини у відомій іконі? 
7. Що цікавого ти дізнався з цього твору? 

17 вересня Православна церква вшановує ікону 
Божої Матері  «Неопалима Купина». Назва ікони 
походить від одного із старозавітних прообразів, 
що вказував на Богоматір: неопалима купина є 
той кущ, який пророк Мойсей бачив – він «горить у 
вогні, але не згорає».  (Вих. 3.2) 
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ЧОМУ В МОРІ Є ПЕРЛИ І МУШЛІ 
юбилися дівчина з хлопцем. Та дівчина була 

царського роду, а хлопець – з бідної сім’ї. От довго 

зустрічалися вони тайком і якось наважилися 

просити в царя благословення на шлюб. 

Але батько дуже любив свою дочку, бажав їй щастя й заможного 

життя, тому не хотів віддавати за бідного. Однак доньці відмовити не міг – 

дуже вже вона плакала, благаючи не ламати її долі, не позбавляти щастя з 

коханим. Тому батько буцімто погодився, а сам потай підшукував доньці 

багатого хлопця. Донька день у день питає: 

— Коли, тату, призначите весілля? 

А батько їй: 

— Скоро, скоро. От уже шиють тобі весільну сукню із серпанком, 

посаг готують. 

Незабаром дівчина відчула, що батько щось лихе має на думці. Вона 

пішла на берег моря, сіла й зажурилась. Дівчина знала батька дуже добре й 

здогадалася, що той не відступиться від свого задуму віддати її за багатія. 

Вона вирішила, що краще померти, аніж жити з багатим нелюбом.   

Так вона сиділа й подумки прощалася з білим 

світом – і раптом випливла до неї з моря величезна 

золота черепаха і каже: 

— Не плач, не журися, голубко. Я тобі 

допоможу. Візьми цей камінь, розбий його – і 

всередині знайдеш голку. Уколи нею свій 

палець і побачиш, що буде. 

Сказала й викинула на берег дивний камінь, що змінювався на сонці 

всіма барвами веселки. 

Дівчина легко розбила той камінь, бо він був крихкий. Узяла голку й 

уколола собі палець. Стало їй дуже боляче, і вона заплакала. Її сльози 

скапували в море й ставали перлинами, а крапельки крові перетворилися на 

мушлі. Дівчина зібрала перлини й віднесла їх своєму коханому. Коли 

батько побачив, яке багатство має хлопець, то вже не опирався і призначив 

день весілля. Так черепаха допомогла закоханим, а в морі відтоді є перли й 

мушлі. 

 

 

Л 

1. Що таке мушлі? Звідки вони беруться? 
2. Як з’являються перлини? Що сприяє цьому? 
3. Чи сподобалась тобі легенда? Який зв’язок вона має з реальністю? 
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Виконай завдання мудрої сови 

Перевір свої досягнення 

І рівень 

1. Розповідь казкового чи фантастичного характеру про незвичайну 
подію або життя й діяльність якоїсь реальної особи називається 

а)  міфом;   б) казкою; 
 в) легендою; г) літописом. 
 2. Віз на нічному небі складається із зірок 

 а) чотирьох; б) семи; 
 в) восьми; г) десяти. 
 3. Собака, за легендою, шукав собі друга-товариша в такій 

послідовності: 
 а)  вовк – ведмідь – людина – лев; б) лев – ведмідь – людина – вовк; 
 в) людина – вовк – ведмідь – лев; г) вовк – ведмідь – лев – людина. 
 4. Про язичницьких богів ідеться в легенді (міфі) 

 а) «Берегиня»; б) «Неопалима купина»; 
 в) «Про Зоряний Віз»; г) «Чому в морі є перли і мушлі». 

 5. Установи відповідність за таблицею: 
 

Легенда (міф) Уривок 

1) «Берегиня» 
2) «Неопалима 
купина» 
3) «Дажбог» 
4) «Чому в морі 
є перли і 
мушлі» 

А) Коли батько побачив, яке багатство має хлопець, то вже не 
опирався й призначив день весілля. 
Б) Вона пішла на ящерів з піднятими догори руками — і грізне 
військо відступило. 
В) Він був родоначальником русів, першим їхнім князем і 
незмінним покровителем. 
Г) Думали, думали — ніяк не зрозуміють, що саме захисники 
міста сказали їм цим зелом. 
Д) Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявся, до 
землі нагинався. 

 

 

Вищий пілотаж 

 

 

  

Склади свою легенду про якусь рослину, тварину, сузір’я чи 
географічну назву. 
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ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ 

Ми не можемо назвати, мабуть, 
жодної ділянки людського духу, у якій би 
не працював Іван Франко і в якій би він не 
був великий. 

П. Загребельний 

 

Опрацювавши матеріал розділу, ти 

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 про дитинство 
письменника-казкаря; 

 особливості 
літературної казки, 
зможеш їх пояснювати 

 розрізняти головних і 
другорядних 
персонажів; 

 давати власну оцінку 
вчинкам і поведінці 
персонажів казки 

 негативну роль 
лицемірства, 
зазнайства і 
хвалькуватості в житті 
сучасної людини 

 

 

ІВАН ЯКОВИЧ ФРАНКО 
 

7 серпня 1956 року у селі Нагуєвичі 

Дрогобицького повіту у сім’ї відомого на всю округу 

коваля родився син – рудоволосий, ясноокий 

хлопчик. Мама називала його Ясьо. Дорослі не 

завжди могли задовольнити цікавість хлопчика, адже 

він просто засипав їх різноманітними «Як? Чому? 

Для чого?». Часто у відповідь хлопчина чув фразу: 

«Виростеш – про все дізнаєшся сам». 

Ріс Івась товариським та працьовитим, любив 

природу. Від матері почув та запам’ятав багато 

пісень, успадкував любов до народної творчості. В шість років хлопчика 

віддають до школи у сусіднє село, звідти він переходить у так звану 

«нормальну» школу при монастирі у Дрогобичі, а ще пізніше – до 

Дрогобицької гімназії. 

Іван Франко мав феноменальну пам'ять. Він за 10 днів навчився читати 

українською мовою, знав напам’ять майже всі твори Шевченка, а також міг 

практично дослівно переказати лише раз почуту від вчителя годинну 
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лекцію. Івась рано залишився сиротою. Коли йому було 9 - помер тато. У 

сім’ю прийшов вітчим, який все зробив, щоб хлопець продовжив навчання. 

У 16 років втратив маму, а вітчим одружився вдруге. 

Серед однолітків виділявся умінням робити все швидко. Іван Франко 

швидко читав, писав, умів швидко орієнтуватися в різноманітних ситуаціях. 

Перші вірші письменника були надруковані у журналі «Друг», коли Іванові 

виповнилось 18. 

Любив носити одяг темних кольорів, нешнуровані черевики і 

вишивану сорочку. Письменник був завзятим рибалкою, любив грибництво 

і піші прогулянки. 

Мріяв про власний велосипед, але через бідність так і не зміг його 

купити. 

Помер Іван Якович Франко у ніч з 27 на 28 травня 1916 року 
 

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
Перед тобою віхи життя і творчості І.Я. Франка. Але тут є 

пропуски… 

1. Народився І.Я.Франко 27 серпня _______року. 

2. Івася віддали до школи, коли йому було _____ років і вже через ______ 

днів він навчився читати. 

3. У _____ років хлопець залишився без батька, а в _____ і без матері. 

4. Перші вірші письменника були надруковані у журналі _______, коли 

Іванові виповнилось ____. 

5. Помер І.Я.Франко 28 травня ______ року. 
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ФАРБОВАНИЙ ЛИС 
ив собi в однiм лiсi Лис Микита, хитрий-прехитрий. 

Кiлька разiв гонили його стрiльцi, травили його 

псами, заставляли на нього залiза
1
 або пiдкидали йому 

затруєного м'яса, нiчим не могли йому доїхати кiнця. Лис Микита кпив
2
 

собi з них, оминав усякi небезпеки, ще й iнших своїх товаришiв остерiгав. А 

вже як вибрався на лови – чи то до курника, чи до комори, то не було 

смiлiшого, вигадливiшого та спритнiшого злодiя над нього. Дiйшло до того, 

що вiн не раз у бiлий день вибирався на полювання i нiколи не вертав з 

порожнiми руками. 

Се незвичайне щастя i та його хитрiсть зробили його страшенно 

гордим. Йому здавалося, що нема нiчого неможливого для нього.  

— Що ви собi думаєте! – величався вiн перед своїми товаришами. – 

Досi я ходив по селах, а завтра в бiлий день пiду до мiста i просто з 

торговицi Курку вкраду. 

— Ет, iди, не говори дурниць! – уговкували його товаришi. 

— Що, дурниць! Ану, побачите! – решетився Лис. 

— Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять, то 

вже хiба б ти перекинувся в Блоху, щоб тебе не побачили i не 

роздерли. 

— От же побачите, i в Блоху не перекинуся, i не роздеруть мене! – товк 

своє Лис i поклав собi мiцно зараз завтра, в сам торговий день, 

побiгти до мiста i з торговицi вхопити Курку. 

Але сим разом бiдний Микита таки перечислився. Помiж коноплi та 

кукурудзи вiн залiз безпечно аж до передмiстя; огородами, перескакуючи 

плоти та ховаючися мiж яриною, дiстався аж до серед мiстя. Але тут бiда! 

Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збiгати на 

торговицю i вернути назад. А на вулицi i на торговицi крик, шум, гармидер, 

вози скриплять, колеса туркочуть, конi гримлять копитами, свинi квичуть, 

селяни гойкають – одним словом, клекiт такий, якого наш Микита i в снi не 

бачив, i в гарячцi не чував. 

Але що дiяти! Наважився, то треба кiнчити те, що зачав. Посидiвши 

пару годин у бур'янi коло плоту, що притикав до вулицi, вiн освоївся трохи 

з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися 

потроху, куди i як найлiпше бiгти, щоб осягнути свою цiль. Лис Микита 
                                                           
1
  Залiзо – пастка. 

2
  Кпити –глузувати. 

Ж 
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набрав вiдваги, розбiгся i одним духом скочив через плiт на вулицю. 

Вулицею йшло i їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хто й 

запримiтив, i нiкому до нього не було дiла. "От Пес так Пес", — думали собi 

люди. А Микита тому й рад. Знiтився, скулився та ровом як не чкурне 

просто на торговицю, де довгим рядом сидiли жiнки, держачи на решетах, у 

кошах i кобелях
3
 на продаж яйця, масло, свiжi гриби, полотно, сiм'я, курей, 

качок i iншi такi гарнi речi. 

Але не встиг вiн добiгти до торговицi, коли йому настрiчу бiжить Пес, 

з iншого боку надбiгає другий, там видить третього. Псiв уже наш Микита 

не обдурить. Зараз занюхали, хто вiн, загарчали та й як не кинуться до 

нього! Господи, яке страхiття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропi: 

що тут робити? куди дiтися? Недовго думаючи, вiн шмигнув у найближчi 

створенi сiни, а з сiней на подвiр'я. Скулився тут i роздивляється, куди б то 

сховатися, а сам надслухує, чи не бiжать пси. Ого! Чути їх! Уже близько! 

Бачить Лис, що на подвiр'ї в кутi стоїть якась дiжка. От вiн, недовго 

думаючи, скiк у дiжку та й сховався. 

Щастя мав, бо ледве вiн щез у дiжi, коли надбiгли пси цiлою купою, 

дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. 

— Тут вiн був! Тут вiн був! Шукайте його! – кричали переднi. 

Цiла юрба кинулася по тiсненькiм подвiр'ї, по всiх закутках, порпають, 

нюхають, дряпають – Лиса анi слiду нема. Кiлька разiв пiдходили й до дiжi, 

але негарний запах, який iшов вiд неї, вiдгонював їх. Вкiнцi, не знайшовши 

нiчого, вони побiгли далi. Лис Микита був урятований. 

Урятований, але як! 

У дiжi, що так несподiвано стала йому в 

пригодi, було бiльше як до половини синьої, 

густо на олiї розведеної фарби. Бачите, в тiм 

домi жив маляр, що малював покої, паркани 

та садовi лавки. 

Власне завтра мав малювати якийсь 

великий шмат паркану i вiдразу розробив 

собi цiлу дiжу фарби та й поставив її в кутi 

на подвiр'ї, щоб мав на завтра готову. 

Вскочивши в сей розчин. Лис Микита в першiй хвилi занурився в нього з 

головою i мало не задушився. Але потiм, дiставши заднiми ногами дна 

бочки, став собi так, що все його тiло було затоплене в фарбi, а тiльки 

морда, також синьо помальована, трошечки вистирчала з неї. Отак вiн 

                                                           
3
  Кобеля – торба. 
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вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бiдолахи билося сильно, 

голод крутив кишки, запах олiї майже душив його, але що було дiяти! Слава 

богу, що живий! Та й то ще хто знає, що буде. Ану ж надiйде господар 

бочки i застане його тут? 

Але й на се не було ради. Майже вмираючи зо страху, бiдний Лис 

Микита мусив сидiти в фарбi тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби 

тепер, у такiм строї
4
, появився на вулицi, то вже не пси, але люди кинуться 

за ним i не пустять його живого. Аж 

коли смерклося. Лис Микита прожогом 

вискочив iз своєї незвичайної купелi, 

перебiг вулицю i, не спостережений 

нiким, ускочив до садка, а вiдси 

бур'янами, через плоти, через капусти 

та кукурудзи чкурнув до лiсу. Довго 

ще тяглися за ним синi слiди, поки 

фарба не обтерлася трохи або не 

висхла. Вже добре стемнiлося, коли 

Микита добiг до лiсу, i то не в тiм боцi, де була його хата, а геть у 

протилежнiм. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще 

бiгти зо двi милi, але на се у нього не ставало вже сили. Тож, пiдкрiпившися 

трохи кiлькома яйцями, що знайшов у гнiздi Перепелицi, вiн ускочив у 

першу-лiпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою i 

заснув справдi, як по купелi. 

Чи пiзно, чи рано встав вiн на другий день, сього вже в книгах не 

записано, – досить, що, вставши з твердого сну, позiхнувши смачно i 

сплюнувши тричi в той бiк, де вчора була йому така немила пригода, вiн 

обережненько, лисячим звичаєм, вилiз iз нори. Глип-глип! Нюх-нюх! 

Усюди тихо, спокiйно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. «Саме добра 

пора на полювання!» – подумав. Але в тiй хвилi зирнув на себе – господи! 

Аж скрикнув неборачисько. А се що таке? З переляку вiн кинувся тiкати, 

але ба, сам вiд себе не втечеш! Зупинився i знов придивляється: та невже се 

я сам? Невже се моя шерсть, мiй хвiст, мої ноги? Нi, не пiзнає, не пiзнає, та 

й годi! Якийсь дивний i страшний звiр, синiй-синiй, з препоганим запахом, 

покритий не то лускою, не то якимись колючими гудзами, не то їжаковими 

колючками, а хвiст у нього – не хвiст, а щось таке величезне i важке, мов 

довбня або здоровий ступернак
5
, i також колюче. 

                                                           
4
  Стрiй – убрання. 

5
  Ступернак – товкач. 



21 

Став мiй Лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, 

пробує обтрiпатися – не йде. Пробує обкачатися в травi – не йде! Пробує 

дряпати з себе ту луску пазурами – болить, але не пускає! Пробує лизати – 

не йде! Надбiг до калюжi, скочив у воду, щоб обмитися з фарби, – де тобi! 

Фарба олiйна, через нiч у теплi засохла добре, не пускає. Роби що хочеш, 

небоже Микито! 

В тiй хвилi де не взявся Вовчик-братик. Вiн ще вчора був добрий 

знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звiра, 

всього в колючках та гудзах i з таким здоровенним, мов iз мiдi вилитим, 

хвостом, вiн аж завив з переляку, а отямившися, як не пiшов утiкати – ледве 

хлипає! Подибав у лiсi Вовчицю, далi Ведмедя, Кабана, Оленя – всi його 

питають, що з ним, чого так утiкає, а вiн тiльки хлипає, баньки витрiщив та, 

знай, тiльки лепоче: 

— Он там! Он там! Ой, та й страшне ж! Ой! Та й люте ж! 

— Та що, що таке? – допитують його свояки. 

— Не знаю! Не знаю! Ой, та й страшенне ж! 

Що за диво! Зiбралося довкола чимало звiра, заспокоюють його, дали 

води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому три жмiньки волосся з-мiж 

очей i пустила на вiтер, щоб так i його переполох розвiявся, але де тобi, все 

дарма. Бачачи, що з Вовком непорадна
6
 година, звiрi присудили йти їм усiм 

у той бiк, де показував Вовк, i подивитися, що там таке страшне. Пiдiйшли 

до того мiсця, де все ще крутився Лис Микита, зиркнули собi ж та й 

кинулися врозтiч. Де ж пак! Такого звiра нi видано нi чувано, вiдколи свiт 

свiтом i лiс лiсом. А хто там знає, яка у нього сила, якi в нього зуби, якi кiгтi 

i яка його воля? 

Хоч i як тяжко турбувався Лис Микита своєю новою подобою, а все-

таки вiн добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на Вовка, а 

отеє тепер i на iнших звiрiв. 

"Гей, – подумав собi хитрий Лис, – та се не кепсько, що вони мене так 

бояться! Так можна добре виграти. Стiйте лишень, я вам покажу себе!" 

I, пiднявши вгору хвiст, надувшися гордо, вiн пiшов у глиб лiсу, де 

знав, що е мiсце сходин для всеї лiсової людностi. Тим часом гомiн про 

нового нечуваного i страшного звiра розiйшовся геть по лiсi. Всi звiрi, що 

жили в тiм лiсi, хотiли хоч здалека придивитися новому гостевi, але нiхто не 

смiв приступити ближче. А Лис Микита мов i не бачить сього, йде собi 

поважно, мов у глибокiй задумi, а прийшовши насеред звiрячого майдану, 

сiв на тiм пеньку, де звичайно любив сiдати Ведмiдь. 

                                                           
6
  Непорадна – лиха. 
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Сiв i жде. Не минуло й пiвгодини, як довкола майдану нагромадилося 

звiрiв i птахiв видимо-невидимо. Всi цiкавi знати, що се за поява, i всi 

бояться її, нiхто не смiє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять i тiльки 

чекають хвилi, щоб дати драпака. 

Тодi Лис перший заговорив до них ласкаво: 

— Любi мої! Не бiйтеся мене! Приступiть ближче, я маю вам щось 

дуже важне сказати. 

Але звiрi не пiдходили, i тiльки Ведмiдь, ледве-ледве переводячи дух, 

запитав: 

— А ти ж хто такий? 

— Приступiть ближче, я вам усе 

розповiм – лагiдно i солодко 

говорив Лис. Звiрi трохи 

наблизилися до нього, але зовсiм 

близько не важилися. 

— Слухайте, любi мої, – говорив Лис 

Микита, – i тiштеся! Сьогоднi рано 

святий Миколай вилiпив мене з 

небесної глини – придивiться, яка 

вона блакитна! I, ожививши мене 

своїм духом, мовив: 

"Звiре Остромисле! В звiрячiм царствi запанував нелад, 

несправедливий суд i неспокiй. Нiхто там не певний свойого життя i 

свойого добра. Iди на землю i будь звiрячим царем, заводь лад, суди по 

правдi i не допускай нiкому кривдити моїх звiрiв!" 

Почувши се, звiрi аж у долонi сплеснули. 

— Ой господи! Так се ти маєш бути наш добродiй, наш цар? 

— Так, дiтоньки, – поважно мовив Лис Микита. 

Нечувана радiсть запанувала в звiрячiм царствi. Зараз кинулися робити 

порядки. Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмедi нарiзали овець, 

телят i нанесли цiлу купу перед нового царя. Сей узяв часточку собi, а 

решту по справедливостi роздiлив мiж усiх голодних. 

Знов радiсть, знов оклики зачудування i подяки. От цар! От добродiй! 

От премудрий Соломон! Та за таким царем ми проживемо вiки вiчнi, мов у 

бога за дверми! 

Пiшли днi за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим i 

м'якосердним, тим бiльше, що тепер не потребував сам ходити на лови, 

засiдати, мордувати. Все готове, зарiзане, навiть обскубане i обпатране, 

приносили йому услужнi мiнiстри. Та й справедливiсть його була така, як 
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звичайно у звiрiв: хто був дужчий, той лiпший, а хто слабший, той нiколи 

не виграв справи. 

Жили собi звiрi пiд новим царем зовсiм так, як i без нього: хто що 

зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили 

стрiльцi, той мусив загинути, а хто втiк, той богу дякував, що жиє. А проте 

всi були дуже радi, що мають такого мудрого, могутнього i ласкавого царя, 

а надто так неподiбного до всiх iнших звiрiв. 

I Лис Микита, зробившися царем, жив собi, як у бога за дверми. Тiльки 

одного боявся, щоб фарба не злiзла з його шерстi, щоби звiрi не пiзнали, хто 

вiн є по правдi. Для того вiн нiколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, 

не чухався i спав тiльки на м'якiй перинi. I 

взагалi вiн пильнував, щоб нiчим не зрадити 

перед своїми мiнiстрами, що вiн є Лис, а не 

жоден звiр Остромисл. 

Так минув рiк. Надходили роковини того 

дня, коли вiн настав на царство. Звiрi надумали 

святкувати врочисто той день i справити при 

тiй нагодi великий концерт. Зiбрався хор з 

лисiв, вовкiв, ведмедiв, уложено чудову 

кантату, i вечором по великих процесiях, 

обiдах i промовах на честь царя хор виступив i 

почав спiвати. Чудо! Ведмедi ревли басом, аж 

дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж око 

в'януло. Але як молодi лисички в народних 

строях задзявкотiли тоненькими тенорами, то цар не мiг витримати. Його 

серце було переповнене, його обережнiсть заснула, i вiн, пiднявши морду, 

як не задзявкає й собi по-лисячому! 

Господи! Що стало? Всi спiваки вiдразу затихли. Всiм мiнiстрам i 

слугам царським вiдразу мов полуда з очей спала. Та се Лис! Простiсiнький 

фарбований Лис! Ще й паскудною олiйною фарбою фарбований! Тьфу! А 

ми собi думали, що вiн не знати хто такий! Ах ти, брехуне! Ах ти, 

ошуканче! 

I, не тямлячи вже анi про його добродiйства, анi про його величну 

мудрiсть, а лютi тiльки за те, що так довго давали йому дурити себе, всi 

кинулися на нещасного Лиса Микиту i розiрвали його на шматочки. I вiд 

того часу пiшла приповiдка: коли чоловiк повiрить фальшивому приятелевi 

i дасть йому добре одуритися; коли який драбуга отуманить нас, обдере, 

оббреше i ми робимося хоть дрiбку мудрiшими по шкодi, то говоримо: "Е, я 

то давно знав! Я на нiм пiзнався, як на фарбованiм Лисi".  
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Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
1. Заповни таблицю: 

Головні герої казки Другорядні герої казки 

  

 
2. Назви позитивні та негативні риси Лиса. З’ясуй, які з них 

переважають, доведи свої думки прикладами з тексту. 

 

 
3. Мудра Сова пропонує тобі шахову головоломку. Ходом шахового 

коня прочитай прислів’я, яке відображає головну думку казки І. 
Франка. 

 
 

 
4. Рольова гра. Обери серед однокласників прокурора і адвоката. 

Прокурор складає звинувачувальну промову, а адвокат промову на 
захист Лиса, весь клас виступає у ролі присяжних. 

 

 

До словникової скарбнички 

 

У творах художньої літератури діють герої (персонажі). Їх може 
бути більше або менше, але про одного-двох героїв, як правило, 
розповідається докладніше. Описуються їхні вчинки, стосунки з іншими 
дійовими особами. 

Головні персонажі (дійові особи, герої) – це ті, які стоять у центрі 
твору, характер, дії і вчинки яких змальовуються найдокладніше. 

Інші персонажі, які допомагають глибше розкрити характери 
головних героїв, тему та ідею твору, називаються другорядними. 
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Сміх – це сонце: воно проганяє зиму з 
людського обличчя. 

В.Гюго 

Ознайомившись із матеріалом, ти  

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 що таке літературна 
казка; 

 про цікаві моменти з 
життя Василя Симоненка; 

 про історію створення 
літературної казки 

 визначати особливості 
віршованої мови; 

 складати сенкани та 
асоціативні кущі 

 зміст термінів, рима, 
ритм, строфа; 

 що є для людини 
оптимістичний 
погляд на світ 

Згадай вивчене 

 Що таке портрет героя? 

 Які емоції ти знаєш? 

 Чи подобається тобі сміятися? 

 

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО 
асиль Андрійович Симоненко народився 8 січня 

1935 р. в с. Біївці на Полтавщині в селянській родині. 

Зараз тут знаходиться сільський музей Симоненка. 

Був вдячний матері за любов та ласку, й дідові, який замінив йому батька. 

Дід зумів передати малому онукові всю правду про 

свій рід і народ. Саме тому згодом Симоненко став 

справжнім літописцем свого народу. 

У школі був найкращим учнем, багато читав і 

писав вірші. Вищу освіту здобував, навчаючись на 

факультеті журналістики Київського університету ім. 

Т.Г.Шевченка. 

У Черкасах найповніше розкрився його талант 

поета і журналіста. Він працював в обласній газеті 

«Черкаська правда», а також у газеті «Молодь 

Черкащини». Пізніше призначили власним кореспондентом «Робітничої 

газети» по Черкаській області. 

Нещодавно в центрі Черкас з'явилась вулиця Симоненка на згадку про 

внесок письменника у літературне життя міста. 

В.Симоненко звертався до різних жанрів та форм. За життя поета 

вийшла друком лише одна його збірка – «Тиша і грім» (1962). Його відомі 

В 



26 

вірші «Лебеді материнства», «Жорна», «Баба Онися», «З дитинства», «Піч», 

«Дід умер», «Мій родовід», «Злодій», «Я», «О земле з переораним чолом».  

М. Рильський високо оцінив творчість молодого поета. Можна сказати, 

що це був злет у творчій долі митця, але 14 грудня 1963 року Василя 

Симоненка не стало. 

Письменник не знав батьківської ласки, тому для свого сина хотів 

стати справжнім татом. Для нього складав казки. Син Олесь згадує історію 

виникнення казки «Цар Плаксій та Лоскотон». 

Олесь. Пам`ятаю, як одного разу батько прийшов додому веселий і 

збуджений. А я ж, навпаки, був насуплений, набурмосений. 

Батько. Чого сидиш сумний та невеселий; як сотник Забрьоха? 

Олесь. Щось невесело мені! 

Батько. Ану, козарлюго, вище голову! 

Олесь. Тату, напиши мені казочку. Всім щось пишеш, а мені? 

Батько. Обов`язково напишу. 

Олесь. А про що! 

Батько. Про себе напишу. Тільки буду я там, як добрий дядько 

Лоскотон. Хочеш? 

Олесь. Еге ж. 

Олесь. Тато, мені здається, що ця казка не зовсім дитяча. 

Батько. Так, синку, я вважаю, що дорослим, що прочитають цю казку, 

буде над чим замислитись. І здається мені, що деякі з них навіть зможуть 

упізнати самих себе в цій казці. Але для цього потрібен час, і він покаже. 
 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
Вікторина «Продовж речення» за біографією В.Симоненка 

1. Зараз його хата знаменита тим, що _______. 

2. У школі Василь був _______. 

3. Вищу освіту здобував у _______. 

4. Місто, у якому найповніше розкрився його самобутній талант 

поета і журналіста, це _______. 

5. Газети, у яких працював В. Симоненко, це _______. 

6. У Черкасах на згадку про внесок письменника, з'явилась _______. 

7. Збірка, яка єдиною вийшла друком за життя поета, це _______. 

8. За тиждень до смерті В. Симоненка його творчість високо оцінив 

_______. 

9. Помер В. Симоненко 14 грудн _______ року? 

10. Для свого сина хотів бути справжнім _______? 
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ЦАР ПЛАКСІЙ ТА ЛОСКОТОН 
Цареве сімейство  

Там, де гори і долини,  

Де гуляє вітровій, – 

Там цвіте краса-країна  

З дивним ім'ям Сльозолий.  

І колись в країні тій  

Був па троні цар Плаксій,  

Голова його мов бочка,  

Очі – ніби кавуни.  

В Плаксія було три дочки  

І плаксивих три сини.  

Старша звалася Нудота,  

Середульшенька – Вай-Вай,  

Третя донечка – Плакота,  

Всі сльозливі через край.  

А цареві три сини  

Так і звались – Плаксуни.  

Отака була сім'я  

У царя у Плаксія.  

Цілі дні вони сиділи,  

Голосили, та сопіли,  

Та стогнали, та ревли,  

Сльози відрами лили.  

Цар Плаксій велів сердито:  

"Хай із ними день при дні  

Плачуть всі в країні діти,  

Бо сміятись і радіти  

У моєму царстві – ні!  

 
 

Хто всміхнеться – в часі тім  

Я того негайно з'їм!". 

Ще була у Плаксія  

Грізна гвардія своя:  

В ній служили молодці  

Забіяки-сльозівці.  

Хто сміявсь – вони хапали  

І нагайками шмагали,  

Так що в царстві тому скрізь  

Вистачало плачу й сліз.  

Цар любив, як плачуть діти, 

Бо любив їх сльози пити. 

Отакий був цар Плаксій 

У країні Сльозолий. 
 

 

 

  

1. У якій країні відбуваються події? 
2. Хто панував у країні? 
3. Як звали дітей Плаксія? 
4. Що заборонялося в тому царстві? 
5. Хто служив у гвардії  Плаксія? 
6. Чи думав цар Плаксій про дітей? 
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Дядько Лоскотон 

Але в тому диво-царстві,  

Зневажаючи закон,  

Жив у мандрах і митарстві  

Добрий дядько Лоскотон.  

Він приходив кожний вечір –  

Хай чи дощ іде, чи сніг –  

До голодної малечі  

І усім приносив сміх.  

Мав він вдачу теплу й щиру,  

Ще й лукавинку в очах.  

І була накидка сіра  

В Лоскотана на плечах.  

Лоскотливі мав він вуса  

І м'якенькі, наче пух.  

І м'яке волосся русе  

Розсипалося до вух.  

Він як прийде, залоскоче,  

То сміється, хто й не хоче.  

Тільки де він появлявся,  

Зразу плач там припинявся,  

І приходив до усіх  

Голосний та щирий сміх.  

Не любили Лоскотона  

Цар Плаксій і Плаксуни,  

Видавали заборони  

Проти лоскоту вони.  

 
 

І за дядьком Лоскотоном  

Із нагайками в руках  

Охоронці злих законів  

Полювали по хатах.  

Але дядько Лоскотон  

Не боявся цих заслон:  

Він ходив по всій країні  

І носив з собою сміх  

В розмальованій торбині,  

В пальцях лагідних своїх.  
 

 

 

 

  

1. Хто ще жив у царстві Плаксія? 
2. Яким за вдачею був Лоскотон? 
3. Хто полював за дядьком Лоскотоном?  
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Арешт Лоскотона 

Розізливсь тоді Плаксій –  

Цар країни Сльозолий.  

Гнівно він гукнув із трону:  

"Гей, ледачі сльозівці!  

Хто впіймає Лоскотона,  

Буде муж моїй дочці!  

Хто його посадить в льох –  

Вибирай одну із трьох!  

Бо уже цей Лоскотон  

Скоро нам розвалить трон:  

Що тоді ми будем пити,  

Як не будуть плакать діти!".  

І завзяті сльозівці  

Понеслись у всі кінці,  

Щоб скарати по закону  

Баламута Лоскотона.  

Довго скрізь його шукали,  

У всі шпари заглядали,  

Перерили всі двори,  

Обходили всі бори,  

Час потратили дарма:  

Лоскотона скрізь нема,  

Бо його завжди і всюди  

Од ловців ховали люди.  

Опівночі Лоскотон,  

Коли всіх колише сон,  

Йшов собі в бідняцькі хати  

Їхніх діток розважати.  

Був тоді у Плаксія  

Лютий посіпака,  

Віроломний, як змія,  

Капітан Макака.  

Так хотілося йому  

Царським зятем стати,  

Що ні разу в ту зиму  

Не лягав і спати.   

Все ходив, усе він слухав  

І нарешті все рознюхав.  

На світанку Лоскотон,  

Насмішивши діток,  

У міцний поринув сон  

Між кленових віток.  

А лукавий капітан  

Підікрався змієм  

Й Лоскотонові аркан  

Зашморгнув на шиї.  

Руки вивернув назад,  

Міцно спутав ноги  

І мерщій у Плаксоград  

Рушив у дорогу…  

 

 
 

 

 

 

  

1. Яку нагороду запропонував Плаксій за впійманого Лоскотона? 
2. Хто допомагав переховуватися Лоскотону? 
3. Хто зловив Лоскотона? 
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Весілля в палаці  

Лоскотона посадили  

За вузенькі грати,  

А в палаці порішили:  

– Час весілля грати… –   

Гей, зійшлися царенята  

І придворна свита  

Наречених шанувати,  

Сльози діток пити.  

До вінця веде жених  

Висохлу Нудоту,  

Та дивитися на них  

Зовсім неохота.  

Хоч Макака був бридкий,  

А вона ще гірша,  

Їм поет один гладкий  

Присвятив ще й вірша.  

Стільки там було хвальби,  

Так скрасив їх вроду –  

Навіть жаби від ганьби  

Булькнули у воду!  

 
Але цар ходив, пишався,  

Він із зятем цілувався,  

Похвалявся: "Ну, тепер  

Лоскотон, вважай, умер!  

Недоступним став для всіх  

Голосний та щирий сміх.  

Тож від радості стрибайте!  

Тож від радості ридайте!  

Ми тепер встановим скрізь  

Віковічне царство сліз!".  

Так розхвастався Плаксій –  

Цар країни Сльозолий.  
 

 

 

 

Звільнення Лоскотона  

Та поки гуло весілля,  

То п'яниці вартові  

Напились якогось зілля  

Та й поснули у траві.  

А вночі йшли до в'язниці  

Батраки й робітники,  

Щоб звільнити із темниці  

Лоскотона на віки.  

Рознесли всі перепони,  

Гнули грати, мов прути:  

– Гей, веселий Лоскотоне,  

Це прийшли твої брати!  

Йди до нас, веселий брате,  

В нашу здружену сім'ю!  

Підем разом догравати  

Ми весілля Плаксію…  

 
 

  

1. Кого веде до вінця капітан Макака? 
2. Через що жаби «булькнули» у воду? 
3. Чим похвалився цар Плаксій? 

1. Хто звільнив Лоскотона? 
2. Про що домовилася здружена сім’я? 
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Продовження весілля  

У палаці кожен скаче  

Та від щастя гірко плаче,  

Ллються сльози, як ріка, – 

Бачте, радість в них така!  

Раптом цар упав на трон:  

– Ой, рятуйте – Лоскотом! –  

Всі відразу "ох!" та "ах!",  

Жах у кожного в очах.  

А веселий Лоскотон  

До царя стрибнув на трон  

І сказав йому якраз:  

– Насмієшся ти хоч раз!.. –  

Став царя він лоскотати,  

І Плаксій став реготати.  

Так сміявсь – аж заливався,  

Аж від реготу качався,  

Кулаками очі тер –  

Потім лопнув і помер.  

Ой, була ж тоді потіха –  

Цар Плаксій помер од сміху!  

З ним придворні одубіли,  

Бо сміятися не вміли.  

А цареві три сини,  

Три завзяті Плаксуни,  

Так сміялись-реготали,  

Що штани з них поспадали –  

Тож всі троє без штанів  

До чужих втекли країв.  

Три царівни теж навтьоки  

У чотири бігли боки.  

Кровопивці-сльозівці  

Стали п'явками в ріці,  

А Макака-забіяка  

З'їв себе із переляку.  

Так веселий Лоскотон  

Розвалив поганський трон.  

Сам же він живе й понині,  

Дітям носить щирий сміх  

В розмальованій торбині,  

В пальцях лагідних своїх.  

Схочеш сам піти в цей край,  

То маршрут запам'ятай:  

Треба йти спочатку прямо.  

Потім вправо завернуть,  

А тоді поміж дубами  

Поведе наліво путь.  

Після цього вже помалу  

Чимчикуй куди попало:  

Як од втоми не впадеш –  

 
 

 

 

 

1. Що трапилося з царем після звільнення Лоскотона? 
2. Куди поділися сини та доньки царя? 
3. Що сталося з вельможами царськими? 
4. Як потрапити до веселого краю? 
5. Чим був сміх дядька Лоскотона: зброєю чи ліками? 
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Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
1. Конкурс «Найуважніший».  

Упродовж кількох хвилин тобі необхідно підтвердити або 
спростувати твердження. Якщо згоден, то пиши «Так», а якщо ні, 
то - «Ні». 
1) В. Симоненко народився в с. Біївці на Київщині?  
2) Навчаючись у школі, майбутній письменник був дуже здібним     

учнем?  
3) Василь – допитливий хлопець, багато читав?  
4) Плаксій - цар країни «Сльозолий»?  
5) У Лоскотона були великі вуса?  
6) Плакота - найстарша дочка Плаксія?  
7) У торбині Лоскотон носив сміх?  
8) Плаксій любив пити газовану воду?  
9) Капітан Макака - найкращий друг Лоскотона?  
10) Плаксій залишився на троні?  
11) Плаксій і Лоскотон товаришували?  
12) У Плаксія було 4 синів? 

2. Робота в парах. Заповни таблицю 
Ім’я героя Портрет Вчинки Риси Доля героя 

Лоскотон     

Плаксій     
 

 

Виконай завдання мудрої сови 

Перевір свої досягнення 

Оціни свої завдання за кількістю правильних відповідей: 

10 правильних відповідей – «5», 

9-7 правильних відповідей –  «4», 

6-4 правильних відповідей – «3». 
1. Як називалася країна, де царював Плаксій? 

а) Сльозограй; б) Сльозолий; 
в) Плаксивий край; г)  Плакса. 

2. З чим порівнюється голова царя Плаксія? 

а) з бочкою; б) з м'ячем; 
в) з кавуном; г) з глечиком. 

 3. Що було заборонено в цій казковій країні? 

 а) розмовляти; б) кричати; 
 в) плакати; г) сміятися. 

 4. Чому всі сміялися після візитів Лоскотона? 

 а) Він розповідав смішні історії; б) він усіх лоскотав; 
 в) він пародіював Плаксія; г)  він показував фокуси. 

 5. Хто впіймав Лоскотона? 

 а) Капітан Макака;   б) гвардійці-сльозівці; 
 в) син Плаксун; г)  цар Плаксій. 

 6. Яку саме дочку цар Плаксій віддав тому, хто упіймав Лоскотона? 

 а) Вай-Вай; б) Нудоту; 
 в) Плакоту; г) Сльозолийку. 
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 7. Хто врятував Лоскотона? 

 а)  Батраки й робітники; б) діти, що хотіли сміятися; 
 в) таємно закохана в нього дочка 

Плаксія; 
г) син Плаксія. 

 8. Що трапилось з царем Плаксієм після звільнення Лоскотона? 

 а) Лопнув від заздрощів; б) помер від сміху; 
 в) втопився в своїх сльозах; г)  втік до іншої країни. 

 9. Куди поділися діти Плаксія після смерті батька? 

 а)  Залишилися царювати по 
черзі; 

б) почали жити радісно разом з 
Лоскотоном; 

 в) померли від сміху; г) втекли до чужих країн. 
 10. Як потрапити в цю чарівну країну? 

 а) Блукати лісом до цілковитої 
утоми; 

б) уявити її уві сні; 

 в) закликати перед сном 
Лоскотона; 

г) сховатися в шафі та знайти 
таємні дверцята. 

 

 
 

Це цікаво знати  

 

 

 

До словникової скарбнички 

 

 Уживай у своєму мовленні! 

У мовленні часто вживаються прислів’я та приказки. 
Запам’ятай наведені зразки усної народної творчості і скажи, яких 
персонажів казки вони стосуються:  

 Раз добром налите серце вік не прохолоне. 
 Часок у добрі побудеш – все горе забудеш. 
 Добре ім’я краще багатства. 
 Добре роби – добре й буде. 
 Хто добре робить, тому зло не шкодить. 
 Хто не робить добре людям, той і сам себе не любить. 
 Доброго тримайся, поганого цурайся. 
 Веселий сміх – здоров’я. 

 

Лікарі про сміх 
Сміх – це ліки. Вони виробляють у мозку людини такі речовини, 

що протистоять вірусам і інфекціям. Щирий сміх захищає нас від 
нервових розладів. 

Психологи про сміх 
Одна хвилина здорового і природного сміху замінює склянку 

фруктового соку. Одна година щирого сміху замінює путівку до 
найпрестижнішого курорту. 

Оптиміст – це той, хто може помічати хороше в будь-якій 

життєвій ситуації. 

Песиміст – це той, хто зневірений у краще майбутнє, схильний  у 

всьому вбачати найгірші, темні сторони. 
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Вищий пілотаж 

 
 

 

Це цікаво знати  

 

  

1. Пофантазуй, що було б, якби _______: 
 Плаксій та Лоскотон примирилися. 
 Макака одружився з Нудотою. 
 люди не встигли врятувати Лоскотона. 

2. Склади асоціативний кущ у вигляді квітки. Які асоціації 
викликає у тебе слово «добро»? 

3. Склади сенкан. Ключові слова: Плаксій, Лоскотон. 
4. Уяви себе лінгвістом: вислови власні міркування щодо теми та 

ідеї казки. 
5. Зроби власні ілюстрації до розділів казки для колективного 

видання збірки-казки. 

Читаючи художні твори, ви помічали, що одні з них написані 
мовою, схожою на ту, якою ми спілкуємося у сім’ї чи з друзями, 
інші – чимось нагадують пісню. Отже, в першому випадку 
письменники використовують прозову мову. Прикладом її є казки, 
які ми вивчали раніше. На відміну від прозової, віршована мова є 
розміреною, має ритм і риму. Саме такою мовою написаний твір 
Василя Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон». 

У ньому останнє слово першого рядка співзвучне з останнім 
словом третього, а закінчення другого рядка – із закінченням 
четвертого: 

Але в тому диво – царстві, 
Зневажаючи закон, 
Жив у мандрах і митарстві 
Добрий дядько Лоскотон. 

Така співзвучність, яка надає мові мелодійності, 
називається римою. Крім того, віршована мова має ритмічні 
паузи – короткі перерви під час читання, які у вірші зазвичай 
збігаються із закінченням рядка. Ще однією відмінністю 
віршованої мови є те, що її записують у стовпчик (строфу). 

Важливим у вірші є і ритм – рівномірне чергування 
наголошених і ненаголошених складів, розміреність і 
злагодженість у звучанні. 

І для прозової, і для віршованої мови властива образність, 
застосування різноманітних художніх засобів. 
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Все-все на світі залежить від нас з 
вами. І ми з вами залежимо один від 
одного. 

Г. Малик 

 

Ознайомившись із матеріалом, ти  

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 що таке повість-казка 
 цікаві відомості про 

сучасну письменницю 
Галину Малик 

 давати оцінку вчинкам 
казкових героїв 

 аналізувати власні 
вчинки 

 долати перешкоди на 
шляху до мети 

 вести діалог 

 чому потрібно 
доводити початі 
справи до кінця 

 перевагу добрих 
справ 

 

Згадай вивчене 

 Дай визначення поняттям «ритм», «рима», «пауза». 

 Дай визначення понятттям «віршована мова», «прозова мова». 

 Дай відповідь на питання «Як стати оптимістом у сучасному житті?». 

 

 

ГАЛИНА МАЛИК 
ародилася Галина Миколаївна 12 серпня 1951 року в 

м.Бердянську Запорізької області. Дитинство та 

юність майбутньої письменниці були радісними й 

спокійними. Вона добре вчилася в школі, мала веселий характер, почуття 

гумору і не збиралась бути письменницею. 

Батько Галини Миколаївни за фахом був агрономом, і його разом із 

сім'єю направили в Донецьку область працювати 

на дослідній виноградарній станції.  

Своє перше знайомство з книжкою Галина 

Миколаївна запам'ятала на все життя. Це сталося 

в день її народження, коли мама зробила малій 

Галинці диво-подарунок – збірку казок, що стала 

для неї «і букварем, і розвагою, і цілим новим 

світом». 

  

Н 
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Читати почала з п'яти років, як розповідає мама. І тоді ж батьки 

передплатили дитячі журнали – усі, що тоді друкувалися. Читала дівчинка 

дуже багато, шкільний бібліотекар спочатку навіть змушувала її 

переказувати книжки: вона не вірила, що Галя так швидко повертає їх 

прочитаними. 

Галина Миколаївна дуже добре пам'ятає, як вона сприймала світ у 

дитинстві, усі свої дитячі відчуття. Тому її вірші для дітей легкі, з 

простими, інколи зовсім неочікуваними, сюжетами. Це також вірші-загадки, 

вірші-підказки, а також такі, у яких часто-густо діти можуть впізнати себе і 

свої справи, які вони або доводять до кінця, або не доробляють, які вони 

люблять робити, а які – ні. 

Якось у інтерв'ю Галина Малик сказала: «Для того, щоб писати для 

дітей, треба просто бути щасливою людиною...». 

Більшість своїх творів письменниця присвятила дітям. Найвідоміші її 

твори – це «Подорож Алі в Країну Чудес», «Злочинці з паралельного світу», 

серія невеликих поетичних збірок для дітей. За повісті «Незвичайні пригоди 

Алі в країні Недоладії» та «Подорож у королівство сяктаків» в 1988 році 

Галині Малик було присуджено премію імені О. Копиленка.  

З незвичайними пригодами Алі, невгамовної героїні цих повістей, уже 

познайомились юні читачі Іспанії, Італії, Франції, Німеччини та інших 

країн. А за повість, яка називається «Злочинці з паралельного світу» (а 

згодом з'явилися й «Злочинці з паралельного світу-2»), Г.М. Малик у 2003 

році було присуджено звання лауреата літературної премії імені Лесі 

Українки.  
 

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Як пройшло перше знайомство Галини Малик з книгою. Що це була 
за книжка? 

2. Кому присвятила більшість творів письменниця? 
3. Які нагороди отримала Г.Малик? 
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НЕЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ АЛІ В КРАЇНІ НЕДОЛАДІЇ 
(скорочено) 

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ, у якому починаються чудеса 

ля грюкнула кімнатними дверима й притулила долоні 

до гарячих щік: 

— Ой, як соромно! Як негарно все вийшло! 

Ще місяць тому вона надумала вишити рушничка для бабусі, до її дня 

народження. І нитки підібрала, і рушничок білий знайшла, і навіть перший 

хрестик зробила. А потім їй перехотілося вишивати. 

Вона відклала роботу й подумала: «Завтра дошию!» Назавтра часу в неї 

не знайшлося. А згодом вона й зовсім забула про вишивку. їй навіть 

здалося, що рушничок давним-давно вишитий! 

Тому, коли сьогодні всі поздоровляли бабусю, Аля була впевнена, що 

дарує рушничка з вишитими червоними півнями. 

Бабуся розгорнула пакунок, і тут усі побачили біле полотно з 

маленьким хрестиком у куточку та лялечку червоних ниток. 

— Що це? – здивувалася бабуся. 

— Це... це... вишиваний рушничок... – ледве вимовила Аля й 

почервоніла, як ті нитки. 

А тато глянув на неї і стиха мовив: 

— Ех ти! 

І тоді Аля втекла до своєї кімнати. 

Ох, як негарно все вийшло! 

Потроху дівчинка заспокоїлася. Вона чекала, що по неї от-от хтось 

прийде, бо час сідати до святкового столу! Але ніхто не прийшов. Спочатку 

Алі стало нудно, а потім вона розсердилася. «То ви такі! – сказала вона сама 

собі. – Ось візьму голку й на-вишиваю вам сто півників, щоб ви не 

думали!..» 

— Цілих сто! – голосно промовила вона 

й затягнула в голку нитку з червоного 

клубочка. 

— Еге ж, рівнесенько сто! – повторив 

раптом хтось за її спиною. 

Першої миті Аля зраділа, бо вирішила, 

що по неї таки прийшли. Але таким голосом ні 

тато, ні мама і ніхто з її знайомих не 

розмовляє! Він був якийсь неживий, 

А 
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безбарвний і дуже неприємний – іби цвяхом дряпали по склу. 

Аля обернулася і... 

— Хто тут? – прошепотіла вона. 

На плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому, майже до п’ят, 

картатому піджаку з широкими кишенями. На голові в чоловічка червонів 

ковпачок. А на ногах у нього були величезні зелені черевики з червоними 

шнурівками. Аля заніміла. А чоловічок поважно вийняв з однієї кишені 

окуляри, з другої – якогось папірця й почав уважно читати, водячи по 

рядках указівним пальцем. 

— Так, так, усе правильно! – задоволено мовив він. – Сьогодні ця 

дівчинка не завершила соту справу. Якраз стільки, скільки потрібно, 

щоб... 

Чоловічок не доказав, бо Аля вже встигла на той час отямитися. Вона 

неуважно запхнула до кишеньки нитки з голкою, які ще тримала в руці, і 

хотіла накрити чоловічка долонькою, наче коника. Але він побачив 

занесену над собою руку – і вмить опинився на люстрі. Зручно вмостився на 

її краєчку, звісивши ноги у величезних черевиках. 

Аля задерла голову й з цікавістю чекала, що ж він робитиме далі. 

А чудернацький гість тим часом змахнув руками і швидко-швидко 

щось забурмотів собі під носа. Аля прислухалась і розібрала дивні слова: 

Недо-роби! 

Недо-пиши! 

Недо-почни! 

Недо-лиши! 

І недо-їж! 

І недо-ший! 

І в Недо-ладію 

Мерщій! 

Чоловічок задоволено потер руки. Потім зняв із лівої ноги черевика й 

почав засовувати його до кишені. 

Черевик помістився, однак носком діставав аж до підборіддя дивного 

гостя. 

Тоді отой чоловічок, справді, наче коник, стрибнув на підлогу, тупнув 

ногою і... зник! 

Раптом щось підхопило Алю, і вона миттю вилетіла в розчинене 

вікно... 
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ, у якому Аля потрапляє в дуже дивну країну 

А треба вам сказати, що Аля тільки на перший 

погляд була звичайна дівчинка. 

Тобто виглядала вона звичайною: ластовиння на носі, 

дві кіски, ямочки на щоках. І морозиво любила, як усі. 

А от вдачу вона мала дуже незвичайну.  

Вона нічого, ну зовсім нічогісінько не могла 

доробити до кінця. 

Почнім з того, що насправді звали її Галя. 

Але ще як була вона маленькою, вимовляла своє ім’я 

не повністю. Казала: «Аля хоче! Алі дай!» Тато з мамою 

так і почали звати її не Галею, а Алею. За ними бабуся з 

дідусем. Потім – знайомі та сусіди. Так і залишилася вона 

Алею. 

Те, що їй клали на тарілку, вона не доїдала. Те, що давали пити, не 

допивала. Почне малювати – кине, бо набридло. Почне щось ліпити з 

пластиліну – кине, бо нудно. Почне вишивати – кине, бо нецікаво. Навіть 

заплестися їй ні разу не вдавалося до кінця. Заплете одну кіску, а за другу й 

не береться. Так і ходить цілий день – одна коса заплетена, друга ні. 

Через це з нею завжди траплялися якісь неприємності, як от сьогодні з 

бабусиним днем народження. 

Утім, подивімося, що трапилося далі. 

Аля недовго мандрувала таким незвичним способом. їй здалося, що 

вона просто впала зі стільця на підлогу. Але, роздивившись навкруги, 

зрозуміла, що опинилася в геть незнайомому місці. 

Сиділа вона біля ставка. Але якого ставка! У ньому зовсім не було 

води! Так, так! Аля протерла очі, але дивний ставок не зникав. Великі й 

маленькі риби пішки походжали по його дну, наче прогулювалися. Старий 

рак з однією клешнею за щось сварив 

маленьких рачат. А біля самого берега гуляли 

дві плотвички. Одна з них тримала 

парасольку. Вона часто поглядала на небо й 

казала: 

— Згадаєш мої слова, любонько! 

Сьогодні неодмінно буде дощ, і ми всі 

добряче вимокнемо! 

Неподалік білів у траві цілий острівець 

ромашок. Алі вони видалися дивними. 
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Придивившись, вона побачила, що лежали вони просто на землі. У них не 

було ні стебел, ні листя, ні коріння. 

Та найбільше здивувалась Аля, коли подивилася на небо. Там сяяло не 

кругле сонце, а рівнесенько відрізана його половина. Промені від неї 

розходилися тільки в один бік. 

— Ну й дива! Що це з ними всіма сталося – зі ставком, з квітами, із 

сонцем?! 

Та ніхто не відповів їй на це запитання. Тому Аля подумала, що як 

вона й далі отак сидітиме, то ні про що не дізнається. Дівчинка схопилася 

на рівні ноги й недалеко завважила шлях, який уривався на березі ставка. 

Шлях був страшенно покручений і весь у вибоїнах. 

«Але який би він не був, раз він є, то мусить кудись вести», – подумала 

Аля й рішуче рушила вперед. 
 

 

 

 

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ,  у якому Аля знайомиться з першим недоладянином 

Тільки-но мандрівниця звернула за 

перший поворот дороги, аж попереду 

побачила дерев’яний стовпчик. На 

ньому криво прибита стрілка 

показувала кудись угору. А на стрілці 

нерівними літерами нашкрябано 

«Недоладія». 

— Що за Недоладія? – уголос 

запитала Аля. – І де вона, якщо 

навколо тільки трава та кущі?  

І тут у цих самих кущах щось зашаруділо. 

З густого листя висунулася голова. Її прикрашав шкіряний капелюшок 

з півнячою пір’їною збоку. Капелюшок сидів криво, бо лівого вуха, яке б 

мало його підтримувати, на голові зовсім не було. Голова повернулася 

обличчям до Алі. Добре, що хоч очі на місці. Зате одне більше, а друге – 

менше. Ніс набік скривлений, губи перекошені. Навіть ямочка на підборідді 

не на своєму місці, а майже біля вуха. Та, незважаючи на це, губи весело 

всміхалися, очі дивилися лагідно, а обличчя було відкритим і добродушним. 

— Ти хто? – спитала голова звичайним людським голосом. 

1. Що незвичайне сталось із Алею при зустрічі із незнайомим 
маленьким чоловічком у її кімнаті? 

2. Чому і як Аля потрапила до Недоладії? Чи було це справедливо, на 
твою думку? 
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— Я – Аля, — отямившись від несподіванки, 

відповіла дівчинка. – А ти хто? 

— А я – Недоладько! – Губи ще ширше 

розпливлися в усмішці, а менше око майже 

зовсім заплющилося. 

І з кущів виліз кремезний, широкоплечий 

хлопчина. Стояв він, нахилившись набік, бо ліва 

нога в нього була коротша від правої. 

— От такий компот! – ніби вибачаючись за 

свою зовнішність, сказав новий знайомий. 

— Який компот? – не зрозуміла Аля. 

— Е, то в мене така дурна звичка – отак приказувати, – знітився 

Недоладько й махнув рукою: – Не зважай! 

— А-а-а! – протягла Аля. Тут вона згадала про стрілку на стовпчику й 

спитала: – Ти часом не знаєш, що це за Недоладія? 

— Ой, тепер я зрозумів! – не відповідаючи на запитання дівчинки, 

вигукнув Недоладько та ляснув себе по лобі: – Ти, напевно, тільки 

що прибула! От так компот! А я дивлюся на тебе й нічого не 

второпаю. Бо хоч одна кіска в тебе й не заплетена, та дуже ти схожа 

на звичайну живу дівчинку! 

— Як це схожа? Я і є звичайна жива дівчинка! – обурилася А ля. 

— Як? Справдешня жива?! – не повірив Недоладько. Він так кумедно 

округлив свої неоднакові очі, що Аля голосно засміялася. 

 

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ, у якому Недоладько розповідає про дивні речі 

Здивований, навіть спантеличений тим, що вперше побачив справжню 

живу дівчинку, Недоладько починає розповідати про особливості Недоладії, 

у якій живуть не доведені до ладу справи. Ці справи з реального життя 

людей потрапляють у його країну. 

Він розповів свою історію: його не домалював один хлопчик, зокрема 

його ліве вухо. Ще Аля дізналася, що недороблені справи збирає карлик 

Недочеревик, який уміє чаклувати. За описом вона його впізнала й 

зрозуміла, чому потрапила сюди, згадавши бабусин рушничок. Недоладько 

сказав Алі, що звідси немає дороги додому: на півночі живуть абияки, на 

заході — якоськи, а на півдні та сході — сяк-таки. Недоладією править 

Недороль Десятий, він, за словами Недоладька, — добрий. Хлопець радить 

Алі звернутися за допомогою саме до нього. 
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ, у якому Аля вперше доводить справу до кінця 

Недоладько підвівся, підморгнув Алі й, на диво легко ступаючи 

нерівною дорогою, заспівав: 

Чисту правду вам сказати не боюсь:  

так, насправді Недоладьком я зовусь.  

Ще не все у мене зовні до ладу. 

І накульгую я трохи, як іду. 

І очі в мене різні, і ніс – кривий. 

Та це велике щастя, що я – живий! 

А як у грудях серце не мертве,  

а живе, то вирівняти можна 

що ще криве! От такий компот! 

Я запевнити від серця можу вас,  

що всередині у мене все гаразд! 

Є там чесність і хоробрість,  

доброта і совість є. 

Ну, а зовнішність частенько нас обманює! 

От такий компот! 

Давно вже Недоладько доспівав свою пісеньку, а вони все ще йшли та 

йшли. 

Сонце стояло високо. Алі вже давно хотілося пити. 

Нарешті мандрівники побачили колодязь, а біля нього – журавля з 

новеньким відром. Дівчинка радісно підбігла до колодязя й трохи не 

заплакала: зовсім новеньке відро було без дна. Вода тут, поруч, – чиста, 

прохолодна, а набрати її нічим! 

— Яка безглузда країна! – 3 досади в дівчинки на очі навернулися 

сльози. Атож, живуть десь там лінюхи та шелепи-недотепи – це 

недоробив, те кинув на півдорозі. А через них і ми мучимося! – 

підтакнув Недоладько. Але одразу ж похопився: – Ох, вибач, я не 

хотів тебе образити! 

Алі одразу ж перехотілося плакати. Вона зрозуміла, що теж належить 

до отих шелеп-недотеп. 

— Я не гніваюся, Недоладьку. Якщо і є мені на кого гніватись, то 

тільки на саму себе, – сумно прошепотіла вона пошерхлими від 

спраги губами. 

Вони рушили далі. Аля йшла й згадувала всі компоти, киселі, соки, які 

не допивала вдома. А молоко! Через те молоко Аля доводила бабусю до 

сліз. А зараз з якою насолодою випила б вона склянку прохолодного, 

свіжого молока! 
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Незабаром Аля побачила на квітці велику бабку. 

— Ой, Недоладьку, дивися, яка гарна! – 

вигукнула вона. – Давай її сполохаємо 

– нехай політає! 

— Вона не літає, – зітхнув Недоладько й 

зупинився. – У неї немає одного 

крильця. 

— «Бідолашна! Їй, мабуть, так хочеться 

літати!» – подумки пожаліла дівчинка 

бабку. 

І раптом згадала, що в одній кишеньці в неї лежить біла в синій 

горошок стрічка. А в другій – голка з клубочком червоних ниток. 

Дівчинка присіла коло бабки й заходилася працювати. На крильце 

вистачило малесенького клаптика, а стрічку вона заховала назад до 

кишеньки. Обережно, щоб не зробити бабці боляче, Аля пришила крильце. 

Бабка нерішуче стріпнула ним раз, удруге... Потім знялася й полетіла! 

Аля дуже зраділа. Недоладько на радощах стрибав навколо неї й 

підкидав угору капелюха. Потім кинувся цілувати дівчинку. 

— Ура! Виходить, ти чудово вмієш доробляти недороблене! Ура! 

І Аля зрозуміла, що вперше у своєму житті довела справу до кінця. 

Вони рушили далі. 

«Так ось чому мені стало так радісно! – подумала дівчинка. – 

Виходить, це дуже приємно – розпочату справу доводити до кінця». 

— Ось ми й прийшли! – перервав її роздуми Недоладько. 

Він зняв капелюха, кумедно відставив праву ногу й жартівливо 

вклонився дівчинці: 

— Вітаю вас, шановна мандрівнице! Ви прибули в столицю 

найнедоладнішої у світі країни! 

І справді, перед ними в широкому видолинку лежало місто. 

 

РОЗДІЛ ШОСТИЙ, у якому Аля все більше дивується 

Алю дивує місто, у якому на кривулястих вулицях стоять не будинки, а 

розвалюхи. Деякі з них – без вікон і дверей... І перехожі тут дивні: кожному 

чогось не вистачає: або взуття, або одягу, або волосся на голові, а головне – 

усмішок. Аля з Недоладьком зупинилися біля недотелю з перекошеними 

віконцями, який більше нагадував кривий хлів. Звідти вийшов якийсь 

товстун у шкіряній безрукавці. Одна холоша його штанів була довга, а 

друга сягала лише коліна. 
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РОЗДІЛ СЬОМИЙ, у якому Аля вперше чує про Першого Недорадника 

Поки Аля розглядала товстуна, Недоладько привітно потиснув йому 

руку. 

— Здоров був, Недоштаньку! – усміхаючись, казав він. – Ну, що тут у 

вас нового скоїлося? 

— У нас завжди все по-старому! – знехотя буркнув товстун. 

— Зате поглянь, яку новину привів я! – І Недоладько повернувся до 

Алі. 

Та Недоштанько вже обдивився дівчинку, тому навіть не ворухнувся, 

тільки знову буркнув: 

— Дівчисько як дівчисько. 

— Е, не кажи! – І Недоладько змовницьки підморгнув Алі, наче 

кажучи: «От зараз ми його здивуємо!» – Дивися уважно, старий 

буркотуне. Адже це – справжня жива дівчинка! 

Ось тепер Недоштанько таки здивувався. Він навіть обійшов довкола 

Алі, щоб краще її роздивитися. 

— А як вона сюди потрапила? – ошелешено запитав він. 

— Саме цього ні я, ні вона не знаємо, – здвигнув плечима Недоладько. 

– Зараз головне інше – вона хоче звідси вибратися. 

— Ну, хто потрапляє сюди, той звідси вже не вибирається, – 

спохмурнівши, повторив гладун Недоладькові слова. І, немовби 

вирішивши, що говорити далі про це не варто, повернувся до Алі: 

— Вибирай собі кімнату й живи, – кивнув він на недотель. – Можу 

запропонувати цілком пристойне помешкання. Щойно звільнилася 

кімната, усього-на-всього без дверей. 

— Усього-на-всього?! – уперше розтулила рот Аля. – А як же там 

живуть без дверей? 

— Пхе! Велика біда – без дверей! А як тобі подобаються кімнати без 

ліжка, без опалення, без водогону й стелі або кімнати без стін? 

Недоштанько подумав і додав: 

— Зачекай, оце тобі, мабуть, підійде! Є кімната без телефону! 

— А хіба тут є кімнати з телефонами? – здивувалася Аля. 

— Ні, немає. 

— А взагалі в Недограді хоч один телефон є? 

— Ні, немає. 

— То чому ж тоді мені кімната саме без телефону?! 

— Та саме тому, що його в ній немає! 

«Якась нісенітниця!» – подумала Аля й запитала: 

— А кімната, у якій би все було, є? 
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— Ні, немає! – гарикнув Недоштанько. – Не забувай, де ти 

знаходишся! їй пропонують одну з найкращих кімнат, а вона ще й 

носом крутить! Бери, поки не пізно, і живи! 

— Але я не хочу тут жити! Я хочу додому! Мені у вас не подобається! 

— Ха, відкрила Америку! Нам усім тут не подобається! – роздратовано 

буркнув Недоштанько. – А раз ти сюди потрапила, значить, тобі теж 

чогось не вистачає і ти мусиш тут жити! 

— А от і вистачає, вистачає! Я не хочу і не буду тут жити! – 

розсердилася Аля й навіть тупнула ногою. 

— А куди ж ти подінешся? – єхидно запитав товстун. 

— Ну-ну, не треба сваритися! – утрутився Недоладько. – Я саме 

збирався тобі пояснити. Вона хоче йти до Недороля Десятого. Га? 

Що ти на це скажеш? 

— Скажу, що на це треба наплювати й забути. 

— Це ж чому? 

— Бо якщо навіть їй і пощастить дістатися до замку, там її неодмінно 

схопить Перший Недорадник, і – гоп! – її розпатланої голови наче й 

не було! Ось чому! 

— А хто він такий – Перший Недорадник? – спитала Аля. 

— Про це ти зможеш дізнатися негайно, як тільки ступиш ногою до 

замку! – ущипливо мовив Недоштанько. Він пішов до будинку й так 

хряснув за собою дверима, що вони самі ще декілька разів 

відчинилися й зачинилися. 
 

 

 

 

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ, у якому Аля пробирається до замку Недороля Десятого 

Недоладько мав знайому, яка була служницею в 

королівському замку. Вона могла провести дівчинку до 

Недороля Десятого. Уже біля замку Аля помітила, що 

йому не вистачало однієї башти, а на велетенському 

годиннику центральної вежі не було хвилинної стрілки, 

тому він показував тільки години. Недоладько 

знайомить Алю зі служницею, обличчя якої було 

вимазане попелом, одягнена вона до пояса в старий 

лантух, а нижче пояса до п’ят пишно спадала шовкова 

1. Опиши місто Недоград. Чому саме так його зображує 
письменниця? 

2. Хто є мешканцями країни Недоладії?  
3. Яку справу дівчина довела до кінця? 
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спідниця, гаптована золотом і оздоблена мереживом. Права ніжка її була 

взута в кришталевий черевичок, а ліва — у важкий дерев’яний. Служницю 

звали Недопопелюшкою. 
 

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ, у якому Недопопелюшка ризикує життям 

Аля розповіла Недопопелюшці, як опинилася в Недоладії. Вона 

дізналася, що в замку живе Перший Недорадник, якого всі бояться, бо він 

усім, кого спіймає, відрубує голову. Недопопелюшка провела Алю до 

кімнати короля й порадила звертатися до нього не «ваша величність», а 

«ваша недоречність». Аля зазирнула в щілину – і перед її очима постала 

кумедна картина. 
 

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ, у якому Аля зустрічається з Недоролем Десятим 

Посередині ліжка сидів маленький чоловічок у нічній сорочці та 

нічному ковпаку з китицею. Поруч у мідному свічнику горіла свічка. Він 

тримав у руках банджо й легенько перебирав струни. Потім умостився 

зручніше й заспівав сумно-сумно: 

Знову вечір – все на засувах у замку. 

Та очей я не заплющу аж до ранку. 

Тільки привиди блукають в коридорі. 

Та стоять іще солдати на дозорі. 

Я нізащо не признаюся нікому, 

що мені у замку страшно так самому! 

Тільки місяць загляда у вікна чорні... 

Ех, немає в мене друзів – є придворні! 

Я корону одягаю, наче маску. 

Я свій виступ починаю, наче казку. 

День у день я знову граю цю давно обридлу роль. 

Все частіше забуваю – я людина чи король? 

Хоч би привид завітав до мене в гості. 

Ми посиділи б, пограли з ним у кості! 

Тільки й привиди мене чомусь бояться! 

Ех, обридло як монархом називаться! 

Поки Недороль співав, дівчинка розмірковувала, як озватися до нього, 

щоб він, бува, не злякався і не зчинив галасу. 

Нарешті вона відважилася й тихенько прошепотіла: 

— Ваша недоречні-і-ість! 

Та Недороль Десятий усе одно страшенно перелякався. 

Він заверещав, шпурнув банджо вбік, аж воно жалібно бренькнуло, і 

почав швидко зариватися в подушки. Від страху він підвивав і приказував: 
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— Пири-ри-риви-вид! Ва-ва-ва! Пи-ри-йшов пири-ри-риви-вид! 

Рятуйте! Ва-ва-ва! 

І ось уже на ліжку замість короля височіла гора ковдр і подушок. 

«Ох, як я його налякала! – почала потерпати дівчинка. – Ще 

задихнеться там під подушками!». 

І вона знову покликала: 

— Ваша недоречність! Вилазьте! Я зовсім не привид! 

Недороль не відповідав. 

— Вилазьте, ваша недоречність, вам же там нічим дихати! 

Знов мовчання. Аля розсердилася. 

— Ваша недоречність, якщо ви зараз же не вилізете, я піду собі! 

Купа заворушилася, і почувся голос: 

— Як-кщо ти не пири-ри-риви-вид, то доторкнися до моєї ру-руки! – І 

з-під подушок виткнулася тремтяча королівська рука. 

Аля легенько потисла її. 

Тоді з-під ковдр вигулькнув спочатку ковпак, а потім і голова 

Недороля. 

— Ді-ді-дійсно, начебто не пири-ри-вид! – сказав рін. – То хто ж ти? 

— Звичайна дівчинка! 

— Звичайних дівчаток не буває! Тобто не буває в моєму королівстві! 

Нарешті Недороль виліз і сів, відсапуючись. 

— Ох-х-х-х, як ти мене налякала! – І він приклав до серця руку. – Я 

думав, що воно от-от вискочить! Мене вже давно так ніхто не лякав! 

— Чому? 

— Бо вже багато-багато років сюди ніхто не заходить! 

— Чому? 

— Чому, чому! – розсердився Недороль. Потім підкликав Алю 

пальцем, нахилився над нею й прошепотів: – Я їх боюся! 

Оглянувся довкола й ще тихіше додав: 

— Усіх боюся, але найбільше, – Недороль зблід, наче крейда, – 

найбільше я боюся свого Першого Недорадника! 
 

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ, у якому Аля дізнається про Державну Таємницю 

— А ти знаєш, чому я боюся свого Першого Недорадника? Бо він 

зазіхає на мою корону! – плаксиво сказав Недороль Десятий. – Мене 

рятує тільки те, що в нього немає голови. Але як тільки він 

роздобуде голову... – Недороль засмучено похитав головою. 

— Як це – немає голови?! – жахнулась Аля. 
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— Немає – і все! Його намалювала якась дівчинка спочатку з головою. 

Потім та голова їй чомусь не сподобалася, і вона стерла її гумкою. А 

іншу так і не намалювала. От він і лишився без голови! 

І раптом Недороль похопився, вирячив очі, підняв палець вгору і 

зашепотів: 

— Але про це ніхто не знає! І ти про це нікому не кажи, бо... бо... бо... 

Недороль затну вся. Він не знав, яку причину вигадати, щоб змусити 

Алю мовчати. 

— Бо це Державна Таємниця! – нарешті придумав він. – Знаєш, що 

буває за розголошення Державної Таємниці? – Недороль рукою 

показав, ніби відпилює собі голову. І прохальним голосом запитав: 

— Ти нікому не скажеш? 

Алі стало шкода маленького чоловічка. Вона запевнила його: 

— Ні, ні, не бійтеся, ваша недоречність! Нікому! 

Діставши таку обіцянку, Недороль полегшено зітхнув. Але, видно, раз 

почавши відкривати державні таємниці, він не міг уже зупинитися, бо по-

змовницьки підморгнув Алі й поманив її за собою. Він узяв свічку, усунув 

ноги в стоптані пантофлі й рушив до дверей. Двері вели до Тронної Зали. 

Біля трону Недороль підняв свічку над головою і освітив заглиблення в 

стіні – нішу. У ній стояли залізні лицарські лати. 

— Бачиш цей шолом? – спитав Недороль. – Кожен ранок Перший 

Недорадник приходить сюди й прилаштовує шолом собі на плечі, 

замість голови, а ввечері ставить його назад. 

Аля піднялася навшпиньки й зігнутим пальцем обережно постукала 

по шолому. Усередині загуло, наче в порожній бочці. 

— Але ж там порожньо! – здивувалася дівчинка. 

— Ет! – роздратовано сказав Недороль. – Кого цікавлять такі дрібниці 

– повна в тебе голова чи порожня! Однак те, що Недорадник 

безголовий, мене рятує. Сама подумай – не може ж він одягти 

корону на цю залізну каструлю! Що-що, а голова в короля повинна 

бути в порядку. Принаймні зовні... – Він зітхнув: 

— Скільки голів він уже переміряв! Це щастя, що жодна йому не 

підійшла! 

— Як – переміряв? 

— Звісно як. Накаже відрубати кому-небудь голову, а потім приміряє 

її, чи не підійде вона йому. 

— А ви мовчите й дозволяєте йому робити такі жахливі речі?! – 

обурено вигукнула Аля. 
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— Отож і видно, що нічогісінько ти не тямиш у королівських справах! 

– розсердився Недороль. 
 

 

 

 

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ, у якому Аля дізнається, з чого побудовано Недоладію 

Недороль розповів Алі, що вся його гвардія в руках Першого 

Недорадника, тому він нічого не може вдіяти. Далі дівчинка дізналася від 

короля, що дорогу з Недоладії додому знає лише Недочеревик, у якого 

немає душі і який створив із непотребу цю величезну країну. 
 

РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ, у якому Аля впізнає Першого Недорадника 

Аля сиділа поруч із Недоролем і лускала горішки. А він тим часом 

показував їй своє багатство, сховане в ліжку. Чого там тільки не було! І 

діапроектор, який працював від свічки й показував діафільми, починаючи з 

кінця, і шахи та кості, у які Недороль грав сам із собою. І флейта, і банджо, і 

навіть стара «катеринка». І ще багато всякої всячини, якою Недороль 

рятувався від самотності. 

«Бідолашний Недороль, йому таки самотньо», – подумала Аля, 

дивлячись на ці скарби. 

Коли зійшло півсонця, Недороль Десятий почав збиратися на роботу. 

Зітхаючи, він натяг мантію і з-під ковдри витяг половинку корони. У короні 

було зроблено дірочку, крізь яку протягувався мотузок. 

«Ага! Він прив’язує корону цим мотузком, щоб вона не падала!» – 

здогадалася Аля. 

— Допоможи мені, – попросив Недороль. 

Аля міцно стягла мотузку в нього під підборіддям і гарненько 

зав’язала бантиком. 

— Отак буде добре! – утішено пробурмотів Недороль. 

Він був задоволений, що корона так міцно сидить на голові, хоч 

мотузок його трохи тиснув. 

Аля розправила королівську мантію й відступила на крок, милуючись 

своєю роботою. 

— От ви й готові, ваша недоречність! А я вже, мабуть, піду. 

З обличчя Недороля вмить збігла усмішка. Він скривився, немов 

збирався заплакати. 

1. Чого не було на годиннику центральної вежі? 
2. Кого боїться Недороль Десятий? Як це його характеризує? 
3. Охарактеризуй правителя країни – Недороля Десятого. Це 

добрий чи поганий персонаж казки? Чому ти так вважаєш? 
4. Яку історію розповів Недороль про Першого Недорадника? 

Чому він рубав голови? 



50 

— То ти мене покидаєш? – прошепотів він. – А я думав, що ти 

назавжди залишишся в моєму замку! 

— Ні, ваша недоречність! На жаль, я не можу. Мені неодмінно треба 

дізнатися, як вибратися з вашої країни. 

— Зачекай, зачекай! – раптом захвилювався Недороль. – Ти без 

допомоги не виберешся із замку. Тебе схоплять гвардійці й 

відведуть до Першого Недорадника. А він накаже відрубати тобі 

голову! А скоріше за все ти наскочиш на нього сама. Він 

цілісінькими днями вештається по замку й винюхує, кого б іще 

стратити! 

Алі не хотілося виказувати Недопопелюшку, і тому вона мовчала. 

Раптом Недороль вигукнув: «Еврика!», схопив Алю за руку й потяг до 

дверей Тронної Зали. І тут же простягся на підлозі. Аля кинулася його 

піднімати. 

— Ваша недоречність, а що означає «еврика»? 

— Це означає: який же я осел, що раніше не додумався до цього! Але 

не відволікай мене дурницями й слухай уважно. Кожного ранку, – 

схвильовано зашепотів він, – Перший Недорадник приходить сюди 

по шолом. Ось-ось він повинен з’явитися. Поки він одягатиме його, 

ти побіжиш по галереї. У кінці її є маленькі дверцята до мого саду. 

А там у кущах бузку є хвіртка. Через неї ти вийдеш у місто. Ось 

ключ. – І Недороль поклав дівчинці в руку маленького ключика. – 

Тільки обіцяй: якщо взнаєш дорогу з мого королівства, розкажеш і 

мені. Тс-с-с! Я чую кроки! Це він! 

Аля так багато наслухалася про Першого Недорадника, що їй дуже 

закортіло його побачити. Вона зазирнула в шпарку між одвірком і дверима 

– і мало не скрикнула від подиву! 

До Тронної Зали зайшов чоловічок, якого вона колись не домалювала у 

своєму альбомі! Тоді вона стерла йому обличчя гумкою, бо воно здалося їй 

жорстоким і злим. А інше так і не намалювала, бо їй саме страшенно 

обридло малювати. Аля закинула і альбом, і олівці в найдальшу шухляду й 

відтоді більше не брала їх до рук. 
 

 

 

  

1. Хто знав дорогу з Недолідії до дому? 
2. Як трималася корона на голові Недороля Десятого? 
3. Що дав Недороль Алі, для того щоб дівчина вибралася із 

замка? 
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РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ, у якому Алі допомагає Недоштанько 

Аля вибралася із замку й зустріла Недоладька. Він провів дівчинку за 

місто до пустиря, на якому жив Недочеревик. Його будинок був без вікон і 

без дверей. Незважаючи на це, Аля все ж таки вирішила сама проникнути 

до цього зачарованого будинку. 
 

РОЗДІЛ П’ЯТНАДЦЯТИЙ,  
у якому Аля проникає до зачарованого будиночка 

Недоладько привів Алю на пустир. На ньому височіли купи сміття. 

— Я чекатиму тебе тут, – сказав Недоладько, – аж поки ти не 

повернешся. Хай навіть мине сто років! 

— Ну-ну, заспокойся! Так довго, думаю, тобі не доведеться чекати! – І 

Аля попростувала до будиночка з червоної цегли, що самотньо 

височів серед пустиря. 

Дівчинка двічі обійшла його, але не знайшла навіть дірочки, крізь яку 

можна було б хоч зазирнути всередину. У розпачі вона присіла на камінь 

під стіною. 

— От якби тут були ось такі малесенькі дверцята. Тільки-тільки щоб я 

могла в них пролізти, – сказала Аля й легенько провела пальцем по 

стіні. 

І раптом там, де вона провела пальцем, з’явилися дверцята. Саме такі, 

які вона уявляла. Аля натисла ручку. Двері відчинилися. 

Перед нею був довгий коридор з високими вікнами. Аля визирнула в 

найближче з них і побачила чудовий сад і велетенську клумбу. 

Та милуватися не було коли. Дівчинка рушила коридором. З обох його 

боків було багато дверей. Кожного разу, узявшись за ручку дверей, Аля 

переконувалася, що всі вони замкнені. Тоді дівчинка звернула в один із 

бокових коридорів, потім у другий, третій, а кінця їм не було видно. 

Аля час від часу виглядала у вікна, які їй траплялися і з лівого, і з 

правого боку. І завжди за вікном був той самий куточок саду з клумбою. 

Вона вже геть знесилилася й сіла на стілець, що невідомо звідки взявся 

в коридорі. 

«Дивно, – подумала вона, – я добре пам’ятаю, що тут не було жодного 

стільця!» Раптом у неї в голові сяйнула здогадка. Вона швиденько встала – і 

стілець зник! Тоді знову захотіла сісти – і стілець з’явився. 

— Цікаво, чи всі бажання тут виконуються? – голосно промовила Аля. 

їй одразу ж захотілося морозива. Так захотілося, що вона аж очі 

заплющила. А коли розплющила, побачила в своїй руці порцію 

пломбіру на паличці. 
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Аля рушила далі, смакуючи недоладянським морозивом, проминула 

декілька дверей і враз зупинилася. 

— Ой, а якщо я захочу перенестися додому?! – вигукнула вона. – Оце 

було б чудово! 

Дівчинка вже було відкрила рота, але перед очима раптом постав 

стурбований Недоладько. Вона згадала його слова й уявила, як він чекатиме 

її на пустирі десять, двадцять і всі сто років. 

— Ні, ні, – схвильовано скрикнула Аля, бо злякалася, що її бажання 

буде негайно виконане. – Ні, ні! Я тільки хочу дізнатися, як можна 

вибратися з Недоладії. – І полегшено зітхнула, коли почула в себе за 

спиною легенький шурхіт.  

Оглянувшись, дівчинка побачила клаптик паперу, на якому було 

написано: «Інструкцію по перенесенню див. у чарівній книзі». 

— Що ж, буду шукати чарівну книгу, – мовила Аля й поспішила далі. 

Тут вона завважила, що береться вже за четверте морозиво. «Ну, ще 

одне – і все!» – дала вона собі слово. 

Незабаром Аля побачила ще одні двері. Натисла на ручку – теж 

замкнені. 

— От якби мені ключ, – проказала вона, і враз щось дзенькнуло. 

Аля побачила під ногами ключ, підняла його й спробувала відімкнути 

двері. Замок тихенько клацнув. 

За дверима було темно. Аля обережно ступила через поріг, і тут двері 

самі зачинилися за нею. 

— Я пропала! – похолола дівчинка. – Це пастка! 

Очі поступово звикали до темряви. За кілька кроків вона побачила над 

самісінькою підлогою маленькі напівкруглі віконця, що скидалися на 

розрізані навпіл кружальця лимона. 

Аля присіла навпочіпки й заглянула в найближче віконце. Там, унизу, 

була невеличка затишна кімнатка. Віконця, що були в Алі під ногами, 

виходили в кімнатку під самою стелею. 

У каміні палахкотіли дрова. Посередині кімнати, на столі, лежала 

велетенська розкрита книга. 

А на стільці за столом... Аля навіть не повірила власним очам! На 

стільці сидів той самий чоловічок, якого вона вперше побачила вдома. 

Тільки тепер він був не малесенький, а на зріст майже такий, як вона. На 

голові в нього червонів ковпачок. А на лівій нозі не було черевика. 

І тепер Аля знала, що звати його – карлик Недочеревик. 
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РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ, 
 у якому Аля читає чарівну книгу «Справаномер» 

Книга була величезна. Щоб перегорнути сторінку, Недочеревику 

щоразу доводилося підніматися зі стільця. Нарешті він знайшов, очевидно, 

те, що шукав, бо витяг із кишені окуляри й почав уважно читати. Потім 

щось записав на папірець, радісно потер руки і аж підскочив від 

задоволення. 

Далі він закрив книгу й присунувся ближче до вогню. Простяг над ним 

руки й щось тихо замугикав собі під ніс. Він співав голосніше й голосніше. 

Аля нарешті почала розбирати слова: 
 

Балакають про душу! 

А я сказати мушу, 

що не знайомий з панею цією! 

То щось у ній тримають,  

то щось у ній ховають,  

ба навіть як співають – 

то з душею! 

А хто її бачив? 

Тримав у руках, чи нюхав,  

чи пробував з’їсти? 

Із чого вона? 

З бур’янів? З комарів? 

А може, з лопуцька чи з тіста? 

Яка вона? 

Чорна, руда чи ряба? 

А може, в якусь пересмужку? 

Можливо, давно вже вона не душа,  

а вже перекинулась в душку? 

От і виходить, бачте, що душа  

не коштує і мідного гроша! 

Бо я за те й копієчки не дам,  

чого побачити не можу сам,  

або подержати у жмені,  

або покласти до кишені! 
 

Тут Недочеревик замовк і глянув на годинник на каміні, що як дві 

краплі води був схожий на годинник з вежі королівського замку. 

Тільки в цього годинника була і хвилинна стрілка. Годинник показував 

за одну хвилину дванадцяту. 

Карлик заметушився й почав нишпорити по кишенях. З однієї витяг 

свого лівого черевика, узув його, тупнув ногою і... зник. 

Аля кинулася до дверей, але вони були замкнені. Вона згадала, що 

залишила ключ у замку по той бік дверей. 

— Швидше, швидше, ключ! – вигукнула дівчинка. І слухала, чи не 

дзеленькне об підлогу. Але ні! У цій кімнаті бажання не 

виконувались. Аля зрозуміла, що її замкнено. 

Шукаючи порятунку, дівчинка згадала, що в кишені в неї лежить ключ 

від хвіртки з королівського саду. Вона на всяк випадок спробувала 

відчинити ним двері. Яка радість – замок легко відімкнувся! 
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Але як же тепер дістатися до маленької кімнатки? Аля відімкнула вже 

декілька дверей, однак усі вони вели в ту кімнату, з якої вона щойно 

вийшла. 

З розпачу дівчинка ледь не заплакала. Адже карлик міг повернутися 

будь-якої миті. А вона так і не встигне прочитати чарівну книгу. 

«А якщо спробувати знову...» – подумала Аля, підбігла до стіни й 

швиденько провела по ній пальцем. З’явилися дверцята. Дівчинка 

прочинила їх і нарешті опинилася в карликовій кімнаті... Вона підійшла до 

столу й на обкладинці книги вголос прочитала: 

— Спра-ва но-мер. 

«Що за Справаномер такий?» – подивувалась Аля, але треба було 

поспішати, і вона розгорнула книгу. 

Інструкції до зачарування і розчарування 

було написано на першій сторінці. Аля перегорнула її і радісно 

скрикнула. Перед очима була  

Інструкція № 12 

Як перенестися з країни Недоладії 

Рівно о 12-й годині, коли хвилинна стрілка затулить годинну, стати 

перед годинником королівського замку, доробити все, що є в тебе 

недоробленого, і проказати закляття: 
 

І до-роби! 

І до-пиши! 

І роз-почни! 

І не лиши! 

І до-їдай! 

І до-пивай! 

І з Недо-ладїї 

ТІКАЙ! 

Щоб краще запам’яталось, Аля подумки 

повторила закляття, потім перегорнула сторінку. 

Далі йшли адреси. Серед них дівчинка прочитала 

й свою: «вулиця Будівельників, 127, квартира 

121». Вона пробіглась очима до кінця списку, до 

чистої сторінки, на якій раптом почала з’являтися 

нова адреса – наче хтось невидимою ручкою 

швидко виводив літеру за літерою. І тут Аля все 

зрозуміла. «Цей Справаномер, – подумала вона, – 

і є отією чарівною книгою, куди записуються всі 

адреси недороблених справ. І тоді карлик взуває черевика, мчить туди й 

любісінько забирає недороблене в Недоладію! Усе ясно! Щоб перенестися з 

Недоладії, він узуває черевика, а щоб повернутися – знімає!». 
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Отож, щоб повернутися додому, їй треба стати на площі перед 

годинником, заплести другу кіску і, коли проб’є рівно дванадцята, 

промовити закляття. Аля швиденько перевірила, чи не загубилася стрічка. 

Ні, вона лежала собі в кишеньці. 

Заспокоївшись, Аля гортала книгу далі. «Невже я нічого не дізнаюся 

про себе?» – засмутилася вона. Але коли перегорнула останню сторінку, 

зрозуміла, що знайшла те, що шукала. На ній рукою Недочеревика було 

написано: «Список людей, які не доробляють свої справи і яких я відібрав 

для перенесення до Недоладії». 

Аля звернула увагу, що в списку проти кожного прізвища стояли 

цифри: дев’яносто вісім, сімдесят шість, п’ятдесят чотири. Біля Алиного 

імені, що значилось у списку під номером один, була цифра сто і слово 

«перенесена». 

Унизу дівчинка помітила написану дрібненькими літерами примітку: 

«До Недоладії переноситься лише той, хто не доробив рівно сто справ». 

Під номером другим у списку стояло прізвище її сусіда Сашка Тишка і 

цифра дев’яносто дев’ять. Отже, йому лишилося не доробити тільки одну 

справу, і він опиниться в країні Недоладії. 

«Ні, не буде цього! – вирішила Аля. – Хай-но я виберуся звідси, я всіх 

їх попереджу». 

Вона похапцем вирвала листок і заховала в кишеньку. А тепер – 

швидше до Недоладька, поки не повернувся карлик! 

Аля пальцем намалювала на стіні двері й вийшла в коридор. Потім 

зробила те ж саме в коридорі й опинилася на пустирі. Двері за нею одразу ж 

зникли, але тепер вона знала таємницю будиночка. 

А до неї, усміхаючись на весь рот, від чого його фізіономія здавалася 

ще недоладнішою, поспішав Недоладько. 
 

 

 

 

РОЗДІЛ СІМНАДЦЯТИЙ,  
у якому Аля пробує ще раз довести справу до кінця 

Вийшовши із зачарованого будиночка, Аля зустріла Недоладька, а 

також Недоштанька та його друзів. Серед них була дивна чотирикутна 

бабуся, у якої голова була обв’язана хусткою, кінці якої були зав’язані 

вузликом і стирчали, як заячі вуха. Вузлик скріплювався гвинтиком. Стара 

була дуже застудженою. Аля дізналася, що якось один тато попросив свого 

сина закрутити гвинтика на защіпці старої віконної кватирки. Проте 

1. Яким був будиночок Недочеревика? 
2. Знайди у тексті інструкцію «Як перенестися з країни Недоладії». 

Що потрібно було зробити для цього? Чи виконала Аля всі умови? 
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хлопчикові треба було бігти на футбол, і він не докрутив гвинтика й гайнув 

у двір. Тому через протяг у бабусі Недокватирки постійний нежить, кашель, 

бронхіт і радикуліт. Аля з великими труднощами, та все ж таки закрутила 

гвинтика на Недокватирці — і та миттєво видужала. Після цього всі 

вирушили до недотелю, де Аля всім розповіла, що саме вона не домалювала 

Першого Недорадника. При цьому вона додала, що знає, як позбавити їхню 

країну від нього: треба було полагодити хвилинну стрілку на годиннику 

королівського замку. Виявилося, що Недокватирка знала годинникаря, 

якого звали Недождень. Він жив у маленькій комірчині на тій самій вежі з 

годинником. Було вирішено таємно пробратися до замку й умовити 

годинникаря полагодити годинника. 
 

РОЗДІЛ ВІСІМНАДЦЯТИЙ,  
у якому Аля потрапляє до рук Першого Недорадника 

Аля з Недоладьком знову подалися до королівського замку. Двері їм 

відчинила заплакана Недопопелюшка. 

— Що сталося? – стурбувалася Аля. 

— Перший Недорадник наказав відрубати голову Головному 

Недокухарю нібито за те, що королю на обід він подав круті яйця. 

Але ж це неправда, яйця були недоварені, рідкі, я сама перевіряла, – 

схлипуючи, розповідала Недопопелюшка. – Недокухар був такий 

добрий! Він завжди пригощав мене ласощами з королівського 

столу! – І Недопопелюшка залилася слізьми. 

— Цить, не плач! – заспокоїв її Недоладько. – Скоро цьому настане 

кінець. 

Недопопелюшка кулачком витерла мокрі щоки і з надією подивилася 

на свого приятеля. А Недоладько, нашвидку розповівши їй останні новини, 

запитав: 

— Може, ти знаєш, де живе годинникар? 

— Звичайно, знаю! Адже я щодня ношу йому обід! Я знаю до нього 

найкоротшу дорогу! Ходімо! 

Недоладька вони залишили на кухні, наказавши йому видати себе за 

нового Головного Недокухаря, якщо причепляться гвардійці. 

Недопопелюшка вела Алю незліченними залами старого замку. Вони 

дуже поспішали. І все-таки перед одними дверима їм довелося зупинитися. 

У кімнаті, через яку треба було переходити, хтось був. Навшпиньках 

підкралися вони до дверей і побачили Першого Недорадника. Він складав 

до високої шафи сувої королівських наказів і наспівував пісеньку: 
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Порожня голова – не диво. 

І з нею можна жить щасливо. 

Думки до неї не приходять 

і мрії з розуму не зводять. 

На плечах дуже легко  

щодня її носить. 

А головне – вона ніколи  

ні від чого не болить! 

Ні від горя, ні від радості, 

 ні від щастя, ні від заздрості. 

Ні від співчуття, 

ні від каяття, 

ні взагалі від цього 

складного, незручного, 

від цього неспокійного життя! 

 

Тут Недорадник повернув голову, і Аля з жахом побачила, що 

забороло в шоломі підняте, а з шолома визирає обличчя. Точнісінько таке, 

яке вона на своєму малюнку стерла гумкою, – хиже і зле. Аля схопила 

Недопопелюшку за руку і схвильовано прошепотіла: 

— Дивися, дивися, у нього те обличчя, яке я стерла гумкою! 

— Яке обличчя? – здивувалася Недопопелюшка. 

— Там, у шоломі! 

— Та шолом же порожній! У ньому нічого немає! 

«Виходить, Недопопелюшка не бачить його обличчя! – зрозуміла Аля. 

– І ніхто не бачить! Тільки я!» 

У Алі по спині забігали мурашки – чи то від страху, чи то від морозива. 

Не треба було стільки їсти! Мабуть, починався нежить, бо дівчинка так 

голосно чхнула, що в порожній залі аж загуло. 

Недорадник підстрибнув до дверей, розчахнув їх і схопив Алю за руку. 
 

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ,  
у якому Недороль Десятий підписує наказ про Алину страту 

Перший Недорадник наказав двом гвардійцям провести Алю до 

Тронної Зали до Недороля Десятого, щоб підписати наказ. У чудернацькі 

лати були вбрані ці гвардійці. В одного замість шолома на голові стирчала 

стара зелена каструля без дна, ручками донизу. За щит йому правила 

кришка від виварки, а за спис – пласка залізяка. З одного боку вона 

закінчувалася гостряком, а з іншого – кружальцем із чотирикутною діркою 

посередині. Та залізяка щось нагадувала Алі. Але що? У другого гвардійця 

до грудей була припасована дерев’яна дощечка, на якій куховарки кришать 

цибулю, а замість списа він тримав держак від граблів з прив’язаною на 

кінці виделкою. 

Коли Недороль побачив Недорадника й Алю, він затремтів, 

подумавши, що дівчинка розповіла йому все з нічної розмови. І в цей 

момент з його голови злетіла корона. До неї кинувся Недорадник, проте 

Аля його випередила й, схопивши корону, віддала її власникові. На Алине 

здивування король підписав наказ, згідно з яким її було засуджено до 
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страти (відрубати дівчинці голову наступного дня рівно о дванадцятій). 

Недорадник наказав гвардійцям відвести Алю в підземелля й пильнувати її. 
 

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТИЙ, 
 у якому Аля опиняється в підземеллі 

А куди ж поділася Недопопелюшка? Невже вона злякалася й покинула 

дівчинку в біді? 

Звичайно, ні! 

Коли Перший Недорадник схопив Алю за руку, Недопопелюшка 

кинулася на допомогу. Та в цю мить її саму хтось боляче шарпнув за рукав, 

затулив долонею рота й потяг за двері. Звісно, це був Недоладько! Він не 

залишився на кухні, а назирці пішов за ними, щоб допомогти, якщо буде 

треба. 

— Тс-с-с! – приклав Недоладько пальця до губ і пояснив: – Ти нічим їй 

зараз не допоможеш. Гвардійці одразу ж схоплять і тебе. А разом ми 

щось придумаємо. От такий компот! 

Він визирнув з-за дверей. У кімнаті вже нікого не було. 

— Ходімо, – сказав Недоладько, – треба рятувати Алю. 

Тим часом гвардійці відвели Алю до підземелля. Залізні ґрати 

перегороджували його на дві нерівні частини. У меншій сиділи 

засуджені. У більшій тримав своє знаряддя кат. Аля з жахом розглядала те 

знаряддя. 

Тут були різні сокири – маленькі, більші й дуже великі; з короткими і з 

довгими ручками, із вузькими і з широкими лезами, прямими й загнутими з 

боків. І кожна сокира стирчала у своїй пласі. Плахи теж були різні – широкі 

й вузькі, низенькі й високі. 

На гачку висіло вбрання ката – червоний 

ковпак з вирізами для очей. 

Гвардійці замкнули за Алею залізні 

дверцята й мовчки всілися на краєчок 

широченної плахи, що стояла найближче до 

ґрат. 

Дівчинка присіла на оберемок соломи, що 

правив за ліжко. 

«Як дивно! – думала вона. – Той чоловічок, якому я колись не 

домалювала голову, тепер наказав відрубати голову мені!» 

Її сумні думки перервали чиїсь кроки. То прийшов кат. Аля одразу 

впізнала його. Він мав величезні загрубілі руки й маленькі хитрі очиці. 

Побачивши його, гвардійці, наче по команді, піднялися й відійшли в 

найдальший куток підземелля. 
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Кат наблизився до ґрат. Улесливо кривлячись і огидно хихикаючи, 

звернувся до Алі: 

— Чого ти сидиш там у кутку? Хи-хи. Підійди ближче. Я – 

королівський кат. Хи-хи. Я прийшов, щоб приміряти сокиру до твоєї 

шиї! Хи-хи! Щоб завтра не гаяти часу. Щоб швиденько – раз-раз і 

готово! Хи-хи. Треба, щоб усе йшло як по маслу. Я люблю свою 

роботу. А в того, хто любить свою роботу, усе завжди проходить 

гладенько! Хи-хи! Краще підготуватися заздалегідь. Хи-хи. Щоб не 

було ніяких несподіванок. 

Він був такий бридкий, що Алю аж пересмикнуло. 

Побачивши, що дівчинка дивиться на нього з відразою, кат знову 

захихотів. 

— Хи-хи-хи! Не дивися на мене так, не дивися! Знаєш, хто я? Я – друга 

людина в королівстві після Першого Недорадника! Мене всі 

бояться! Хи-хи! А ще, не забувай, я єдина людина в королівстві, 

якій дозволено доводити свою справу до кінця! Хи-хи-хи-хи! 

Та раптом він перестав хихотіти й жалібно сказав: 

— А я не такий уже й поганий! Я добрий! Ти думаєш, мені тебе не 

шкода? Ще й як! Але що вдієш – така робота! – І він знову 

захихотів: – Я бачу, ти не хочеш підійти ближче. Нічого, нічого, не 

вставай! Ти, напевно, втомилася. Я вже й так бачу, що тобі 

найкраще підійде ось ця любонька! – І він узяв до рук невеличку 

сокиру з коротким держаком. 

Кат провів пальцем по її лезу. Стурбовано пробурмотів: «Треба трохи 

підгострити!» Витяг із кишені точило, присів на плаху й заходився гострити 

сокиру, наспівуючи: 

Всі чомусь мене обходять 

стороною. 

І ніхто не привітається зі мною. 

І ніхто мені руки не подає – 

всі не люблять ремесло моє! 

І чому, 

чому такий я нещасливий?! 

Я страшенно ж,  

я страшенно жалісливий! 

І коли когось я страчу – 

усередині я плачу! 

Ну чому, 

чому такий я жалісливий! 

 

Нагостривши сокиру, він змахнув із ковпака невидиму порошинку й 

попрямував до дверей. 

На порозі кат обернувся до Алі й сказав: 

— Я пішов! Хи-хи! До скорої зустрічі завтра вранці! Спи спокійно! 

Хи-хи-хи-хи! 
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ,  
у якому Аля, якби вона не спала, могла б почути дивну розмову 

Стомлена Аля заснула, а гвардійці почали розмову. Одного звали 

Недоборода (у нього було лише півбороди), а другого – Недовус (у цього 

був лише лівий вус). Вони почали обурюватися, що Перший Недорадник 

уже почав дітей хапати, їм стало шкода дівчинки. Вони, ніби змовившись, 

встали й підійшли до залізних дверцят, Недоборода вставив ключ у замок – 

і тут почулися кроки. Гвардійці з переляку залишили ключ у дверцятах, 

кинулися назад і повсідалися. 
 

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ,  
у якому в підземеллі з’являється Недороль Десятий 

Крадучись, сходами спустився Недороль Десятий. Він розбудив Алю, 

щоб подякувати за те, що вона врятувала його корону, і щоб попрощатися. 

Аля здивувалася, бо думала, що король прийшов її врятувати. Недороль 

сказав, що боїться опинитися на її місці й покинув підземелля, незважаючи 

на те, що під час їхньої розмови Недовус і Недоборода сказали, що вони не 

видадуть Недороля, якщо він випустить Алю на волю. 
 

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ,  
у якому Недопопелюшка приходить Алі на допомогу 

І знову двері до підземелля тихенько зарипіли й прочинилися, 

пропускаючи Недопопелюшку. Гвардійці, побачивши її, разом відвернулися 

від дверей і втупилися в протилежну стіну. 

Недопопелюшка навшпиньках підійшла до ґрат і покликала Алю. 

— Це ти?! – радісно підстрибнула дівчинка. 

— Тс-с-с! – Недопопелюшка приклала палець до губ. 

— Гвардійці завовтузилися, і один із них сказав: 

— Я щось нічого не чую, Недобородо! А ти? 

— Я теж! І навіть не бачу! – відповів другий. 

Недопопелюшка полегшено зітхнула й схвильовано сказала: 

— Не падай духом! Ми тебе виручимо! Ніч довга, усі в замку вже 

поснули, а Недоладько пішов у місто по допомогу. 

— Слухай уважно, Недопопелюшко! – відповіла їй Аля. – Перш за все 

треба сховати голову Першого Недорадника. 

— Як це – сховати? 

— Дуже просто. Треба пробратися до Тронної Зали. Там за троном є 

ніша. У ній стоять лицарські лати. Шолом від них Недорадник 

кожного ранку прилаштовує собі на плечі замість голови. А ввечері 



61 

знімає й ставить на місце. Зараз ніч. Отже, шолом можна переховати 

в інше місце. 

— А для чого його ховати? – усе ще не розуміла Недопопелюшка. 

— Ну як ти не розумієш! Без голови Недорадник не зможе наказати 

катові, щоб той відрубав мені голову. – Аля перевела подих. – А 

якщо ви звільните мене до ранку, – продовжила вона, – то ще 

невідомо, чи встигне годинникар полагодити годинника до 

дванадцятої години. Недорадник накаже гвардійцям схопити його і 

теж відрубати голову. 

— Тепер я все зрозуміла! – вигукнула Недопопелюшка. – А зараз треба 

дізнатися, у кого ключ від твоєї в’язниці. 

По цих словах гвардійці знову забряжчали своїм залізяччям, і один з 

них сказав: 

— Здається, ти залишив ключ у замку, Недобородо? 

— Еге ж, у замку, – відповів другий. 

— І дверцята можна відімкнути? 

— Звичайно, якщо повернути ключа ліворуч! 

— І можна випустити дівчинку з в’язниці? 

— Звичайно, якщо хтось захоче це зробити! 

І вони знову замовкли, утупившись у стіну. 

Недопопелюшка підбігла до дверцят і радісно ойкнула, бо в 

замку справді стирчав ключ. 

Вона відімкнула двері, схопила Алю за руку, і вони побігли до виходу з 

підземелля. 

Тут у тиші щось знову забряжчало, і почувся голос одного з гвардійців: 

— Ти чув що-небудь, Недобородо? 

— Ні, уяви собі, анічогісінько! І навіть зовсім нічого не бачив! – 

відповів йому другий. 

І з його голосу було чути, що він усміхається. 

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ,  
у якому виявляється, що полагодити годинник неможливо 

Цієї ж ночі Аля й Недопопелюшка крадькома пробралися до Тронної 

Зали й заховали шолом під подушку Недороля, який у цей момент міцно й 

солодко спав. Потім вони попрямували нагору до комірчини, де жив 

годинникар Недождень. Недопопелюшка його розбудила й попросила 

полагодити годинника. Той схопився за голову, сказавши, що це 

неможливо, адже буквально вчора хтось поцупив хвилинну стрілку, яку він 

так довго беріг, адже завжди відчував, що вона йому обов’язково 

знадобиться. 
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ, у якому всі вирушають на пошуки стрілки 

Це справді була прикра новина. Адже без стрілки годі й думати 

полагодити годинника. А без годинника Алі нічого й мріяти про 

повернення додому. Усі зажурено мовчали. 

Та ось Аля підвела голову. В її очах засвітилася надія. 

— А яка вона, ця хвилинна стрілка? – спитала дівчинка. Вона згадала 

дивний спис одного з гвардійців, які охороняли її в підземеллі. 

— Це довга пласка залізяка, з одного кінця загострена. На другому 

кінці в неї дірочка, у яку просувається чотирикутна вісь, – пояснив 

Недождень. 

— Здається, я пригадую, де бачила її! – І Аля розповіла про спис. 

— Швидше туди! Це, напевно, стрілка! – нетямився від радощів 

годинникар. 

Вони вийшли з комірчини. Уже сходило сонце. Починався новий день. 

Поминувши кілька кімнат, усі помітили, що в замку діється щось 

незвичайне. Назустріч їм бігли гвардійці. На превелике здивування, вони 

зовсім не звертали на Алю уваги. Навпаки, здавалося, що гвардійці самі від 

когось тікають. Вони на бігу скидали із себе лати й шпурляли зброю. 

Придворні, з перекошеними від жаху обличчями, тягли якісь вузли та 

валізи. Усі вони бігли із замку й зникали в кривих вуличках міста. 

Дедалі більше дивуючись, Аля з друзями почала спускатися до 

підземелля. Тут вони наштовхнулися на ката. Він прожогом промчав повз 

них і зник за поворотом галереї. 

А в підземеллі на них чекала ще дивовижніша картина! Усе катове 

начиння було поперевертане й розкидане, наче тут промчав 

ураган. Двоє знайомих нам гвардійців спокійнісінько чатували біля 

в’язниці. А за ґратами з кутка в куток, наче розлючений тигр, бігав Перший 

Недорадник без голови! Час від часу він кидався на ґрати і тряс їх, ніби 

намагаючись зламати. 

Аля і Недопопелюшка завмерли від несподіванки й дивилися на цю 

вражаючу картину. А Недождень тим часом, щось радісно вигукуючи, 

підбіг до одного з гвардійців і почав виривати в нього з рук списа. 

Солдат не чекав такого наглого нападу й тому відчайдушно боронився. 

Його товариш кинувся йому на допомогу. Невідомо, чим би все скінчилося, 

якби Аля не підбігла до них. 

— Недобородо, Недовусе, це ж ми! Невже ви нас не впізнали? 

Не до вус одразу ж відпустив годинникаря. 
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Усе ще неприязно поглядаючи на Недожденя, Недоборода, 

відсапуючись, пробурмотів: 

— А чого він, оце саме, кидається, наче тигр! 

За хвилину все з’ясувалося. Аля розповіла гвардійцям, навіщо їм 

знадобився цей дивний спис. 

Недоборода сам простяг його годинникареві зі словами: «Візьми, 

друже!» 

— Та й взагалі, – сказав Недовус, – я бачу, що настав час скидати із 

себе це залізяччя. 

А Перший Недорадник оскаженіло тряс ґрати в’язниці. 
 

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ,  
у якому ми дізнаємося, чому Перший Недорадник опинився за ґратами 

Справді, як же Перший Недорадник опинився за ґратами? 

Уранці він, як завжди, пішов до Тронної Зали, щоб одягти шолом. 

Обнишпорив усю нішу, та шолома не знайшов. Оскаженівши, Перший 

Недорадник став бігати по замку і з кулаками кидатися на всіх, хто 

траплявся йому під руки. Переляканий начальник гвардійців утік із замку. 

Залишившись без командира, солдати покидали зброю й теж подалися 

навтіки. 

Безголовий Недорадник спустився в підземелля. Він порозкидав усе 

катове причандалля, намацав найбільшу сокиру й кинувся до в’язниці. 

Мабуть, вирішив сам відрубати Алі голову. 

Та за ним, сховавшись за високу плаху, спостерігали Недоборода та 

Недовус. Коли Перший Недорадник ускочив за ґрати, вони швиденько 

зачинили за ним залізні двері. Тепер він був не страшний нікому! 

Саме у цей час у підземелля спустився кат. Однак замість Алі за 

ґратами плигав Недорадник без голови. 

За своє життя кат немало бачив голів без тулубів і тулубів без голів. 

Але щоб тулуб без голови отак вистрибував і вимахував руками — таке він 

побачив уперше в житті! Він вирішив, що його ремеслу настав кінець. Бо 

навіщо тоді відрубувати голову, якщо тулуб і без неї, наче несамовитий, 

гасає по в’язниці? 

Кат теж дременув із замку. 

А Недороль Десятий визирнув зі спальні й побачив навкруги страшний 

переполох. Він зарився в ліжко, наче в копицю сіна, і тремтів там від страху 

так, що все ліжко ходило ходором. 

Його довго не могли знайти, аж поки хтось здогадався зазирнути в 

ліжко. І звідти витягли зеленого від переляку маленького чоловічка, у якому 

ледве можна було впізнати Недороля Десятого. 
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ СЬОМИЙ,  
у якому Аля не впізнає деяких давніх друзів 

Годинникар зі стрілкою спокійно повернувся на вежу. Не гаючи часу, 

він прив’язався мотузкою до товстої балки й заліз на циферблат 

велетенського годинника. Аля і Недопопелюшка подавали майстру 

інструменти. 

Коли Аля визирнула з вежі, у неї закрутилося в голові – так тут було 

високо. Якби ненароком мотузка обірвалася, Недождень неминуче б 

розбився. Але він, здавалося, зовсім забув про небезпеку і з насолодою 

працював. 

Цифри на циферблаті радісно усміхалися йому, наче давньому 

знайомому. І знімали капелюхи, коли майстер постукував по них дзвінким 

молоточком: дзень-ззень, дзень-ззень! 

На циферблаті відчинялися віконечка, і звідти нетерпляче визирали 

хвилини й секунди. їм так уже хотілося скоріше на волю! А поважні години 

сварили їх, щоб не заважали майстру працювати. 

І так радісно було в годинникаря на серці, що він заспівав! А години, 

хвилини й секунди йому підспівували! А цифри танцювали, наче 

старовинний королівський балет. 

Ну хто відгадає, чому так буває? 

Годинник не всім час один відбиває. 

Комусь – поспішає, 

комусь – відстає, 

а декому – навіть назавжди стає! 

Йому відповіли години: 

Бо кожна година – 

неначе людина. 

Вона циферблатом  

крокує невпинно. 

І дехто годині  

іти помагає,  

а дехто годину  

безжально вбиває! 

Пісню підхопили хвилини: 

А кому приємно, щоб його вбивали? 

А кому приємно, щоб його втрачали? 

А кому приємно, щоб його губили? 

Кожному приємно, щоб його любили! 
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Не витримали і заспівали секунди: 

А дехто години вбиває. 

А дехто хвилини втрачає! 

А дехто секунди губить, 

Бо дехто свій час не любить. 

І знову заспівав годинникар: 

А коли щодня і щогодини  

не втрачаєш ти ані хвилини – 

стане другом диво-циферблат,  

і в ділах у тебе буде лад. 

А далі всі підхопили хором: 

Бо кожна година  

неначе людина. 

Вона циферблатом  

крокує невпинно. 

Тому ти годині  

іти помагай,  

тому ти ніколи  

її не вбивай! 

І ось уперше за багато років годинник почав вибивати час. З гарними 

мелодійними передзвонами відбивав він дев’яту годину ранку. Аля і 

Недопопелюшка слухали його й дивилися з бійниці вежі на місто. Воно 

лежало перед ними, наче на долоні. 

Раптом до них долинув невиразний гомін. Аля побачила, що до площі 

суне натовп. Вів натовп Недоладько. 

Недопопелюшка потягла Алю вниз, радісно вигукуючи: 

— Це Недоладько, Недоладько прийшов! 

Недоладько дуже зрадів, коли побачив дівчаток живими та здоровими. 

— А ми прийшли визволяти тебе, – звернувся він до Алі. 

Аля обернулася і впізнала багатьох знайомих недоладян. Потім 

знову перевела погляд на Недоладька й раптом ляснула себе по лобі. 

— Стій тут, нікуди не ходи! – гукнула вона йому й зникла в замку. 

Дівчинка побігла на кухню, знайшла в каміні кілька холодних 

вуглинок, міцно затисла їх у кулаці й поспішила назад. 

— Стань отут, Недоладьку, – хвилюючись, попросила Аля. – Зніми, 

будь ласка, капелюха й повернися обличчям до сонця. – Вона 

поставила Недоладька впритул до кам’яного муру, перевела подих і 

взяла вуглинку. Намалювала йому друге вухо, підправила ніс і 

продовжила коротку ліву ногу. 

Але нічого не змінилося. Що ж вона забула? Так, ямочку! Тремтячою 

рукою дівчинка торкнулася середини Недоладькового підборіддя... 

І сталося диво! Вухо стало справжнім, перекривлена постать 

вирівнялася, нога подовшала... 

Перед Алею стояв стрункий гарний хлопець. Недоладька важко було б 

упізнати, якби не ті ж щирі очі та добра й лагідна усмішка. 

Аля сяяла від задоволення. 

Хтось торкнувся її руки, і дівчинка побачила Недовуса, який стояв 

поруч і благально дивився на неї. Аля зрозуміла все без слів і швиденько 
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домалювала йому правого вуса. Він одразу ж перетворився на справжній. 

Ось коли Алі довелося попрацювати! Недоладяни тісно обступили її. 

Знадобилася не тільки Алина голка з ниткою, але й викрутка, і вуглинки та 

ще багато різних інструментів, які позносили недоладяни. 

Сонце підбилося височенько, та Аля все ще доробляла – малювала, 

зашивала, докручувала, прибивала. 

А коли нарешті спинилася перепочити, побачила, що навкруги кипить 

робота. Недоладяни вже самі допомагали одне одному. На площі стояв 

гамір: там щось прибивали, там пиляли, там клепали. І всюди сяяли 

усмішки! Усмішки, яких раніше так не вистачало в цій країні! 

Нарешті Аля згадала про годинник. Його стрілки показували за 

п’ятнадцять хвилин дванадцяту. Вона побігла шукати Недоладька. Він саме 

щось пиляв разом із Недоштаньком, у якого штани 

вже мали обидві холоші. 

— Ну от, – сказала їм Аля, – тепер я спокійно 

можу повертатися додому. Адже я навчилася 

доробляти все, що починаю! Ходімо швидше до 

годинника, бо в нас обмаль часу! Кличте з нами всіх, 

хто хоче покинути цю недоладну країну. 

Та Недоладько, опустивши голову, чомусь 

знічено переминався з ноги на ногу. 
 

 

 

 

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ, у якому Аля дістає подарунок 

Недоладько не поспішав до годинника. Він зізнався, що не хоче 

покидати зі своїми друзями Недоладії. Адже Аля повернеться додому, 

домалює Недорадника, і він назавжди зникне з їхньої країни. А короля вони 

влаштують на роботу, якої той забажає. Потім вони дороблять усе, що ще 

не доробили, і заживуть на славу. Адже це їхня батьківщина! Недочеревик 

буде приносити недороблені справи, а вони їх гуртом дороблятимуть. 

Потім один із недоладян, весь вишитий півнями, вийшов із натовпу. 

Аля збагнула, що це її недовишитий рушничок до бабусиного дня 

народження. Дівчинка почервоніла, а потім їй було подаровано пакунок, у 

якому лежав новий, вишитий червоними півнями рушничок. Аля 

подякувала й попрощалася зі словами: «Не забувайте мене, а я вас ніколи не 

забуду». 

1. Хто допоміг Алі втекти із в’язниці? Опиши цього персонажа. 
2. Яким чином вдалося позбутися Недорадника? 
3. Як Алі вдалося полагодити годинника? Хто їй допомагав? Де вона 

дістала деталі, яких не вистачало? 
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ,  
у якому Аля домальовує Першого Недорадника 

Аля глянула на годинника. Стрілки показували за одну хвилину 

дванадцяту. Аля витягла з кишені стрічку і швиденько заплела косу. 

Годинник почав відбивати дванадцяту. 

І до-роби! 

І до-пиши! 

І роз-почни! 

І не лиши! 

І до-їдай! 

І до-пивай! 

І з Недо-ладії 

ТІКАЙ! – 

проказала дівчинка. І враз їй здалося, що вона знову впала зі стільця, бо 

сиділа на підлозі у своїй кімнаті. Усе було, як і раніше. Лише біля неї лежав 

пакуночок із рушничком. 

«Неначе в ракеті!» – подумала Аля. Підвелася з підлоги й знайшла в 

книжковій шафі старий альбом з недомальованим чоловічком. Дівчинка 

взяла олівець і почала домальовувати йому голову. 

У кімнаті було тихо. Тільки олівець шурхотів по альбомному листку. І 

Аля мимоволі почала наспівувати пісеньку, яка склалася сама собою: 

Бувають ще на світі  

справжнісінькі дива:  

під гумкою зникає  

у когось голова! 

Комусь не вистачає то серця,  

то руки, з’являються на світі  

недо- 

чере- 

вики. 

Бувають чудеса  

справжнісінькі на світі! 

Виходить, ти і я  

за все-усе в одвіті? 

Що тут недоробив – 

отам вилазить боком! 

Буває, що добро  

з одним виходить оком! 

А чесність – без руки,  

а правда – без ноги! 

Буває, що і з друзів  

виходять вороги! 

От і виходить – перше  

гарненько поміркуй,  

а потім вже – 

не допиши,  

не дороби,  

не докажи  

або не домалюй! 

 

Аля дуже старалася. Однак обличчя в чоловічка знову, як і першого 

разу, вийшло хиже і зле. Та перемальовувати Алі було ніколи — на неї 
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чекала важлива справа: з кишеньки виглядав ріжок довгого списку шелеп-

недотеп. 

А в цей час у Недоладії Недовус і Недоборода, які все ще вартували 

Першого Недорадника, побачили, як той швидко-швидко закрутився на 

одному місці, наче дзиґа, і... зник, наче його й не було! 

А тепер швидше поздоровити бабусю! Аля взяла рушничка і враз 

зупинилася. Але як же вона подарує його бабусі, коли не сама вишивала 

цих гарних червоних півнів?! «Та якби я не навчила їх доробляти, цього 

рушничка взагалі б не було! — подумала Аля. — Виходить, у ньому є й 

часточка моєї праці! Отже, так і скажу бабусі — це від мене і від моїх 

друзів!» 

І дівчинка рішуче прочинила двері до бабусиної кімнати. 
 

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТИЙ, останній,  
і хоч він дуже короткий, його не можна вважати недоробленим, бо такі вони 

і є, ці останні розділи, які ще звуться епілогами 

Карлик Недочеревик і досі тиняється по білому світу і збирає в 

Недоладію недороблені справи. А недоладяни негайно їх доробляють. 

І невідомо, хто кого переможе, бо ще багато тут у нас недороблених 

справ. 

Недороль Десятий влаштувався працювати нічним сторожем. Він цілі 

ночі грає сам із собою в кості. Кат працює 

гострильником. Краще за нього ніхто не може 

нагострити кухонного ножа чи ножиці. 

А Перший Недорадник висить у Алі над 

письмовим столом, пришпилений до стіни. Він 

злісно дивиться на Алю. Адже це через неї він 

так і не став королем. 

Однак Аля аніскілечки його не боїться. Та 

й ніколи їй звертати на нього увагу. Бо в 

кишеньці в неї ще величенький список з 

адресами, на які вона неодмінно мусить 

завітати. 

А до тебе вона ще не приходила? 

 
 

 

 

 

1. Чому недоладяни не захотіли тікати з дивної країни?  
2. Чи правильно вони вчинили? 
3. Що сталося з країною після того, як Аля повернулася додому?  
4. Як вона врятувала недоладян від Першого Недорадника? 



69 

 

Виконай завдання мудрої сови 
1. Прочитай питання і дай на них відповіді: 

1) Із скількох розділів складається повість «Незвичайні пригоди Алі в країні 
Недоладії»? За яким принципом автор поділила повість на розділи? 

2) Чи можна сказати, що Аля відкладала на завтра те, що можна було зробити 
сьогодні? Обґрунтуй свою думку. 

3) Хто живе в країні Недоладії? 
4) Кого боїться Недороль Десятий? Як це його характеризує? 
5) Про яку Державну Таємницю Недороль розповів Алі? Чи можна було маленькій 

дівчинці довіряти «державну таємницю»?  
6) Хто з героїв сміливіший – дорослий Недороль чи маленька Аля? Підкріпи свою 

думку вчинками героїв. 
7) Чому Аля не спробувала перенестися додому, коли була в зачарованому 

будиночку? Як це її характеризує? 
8) Чи погоджуєшся ти з такими словами Недороля, сказаними про Недочеревика: 

«Бути без душі – це навіть гірше, ніж бути без голови»? Обґрунтуйте свою 
позицію. 

9) Що таке ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? Хто з героїв повісті від початку й до кінця 
відповідальний, а хто таким стає з часом? 

10) Які людські якості виховує повість Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні 
Недоладії»? 

 

 2. Розгадай кросворд 

1   Н     

2 Е         

3  Д         

 4   О      

5      Л    

 6     А 

7  Д        

8   І    

9   Я 

 1. Який подарунок хотіла подарувати Аля своїй бабусі? 
2. Ім’я героя, якого Аля першим зустріла в країні Недоладія? 
3. Хто знав дорогу з Недоладії до Аліного дому? 
4. Хто сидів на плінтусі в кімнаті Алі? 
5. Як називався предмет, який тримала плотвичка? 
6. Зала в палаці Недороля називалася… 
7. Як називалося приміщення, до якого Алю відвели гвардійці? 
8. Який елемент був відсутній на казковому годиннику? 
9. Як насправді звали Алю? 

 



70 

 3. Встанови відповідність між героєм та його реплікою 
 

Герой Репліка 

1. Аля 

 

2. Недоладько 

 

3. Недороль Десятий 

 

4. Недочеревик 

А Недо-роби! Недо-пиши! Недо-почни! Недо-лиши! І недо-їж! І 

недо-ший! І в Недо-ладію мерщій! 

Б Як у грудях серце не мертве, а живе, то вирівняти можна 

усе, що ще криве! 

В Хоч би привид завітав до мене в гості. 

Ми посиділи б, пограли з ним у кості!  

Г Згадаєш мої слова, любонько! Сьогодні неодмінно буде дощ, і 

ми всі добряче вимокнемо! 

Ґ Так ось чому мені стало так радісно! Виходить, це дуже 

приємно — розпочату справу доводити до кінця. 
 

 4. Встанови відповідність між героєм та його піснею  
 

Герой Пісня 

1. Аля 

 

2. Кат 

 

3. Недочеревик 

 

4. Недороль Десятий 

А Всі чомусь мене обходять стороною.  

І ніхто не привітається зі мною. 

І ніхто мені руки не подає – 

всі не люблять ремесло моє! 

Б Що тут не доробив – 

отам вилазить боком! 

Буває що добро  

з одним виходить оком! 

В А дехто години вбиває. 

А дехто хвилини втрачає! 

А дехто секунди губить, 

Бо дехто свій час не любить. 

Г Порожня голова – не диво. 

І з нею можна жить щасливо.  

Думки до неї не приходять  

і мрії з розуму не зводять. 

Ґ От і виходить, бачте, що душа  

не коштує і мідного гроша! 

Бо я за те й копієчки не дам,  

чого побачити не можу сам! 
 

 5. Встанови відповідність між героєм та його вчинком  
 

Герой Вчинок 

1. Недопопелюшка 

2. Перший 

Недорадник 

3. Недороль Десятий 

4. Недочеревик 

А Намагається провести Алю до годинникаря 

Б Підписує наказ про страту Алі  

В Закручує гвинтика на защіпці кватирки  

Г Записує адреси недороблених справ  

Ґ Наказує гвардійцям відвести Алю в підземелля 
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Вищий пілотаж 

 
 

 

 

Це цікаво знати  

 
 

 

До словникової скарбнички 

 

 

Отже, повісті бувають казковими, історичними, соціально-побутовими та іншими.  

 
 

 

 

 

 

1. Намалюй героїв казки, яких побачив під час читання не такими, 
як їх зобразила художниця на ілюстраціях у підручнику. 

2. Пригадай п’ятнадцятий розділ твору, у якому Аля потрапила 
до зачарованого будиночка. Намалюй його, придумай для нього 
меблі, килимки тощо. Можливо, у майбутньому ти  станеш 
дизайнером. 

3. Напиши твір «Нові пригоди Алі та її друзів». 
4. Напиши твір «Все-все на світі залежить від нас з вами». Чи 

згоден ти з цією думкою? 
5. Пригадай та назви імена героїв повісті. Напиши листа одному з 

них з порадами, як стати кращим. 
6. Обери найулюбленіший епізод твору. Підготуй інсценування 

його. 

Повість 

Художні твори бувають різних видів за формою, змістом, обсягом. 

В одних діє два-три герої, а в інших — багато. Зважаючи на такі 

особливості, літературні твори поділяються на жанри (або різновиди). 

Багато жанрів ви вже знаєте, серед них: казки, міфи, легенди, народні 

перекази, байки, вірші, оповідання. А ось новий для вас жанр — 

повість. Повісті властиві такі ознаки: 

 прозова мова; 
 великий обсяг; 
 декілька або багато героїв; 
 розповідь про події. 

Повість – це великий розповідний прозовий твір, у якому широко 
змальовано життя одного або кількох героїв протягом тривалого або 
важливого за подіями часу. 

1. Доведи, що твір «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» – 

казкова повість. 
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НАРОДНІ КАЗКИ 

Казка – це духовне багатство народної 
культури, пізнаючи яке, дитина пізнає 
серцем свій народ. 

В.Сухомлинський 

 

Ознайомившись із матеріалом, ти  

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 про народні казки, 
будову казок  

 виразно і вдумливо 
читати казки, 
переказувати їх; 
пояснювати народні 
уявлення про добро і 
зло, красиве і потворне, 
смішне і страшне 

 особливості 
побудови народної 
казки, роль у неї 
фантастичного 
елементу 

 
 

азки – улюблена тема будь-якого школяра. Їх люблять 

як діти, так і  дорослі. Чим же вони так привертають 

до себе увагу? Що в них особливого? Передусім те, 

що в них завжди перемагає добро, вони мають цікавий зміст, їхні герої 

часто наділені надлюдськими можливостями, а тварини, як люди, уміють 

розмовляти. У казках засуджується жадібність, жорстокість, висміюються 

ледачі люди, боягузи й дурні, а прославляється працьовитість, мужність і 

мудрість. 

Вигадка в ній пов’язується з життям людини, з її мріями про кращу 

долю. Дійовими особами (їх ще називають героями, або персонажами) в 

казках найчастіше бувають люди, тварини, рослини та явища природи. Усі 

казки можна поділити на три групи: чарівні, соціально-побутові та про 

тварин.  
 

 

До словникової скарбнички 

 

 

  

К 

Казка – це твір усної народної творчості, в основу якого покладено 
захопливу розповідь про вигадані події. 
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Одними з найдавніших є чарівні (або фантастичні) казки. На перший 

погляд, вони зображують неможливі події. Але насправді в них збереглися 

в зашифрованому вигляді відомості про таємничі прадавні обряди та звичаї 

нашого народу. 

Казки про тварин, хоч і розповідають про життя звірів і птахів, 

адресовані людям. Вони хоч і показують, як діють тварини, а повчають нас 

із тобою: так робити можна, а ось такі вчинки ганьблять людину. 

Соціально-побутові казки розповідають  прожиття людей. У них 

багатий брат або пан ображає бідного, ледачий хоче жити за рахунок 

працьовитого. Герої цих казок опиняються завжди перед вибором : іти по 

життю з правдою чи кривдою, обрати багатство чи честь. І завжди в них 

перемагає бідний, але розумний і працьовитий герой, бо в житті має 

перемагати Добро. Так у казках народ утверджував думку про торжество 

справедливості. 

 

Казки  мають кілька ознак, які відрізняють їх  від інших творів усної 

народної творчості : 

— казкові зачин і кінцівка : жили-були дід та баба, був собі один  

чоловік, стали вони жить-поживать та добра наживать; 

— казкові слова: Лисичка-Сестричка, Зайчик-Побігайчик; 

— повтори слів: жити-поживати, думати-гадати;   

— чарівні предмети: чоботи, перстень, сопілка,  летючий корабель; 

— магічні числа 3, 7, 9, 12: троє братів у батьків, треба  виконати 

три завдання, сім побратимів, дванадцять голів у Змія; 

— використання загадок. 
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ПРО ПРАВДУ ТА КРИВДУ 
или колись-то два брати: один багатий, а другий 

бідний, що й не сказати. Цей бідний брат умер. 

Зостався у нього син, і він жив теж бідно. І спитався 

раз він у свого дядька: 

— А що, дядьку, як лучче жити: правдою чи неправдою? 

— Е-е-е! Де ти тепер найшов правду? Нема тепер правди на світі! 

Тепер скрізь одна кривда. 

— Ні, дядечку! Є правда, правдою лучче жити. 

— Ходім на суд. 

— Та чого ж ми таки підемо на суд? Лучче давайте підемо по дорозі і 

спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша 

правда – уся моя худоба буде вам, а моя правда – ваша худоба буде 

мені. Так спитаймо до трьох раз. 

— Ну, добре. 

І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть, зустрічається їм чоловік, з 

заробітків, чи що йшов. 

— Здоров, чоловіче добрий! 

— Здорові! 

— Скажи, будь ласкавий, чоловіче, як тепер лучче жити: чи правдою, 

чи кривдою? 

— Е-е-е!.. Добрі люди! Де тепер ви правду найшли? Нема тепер її ніде 

на світі. Лучче жити кривдою, аніж правдою. 

— Ну, оце раз моя правда! – каже дядько. 

А небіж і зажурився, що йому прийдеться віддавати всю свою худобу 

дядькові. Ідуть, ідуть – зустрічається їм пан. А небіж і каже: 

— Ну, запитаємо ж цього пана. Цей уже всю правду розкаже. Він 

грамотний і все знає. 

— Ну, добре. 

От порівнялися з паном і питають його:  

— Скажіть, будьте ласкаві, паночку, як тепереньки лучче жити: чи 

правдою, чи кривдою? 

— Е-е-е! Добрі люди! Де ви тепер найшли правду? Нема її ніде в світі. 

Лучче жити кривдою, аніж правдою. 

— Оце вже і вдруге моя правда! – сказав радісно дядько. 

— Ну, поспитаймося попа, цей уже правду скаже – на те він і 

духовний. Цей як уже скаже, то так і буде. 

Ж 
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— Ну, добре! 

Як порівнялися з попом, питають його: 

— Скажіть, панотче, як тепер лучче жити: чи правдою, чи неправдою? 

— Е-е-е!.. Добрі люди! Де ви теперечки знайшли правду? Її тепер і в 

світі нема. Лучче жити кривдою, аніж правдою. 

— Оце вже і втретє моя правда! – сказав радісно дядько. 
 

 

 

 

Нічого робити небожеві: віддав багатому дядькові всю свою худобу, а 

сам зостався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Бився, 

бився, сердешний, та й задумав повіситись – узяв він обривок та й пішов у 

ліс. Пішов та й дивиться на дерево, вибирає гілку, на якій би то повіситись. 

«Ото, думає собі, добра гілка, кріпка, а на оту сісти та, зачепившись, і 

повиснути б». 

Він так задивився на дерево, що й не помітив, як вовк прибіг. Як уздрів 

його чоловік, кинувся мерщій на дерево, а обривочка й забув. Зліз на дерево 

та й сидить. Коли прибігають три чорти, а трохи згодом і четвертий, їх 

ватаг. І питає він своїх слуг: 

— Ти що сьогодні наробив? 

— Е... я такого наробив, що там хоч що хай роблять – не справлять. У 

такім-то селі, у пана, я поробив так, що ізроду довіку не вгатять 

греблі. А пан лупить своїх людей, як скажений, багато їх буде у нас. 

— Добре ж ти зробив, та ще не так. 

— А як же? 

— Там посеред яру в лісі росте три дерева. Хто ті дерева зрубає та 

положить навхрест на греблю, вгатить. 

— О! Хто ж то чув, хто ж то й знав, що це так треба зробити! 

— Ну, а ти що зробив? – питає він другого. 

— Е... я такого наробив, що багато буде людей у наших руках. У 

такому-то городі всю воду повисушував, так що тепер там ні краплі 

нема, а носять її за тридцять та за сорок верст. Багато там пропаде 

людей! 

1. Як розпочинається казка? Прочитай зачин. Чи властивий такий 
зачин для казок? 

2. Хто є головними героями твору? 
3. Про що засперечалися дядько та його небіж? 
4. Кого зустріли дядько з небожем і які відповіді отримали на своє 

запитання? 
5. Проаналізуй, як могли розвиватися події після програшу небожа 

в суперечці. Прочитай продовження казки. 
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— Добре ти зробив, та ще не так, – каже ватаг. 

— Аякже? 

— Як хто викопає той кущ малини, що росте посеред города, буде вода 

на весь город. 

— О! Хто ж то й чув, хто ж то й знав, що треба це зробити!  

— Ну, а ти ж що зробив? – питає він третього. 

— Е... я такого наробив, що хай там хоч що не роблять, нічого не 

подіють! У такім-то королівстві у короля одна дочка, та я й тій 

поробив так, що хай хоч як лікують, нічого не подіють, буде наша. 

— Добре ти зробив, та ще не так. 

— А як же? 

— Хто відрубає глухого кутка та підкурить її, така буде, як і перше. 

— Хто ж то чув, хто ж то й знав, що це треба зробити! 

А чоловік сидить собі на дереві та й чує усе, що чортяки балакають. Як 

уже розлетілись чортяки, чоловік той і думає: «Може, це й правда, що вони 

казали? Піду до пана, може, й справді угачу греблю». 

Пішов. Приходить до греблі, а там пан б’є та мучить людей, щоб 

мерщій угачували. Вони, бідні, аж піт з них ллється, роблять, а воно все 

нічого не помагає. А пан знай лютує. Приходить до нього цей правдивий 

чоловік та й каже: 

— Е-е, пане! Б’єте ви людей, та ніякого з цього діла не буде. А що 

дасте мені, коли я вгачу? 

— Дам я тобі сто карбованців і ще й на придачу цих пару коней з 

коляскою і з кучером (а там і коні панові стояли). 

— Дайте ж мені людей шість чоловік та три підводи. 

— Візьми. 

Поїхали вони в ліс, зрубали ті три дерева та й поклали їх навхрест на 

греблі – так зараз і вгатили. Пан віддав йому сто карбованців і пару коней з 

коляскою та з кучером. 

Тоді той чоловік і думає: «Дай поїду ще до того города, де води нема. 

Може, й то правда, може, дам я їм води». Сів та й поїхав до того города. Не 

доїжджаючи до города кілька верст, зустрів він бабусю, що несла пару відер 

на коромислі. 

— Що це ти, бабусю, несеш? 

— Воду, синочку. 

— Дай же й мені напитись. 

— Е-е, синочку! Я ж її несу за тридцять верстов. А поки ще дійду 

додому, половину розхлюпаю; а сім’я у мене велика, пропаде без 

води. 
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— Я от приїду у ваш город, наділю водою всіх, і буде тієї води у вас 

довіку. 

Вона йому дала напитись, а сама така радісна стала, та мерщій у город 

трюшком і розказала всім городянам: їде такий чоловік, що води їм дасть. 

Городяни всі вийшли за город, назустріч тому чоловікові, з хлібом-сіллю і 

всякими подарунками. 

Як прийшов цей чоловік у город, найшов той кущ малини, що ріс 

посеред города, викопав його і потекла вода відтіль по всьому городу. 

Городяни нагородили його і грішми, і деяким добром, так що він став 

тепер багатший від свого дядька. Далі й міркує: 

— Піду ще в те королівство, де королева дочка нездорова. Може, 

вилікую її. 

Як задумав, так і зробив. Приїхав туди, прийшов до королевих хоромів, 

а люди всі такі смутні, бігають та охають. Він і питає їх: 

— Я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова. Хоч як її лікують, 

нічого не подіють; тільки я б її вилікував. 

— Е, чоловіче, куди тобі! Заморські лікарі нічого не подіють, а ти й 

поготів! 

— Усе ж скажіть королеві. 

Вони сказали королеві. Король вийшов до нього та й каже: 

— Якщо вилікуєш, нагороджу тебе так, що не буде багатшого од тебе у 

світі, ще й дочку свою віддам за тебе. 

Пішов той чоловік, подивився на неї, а вона вже й кінчається. Він узяв, 

настругав глухого кутка. Підкурив її і вона одразу подужчала так, що днів 

за три і зовсім одужала, знов стала такою, як і перше. 

Король і всі люди такі стали раді, що й не сказати. Король на радощах і 

каже тому чоловікові: 

— За те, що вилікував ти мою дочку, я її віддам за тебе, та ще, як умру 

я, ти будеш королем на моїм місці. 

Скоро й справді король помер, а на його місце став цей правдивий 

чоловік. 

Покоролював він уже кілька там літ, коли приїжджає у його 

королівство якийсь багатий купець і посилає спитати короля, чи дозволить 

він йому поторгувати у його королівстві. Король звелів йому прийти до 

нього. 

Приходить купець. Король одразу пізнав свого дядька, але не показав 

йому й виду, побалакав та й одпустив його торгувати. А своїм людям 

заказав, щоб не відпускали його додому, а щоб, як буде збиратися він їхати, 
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просили його до нього. Так і сталось. Приводять цього купця до короля, 

король і питає його: 

— З якого ти королівства? 

— З такого-то. 

— Із якого города? 

— З такого-то. 

— Як прозиваєшся? 

— Так-то. 

Тут король і признався, що він його небіж, той, що безвісти пропав. 

— Ну що, дядьку? Ти казав, що кривдою лучче жити, ніж правдою. 

Отже, ні! Ти тільки купець, а я король. Правда кривду переважила! 

— Як же це сталось? 

Той і розказав йому все, що з ним діялось: як він хотів повіситись, як 

слухав, що чортяки говорили, все, все... А напослідок навалив він усякого 

добра два кораблі та й подарував дядькові, сказавши: 

— Я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі оці два кораблі з усім 

добром. А як приїдеш у свій город, розказуй усім, що лучче жити 

правдою, аніж кривдою. 

Узяв дядько ті два кораблі з усім добром і поїхав додому. Як приїхав 

уже, стала його заздрість мучити: чого й він не король. Сумував, сумував 

він, а далі й думає: «Йду я вішатись, може, й мені так прилучиться, як 

моєму небожеві». 

Узявши мотузок, пішов у ліс на те саме місце, де хотів вішатись його 

небіж. Але цьому не так прилучилося – де не взялися чортяки, схопили його 

та й почепили на найвищій гілці. 
 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Чому небіж змушений був віддати свою худобу дядькові? Як йому 
жилося після цього? 

2. Як ти ставишся до вчинку дядька, коли він забрав у хлопця всю його 
худобу? Чи міг би він учинити якось інакше?  

3. Як зумів небіж довести дядькові, що треба жити правдою? 
4. Як у казці нагороджене добро і покаране зло? 
5. Які елементи фантастичного зустрічаються у даному творі? 

Знайдіть і зачитайте потрібні уривки. 
6. Як ти гадаєш, до якого виду слід віднести казку «Про правду та 

кривду»? 
7. Перечитай і перекажи близько до тексту уривок від слів: «А чоловік 

сидить собі на дереві…» до слів : «Тоді чоловік і думає…». 
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До словникової скарбнички 

 

 
 

 

Це цікаво знати  

 

 

 

 

Вищий пілотаж 

 
 

 

 

  

Правда – те, що відповідає дійсності, істина. 
Кривда – несправедливий учинок, щодо кого -, чого-небудь, не 

справедливе ставлення до когось, чогось; несправедливість. 
Лучче – краще. 
Небіж – син брата або сестри (про рідних, двоюрідних, 

троюрідних); племінник. 
Обривок мотузки – шматок мотузки. 
Верста (верства) – давня назва міри великих віддалей (1,06    

кілометра). 

Яр – невелика продовгувата западина з крутими прямовисними 
схилами.  

Балка – невелика продовгувата западина з пологими схилами в 
полі. 

Западина – улоговина, падина, впадина, жолоб. 
У мовленні часто вживають прислів’я та приказки.  
Запам’ятай наведені зразки усної народної творчості і скажи, 

яких персонажів казки вони стосуються:  
1. Скупому все мало.  
2. Щедрий той, хто дає непросячи. 
3. Не той убогий, що мало має, а той, хто багато жадає. 
4. За більшим поженись, та й свого рішись (позбудься). 
5. Чужа доля всім завидна.  
6. Заздрісному боком вилізе. 

 Уяви себе лінгвістом. Вислови власні міркування на тему: «Чого 
нас навчає дана казка». 

 Зверни увагу, що в українських народних казках чимало спільного 
з казками різних народів світу. Однакові казки є в українському 
та російському фольклорі: «Колобок», «Котик і півник», 
«Лисичка-сестричка», «Рукавичка» та інші. Про що це свідчить? 
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МУДРА ДІВЧИНА 
уло собі два брати – один убогий, а другий багатий. 

От багатий колись ізласкавився над бідним, що не має 

той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну 

корову, каже:  

— Потроху відробиш мені за неї.  

Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало 

корови, він і каже вбогому братові:  

— Віддай мені корову назад! Той каже:  

— Брате! Я ж тобі за неї відробив!  

— Що ти там відробив, – як кіт наплакав тієї роботи було, а то таки 

корова! Віддай!  

Бідному жалко стало своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони 

позиватися до пана. Прийшли до пана. А панові, мабуть, не схотілося 

роздумувати, хто з них правий, а хто ні,- то він і каже їм:  

— Хто відгадає мою загадку, того й корова буде.  

— Кажіть, пане!  

— Слухайте: що є в світі ситніше, прудкіше, миліше над усе? Завтра 

прийдете, скажете.  

Пішли брати. Багач іде додому та й думає собі:  

— От дурниця, а не загадка! Що ж є ситніше над панські кабани, 

прудкіш над панські хорти, а миліше над гроші? Ге, моя корова 

буде!  

Бідний прийшов додому, думав, думав та й зажурився. А в нього була 

дочка Маруся. Вона й питається:  

— Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав?  

— Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно 

й є.  

— А яка ж загадка, тату? – Маруся питає.  

— Та така: що є в світі ситніше, прудкіше, миліше над усе?   
 

 

 

 

 

Б 

1. Через що між двома братами виникла суперечка? 
2. Чи справедливим було бажання багатого брата забрати корову 

назад? 
3. До кого вони звернулись за допомогою? 
4. Чому пан загадував загадки всім позивачам?  Обґрунтуйте свою 

думку. 
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Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Установи зв'язок між загадкою та її відгадкою. Накресли в зошиті 
таблицю та заповни її. 

 

Багатий брат Загадка Бідний брат 
 ситніше  

хорти  думка 
 миліше  

 

— Е, тату, ситніше над усе – земля-мати, бо вона всіх годує й напуває; 

прудкіше над усе – думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш; а 

миліше над усе – сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все 

покидає, щоб заснути.  

— Чи ба? – каже батько. – Адже й справді так! Так же я й панові 

казатиму.  

Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає:  

— Ану, відгадали?  

— Відгадали, пане, – кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб 

собі попереду поспішить, та й каже:  

— Ситніше, пане, над усе – ваші кабани, а прудкіше над усе – ваші 

хорти, а миліше над усе – гроші!  

— Е, брешеш, брешеш! – каже пан. Тоді до вбогого: Ану, ти!  

— Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля-мати: вона всіх годує й 

напуває.  

— Правда, правда! – каже пан. – Ну, а прудкіш що на світі?  

— Прудкіш, пане, над усе – думка, бо думкою враз куди хоч 

перелетиш.  

— Так! Ну, а миліш? – питає він.  

— А миліш над усе – сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все 

покидає, щоб заснути.  

— Так, усе! – говорить пан. – Твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти 

сам це повідгадував, чи тобі хто сказав?  

— Та що ж, пане, – каже вбогий, – є в мене дочка Маруся, –  так це 

вона мене так навчила.  

Пан аж розсердився:  

— Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки 

повідгадувала! Стривай же! На тобі оцей десяток варених яєць та 

понеси їх своїй дочці: нехай вона посадить на них квочку, та щоб та 

квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка 
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зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, 

бо я дожидатиму. А не зробить, то буде лихо. 

Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає 

його:  

— Чого ви, тату, плачете?  

— Та як же мені, дочко, не плакати: ось пан дав тобі десяток варених 

яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку, та щоб вона за одну 

ніч вилупила й вигодувала курчата, а ти щоб спекла їх йому на 

снідання.  

А дочка взяла горщечок каші та й каже:  

— Понесіть, тату, оце панові та скажіть йому, – нехай він виоре, посіє 

цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він 

просо скосив, змолотив і натовк пшона годувати ті курчата, що їм 

треба вилупитись з цих яєць. 

Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже:  

— Так і так дочка казала.  

Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь 

знайшов стеблинку льону, дає чоловікові й каже:  

— Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, 

поб'є, попряде й витче сто локіт полотна. А не зробить, то буде 

лихо.  

— Іде додому той чоловік і знов плаче. Зустрічає його дочка й каже:  

— Чого ви, тату, плачете?  

— Та бач же чого! Ось пан дав тобі стеблинку льону, та щоб ти його 

вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто локіт полотна.  
 

 

 

 

Маруся взяла ніж, пішла й вирізала найтоншу 

гілочку з дерева, дала батькові та й каже:  

— Несіть до пана, нехай пан із цього дерева 

зробить мені гребінь, гребінку й днище, 

щоб було на чому прясти цей льон.  

Приносить чоловік панові ту гілочку й каже, 

що дочка загадала з неї зробити. Пан дививсь, 

дививсь, узяв та й покинув ту гілочку, а на думці 

1. Чому пан розсердився, почувши правильну відповідь?  
2. У чому полягали загадки пана?  
3. Чим відповідала дівчина на нові загадки?  
4. Як пан хотів вплинути на Марусю? 



83 

собі: «Цю одуриш! Мабуть, вона не з таких, щоб одурити»... Потім думав, 

думав та й каже чоловікові:  

— Піди та скажи своїй дочці: нехай вона прийде до мене в гості, та так, 

щоб ні йшла, ні їхала; ні боса, ні вбута; ні з гостинцем, ні без 

гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо!  

Іде знов батько, плачучи, додому. Прийшов та й каже дочці:  

— Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так.  

І розказав їй усе. Маруся каже:  

— Не журіться, тату, – все буде гаразд. Підіть купіть мені живого 

зайця.  

Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу вбула в драний 

черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла ґринджоли, запрягла в 

них цапа. От узяла зайця під 

руку, горобця в руку, одну ногу 

поставила в санчата, а другою по 

шляху ступає – одну ногу цап 

везе, а другою йде. Приходить 

отак до пана в двір, а пан як 

побачив, що вона так іде, та й 

каже своїм слугам:  

— Прицькуйте її собаками!  

Ті як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки 

погнались за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, 

поздоровкалась та й каже:  

— Ось вам, пане, гостинець. – Та й дає йому горобця.  

Пан тільки хотів його взяти, а він – пурх та й вилетів у відчинене вікно!  

А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на 

рундук та й питає:  

— Чого вам, люди добрі?  

— Та от чого, пане: ночували ми обидва на полі, а як уранці 

повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша, – один каже.  

А другий чоловік каже:  

— Ні, брехня, – моя! Розсудіть нас, пане!  

От пан думав, думав та й каже:  

— Приведіть сюди лоша й коней: до якої лоша побіжить, – та й 

привела.  

От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ті два 

хазяїни, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не 
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знає, куди йому бігти, – взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут 

робити, як розсудити.  

А Маруся каже:  

— Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть – котра 

побіжить до лошати, то та й привела.  

Зараз так і зробили. Пустили їх – так одна й побігла до лошати, а друга 

стоїть.  

Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її. 
 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
1. Чому пан вимушений був відпустити дівчину додому? 
2. Про що свідчить закінчення казки? Чим даний твір повчальний? 
3. Доведи, що поданий твір «Мудра дівчина» - казка. Визначте її вид. 
4. Прочитай казку, поділи її на частини, кожній із них дай назву 

(скласти план до казки). 
5. Накресли та заповни анкету до твору в зошиті. 

Анкета до твору «Мудра дівчина» 

Тема  

Ідея  

Герої  
 

 

До словникової скарбнички 

 

 

 

Вищий пілотаж 

 

 

  

Гребінь, гребінка, днище. 
Лікоть – міра довжини, приблизно півметра. 
Ґринджоли – сани. 
Рундук – ґанок. 
Позиватися – судитися. 

 Уяви, що тобі запропонували створити обкладинку до казки 
«Мудра дівчина». Підготуй її презентацію. 

 Склади загадку, яку Маруся могла б загадати пану. 
 Придумай продовження казки.  
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ЛЕТЮЧИЙ КОРАБЕЛЬ 
ув собі дід та баба, а в них було три сина: два 

розумних, а третій дурний. Розумних же вони й 

жалують, баба їм щонеділі білі сорочки дає, а дурника 

всі лають, сміються з нього, а він знай на печі у просі, в чорній сорочці, без 

штанців. Як дадуть, то й їсть, а ні, то він голодує. Аж ось прийшла чутка, 

що так і так: прилетів такий царський указ, щоб зібралися до царя на обід, і 

хто змайструє такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар 

дочку віддає: 

Розумні брати й радяться: 

— Піти б то, може, там, де наше щастя закотилося! Порадились, 

просяться в батька та в матері: 

— Підемо ми, – кажуть, – до царя на обід: загубити – нічого не 

загубимо, а може, там де наше щастя закотилося! 

Батько їх умовляє, мати їх умовляє... Ні! 

— Підемо, та й годі! Благословіть нас на дорогу. 

Старі, нічого робити, взяли, поблагословили їх на дорогу, баба 

надавала їм білих паляниць, спекла порося, пляшку горілки дала – пішли 

вони. 

А дурень сидить на печі та й собі проситься: 

— Піду і я туди, куди брати пішли! 

— Куди ти, дурню, підеш? – каже мати. – Там тебе й вовки з'їдять! 

— Ні, – каже, – не з'їдять, піду! 

Старі з нього спершу сміялись, а то давай лаяти. Так ні! Вони бачать, 

що з дурнем, мовляв, нічого не зробиш, та й кажуть: 

— Ну, йди, та щоб ти вже й не вертався й щоб не признавався, що ти 

наш син. 

Баба дала йому торбу, наклала туди чорного черствого хліба, пляшку 

води дала й випровадила його з дому. Він і пішов. 

Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда: такий сивий дідуган, борода 

зовсім біла аж до пояса. 

— Здорові, діду! 

— Здоров, сину! 

— Куди йдете, діду? 

А той каже: 

— Ходжу по світу, з біди людей виручаю. 

— А ти куди? 

Б 
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— До царя на обід. 

— Хіба ти, – питає дід, – умієш зробити такий корабель, щоб сам 

літав? 

— Ні, – каже, – не вмію! 

— То й чого ж ти йдеш?  

— А бог його знає, – каже, – чого! Загубити не загублю, а може, там 

моє щастя закотилося. 

— Сідай же, – каже, – та спочинеш трохи, пополуднуємо. Виймай, що 

там у тебе в торбі. 

— Е, дідусю, нема тут нічого, самий черствий хліб, що ви й не вкусите. 

— Нічого, виймай! 

От дурень виймає, аж з того чорного хліба такі стали паляниці білі, що 

він ізроду й не їв таких; сказано, «як у панів». 

— Ну що ж, – каже дід, – як його, не пивши, полуднувати? Чи немає 

там у тебе в торбі горілки? 

— Де б вона в мене взялась? Тільки води пляшка! 

— Виймай! – каже. 

Він вийняв, покуштував – аж там така гарна горілка стала! 

— От бач, – каже дід, – як бог дурнів жалує! 

От вони розіслали свитки на траві, посідали, давай полуднувати. 

Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі за хліб, за горілку та й 

каже: 

— Ну, слухай, сину: йди ж тепер ти в ліс, та підійди до дерева, та 

перехрестися тричі, й удар сокирою в дерево, а сам мерщій падай 

ниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить; тоді – каже, – тобі 

корабель збудується, а ти 

сідай на нього й лети куди 

тобі треба, по дорозі бери кого 

б там не стрів. 

Дурень подякував дідові і 

розпрощався; дід пішов своєю 

дорогою, а дурень пішов у ліс. 

От увійшов у ліс, підійшов до 

дерева, цюкнув сокирою, упав ниць та 

й заснув. Спав-спав... Коли це за який 

там час чує – хтось його будить: 

— Уставай, уже твоє щастя 

поспіло, вставай! 

Дурень прокинувся, коли гляне – 
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аж стоїть корабель: сам золотий, щогли срібні, а вітрила шовкові так і 

понадимались – тільки летіти! От він, недовго думавши, сів на корабель, 

той корабель знявся й полетів... Як полетів та й полетів — нижче неба, вище 

землі – й оком не зглянеш! 

Летів-летів, коли дивиться: припав чоловік на шляху до землі вухом та 

й слухає. Він і гукнув: 

— Здорові, дядьку! 

— Здоров, небоже! 

— Що ви робите? 

— Слухаю, – каже, – чи вже позбирались до царя на обід люди. 

— А хіба ви туди йдете? 

— Туди. 

— Сідайте зі мною, я вас підвезу. 

Той сів. Полетіли. 

Летіли-летіли, коли дивляться: іде 

чоловік шляхом – одна нога за вухо 

прив'язана, а на одній скаче. 

— Здорові, дядьку! 

— Здоров, небоже!  

— Чого ви на одній нозі скачете? 

— Того, – каже, – коли б я відв'язав 

другу, то за одним  

ступнем увесь би світ переступив. А я, – 

каже, – не хочу... 

— Куди ж ви йдете? 

— До царя на обід. 

— Сідайте з нами. 

— Добре. 

Той сів, знов полетіли. 

Летіли-летіли, коли дивляться: стоїть на дорозі стрілець і приціляється 

з лука, а ніде не видно ні птиці, нічого. Він крикнув: 

— Здорові, дядьку! Куди ви цілитеся, що не видно ні птиці, нічого? 

— То що, що не видно? То вам не видно, а мені видно! 

— Де ви її бачите! 

— Ет! – каже. – Там, за сто миль, сидить на сухій грушці! 

— Сідайте з нами! 

Він і сів. Полетіли. 

Летіли-летіли, коли дивляться: іде чоловік і несе за спиною повен 

мішок хліба. 
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— Здорові, дядьку! 

— Здоров! 

— Куди ви йдете? 

— Іду, – каже, – добувати на обід хліба. 

— Та в вас і так повен мішок! 

— Що тут цього хліба? Мені й на один раз поснідати не стане. 

— Сідайте з нами! 

— Добре! 

Сів і той. Полетіли. 

Летіли-летіли, коли дивляться, ходить чоловік коло озера, мов чогось 

шукає. 

— Здорові, дядьку! 

— Здоров! 

— Чого ж ви тут ходите? 

— Пити, – каже, – хочеться, та ніяк води не знайду. 

— Та перед вами ж цілісіньке озеро, чому ви не п'єте? 

— Ет, що тут цієї води! Мені й на один ковток не стане. 

— Так сідайте з нами! 

— Добре! 

Він сів, полетіли. 

Летіли-летіли, коли глянуть, аж іде чоловік у село й несе куль соломи. 

— Здорові, дядьку! Куди це несете солому? 

— У село, – каже. 

— Ото! Хіба в селі нема соломи? 

— Е, – говорить, – та не така! 

— А хіба це яка? 

— А така, – каже, – що яке б душне літо не було, а тільки розкидай цю 

солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг. 

— Сідай з нами! 

Той сів, і полетіли далі. 

Летіли-летіли, коли дивляться: іде чоловік у ліс і несе в'язку дров за 

плечима. 

— Здоров, дядьку! 

— Здоров! 

— Куди ви дрова несете? 

— У ліс. 

— Ото! Хіба в лісі нема дров? 

— Чому нема? Є, – говорить, – та не такі. 
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— А які ж? 

— Там, – каже, – прості, а це такі, що як тільки розкидати їх, так зараз 

же де не візьметься військо перед тобою! 

— Сідайте з нами! 

І той згодився, сів, та й полетіли. 

Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід. А там 

серед двору столи понаставлені й понакривані, бочки меду та горілки 

повикочувані – пий, душе, їж, душе, чого забажаєш! А людей, – сказано, – 

півцарства зійшлось. 

Дурень прилетів із товариством на тім кораблі, спустився в царя перед 

вікнами, повиходили вони з корабля й пішли обідати. 

Цар дивиться у вікно – аж щось прилетіло на золотім кораблі. Він 

лакеєві і каже: 

— Піди спитай, хто там золотим кораблем прилетів! 

Лакей пішов, подивився, приходить до царя: 

— Якась, – каже, – мужва обідрана! 

Цар не вірить: 

— Як, – каже, – можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли! Ти, 

мабуть, не допитався. 

Взяв та й пішов сам між люди. 

— Хто, – питає, – тут на цім кораблі прилетів? 

Дурень виступив: 

— Я! – каже. 

Цар як подивився, що в нього свиточка – латка 

на латці, штанці – коліна повилазили, то аж за 

голову взявся: «Як-таки, щоб я свою дитину та за 

такого холопа видав!». 

Що його робити? І давай йому загадки 

загадувати. 

— Піди, – каже на лакея, – скажи йому, що хоч 

він і на кораблі прилетів, а як не добуде води 

живущої й  цілющої, поки люди пообідають, то не то 

царівни не віддам, а оце меч – а йому голова з плеч! 

Лакей і пішов.  

А Слухало, той самий, що припав до землі вухом, підслухав, що цар 

казав, то й розказав дурневі. Дурень сидить на лаві (такі лави кругом столів 

пороблено) та й журиться: не їсть, не п'є. Скороход побачив: 

— Чому ти, –  питає, –  не їси? 

— Де вже мені їсти! І в пельку не йде. 
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І розказав – так і так. 

— Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув води 

живущої й цілющої... Як я її добуду? 

— Не журись! Я тобі дістану! 

— Ну, гляди! 

Приходить лакей, дає йому царський наказ; а він уже давно знає, як і 

що. 

— Скажи, – говорить, – що принесу! 

От лакей і пішов. 

А Скороход відв'язав ногу від вуха та як махнув,— так в одну мить і 

набрав води живущої й цілющої. 

Набрав, утомивсь. «Ще, – думає, – поки обід, вернуся, а тепер сяду під 

млином, відпочину трохи». 

Сів та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його нема. Дурень сидить ні 

живий ні мертвий. «Пропав!» – думає. 

Слухало взяв, приставив до землі вухо – давай слухати. Слухав-слухав. 

— Не журись! – каже. – Під млином спить, вражий син! 

— Що ж ми будемо тепер робити? – каже дурень. – Як би його 

збудити? 

А Стрілець каже: 

— Не бійся: я збуджу! 

От як нап'яв лук, як стрельне – як торохне стріла в млин, аж тріски 

полетіли... Скороход прокинувсь – мерщій туди! Люди обід тільки що 

кінчають, а він приносить ту воду. 

Цар – що робити? Ну загадувати другу загадку: як із'їсть із своїм 

товариством за одним разом шість пар волів смажених і сорок пічок хліба, 

тоді, каже, віддам мою дитину за нього, а не з'їсть, то от мій меч – а йому 

голова з плеч! 

Слухало й підслухав та й розказав дурневі. 

— Що ж мені тепер робити? Я й одного хліба не з'їм! – каже дурень. 

Та й знов зажурився – аж плаче. А Об'їдайло й каже: 

1. Куди і з якою метою зібралися йти розумні брати, а за ними і 
дурень? 

2. Як провели синів у дорогу батьки? 
3. З ким дурень зустрівся по дорозі? Які чудесні перетворення 

сталися з черствим хлібом і водою? 
4. Як з’явився у хлопця летючий корабель?  
5. Хто з дурнем прилетів до царя на обід? 
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— Не плач, я за вас усіх поїм, і ще буде й мало. Приходить лакей: так і 

так. 

— Добре, – каже, – нехай дають! 

От нажарили дванадцять биків, напекли сорок пічок хліба. Об'їдайло як 

зачав їсти – усе дочиста поїв, ще й просить: 

— Ех, – каже, – мало! Хоч би ще трошки дали!..  

Цар бачить, що він такий, – знову загадав загадку, щоб сорок 

сорокових кухлів води випив за одним духом і сорок сорокових кухлів вина, 

а не вип'є – «мій меч – його голова з плеч!» 

Слухало підслухав – розказав; дурень плаче. 

— Не плач! – каже Обпивайло. – Я, – 

каже, – сам вип'ю, ще й мало буде. 

От викотили їм по сорок сорокових кухлів 

води й вина. Обпивайло як узяв пити, всі до 

каплі видув ще й підсміює. 

— Ех, – каже, – мало! Хоч би ще трохи – 

ще б випив. 

Цар бачить, що нічого з ним не вдіє, та 

думає: «Треба його, вражого сина, зо світу 

звести, а то він мою дитину запакує!» От і 

посилає до дурня лакея: 

— Піди скажи, що казав цар, щоб перед 

вінцем у баню сходив. 

А другому лакеєві загадує, щоб пішов сказав, щоб баню чавунну 

напалили: «Так він сякий-такий зажариться!». Грубник натопив баню – так і 

пашить: самого чорта, мовляв, можна зжарити! 

Сказали дурневі. От він іде в баню, а за ним слідком іде Морозко з 

соломою. Тільки що ввійшли в баню, аж там такий жар, що не можна! 

Морозко розкинув солому – й відразу так стало холодно, що дурень насилу 

обмився, та швидко на піч, та там і заснув, бо намерзся-таки добре! Вранці 

відчиняють баню, думають — тільки з нього попілець зостався, аж він 

лежить на печі; вони його й збудили: 

— Оце, – каже, – як міцно спав! 

Та й пішов із бані. 

Доповіли цареві, що так, мовляв, і так: на печі спав, і в бані так 

холодно, наче цілу зиму не топлено. Цар засмутився дуже: що його робити? 

Думав-думав, думав-думав... 

— Ну, – каже, – як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою 

дочку за нього, а не дістане, то от «мій меч – йому голова з плеч!» 



92 

А сам думає: «Де таки простому мужикові полк війська добути? Я цар, 

та й то!..». 

От і дав наказ. 

Слухало й підслухав, і розказав дурневі. Дурень знову сидить та й 

плаче: 

— Що мені тепер робити на світі? Де я того війська добуду? 

Іде на корабель до товариства: 

— Ой, виручіть, братця! Виручали не один раз з біди і тепер виручіть! 

А то пропав я на світі!.. 

— Не плач! – каже той, що ніс дрова. – Я тебе виручу. 

Приходить слуга: 

— Казав, – каже, – цар, як поставиш завтра на ранок  цілий полк 

війська, тоді твоя царівна! 

— Добре, зроблю! – каже дурень. – Тільки, – каже, – скажи цареві, як 

не віддасть ще й тепер, то я його війною повоюю й силою царівну 

візьму. 

Уночі повів товариш дурня в поле й поніс з собою в'язку дров.  Як 

почав ті дрова розкидати, як почав розкидати, то що кине – то й чоловік, що 

кине – то й чоловік! І такого  війська набралось, господи! На ранок 

прокидається цар – аж чує: грають. Він питає: 

— Що там так рано грає? 

— То, – кажуть, – той своє військо муштрує, що на золотім кораблі 

прилетів. 

Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, та звелів його покликати до себе. 

...А дурень такий став, що його й не пізнаєш: одежа на ньому так і сяє: 

шапочка золота, а сам такий гарний, що боже! Веде він своє військо, сам на 

воронім коні попереду, за ним старшина... Підступив під палац: 

— Стій! – крикнув. 

Військо у лаву стало – як перемите! Він пішов у палац; цар його 

обіймає, цілує. 

— Сідай, мій зятю любий! 

Вийшла й царівна; як побачила – аж засміялась, який у неї гарний 

чоловік буде! От їх швидко й повінчали, такий бенкет задали, що аж до неба 

дим пішов. 

 

 

 

1. Як зустріли товаришів у царському палаці? 
2. Які загадки загадав їм цар? Чим смішать вони нас? 
3. Чи вдалося виконати цареві завдання? Як саме? 
4. Що засуджується, а що схвалюється в казці? 
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Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
1. Пофантазуй, назвіи та опиши речі, пристрої, які б тобі хотілося 

мати в майбутньому і яких ще немає тепер (про які можна тільки 

якість продуктів, попереджав би про небезпеку їх уживання, якісь 

мріяти). Наприклад, охоронець здоров’я, який би говорив людині про 

шкідливі дії, явища та радив, як цьому запобігти. 

2. Перестав пункти плану відповідно до тексту казки. 

План: 

 Зустріч дурня з сивим дідуганом. 

 Перша загадка царя. 

 У чавунній лазні. 

 Пасажири летючого корабля. 

 На чолі війська. 

 Брати вирушають у дорогу. 

 Друге і третє завдання, що загадане царем. 

3. Розглянь ілюстрації до казки, підбери до них підписи з тексту 

казки. 

     

4. Пригадай казки народів світу з подібним сюжетом. 
 

 

Виконай завдання мудрої сови 
1. Знайди у тексті підтвердження або заперечення таких прислів’їв: 

«Роби добро – добро й буде», «Робиш добро – не кайся, робиш зло – 
зла й сподівайся», «Дружба та братство – найбільше багатство», 
«Друзі пізнаються в біді». 

2. Знайди у тексті казки вислови, що казка українська. 
3. Відгадай кросворд: 

1) Які казки розповідають нам про героїв, що наділені силою, 
розумом і долають різні пригоди?  

2) Які казки розповідають про життя добрих і поганих людей? 
3) Як називаються казки ,створені письменником? 
4) Додай пропущене слово у прислів’я  «_____ вчить як на світі 

жить». 
5) Хто в українських народних казках найчастіше обдурює казкових 

персонажів? 
6) Що на світі наймиліше? 
7) Хто з героїв казки «Про правду і кривду» тричі повторював: 
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8) «Добре ти зробив, та щось не так». 
Ключове слово: Як називається одним словом усна народна творчість? 

 
 

 

Вищий пілотаж 

 
 

Назва казки «Чарівні 
числа» 

Казковий 
зачин 

Казкова 
кінцівка 

Казкові 
слова 

Фантастич
не у казці 

«Про правду і 
кривду» 

     

«Мудра 
дівчина» 

     

«Летючий 
корабель» 

     

 

 Уклади збірочку казок про тварин. На останній сторінці 
розмісти словничок, у який запиши тварин, що діють у казках, 
та які риси характеру людей вони уособлюють. 

 Накресли і заповни в зошиті таблицю. Зроби висновки про  
особливості вивчених народних казок. 
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ІЗ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ 

Ознайомившись із матеріалом, ти  

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 про особливості будови 
казки 

 що таке прислів’я і 
приказки і чим вони 
відрізняються між 
собою 

 про цікаві моменти з 
життя та творчості 
Леоніда Глібова 

 розрізняти види 
загадок, відгадувати їх; 

 самостійно складати 
загадки; 

 називати види 
прислів’їв і приказок; 

 коментувати 
особливості поетичних 
загадок Леоніда Глібова. 

 логіку відгадування 
загадок; 

 дотепність і 
мудрість прислів’їв і 
приказок; 

 роль казкових 
елементів, гумору, 
пестливих слів у 
поетичних загадках 
Леоніда Глібова. 

 

Згадай вивчене 

 Що таке усна народна творчість? 

 Які жанри фольклору ти знаєш? 

 Які з фольклорних жанрів є малими за обсягом? 
 

 

ЗАГАДКИ 
агадки з давніх часів були веселою грою розуму й 

уяви, а вміння розгадувати їх вважалося ознакою 

кмітливої людини. Кожна загадка – це художній 

опис, яскраве зображення загаданих предметів і явищ. 

Саме слово загадка вказує на те, що цей жанр 

фольклору потребує від людини розуму та вміння думати, адже, гадка – це 

думка. 

Загадка – своєрідний і дуже давній жанр усної народної творчості. У 

сиву давнину загадкам надавали магічного значення, бо вони були пов’язані 

з вірою наших предків у магію слова.  Залежність людини від явищ природи 

й, зокрема, від диких тварин була тоді така велика, що людині доводилося 

пристосовуватися до них. Деяких тварин через страх називали непрямими 

іменами, а інших – умовними. Для цього використовували не ім’я, а 

опис.(Наприклад, ведмідь – той, хто відає (знає) мед.) 

З 
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Отже, з одного боку, звичка давати речам дві назви – пряму та умовну, 

а з другого, допитлива спостережливість, що схоплювала найхарактерніші 

ознаки речей, створили ту високу образність загадок, що чарує нас донині. 

У загадках виражено спостереження народу над явищами людського 

життя й природи, відбито його досвід та мудрість, вміння образно мислити. 

Саме життя постійно ставило перед людиною загадки, а людина прагнула їх 

розгадати. Щоб відгадати, потрібно вміти зіставляти життєві явища на 

основі їх спорідненості чи подібності, оскільки предмети в загадках 

описуються в переносному значенні. Наприклад: 

Біжить свинка, 

Вирізана спинка, 

Оглянеться назад, 

А й сліду не знать.  

Це – човен. Але в загадці він не називається прямо, а описується за 

характерними ознаками: форма у вигляді тулуба свинки, але з вирізаним 

заглибленням; на поверхні води човен не залишає сліду. Отже, в основі 

загадки лежить перенесення ознак одного предмета на інший за подібністю.  
 

 

До словникової скарбнички 

 

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
1. Розглянь малюнки 

       
Стоїть півень на току у червонім ковпаку. (мак) 

 

 

 

 

  

Метафора (від грецьк. metaphora – перенесення) – перенесення рис 
одного предмета на інший на основі подібності. 

1. Опиши предмети, зображені на малюнках. Що подібне є в 
зовнішньому вигляді півня і маку?  

2. Які слова в загадці вказують на цю подібність?  
3. Що допомагає відгадати цю  загадку? 



97 

Загадки охоплюють майже весь людський світ, усю природу, усе 

господарське, виробниче, родинне життя людини. Народ пам’ятає старі 

загадки і весь час складає нові, у яких відображає свої спостереження за 

новими явищами життя. Цей жанр усної народної творчості відомий в усіх 

народів світу і має багато спільних рис. 
 

 

Це цікаво знати  

 

 

Більшість загадок фольклорні, але є й авторські, створені 

письменниками. Вони можуть бути написані як прозовою, так і віршованою 

мовою.  
 

 

До словникової скарбнички 

 

 

 

 

 

Прочитай виразно загадки, скориставшись пам’яткою 

1. Вийшла звідкись гарна дівка, на нiй стрiчка-
семицвiтка; а де з річки воду брала, там коромисло 
зламала  

2. Що то за гість, що тепло їсть? 
3. Всі його люблять, всі його чекають, а хто 

подивиться – кожен скривиться.  
4. Доки батько народився, син по світу находився. 
5. Червоний гість дерево їсть.  
6. Що то за очі: одне світить удень, а друге опівночі? 

Українська загадка: «Поле не міряне, вівці не лічені, пастух 
рогатий». 

Російська загадка: «Поле не меряно, стадо не считано, пастух 
рогатый». 

Білоруська загадка: «Поле не змерано, бидло не злічано, пастух  
рогатый». 

Особливості виразного читання загадок 

1. Загадки читаються (промовляються) в уповільненому темпі. 
2. Логічними наголосами й паузами виділяються слова, які 

передають у прихованій формі ознаки задуманого предмета. 
3. Інтонація визначається змістом загадки. 
4. Вираз обличчя при читанні хитруватий i водночас 

доброзичливий. 

Алгоритм роботи 

1. На який предмет схоже? Із чим можна порівняти? Яким іншим 
словом назвати? 

2. Які має характерні ознаки? Чим відрізняється від інших? 
3. Яка риса є найхарактернішою? 
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7. Розстелений кожушок, на нім посіяний горошок.  
8. Коли нема – чекають, коли прийду – тікають.  
9. Живе – лежить, помре – біжить.  
10. Срібний кинджал у хаті полежав i зовсім розтав. 
11. Прийшов хтось, узяв щось, пішов би за ним – та не знаю, за ким. 
12. Якого поля не можна зорати, на якому полі не можна каміння полічити?  
13. Хто боком спить, а лежачи їсть?  
14. Хто родиться з бородою?  
15. Повзун повзе, на базар голки везе.  
16. Без рук, без ніг, а по землі ходить.  
17. Є крила, а не літає.  
18. Хто із води виходить сухим?  
19. Кругом бочки бігають клубочки. 
20. Сидить у куточку і тче сорочку. 
21. Двічі родиться, а раз умирає.  
22. Під землею птиця кубло звила і яєць нанесла. 
23. Сидить баба на грядках вся закутана в хустках. 
24. В земляній сиджу коморі, а коса моя надворі.  
25. Має шкір сім, витискає сльози всім.  
26. Зубів не має, а кусає.  
27. Батько синів тисячі має, кожному шапочку справляє.  
28. Зимою спить, а влітку шумить.  
29. Без вікон, без дверей повна хата людей. 
30. Білі зуби маю, та усі ховаю, довгі коси маю, та не заплітаю.  
31. Круглий, як куля, зелений, як трава, червоний, як кров, солодкий, як 

мед.  
32.  Хто ранком ходить на чотирьох ногах, удень – на двох, а ввечері – на 

трьох?  
33.  Ношу їх багато років, а кількості їх не знаю.  
34. Два братики через дорогу живуть, а один одного не бачать.  
35. Якби не було його, не сказав би нічого.  
36. Книги читають, а грамоти не знають, своїх очей не мають, а 

бачити світ допомагають.  
37. Два ряди сорочок, а між ними фартушок.  
38. Солоне, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золото. Коли б 

угадати, та менше його знати!  
39. Без рук, без ніг, а всіх вкладає в ліжко.  
40. Все життя один одного наздоганяють, а обігнати один одного не 

можуть.  
 

Відгадки 

1. Веселка. 2.Мороз. 3. Сонце 4. Вогонь i дим. 5. Вогонь. 6. Сонце та місяць.  
7. Небо i зорi. 8. Дощ. 9. Сніг. 10. Бурулька. 11. Вітер. 12.Зоряне небо.  
13. Свиня. 14.Цап. 15. Їжак. 16. Змія. 17. Риба. 18. Качка, гусак.  
19. Квочка та курчата. 20.Павук. 21. Птах, метелик. 22. Картопля.  
23. Капуста. 24.  Морква. 25. Цибуля. 26. Кропива. 27. Дуб і жолуді.  
28. Дерево. 29. Огірок, гарбуз. 30. Кукурудза. 31.Кавун. 32. Людина.  
33. Волосся. 34. Очі. 35. Язик. 36. Окуляри. 37. Зуби і язик.  
38. Сльози.39. Сон. 40. Ноги. 
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Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Дай відповіді на запитання 
 Що таке загадка? 
 Коли виникли загадки? 
 Про що складаються загадки? 
 Чому в загадках більшість слів не треба сприймати буквально? 

 
2. Закінчи речення 

 Народ складав загадки для того, щоб … 
 Щоб відгадати загадку, треба … 
 Слово загадка походить від … 
 Перенесення рис одного предмета на інший на основі подібності 

називається… 
3. Склади схему 

 
 4. Робота з таблицею 

 Опрацюй таблицю, доповни самостійно дібраними прикладами 
Художня форма загадки Приклад 

У вигляді запитання Що сходить без насіння? (Сонце) 

Принцип протиставлення Рідке, а не вода, біле, а не сніг? (Молоко) 

Називання ознак, характеристик Тонкий, довгий, у траві не знайти. (Волос) 

Порівняння з іншим предметом Круглий, як м’яч, зелений, як трава,червоний,  

як трава, солодкий, як цукор. (Кавун) 

Метафоричний опис предмета Один баранець пасе тисячі овець. (Місяць і 

зірки) 
 

 5. Робота в парах 
 Перероби речення так, щоб вони стали загадками: 

- Білий сніг, наче пухнаста вата, вкриває чорну землю. 

- Соняшник, як хлопець в зеленім картузі, на одній стоїть нозі, за сонечком 
повертається, з ним завжди вітається. 

- У їжачка стільки голочок, як на небі зірочок.  
 

 

Вищий пілотаж 

 

Творче завдання «Складаємо загадку» 

 Склади власну загадку про: 
сніг (або інше явище природи), осінь (або іншу пору року), лисичку, 
вовка, зайця, парасольку, ялинку, книжку, цукерку, овочі або 
фрукти, школу, учителя, дзвінок, телевізор, комп’ютер, телефон. 
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Виконай завдання мудрої сови 

«Наука в загадках» 

1) Летів гурт голубів, i стояли дуби; як сядуть по два – один дуб гуляє, 
як сядуть по одному – то дуба не вистачає. Скільки було голубів i 
дубів? 

2) У млині було вісім мішків, на кожному мішку сиділо по дві миші, 
прийшов мельник з котом, скільки тепер стало ніг?  

3) П’ять копачів за 5 годин викопують 5 м канави. Скільки копачів за 
100 годин викопають 100 м канави?  

4) Скільки квітів у вазі, якщо всі з них, окрім двох – троянди, усі, окрім 
двох – тюльпани, і всі, окрім двох – маргаритки?  

5) Ішло дві матері i дві дочки. Знайшли три яблука i поділились. 
Кожній дісталось по одному. Як так вийшло?  

6) З «ч» над морем я літаю, 
З «г» у машинi я буваю, 
З «м» мене ти одягаєш, 
З «л» собак породу знаєш.  

7) Якщо iз «з» це візьмеш слово, – 
Великий дощ впаде раптово. 
Коли ти «з» на «с» заміниш, – 
Між фруктами її зустрінеш.  

8) На небі одна, на землі немає, у баби дві, у дівки немає.  
9) З «в» його у полi, в лiсi, 

Юний друже, стережися. 
З «ш» вiн зовсiм не страшний – 
З нього що завгодно ший.  

10) З «д» спiваю, веселю, 
З «в» я рибки наловлю. 

 Відгадки «Наука в загадках» 

1) Чотири голуби i три дуби. 2) Дві ноги мельника. 3) П’ять  копачів. 
4) Три. 5) Ішли бабуся, дочка, онука. 6) Чайка, гайка, майка, лайка.  
7) Злива, слива. 8) Лiтера «Б». 9) Вовк, шовк. 10) Дудка, вудка. 

 

 

 Знайди 7 оленів на 
картині-загадці Стівена 
Гарднера. 
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ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ 

Народ скаже, як зав’яже. 
 

Згадай вивчене 

 Прочитай  уривок з казки. Як називається ця казка? Яке значення 

виділеного словосполучення? Як називається таке сполучення слів? 

Той каже:  

- Брате! Я ж тобі за неї відробив! 

- Що ти там відробив, – як кіт наплакав тієї роботи було, а то 
таки корова! Віддай! 

 Які прислів’я та приказки  пам’ятаєш? 

 

езліченні скарби усної народної творчості. Пісні, 

думи, казки, перекази, легенди, прислів’я, приказки, 

загадки в художній формі відображають усі сторони 

життя народу з давньої давнини і до наших днів. 

Прислів’я та приказки хоча й належать до малих жанрів усної народної 

творчості, але мають усі ознаки і особливості справжнього мистецтва. У 

них відображено багатовікову мудрість народу, образність, правдивість, 

передано спостереження за довколишнім світом, горе та радість, мрії та 

прагнення людини. Вони охоплюють різні сфери людського життя: родина, 

дружба, сусідство, дозвілля, правда і неправда, праця та неробство, любов 

та зрада, щастя та горе, рідний край, природа та господарська діяльність. 
 

 

 

 

Прислів’я виникли дуже давно. Сама назва вказує на те, що прислів’я 

вживаються «при слові», тобто підтверджують певні думки, явища, події, 

повчають, застерігають, дають поради. Прислів’я – лаконічний крилатий 

народний вислів, у якому у художній формі виражено повчальний життєвий 

досвід і мудрість народу. Прислів’я використовують для того, щоб у чомусь 

переконати слухачів, закликати до чогось; що-небудь схвалити чи засудити, 

висміяти тощо. Прислів’я легко сприймаються і запам’ятовуються. 

Наприклад: «Праця чоловіка годує, а лінь марнує»; «Наука в ліс не веде, а з 

Н 

1. З’ясуй, із скількох частин складається більшість прислів’їв; як 
вони пов’язані між собою?  

2. Знайди антонімічні пари. Які слова вжиті в прислів’ях у 
переносному значенні? 
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лісу виводить»; «Рідна сторононька мати, а чужа – мачуха»; «Любиш 

їздити - люби і саночки возити». 

Отже, будова прислів’їв відзначається симетричністю, поділом на 

частини, що римуються між собою. Зазвичай прислів’я будують на 

протиставленні. 

Близькою до прислів’я є приказка. Прислів’я відображає узагальнені 

факти, приказка конкретизує факти, відзначає окремі явища.  

Приказка – стислий крилатий народний вислів, близький до прислів’я, 

але без властивого йому повчального значення. Коли прислів’я має дві 

частини, то приказка складається з однієї.  Порівнюючи прислів’я з 

приказкою, народ каже: «Приказка цвіт, а прислів’я – плід».  

Науковці вважають, що більшість прислів’їв та приказок були створені 

народом до ХVІІ ст. Цей жанр фольклору виробився у багатьох народів 

світу і має багато спільних рис. Кожен народ по-своєму називає ці мудрі 

вислови. Так, східні народи  величають їх «квітами мови», «нанизаними 

перлами»; англійці, французи, італійці – «плодами досвіду». Такі 

порівняння недаремні, адже в них, справді, і краса, і досвід, і мудрість 

народу. 
 

 

Це цікаво знати  

 

Порівняно з іншими видами фольклору прислів’я і приказки мають 

свої специфічні особливості:  

- узагальнення народного досвіду; 

- повчальність, стислість і ємкість висловленої думки; 

- влучність і поетичність; 

- використання слів у прямому і переносному значеннях. 

Прислів’я Приказки 
Чужими руками жар загрібати легко. Чужими руками жар загрібати. 
Язик без кісток, що хоче лопоче. Язик без кісток. 
За двома зайцями поженешся – жодного 

не впіймаєш. 
Ганятися за двома зайцями 

Люди, які знають багато прислів’їв і приказок і вживають їх у своєму 

мовленні, – надзвичайно цікаві співрозмовники, тож, почувши дотепний 

вислів, намагайтеся запам’ятати його.  
 

Українське прислів’я: «Яке дерево, такий клин, який батько, 
такий син». 

Російське прислів’я: «Каково дерево, таков и клин, каков отец, 
таков и сын». 

Білоруське прислів’я: «Якое дрэва, такі і клін, які бацька, такі 
сын». 
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До словникової скарбнички 

 

 

Прочитай виразно прислів’я та приказки, скориставшись пам’яткою 

1. Бджола мала, а й та працює. 
2. Діло майстра величає! 
3. Добрий початок – половина діла. 
4. Маленька праця краще за велике безділля. 
5. Не одежа красить людину, а добрі діла. 
6. В гурті і комар сила. 
7. Де незгода, там часто шкода. 
8. Добре ім’я – найкраще багатство. 
9. Дерево міцне корінням, а людина – друзями. 
10. Друга за гроші не купиш. 
11. З добрим дружись, а лихого – стережись. 
12. Як прийде туга, пізнаєш друга. 
13. Слово не стріла, а глибоко ранить. 
14. Хто мовчить, той двох навчить. 
15. Від теплого слова і лід розмерзається. 
16. Межи людьми будь людиною. 
17. Своя земля і в жмені мила. 
18. За рідний край життя віддай. 
19. Кожен край має свій звичай. 
20. Кожна травичка на своєму корені росте. 
21. Людина без вітчизни, як соловей без пісні. 
22. Материн гнів, як весняний сніг: рясно випаде, та скоро 

розтане. 
23. Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько. 
24. Яблучко від яблуні недалеко відкотиться. 
25. Хто вчиться змолоду, той у старості не знає голоду. 
26. Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає, що 

каже. 
27. З неба хліб не падає. 
28. Терен груш не родить. 
29. З миру по нитці – голому сорочка. 

Особливості виразного читання прислів’їв  

1. Прислів’я читаються дещо уповільнено. 
2. Найважливіші слова виділяються за допомогою логічного 

наголосу. 
3. Інтонація визначається змістом прислів’я. 
4. Вираз обличчя при читанні може бути захопленим, радісним, 

гнівним, насмішкуватим тощо, в залежності від змісту прислів’я. 

Наприклад 

Добрий початок – / половина діла. // (Інтонація розповідна, 
говоримо спокійно) 

Де таке бачено, / щоб родила нива / ледачому? // (Інтонація 
запитальна, насмішкувато) 

Зробив діло – / гуляй сміло! // (Інтонація оклична, бадьоро). 
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30. Скупий удвоє платить, а лінивий два рази робить. 
31. Стид хоч і не дим, а очі виїсть. 
32. Ситий голодного не розуміє. 
33. Правда – як олія, скрізь наверх випливає. 
34. Брехня стоїть на одній нозі, а правда – на двох. 
35. Не шукай красоти, а шукай доброти. 
36. Умілому всяка робота легка. 
37. У страху очі великі. 
38. Менше обіцяй – більше роби. 
39. Не знаючи броду, не лізь у воду. 
40. Не кажи гоп, доки не перескочиш. 

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Дай відповіді на запитання 
 Що таке прислів’я? 
 Чим відрізняються прислів’я від приказок? 
 Про що складаються прислів’я та приказки? 

2. Закінчи речення 
 Прислів’я та приказки роблять мовлення людини … 
 Прислів’я  використовують для того, щоб … 
 Прислів’я та приказки називають «золотими зернами народної 

мудрості» тому, що … 
3. Створення діаграми «Кола Вена» 

Визнач, що спільне, а що відмінне у жанрі «прислів’я» та 
«приказка», об’єднавши кола і записавши однакове у спільній їх 
частині, а різне – в частині, що не є спільною  для цих кіл. 

 
 

 4. Склади схему. Добери до кожної тематичної групи приклади. 

 

 

 5. Робота в парах 
 Пригадай прислів’я та приказки із словами рука, нога, серце, палець, голова. 
 Віднови текст прислів’їв та приказок, увівши в них необхідні за змістом слова. 

Дай … волю, то заведе в неволю. 
Розумна …, та дурневі дісталась. 
Попав … у небо – аж бомкнуло. 
За дурною … і … нема спокою. 
Легко чужими … людям допомагати. 

приказка прислів’я 

Тематичні групи прислів’їв  
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Вищий пілотаж 

1. Творче завдання «Краса і мудрість прислів’їв та приказок» 
(складання твору за прислів’ям). 

Алгоритм роботи 

1. Обери прислів’я, яке тобі подобається і зміст якого ти добре розумієш. 
2. Згадай ситуації, у яких можливе використання цього прислів’я. 
3. Розкрий зміст прислів’я, скориставшись планом та опорними словами й 

фразами поданими нижче (використовуй не всі з них, а лише ті, які тобі 
потрібні і підходять за змістом). 

4. Напиши твір спочатку на чернетці, зроби самоперевірку і лише потім охайно 
перепиши в зошит. 

ПЛАН 

1. Вступ. (Назвати зміст прислів’я, яке треба розкрити, визначити його тему). 
2. Основна частина. (Визначити головну думку прислів’я, пояснити, що засуджує 

або чого навчає дане прислів’я, підтвердити свою думку прикладами із життя). 
3. Висновки.  

ОПОРНІ СЛОВА ТА ФРАЗИ 

Вступ 
У народі кажуть: «….». Українське прислів’я навчає: «…». «…», – говорить народне 

прислів’я. Не випадково, що в давнину старі люди повчали: «…» 
Основна частина 

Здавна народ шанував (засуджував) … Життя людини неможливе без … У 
сучасному житті є величезна кількість прикладів … З давніх часів з великою 
повагою ставляться до … Наші предки вірили (виховували, пам’ятали) … Якщо ми 
будемо пам’ятати про це, то … 

Висновки 
Якщо всі усвідомлять, що …, то наше життя … Я вважаю, що… 

 

 2. Установи відповідність між російськими та українськими 
прислів’ями: 

 

Українське Російське 
1. Бог не попустить – свиня не вкусить 1. Языком молоть – не дрова колоть. 
2. Розумна голова, та дурневі дісталась 2. На всяк роток не накинеш платок. 
3. Скорий поспіх – людям посміх 3. Жизнь прожить – не поле перейти. 
4. Поки баба спече книші, в діда не стане 
душі 

4. Проголодается – хлеба достать 
постарается. 

5. Сім баб - сім рад, а дитя безпупе. 5. Что имеем – не храним, а потерявши – 
плачем. 

6. Де борошно, там порошно. 6. Есть, да не про вашу честь. 
7. Кожен Івась має свій лас. 7. Насильно мил не будеш. 
8. Пильнуй свого носа, а не чужого проса. 8. Наш постріл везде поспел. 
9. Ні в тин ні в ворота. 9. Легок на помине. 
10. Поганому виду нема стиду. 10. Грозилась синица море поджечь. 
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 3. Установи відповідність між англійськими та українськими 
прислів’ями та приказками: 

 

Англійське Українське 
1. A cat with nine lives 1. Вночі усі кішки сірі 
2. A dog in the manger 2. Буря в склянці води 
3. A friend in need is a friend indeed 3. Друг пізнається в біді 
4. A storm in a tea-cup  4. Собака на сіні 
5. All cats are grey in the dark 5. Живучий, як кішка 

 

 4. Добери до поданих прислів’їв народів світу українські, які б 
відповідали їм за змістом. Зроби висновки, що цінують люди в 
різних куточках світу? Що треба враховувати під час перекладу 
прислів’їв та приказок на іншу мову? 
- Любиш солодке – терпи гірке (арабське). 
- Брехня швидко на майдан виходить (болгарське). 
- Ситий думає, що всі навкруг нього також ситі (грузинське). 
- Не знаючи курсу, не піднімай вітрила (італійське). 
- Яка країна, такі в ній і звичаї (румунське). 
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ЛЕОНІД ГЛІБОВ 
 

еонід Іванович Глібов – відомий поет і байкар. 

Леоніда Глібова називали пестливим ім'ям Льолик, 

він змалку любив доглядати за квітами. Зверніть 

увагу: був маленьким хлопчиком, а переймався не 

іграми й пустощами, як більшість у цьому віці, а 

дбав про красу – значить, умів бачити красу. Його 

називали королем квітів, а знайомі й родичі, 

вітаючись, казали йому: «Здоров був, Льолику, 

квітчастий королику!» А ще Льолик мав доступ до 

багатої бібліотеки пана, у якого працював його 

батько, тому для малого хлопчика був відкритий 

світ книжки.  

Митець написав багато творів для дітей, серед 

них – байки, вірші й віршовані загадки. Свої твори 

для дітей він підписував псевдонімом Дідусь 

Кенир (цим прізвиськом називали батька Л.Глібова, який колись купив 

співучу пташку канарку). Дитячі твори письменник друкував у журналі 

«Дзвінок», кожний номер якого діти чекали з нетерпінням. 
 

 

Химерний, маленький, 

Бокастий, товстенький 

Коганчик удавсь; 

У тісто прибрався. 

Чимсь смачним напхався, 

В окропі купавсь. 

На смак уродився, 

Ще й маслом умився, 

В макітрі скакав… 
 

Недовго нажився, 

У дірку скотився, 

Круть-верть- та й пропав. 

Хотів був догнати –  

Шкода шкандибати: 

А нуте лиш ви! 

«То ж, діду коханий, 

Вареник гречаний!» –  

Кричить дітвора. 

Чому не вгадати! 

Л 
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Лови не лови! 

А як його звати – 

Лінуюсь сказати, 

Не бігать  шукати 

Такого добра. 
 

 

 

ХТО РОЗМОВЛЯЄ? 
«Ой я бідна удовиця, – 

Стала хникать жалібниця, – 

Он калина, – їй не так! 

Кажуть, пісні їй складають, 

А про мене забувають, 

І ніхто ніде ніяк!..». 

«Стій лиш! Слава не брехуха, –  

Обізвалась джеркотуха, – 

Розбирає, що і як! 

От я славі догодила, 

Кашку діточкам варила, 

А тобі не вдасться так». 
 

 

Це цікаво знати  

 

 

 

До словникової скарбнички 

 

 

 

ЩО ЗА ПТИЦЯ? 
Між людьми, як пташка в’ється,  

У людей і їсть, і п’є;  

Ходить старець, просить, гнеться, 

А у неї, всюди є. 
 

  

Леонід Глібов був майстром у створенні акровіршів. Що це за жанр?  
Акровірш – це віршований твір, у якому початкові літери кожного 

рядка утворюють якесь слово або фразу. У Леоніда Глібова утворене 
слово чи фраза є відгадкою до загадки. 

Осока – багаторічна рослина, що росте у вологій місцевості (на 
болоті чи біля  річки). Ця рослина непоказна.  
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ХТО СЕСТРА І  БРАТ? 
«Глянь на мене, вітрику, чи гарно прибралась? 

Рано до схід сонечка росою вмивалась, 

Є у мене листячко, пахучії квіти, 

Чому ж мені , вітрику, ой чом не радіти? 

Краще в полі нашому над мене немає, 

Аж до моря славонька про мене літає, 

Із моєї сипанки смачна страва буде, 

Поливку і маслечко дадуть добрі люди!» 

«Рівна, сестро милая, нам доля з тобою,- 

Обізвався ратичок десь за бороною,- 

Скрізь по людях склалася і про мене слава, 

Он і в полі, вітрику, кипить моя страва». 

 

До словникової скарбнички 

 

 

ХТО ВОНА? 
Лиха зима сховається, 

А сонечко прогляне, 

Сніжок води  злякається, 

Тихенько тануть стане, –  

І здалеку бистренько 

Вона до нас прибуде, 

Кому-кому любесенько, 

А діткам більше буде. 
 

 

 

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Знайди в акровірші «Що за птиця?» порівняння. Якими рисами муха 
близька до птаха? 

2. Як ти розумієш слова: «...а у неї всюди є» в акровірші «Що за птиця?» 
3. Чи варто осоці порівнювати себе з калиною в акровірші «Хто 

розмовляє»? Чому? 

Просо – рід однолітніх трав'янистих рослин родини тонконогових. 

1. Чим акровірш відрізняється від звичайного вірша? 
2. Який акровірш Л. Глібова тобі найбільше сподобався? Чим саме? 
3. Що таке порівняння? Якими бувають порівняння? 
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4. Чи смачно Л.Глібов описав вареник у загадці «Химерний, маленький...»? 
Які ще українські страви ти знаєш? 

5. Випиши з акровірша «Хто сестра і брат?» пестливі слова. Яку роль 
вони відіграють у цьому творі? 

6. Установи відповідність між назвою твору та уривками з них: 
 

 

 

Це цікаво знати  

 

 

Вищий пілотаж 

1. Склади три загадки, використавши порівняння. Запропонуй 
відгадати їх своїм однокласникам. 

 

Уривок Назва твору 
1 Чимсь смачним напхався,  

В окропі купавсь... 
2 От я славі догодила,  

Кашку діточкам варила... 
3 Між людей, як пташка, в'ється, 

У людей і їсть, і п'є... 
4 Сніжок води злякається,  

Тихенько тануть стане... 

А) «Химерний, маленький...»  
Б) «Хто розмовляє?»  
В) «Що за птиця?»  
Г) «Хто сестра і брат?»  
Д) «Хто вона?» 

Порівняння 

У художніх творах, особливо в загадках, часто 
використовується прийом порівняння. Порівняння – художній 
вислів, у якому один предмет чи явище зіставляється з іншим, 
чимось схожим на нього. 

Наприклад:  
Біле, як сорочка, 

а пухнасте, як квочка, 
Крил не має, а гарно літає. 

Що це за птиця, що сонця боїться? 
У першому рядку вже відомої тобі загадки використано два 

порівняння – як сорочка і як квочка. За кольором сніг подібний на 
сорочку, яка здавна в українців була білою, за формою і на дотик – 
на квочку, яка має круглу форму і ніжна, м'яка, пухнаста. 

У фольклорі поширені порівняння: дівчина, як зоря; парубок, 
як явір. Найчастіше порівняння вводяться словами як, наче, ніби, 
мов, немовби. Будь уважним, іноді ці сполучники пропускають,  
наприклад: Книги – морська глибина (І. Франко). Тут мається на 
увазі, що книги, як морська глибина. 

Бувають і заперечні порівняння, у них використовується 
заперечна частка не, наприклад: 

То ж не маки червоненькі – 
То козаки молоденькі (Нар. пісня). 

Рідше порівнянням виступає іменник у формі орудного 
відмінка: дивитися вовком (дивитися, як вовк).    
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ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАРОДУ 

ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ 

Історія — свідок минулого, світло 
істини, жива пам’ять, учитель життя, 
вісник старовини. 

Цицерон 

 

Ознайомившись із матеріалом, ти  

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 літературні жанри; 
літопис не тільки 
історичний документ, а 
й літературний твір 

 висловлювати власне 
ставлення до 
прочитаного; 
показувати, як 
відображаються в 
літописах дійсні 
історичні події та 
відлуння фольклору в 
них 

 значення літератури 
для всебічного 
розвитку людини; 
різницю між 
історичними 
документами й 
літературними 
творами 

 

Згадай вивчене 

 Поясни слова Максима Рильського: "Хто не знає свого минулого, той не 

вартий свого майбутнього" 

 Які літературні жанри ти знаєш? 

 Що таке усна народна творчість? 

 Які історичні події минулого тобі відомі? 

 

исокий розвиток культури Київської Русі мав міцне 

підґрунтя, створене попередниками: розвинену 

писемність, образне бачення явищ, уміння 

трансформувати в мистецькі образи історичні події та 

персоналії. Звичайно ж, наша історія 

закарбована в усній народній творчості, але 

фольклорні твори не завжди можна вважати 

джерелом достовірної інформації. Адже ми 

знаємо, що зразки усної народної творчості 

сповнені народної фантазії та 

перебільшення. Прагнення до змін зумовило 

формування унікального явища – літератури 

В 
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періоду Київської Русі. Світло на нашу минувщину проливають перші 

книжки, вік яких тисяча років. 

Опісля християнизації Київської Русі починає швидко розвиватись 

книжна справа. 

Князь Ярослав Мудрий наказав перекладати й переписувати книги: 

«зібрав багато писців і перекладав з грецького на слов’янське письмо, і 

списали книги много». З часом кількість таких фахових переписувачів 

значно збільшилася. Готова до читання книга цінувалася дуже дорого. 8 

гривень коштував один молитовник, а в той же час ціле село можна було 

купить за 50 гривень. 

Довго й ретельно виготовляли обкладинку книги. Як правило, 

оправляли її в тонко стругані дошки, покриті шкірою, оздоблювали 

золотом, сріблом і дорогоцінним камінням, майстерно виготовляли різні 

орнаменти. 

Накопичення книжок дуже скоро привело до заснування при 

митрополії у Києві першої відомої на Русі бібліотеки, про яку згадує 

літопис від 1037 року.  
 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

Питання Відповідь 

Як відтворювалося історичне минуле в усній 
народній творчості? 

Я знаю…  

Які твори проливають світло на нашу 
минувщину?  

Перші… 

Коли починається швидкий розвиток книжної 
справи? 

Опісля… 

 

 

До словникової скарбнички 

 

Назва «літопис» походить від структури літопису, де твори починались 

зі слів «в літо». Літописи – це найдавніший вид літератури, що являє собою 

розташовані в часовій послідовності оповіді про історичні події. Це важливі 

пам’ятки літератури, цінні джерела для дослідження слов’янської історії з 

давніх часів до XVIII століття включно. У них розповідається про 

походження східних слов’ян, зародження у них державної влади, про 

політичні, економічні та культурні взаємини між собою та з іншими 

Літо́пис — історико-літературний твір на Русі, у якому оповідь 
велася за роками (хронологія). Писалися переважно 
церковнослов’янською мовою, з численними вкрапленнями місцевої 
лексики. В деяких країнах подібні давні твори мають назву 
«хронічки», які писалися, як правило, латиною. 
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народами тощо. Літописи одночасно є як історичними документами, так і 

художніми творами. У різні часи виникло кілька різновидів літописів: 

• княжі літописи, що укладалися, як правило, у центрі князівств; 

• місцеві літописи, які створювалися в інших містах та монастирях; 

• козацькі літописи, що виникли як своєрідні хронічки визвольних 

змагань козацтва. 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
Питання Відповідь 

Дай визначення поняття 
«ЛІТОПИС» 

- це найдавніший… 

Особливості літописів - одночасно є, як… 
Різновиди літописів - в різні часи виникло кілька 

різновидів літописів: _____ 

 

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ 
(Уривки) 

«ТРИ БРАТИ — КИЙ, ЩЕК, ХОРИВ І СЕСТРА ЇХНЯ ЛИБІДЬ» 
 

 

Це цікаво знати  

 

 

оли ж поляни жили особно i володiли родами 

своїми, – бо й до сих братiв iснували поляни i 

жили кожен iз родом своїм на своїх мiсцях, 

володiючи кожен родом своїм,— то було три 

брати: одному iм’я Кий, а другому – Щек, а третьому – Хорив, i сестра їх – 

Либiдь. I сидiв Кий на горi, де нинi узвiз Боричiв, а Щек сидiв на горi, яка 

нинi зветься Щекавицею, а Хорив – на третiй горi, од чого й прозвалася вона 

Хоривицею. Зробили вони городок, на честь брата їх найстаршого назвали 

його Києвом. I був довкола города лiс i бiр великий, i ловили вони звiрину. 

Були ж вони мужами мудрими й тямущими i називалися полянами. Од них 

ото i поляни в Києвi й до сьогоднi…». 

«…К 

Літописна оповідь подає легенду про заснування Києва братами 
Києм, Щеком та Хоривом і їхньою сестрою Либіддю. Автор заперечує 
версію, що назва Київ пішла від перевізника Кия. Як доказ, наводить 
те, що Кий ходив до грецького царя, і той приймав його з почестями, 
як знатну людину. Літопис фіксує і те, що племена на Русі говорили 
однією мовою, а північні племена, які платили їм данину – кожне 
своєю. 
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Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
1. Робота в парах 

- Про що розповідається у літописі?   
- Назви головних героїв твору. 
- Детально перекажи літопис. 
- Що нового ти дізнався? 

2. Виконання тесту на співвідношення. 
 

Ім’я  Деталь 
1) Кий А) Сестра в них була 
2) Щек Б) Сидів на горі, де тепер узвіз Боричів 
3) Хорив В) На третій горі, і від нього прозивається Хоревицею 
4) Либідь Г) Сидів на горі, яка зветься нині Щекавицею 

Дехто говорить, що Кий був перевізником через Дніпро, тому й 

говорили: «На перевіз на Київ». Але простий перевізник не ходив би до 

Царгорода. Кий князював у своєму роду й ходив до грецького царя, який 

зустрічав його з великими почестями.  

Коли повертався Кий, то прийшов на Дунай і поставив там невеликий 

городок – Києвець. Хотів там осісти, але навколишні племена не дали. 

Повернувся Кий до свого міста, жив там і помер, як і й інші його брати та 

сестра. Після смерті братів став їхній рід князювати у полян, а в древлян, 

дреговичів, словен, половців та інших племен були свої князі. Руською 

говорили поляни, древляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, 

бужани, які потім стали зватися волинянами. Інші ж народи, які платять 

данину Русі, – чудь, меря, весь, мурома, черемиси, мордва, перм, печора, ям, 

литва, коре – говорять своїми мовами й живуть у краях північних». 
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Це цікаво знати  

 

1. Що спільного  у цих двох оповідях?  
2. Чим відрізняються вони? 

План для співставлення: 
1. Автор. 
2. Герої. 
3. Посада. 
4. Події. 

Постать в історії 

Князь Святослав Ігорович був єдиним 
сином князя Ігоря та княгині Ольги. Зростав 
він і виховувався у традиціях, які залишили 
йому його гідні попередники. Мати 
Святослава, мудра княгиня Ольга, 
посвящала його в таємниці європейської 
політики та дипломатії. Тому молодий 
князь Святослав і отримав від своїх предків 
у спадщину широкий розмах, відвагу, уміння 
переживати знегоди й перемагати в 
скрутних умовах. Але якщо одна частина 
його натури рвалася до далеких походів, до 
підкорення чужих земель, то інша – 

зв’язувала його з рідною землею, веліла бути 
чуйним до потреб своєї батьківщини. Усі 
роки свого князювання він провів не в Києві в 
палатах, а в походах зі своїми воїнами.  
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Це цікаво знати  

 
 

 

  

Ось що писав про князя Святослава літописець Нестор: «Він 
ходив на ворога зі стрімкістю барса; в походах не возив із собою ні 
казанів, ні обозів; харчувався кониною або м’ясом диких звірів, яке пік 
на вугіллі; не боявся ні холоду, ні непогоди; спав у походах без шатра 
під відкритим небом, підстеливши під себе кінський пітник, а під 
голову – сідло; якщо ж ішов на ворога, то ніколи не нападав на нього 
зненацька, а завжди заздалегідь попереджав: «Іду на ви!». 

1. Яку характеристику ти можеш дати князю Святославу , 
прочитавши фрагмент з легенди «Постать в історії. Князь 
Святослав Ігорович»? 

Постать в історії 

Володи́мир Святосла́вич (більш відомий 
як Володимир Великий, давньоруською – 
Володимѣръ Свѧтославичъ) – великий князь 
Київський (979–1015 рр.), правитель і 
хреститель Київської Русі. Представник 
варязької династії Рюриковичів. 
Наймолодший син київського князя 
Святослава Хороброго. Онук київської княгині 
Ольги, батько київського князя Ярослава 
Мудрого. Молодший брат і наступник 
київського князя Ярополка Святославича. 
Князь новгородський (969–977 рр., 980–
988 рр.). Першим із руських князів розпочав 
карбувати власну монету. Заснував 
фортифіковані міста – Володимир (988 р.), 
Володимир-на-Клязьмі (990 р.), Переяслав 
(992 р.) та інші. Помер у Берестовському 
палаці за Києвом. Канонізований 
Католицькою і Православною церквами як 
рівноапостольний святий. 
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«ВОЛОДИМИР ВИБИРАЄ ВІРУ» 
 

 

Це цікаво знати  

 

 

 

До словникової скарбнички 

 

 

 літо 986-го прийшли з Волги болгари 

магометанської віри, кажучи: 

– Ти, князю, мудрий і розумом тямущий, а 

закону не знаєш; повіруй у наш закон і поклонися 

Магометові. 

Володимир спитав: 

– Яка ж ваша віра? 

– Віруємо Богу, а Магомет нас учить: не їсти свинини, не пити вина, 

зате після смерті, каже, можна жити в розкоші. Дасть Магомет кожному по 

сімдесят вродливих жінок, і вибере одну найвродливішу, і покладе на неї 

вроду всіх, та й буде йому жоною. І хто на цьому світі бідний, то буде й на 

тому, – і всяку іншу лжу говорили. 

Володимир слухав їх, бо й сам любив жінок. Та ось що йому було 

нелюбо: не їсти свинини й заборона пити. І він сказав: 

– Русі єсть веселіє пити, не можемо без того бути. 

Потім прийшли іноземці з Рима й звернулися з такими словами: 

– Ми прийшли від Папи Римського. Говорить тобі Папа так: “наша віра 

– світло; ми поклоняємося Богу, який сотворив небо і Землю, зорі й місяць, і 

всяке дихання живе. А ваші боги – то просто дерево”. 

Володимир спитав їх: 

– У чому ж заповіт ваш? 

Вони відповіли: 

– Поститися кріпко. Смиряти дух і тіло своє. 

«…У 

Літопис розповідає про те, що Володимир мріяв про сильну державу 
із єдиною вірою, яка б об'єднала весь народ. Він придивлявся до всіх 
послів, розпитував про їхню віру, намагався обрати найкращу, ту, яка 
б згуртувала, зробила державу та владу сильною. 

Бояри – представники вищого прошарку суспільства в Київській 
Русі. 

Гудити – виявляти несхвальне ставлення до кого-, чого-небудь, 
висловлювати невдоволення. 
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Володимир їм сказав: 

– Ідіть, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього. 

Дізнавшись про те, прибули хозарські євреї і сказали Володимирові: 

– Ми чули, що приходили болгари і німці, кожен навчаючи тебе своєї 

віри. Німці вірують у того, кого ми розп’яли, а ми віруємо в триєдиного 

Бога нашого Авраама, Ісаака та Іакова. 

Володимир спитав: 

– Де ваша земля? 

Вони ж сказали: 

– Розгнівався Бог на батьків наших і розсіяв нас по всіх країнах за наші. 

гріхи, а землю нашу віддав християнам. 

Володимир на це промовив: 

– Як же інших учите, коли самі відкинуті Богом і розсіяні? Якби любив 

вас Бог і закон ваш, то не були б ви розсіяні по чужих землях, чи ви і нам 

того хочете? 

Потім прислали греки до Володимира свого філософа, і той звернувся 

до князя з такими словами: 

– Ми, греки, віруємо в Бога нашого Ісуса Христа. Він ходив по землі, 

проповідував Царство Небесне, а його розп’яли на хресті. Та Ісус воскрес і 

сказав учням своїм, що 

повернеться з неба на 

землю і буде судити 

живих і мертвих, 

кожному воздасть по 

заслугах його: 

праведникам – Царство 

Небесне, рай і радість без 

кінця, безсмертя, а 

грішникам – муки в пеклі 

й кипіння в смолі. Така буде кара тим, хто не вірить Богові нашому Ісусові 

Христові: будуть горіти в огні, хто не хреститься. 

І, закінчивши слово своє, філософ показав Володимиру запинало, на 

якому було намальовано судилище Господнє і тих стовплених грішників, 

які бредуть у пекельний вогонь, і праведників, тих, які у веселощах духу 

вступають до раю. 

Володимир же, зітхнувши, сказав: 

– Добре тим, хто праворуч, – у раю, горе тим, хто ліворуч, – у пеклі. 

Філософ промовив: 

– Якщо хочеш з праведниками стати праворуч, хрестись. 
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Володимиру запала в серце думка ця, однак він сказав: 

– Почекаю ще трохи, – бо хотів розвідати більше про всі віри. 

І вручив Володимир грецькому філософові багаті дари й відпустив 

його з великою честю». 
 

 

 

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Заповни таблицю: 
Завдання Відповіді 

Віра болгар Ми віруємо в триєдиного… 
Віра іноземців з Рима  Не їсти… 
Віра хазарських євреїв Поститися… 
 Віра греків Віруємо в Бога… 

 

 

Вищий пілотаж 

1. Склади сенкан до слова «Володимир»: 
План роботи: Зразок. 

Іменник 1.Володимир 
Два прикметники 2. Мудрий, далекоглядний 
Три дієслова 3. Дбає, впроваджує, розбудовує 
Смислове речення 4. Змінив світогляд нашого народу 
Висновок 5. Великий 

 

 

  

1. Яка віра найбільше припала до душі князю Володимиру?  
2. Через що він відхилив інші віри? 
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Слово Олеся без золота, без каменю, без 
хитрої мови світить нам і світитиме 
нашим нащадкам, як діамант людської 
щирості, що його неможливо ні 
затьмарити, ні сховати… 

Дмитро Павличко 

 

Ознайомившись із матеріалом, ти  

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 про історичне минуле 
народу, шанобливе 
ставлення до заповітів 
наших предків та 
осмислення їх 
виконання 

 про життя і творчість 
Олександра Олеся, про 
давньоруських князів 

 ро драматичний твір і 
його побудову, 
гіперболу 

 виразно й усвідомлено 
читати поезії, визначати 
засоби поетичної мови, 
висловлювати власні 
міркування; 

 виразно в особах читати 
драму-казку «Микита 
Кожум`яка»; 

 виокремлювати в драмі-
казці найнапруженіші 
епізоди 

 зв'язок історичного 
минулого з 
сучасністю 

 

Згадай вивчене 

 Літопис - це… 

 Уяви, що ти опинився у славному граді Києві  за часів Київської Русі. Тебе 

вийшли привітати відомі київські князі. Визнач, про якого з князів йде 

мова: 

Дружина князя Ігоря I, 
київська княгиня, 
канонізована Православною 
Церквою. Помстилась за 
загибель чоловіка жорстокою 
розправою 945 року над 
деревлянами, які його вбили. 
Правила Руссю в роки 
неповноліття свого сина 
Святослава. Перша з руських 
князів прийняла 
християнство ще до 
хрещення Русі. 

«Я-князь-воїн, прибив 
щита на воротах 
Візантії!». Це був 
мужній, войовничий 
князь із лицарською 
вдачею, що провів усе 
своє правління у 
війнах, охопивши 
своїми походами 
грандіозну територію 
в Європі й Азії.  
 

988-го року охрестив Русь: 
«Послав посланців своїх по 
всьому городу, говорячи: 
«Якщо не з`явиться хто 
завтра на ріці-багатий, чи 
убогий, чи старець, чи раб,-
то мені той противником 
буде…». А на завтра 
вийшов я з попами на 
Дніпро. І зійшлося людей 
без ліку, і влізли вони у 
воду, а попи, стоячи, 
молитви творили… 
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ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ 
 

оет – завжди казкар», – сказав якось М. Рильський. 

Справді, казковий погляд на світ породжує щемне 

відчуття його краси, спонукає людину до творчості. 

Саме таке сприйняття дійсності було притаманне поетові Олександру 

Олесеві (справжнє прізвище – Олександр 

Іванович Кандиба), який народився 5 грудня 1878 

року в містечку Білопілля, що на Сумщині. 

Тут, серед краси природи, працьовитих і 

співучих жителів краю, минало його дитинство, 

тут він навчався спершу в початковій школі, 

потім у двокласному училищі. Проте найкращими 

спогадами юнацьких літ було перебування 

Олександра в селі Верхосулля. Саме сюди 

привозили його щоліта, аж поки хлопчикові не 

виповнилося тринадцять років, разом із сестрами 

Галею та Марусею до дідуся Василя, котрий прищепив малому Сашкові 

почуття людяності, щирості, справедливості.  

В одинадцять років Олександр втратив батька (той трагічно загинув). 

Виховувати дітей продовжувала мати – Олександра Василівна, яка навчила 

сина ще в чотирирічному віці читати. 

П'ятнадцяти років Олександр вступив до хліборобської школи містечка 

Дергачі, що неподалік від Харкова. Фахові дисципліни його цікавили 

менше, зате наполегливо працював хлопчина над вивченням мов. Музика 

слова настільки заполонила юнака, що бажання писати вірші дедалі 

міцнішало. І сімнадцятирічний Олександр виносить на суд друзів написані 

українською та російською мовами свої перші поетичні спроби, які вміщує 

в рукописному журналі «Комета».  

Двадцять п'ять років Олександр Олесь пробув за кордоном, працював 

як дипломат у Будапешті, а згодом – у Празі, де і помер 22 липня 1944 року, 

змучений самотністю на чужині, війною, звісткою про смерть у концтаборі 

Заксенгаузен сина Олега, тяжкою хворобою печінки. 

 

 

«П 

1. Яке справжнє прізвище Олександра Олеся? 
2. У якому журналі були вміщені перші поетичні спроби О. Олеся? 
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Ще з дитинства Олександра Олеся манив театр. Часом узимку, щоб 

подивитися якусь п`єсу, він долав двадцять верств (верста-1.06 км). Це 

непереборне захоплення театром певним чином визначало й  обдарування 

поета- він зіграв десятки ролей у самодіяльному театрі, створив цілу низку 

драматичних етюдів, тісно спілкувався з театральними діячами. Щоправда, 

сценічна доля його творів не завжди була щасливою. Але театр він любив 

не менше, ніж поезію. 

Серед драматичного доробку автора-драма-казка «Микита 

Кожум`яка», написана за мотивами народних казок. Але вона особлива, бо є 

твором драматичним.  
 

 

Це цікаво знати  

 
 

 

Це цікаво знати  

 

Драматичний твір і його будова 

Казка Олександра Олеся «Микита Кожум`яка» належить до 
особливої групи творів, які призначено для вистави на сцені. Такі 
твори називають драматичними. У них немає мови оповідача. 
Картину життя та характери дійових осіб у такому творі 
автор розкриває через розмови дійових осіб або їхні дії. Герої 
драматичного твору розмовляють між собою, розповідають 
про події, які відбулися раніше або поза сценою, міркують 
наодинці вголос про щось важливе. Слова дійової особи, з якими 
вона звертається до іншої дійової особи в драматичному творі 
називають реплікою. 

Автор у драматичном творі не помітний. Він описує вигляд 
сцени, іноді додає короткі портрети дійових осіб або вставляє 
зауваження. Такі додаткові зауваження й пояснення в 
драматичному творі називають ремарками. Ремарки в тексті 
завжди виділено іншим шрифтом. Вони допомагають творцям 
театральної вистави правильно зрозуміти, як поставити твір 
на сцені, а читачеві – уявити героїв та їхні дії, міміку, жести.  

Драматичний твір поділяється на дії. Кожна нова дія 
відбувається в іншому місці або в ній беруть участь інші особи. 
Дії поділяються на яви, або сцени чи картини. Ява – це частина 
драматичного твору, пов`язана з появою на сцені або виходом з 
неї дійової особи.  

Герой української народної казки Кирило Кожум`яка, виробляючи 
шкіри, став дуже сильним. І коли знадобилася його допомога, він 
сміливо виступив проти Змія, котрий кривдив народ. Такий же герой 
п`єси-казки Олександра Олеся - Микита. І у тебе є змога порівняти два 
різні за жанром твори-епічний (розповідний) та більш напружений 
драматичний із його особливостями. 
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МИКИТА КОЖУМ'ЯКА 
Казка в чотирьох картинах 

 ДІЙОВІ ОСОБИ: 

Микита Кожум'яка. 

Гонець. 

Батько, він же Дід. 

Воєводи. 

Князь. 

Сини. 

Княгиня. 

Парубок. 

Князівна. 

Старий дід. 

Джура. 

Діти. 

Дівчина. 

Дівчинка. 

Посланець. 

Юрба. 

КАРТИНА ПЕРША 

Палати Князя 

Дівчина 

Сумний наш Князь, сумний наш 

Князь, 

Лягли йому на чоло хмари, 

Неначе ждуть нас знов удари, 

Неначе знов орда знялась... 

Княгиня 

Ах, я так серцем не боліла, 

Коли орда в степах кипіла, 

І він з мечем і на коні 

Літав орлом між ворогами, 

А кров червоними квітками 

Цвіла на дикім бур'яні. 

Тепер же я горю в огні, – 

Невже віддати мушу Змію 

Дочку мою, красу, надію, 

Сама згубити її мушу? 

Ах, краще б взяв мою він душу... 

Дівчина 

Лишіть! Послухайте мене: 

Ще, може, лихо і мине. 

Ще, може, найдеться в державі 

Юнак хоробрий, молодий, 

Що й сам повернеться у славі 

І вславить трон ваш золотий. 

Хай Змій віки уже лютує, – 

Всьому на світі край свій є... 

Княгине! Серце моє чує, 

Що Змія лицар той уб'є! 

Княгиня 

Покинь свої химерні мрії 

І в очі правді подивись: 

Прийшла черга – і смерть надії, 

І не змагайся, і корись... 

От так колись черга настане, 

І згину я, і згинеш ти... 

Дівчина 

Чому ж увесь народ не встане 

Страшного ката розп'ясти?! 

Хай має він залізні руки, 

Хай має безліч він голів, 

Нехай страшні народні муки, – 

А ще страшніш народний гнів. 

Княгиня 

Мовчи... Бо й стіни мають вуха!.. 

І що, коли нас Змій підслухав, – 

Удвох загинем в одну мить! 

Дівчина 

Ах, в серці кров моя кипить! 

Коли б Князівну врятувати, 

Я б не боялась самострати... 
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Княгиня 

У тебе серце золоте... 

Мовчи!.. Здається, хтось іде... 

(Дівчина, угледівши на порозі 

Князя, виходить.) 

Князь 

Недобрі знов у тебе очі... 

Чому?! Від сліз? Не спала ночі? 

Тому моя й журба подвійна... 

Княгиня 

Ні, Князю мій! Ні, я спокійна. 

Князь 

Спокійна... ти... А де ж вона? 

Княгиня 

Сидить в задумі край вікна 

І в простір дивиться кудись... 

А очі слізьми налились... 

Князь 

Невже країна вся байдужа?.. 

Невже у нас немає мужа 

Палкого серцем, молодого, 

Який би зваживсь на двобій, 

Невже не знайдеться нікого 

В державі нашій молодій?! 

(Входить Джура.)  

Князь 

Що сталось, Джуро? Чийсь гонець? 

Джура 

Атож! Від Змія посланець. 

(Князь до Княгині.) 

Князь 

Іди собі в свої покої. 

Княгиня 

Ах, не минути долі 

злої... (Виходить.) 

Князь 

Хм! Посланець?!. Від Змія... Клич! 

Джура 

Такий він чорний, як та ніч!.. 

Такий зубатий та окатий... 

Князь 

Дарма!.. Іди, зови в палати! 

Посланець (входить) 

Наш пан, великий володар Землі й 

самого пекла цар, 

Прислав мене тобі сказати, 

Що мусиш ти Дочку віддати. 

Лишає він тобі три дні... 

Оце сказать звелів мені. 

А що мені сказати Пану, – 

Кажи, бо так я не одстану. 

Князь 

За три дні відповідь я дам... 

Яку – твій Пан почує сам. 

Посланець 

Гляди! Накличеш ще біду... 

Дивися сам... Так я 

піду. (Виходить.) 

Князь 

Щоб нарешті ката-гада 

Наш позбавився народ, 

Джуро, скликать воєвод! 

Нині ввечері нарада! 

Джура 

Воєводи надворі 

Ходять, радяться, міркують, 

А у Змія на горі, 

Кажуть, зранку бенкетують. 

(Пішов.) 

Князь 

...Відчуваючи зарані, 

Що у них бенкет останній!.. 

Княгиня (входить) 

Що, пішов? 

Князь 

Пішов, здається. 

Княгиня 

Як у мене серце б'ється! 
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Що ж було тут, розкажи. 

Князь 

Та нічого... Залиши! 

Мусить бути те, що буде... 

Княгиня 

Як горять у мене груди!.. 

Келих випитий до дна... 

Вся отрута... (Побачила князівну.)  

Ах, вона! 

Князівна (входить) 

Мамо, тату! Не журіться!.. 

Ви навколо подивіться: 

Смерть зливається з життям, 

Розцвіт тут, занепад там... 

Хай я згину в пащі Змія, 

Та в мені живе надія, 

Що загине й він колись, 

І потоки людських сліз 

Згодом висохнуть росою... 

Княгиня 

Доню, донечко, з тобою 

Хтось навік розлучить нас... 

Чи ж коли настане час, 

Що тебе угледжу знову 

І голівоньку шовкову 

Знов до серця притулю, 

Чи, напоєна журбою, 

Тільки сльози розіллю, 

Сиву голову схилю? 

Князь 

Ні, до зброї, до двобою! 

Зараз скличу воєвод 

І, коли вони, безсилі, 

Схилять голови похилі, 

Підніму я весь народ – 

Або більше я не Князь! 

Джуро! Слухати наказ: 

Всі столи єдвабом вкрити, 

Воєвод цю мить просити.  

КАРТИНА ДРУГА 

Велика світлиця в палатах Князя.  

За столами сидять воєводи. 

 Князь 

Воєводи, в горі, в тузі 

Вас, мої і слуги, й друзі, 

Скликав я на раду днесь... 

Я не сам, народ увесь 

Просить вас пораду дати, 

Як державу врятувати, 

Як скрутити Змія злість, 

Бо він всіх нас переїсть. 

Ви згадайте, скільки кращих 

Вояків пропало в пащі, 

Скільки в розквіті дівчат 

Йде щороку з наших хат. 

За яку, скажіть, провину 

Мусим ми платить данину?! 

За що кров з нас смокче Змій? 

Воєводи, на двобій! 

Що черга Дочці, – байдуже, 

Хай моя Княгиня тужить, 

Все дарма... Але неволі 

Мусим крикнути: «Доволі!» 

Досить нам зубів і лап! 

Хто не бореться, той раб! 

Перший воєвода 

Мусим ми скоритись долі – 

Вітром гнеться й дуб у полі. 

Другий воєвода 

Гнулись ми, та досить гнутись – 

Час до вітру обернутись!.. 

Третій воєвода 

Правда! Час підставить груди: 

Хай що буде, те і буде! 

Мусить статися двобій. 

Четвертий воєвода 

Хай загине лютий Змій! 

П'ятий воєвода 
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Мусить край настати Змію! 

Князь 

Бачу, слухаю, радію. 

Але хто себе і зброю 

Вкриє славою ясною?! (Тиша.) 

Другий воєвода 

Що ж замовкли, люди добрі?! 

Є ж у нас борці хоробрі! 

Їхні руки з криці куті... 

І, як звірі, в гніві люті. 

Перший воєвода 

Їхні руки, кажеш, з криці!.. 

Чув вже я... Лиши дурниці, 

Досить тих борців хвалити!.. 

Краще – де вони, – вкажи ти; 

Їх, на жаль, у нас немає... 

Джура (входить) 

Дід там... Справу пильну має, 

Хоче Князю щось сказати. 

Князь 

Що ж, гаразд! Зови в палати. 

Вибачайте, воєводи, 

Що нараду перервав. 

Третій воєвода 

«В лихоліття всі до згоди», – 

Батько мій колись казав. 

Хай земля йому пером! 

Дід (входить) 

Б'ю я Князеві чолом, 

Б'ю чолом і воєводам! 

Чув я, Князю мій, що ти 

Перестав спокійно спати, 

Що до тебе йдуть свати, 

Щоб Дочку твою узяти. 

Перший воєвода 

Тут не місце жартувати! 

Дід 

Я, панове, не жартую, 

Не для жартів я прийшов: 

Я до Князя в серці чую 

І пошану, і любов. 

Воєводи! Не годиться, 

Щоб віддав Дочку наш Князь. 

Треба з лютим Змієм биться, 

Щоб не жер він більше нас. 

Князю! Треба вбити гада! 

Князь 

Ось про це і йде нарада... 

Але б хто на бій пішов?! 

Дід 

Змія б син мій поборов. 

Князь 

Що ж, він дужий? 

Дід 

Та не знаю, 

А подужав би, гадаю. 

Всі сини мої, панове, 

Молоді, міцні, здорові, 

А найменший – щось страшне! 

Вже трьох літ боров мене! 

...Раз колись коня мій син 

Перекинув через тин. 

...А сердитий!.. Тільки слово – 

І скипів, і вже готово! 

Що підвернеться під руку, 

Все потрощить, як макуху! 

Скажеш: «Сину, час вставати!», – 

І тікай, тікай із хати, 

Бо, що трапиться на очі, 

Те тобі й на спину скоче! 

Сміх і сльози... Чулий, добрий, 

І розумний, і хоробрий, 

І всіх любить нас, либонь, 

А зачепиш – як огонь! 

Князю! В мене є надія, 

Що подужає він Змія. 

Князь 

Ах, коли б він гада вбив, 
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Я б тебе озолотив! 

Незабаром замість хати 

Мав би ти, старий, палати, 

Мав би коней і волів – 

Все, що тільки б захотів... 

Дід 

Не прошу нічого в тебе, 

Та мені його й не треба; 

Я хотів лише тобі 

Помогти в тяжкій журбі... 

Князь 

Ох, старий, тяжка година! 

Що ж... Поклич до мене сина! 

Дід 

Щоб пішов він?! Та нізащо! 

Не послухає, ледащо. 

Він не встане із стільця. 

Князь 

Що ж – послати посланця? 

Дід 

Де там! Знаю я синів! 

Шли дванадцять посланців, 

Шли найкращих, молодих. 

Не послухає — старих! 

Як не вийде знов нічого, 

Шли малих дітей до нього. 

Наймиліш йому дитина... 

Оттакого маю сина! 

Князь 

Все зроблю, сивенький мій, 

Тільки б завтра був двобій! 

Я на все, старий, готовий! 

Прощавай, іди здоровий. 

Перший воєвода 

Цей уб'є напевно гада!.. 

Князь 

Що ж... Скінчилася нарада... 

Дуже ви допомогли... 

Але є ще в нас орли, 

Та не тут, не в цій палаті, 

А в мужицькій простій хаті! 

(Князь встає і виходить. Разом з 

ним встають і воєводи з ніяково 

похиленими головами.) 

 

До словникової скарбнички 

 

 

 

 

Орда – сукупність озброєних загонів, військових підрозділів. 
Єдваб – стровинна коштовна шовкова тканина. 
Днесь – вдень , сьогодні.  
Воєвода – воєначальник, голова військового загону. 
Макуха – залишки з насіння олійних рослин після вичавлення олії. 

1. Зміст якої народної казки нагадує тобі драматичний твір 
«Микита Кожум`яка»? 

2. Про яку подію в житті країни ти дізнаєшся на початку твору? 
3. Який інтерес-особистий чи громадський спонукає Князя 

боротися проти Змія? 
4. Що з розповіді діда ти дізнаєшся про зовнішність і риси 

характеру Микити Кожум`яки? Підтвердь свою думку 
цитатами з тексту. 

5. Наведи по два-три приклади реплік і ремарок у прочитаній 
частині твору. 

6. Як, на твою думку, розгортатимуться події у творі далі? 
Перевір свої здогади, прочитавши продовження драматичної 
казки. 
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КАРТИНА ТРЕТЯ 
Подвір'я Кожум'яки. Сини при роботі. 

Перший син (співає) 

«На горі мак цвіте, 

А волошка в житі. 

Любить дівчину юнак 

Над усе на світі. 

Одружився б з нею він, 

Взяв її додому, 

Та далеко до зорі 

Місяцю ясному». 

Другий син 

Гарна пісня, що й казати... 

І чому на світі так: 

Любить дівчину юнак, 

Та не може її взяти? 

Третій син 

Вибирати треба рівну, 

Незважаючи на смак... 

Ось Микита наш, дивак, 

Покохав собі Князівну. 

Четвертий син 

Тихше!.. Може він почути, 

І тоді нещастю бути: 

Вхопить шкуру та як трісне – 

Дух твій вийде, ані писне! 

Третій син 

Коли шкурою вже лясне, – 

На добраніч, сонце красне! 

Четвертий син 

А ви чули чутку дивну? 

Кажуть люди, що Князівну 

Завтра Змію віддають... 

У палатах сльози ллють!.. 

Другий син 

Що робить? Прийшла черга 

Невблаганна, грізна, люта... 

Ех, коли б оця рука 

Та була з заліза кута! 

Четвертий син 

Таку руку має він, 

Наш найменший брат, Микита. 

Не з заліза – з криці лита! 

Переміг би він один... 

Перший син 

Гей, Микито, чуєш ти, 

Що Тарас про тебе каже? 

Може б, ти схотів піти?.. 

Переможеш, Змій поляже. 

Зважся, з силою зберись 

І – на гада! 

Микита 

Одчепись... 

Батько (входить) 

Гарно, сину, дуги гнеш – 

Це сьогодні уже п'яту? 

(До другого.) 

І ти добре шкури мнеш... 

Що ж! Нову збудуєм хату, 

Купим пару ще волів 

Та новий поставим хлів. 

А Микита?! Цей відразу 

По дванадцять шкур бере... 

Другий син 

З його сила так і пре: 

Він поміг уже й Тарасу... 

Четвертий син 

Ех, цю б силу та на Змія! 

Та чомусь плоха надія... 

Входять дванадцять парубків. 

Парубок (до старого Кожум'яки) 

Князь великий нас послав 

І чолом звелів нам бити 

До твого синка Микити, 

Щоб він відповідь нам дав. 

Князь довідавсь, що твій син 

Неймовірну силу має, 

Що в державі він один 
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Ката-Змія подолає. 

(До Микити.) 

Отже, Князь хотів би знати, 

Чи ти підеш на двобій, 

Бо Князівну нашу взяти 

Післязавтра хоче Змій. 

Що звелиш сказати Князю? 

Не вагайсь, кажи відразу: 

Будеш ти з тим гадом биться?.. 

Що ж мовчиш ти?.. 

Микита (рве дванадцять шкур) 

Одчепіться!.. 

Геть! Не маю я охоти 

Розмовлять під час роботи. 

Батько (до парубків) 

Кепсько... Ви мовчіть тепер... 

Тихо йдіть собі додому, 

Бо не спустить він нікому! 

Бач, дванадцять шкур роздер. 

(Парубки з похиленими головами 

пішли.) 

Батько 

Сину, сину! Що ж це буде? 

Це ж були від Князя люди... 

Негаразд, мій любий сину... 

Микита 

Слово ще – й робити кину. 

(Входять дванадцять дідів.) 

Старий дід 

Князь послав нас до Микити 

І звелів чолом нам бити! 

(Вклоняються.) 

Довго Князь марнів від суму, 

Все мовчав і думав думу, 

І надумавсь він повстати 

Проти Змія, проти ката, 

І почав він добиватись – 

Хто б міг з гадом потягатись. 

І, повірите: півсвіту 

Показало на Микиту. 

Кажуть: другого немає, 

Він і біса подолає. 

Згляньсь на Князя, край спаси! 

Яку ж відповідь даси? 

Микита 

Ходять, лазять, заважають, 

Від роботи одривають, 

Хоч покинь та з двору йди... 

Батько (пошепки до дідів) 

Йдіть, бо близько до біди! 

Микита 

Знов набилось повний двір... 

Через вас дванадцять шкір 

Вже подер... Хіба не шкода? 

Батько 

Йдіть, бо станеться пригода! 

(Діди пішли.) 

Батько 

Що це, сину?! Глум, пиха? 

Микита 

Не доводьте до гріха! 

Батько 

Я мовчу... Не хочеш битись, – 

Будем Змієві коритись. 

Перший син 

Бачать: робить, – почекайте, 

Не схотіли – ну, так майте. 

(Входять дванадцять дітей.) 

Дівчинка 

Нас прислали до Микити, 

Ми прийшли його просити. 

Де ж він, той, що дуги гне? 

Батько 

Ось він, діти, шкури мне. 

Дівчинка 

Князь, Княгиня і Князівна 

Низько б'ють тобі чолом. 

Налети орлом на Змія, 
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Вбий його своїм крилом. 

Коли кращу від Князівни 

Найдеш квітку навесні, 

І коли темніше неба її віченьки 

ясні, 

Коли є корали в морі, 

Червоніші уст її, 

І коли від неї краще 

Заспівають солов'ї, – 

То не йди... Вона й не хоче. 

Коли ж чуєш правду ти, 

На двобій із лютим Змієм 

Мусиш, лицарю, піти. 

Все ти матимеш, що схочеш, 

Зробить Князь для тебе все, 

А вона тобі в дарунок 

Власне серце принесе... 

Микита 

Скарбів, діти, я не хочу! 

Що б робив я з скарбом тим? 

Недосяжна зірка в небі, 

Хоч вона і сяє всім. 

Йдіть скажіть ясному Князю, 

Що іду я на двобій, 

Що поміряюсь я з гадом, 

Хоч і дужий, кажуть, Змій. 

Йдіть скажіть, що за хвилину 

Я у Князя на дворі 

Хочу спробувати силу, 

А уранці – на горі. 

Дівчинка 

Низько б'єм чолом Микиті... 

Ще не вмерла правда в світі, 

Вогник віри не погас... 

Гонець (вбігає) 

Люди добрі! Лихо в нас! 

Прилетів на крилах гад! 

І Князівну вкрав з палат! 

(Всі наче закам'яніли.) 

 КАРТИНА ЧЕТВЕРТА 
Майдан за містом. Вдалині, на горі, 

химерний замок Змія з 
різнокольоровими, освітленими 

огнями вікнами. Ліворуч попід горою 
частина міста. Ледве починає 

розвиднятись. Юрба, яка щохвилини 
збільшується. 

Перший голос  

Ось тут, ось тут ставай: 

Все видко звідси буде, 

А ти не заступай: 

Хай дивляться і люди. 

Другий голос 

Народу звідусіль 

Іде сюди без ліку, 

Ідуть із міст і сіл 

Дивитись на потіху. 

Третій голос 

Хотілося б піти 

До замку, аж на гору... 

Четвертий голос 

І смерть собі знайти, 

Але вже певну й скору. 

П'ятий голос 

Та там тебе чорти 

Умить на вила схоплять, 

Розірвуть, як хорти, 

Або в смолі утоплять. 

Четвертий голос 

А скільки їх прийшло 

До Князя у палати!.. 

І Князю довелось 

Дочку свою віддати. 

Третій голос 

Коли б це вдень було, 

Ми б шлях їм показали, 

А то вночі прийшли, 

Коли всі міцно спали. 

Другий голос 

Та де там! Серед дня 
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На крилах Змій прилинув, 

Князівну ухопив 

І наче в прірву згинув. 

Перша дівчина 

Сьогодні Князь ішов, 

Мовчав, сховавши муку, 

Княгиня ж – як та ніч... 

Її вели під руку. 

Друга дівчина 

Я бачила в дворі 

Микиту Кожум'яку: 

Усе сміється він – 

Ні крихти переляку! 

Третя дівчина 

Залізну булаву 

Всю ніч йому кували, 

Нещасні ковалі 

І стілечки не спали. 

Перший голос 

Здається, ось ідуть 

Княгиня з Князем поруч... 

Микита шапку зняв, 

Пішов собі праворуч. 

Друга дівчина 

В палац, до замку йде! 

Ой лишенько, ой горе! 

Та що ж це буде з ним? 

Та він же не поборе?! 

Парубок (з дерева) 

Погляньте: став, як дуб, 

І стукає в ворота... 

Змій виглянув з вікна 

І сипле іскри з рота!!! 

Другий голос 

Князь! Князь! Шапки з голів... 

Дорогу! Розступіться! 

Третій голос 

Княгиня також з ним 

Іде на бій дивиться. 

Князь 

Добридень вам усім! 

Усіх тут вас вітаю... 

В страшний, тривожний час 

Я шапку вам скидаю. 

Дід 

Б'ємо тобі чолом, 

Б'ємо й твоїй Княгині! 

Минало тебе зло, 

Мине тебе і нині. 

Я Змія знав здавен 

І силу його знаю: 

Микиту щоб побив, – 

Я, Князю, не гадаю. 

Хіба що Змій огнем 

Микиті спалить очі, 

Та хлопець він верткий 

І набік в час відскочить. 

(Князь із Княгинею пішли наперед.) 

Голос (з дерева) 

Ой, гляньте, гляньте: Змій! 

Перша дівчина 

Ой лишенько, дивіться! 

Друга дівчина 

Який страшний та злий! 

І в сні таким не сниться. 

Другий голос 

Микита одступив... 

Друга дівчина 

Невже це з переляку? 

Третій голос 

Микита не здригне: 

Я знаю Кожум'яку. 

П'ятий голос 

Посипав іскри Змій. 

Горять, вгорі літають, 

Мов снігом золотим 

Вітри у полі грають. 

Шостий голос 
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Схопились... ай, ай, ай! 

Одскочили і стали... 

Стоять і ждуть... 

Сьомий голос 

Ну що ж? Хоч боки розім'яли! 

Перший голос 

Дивіться! Буде щось: 

Микита наступає, 

Тримає булаву, 

Змій лапи потирає. 

(Гук від удару.) 

Ага! Ото дістав! 

Другий голос 

Дісталось і Микиті! 

Дід 

Це, мабуть, перший бій 

Такий на цілім світі. 

Другий голос 

 Ай, як розгнівавсь Змій! 

Пустив, дивіться, пару, 

Мов курява знялась. 

О, знову кинув жару! 

(Чути гупання булави.) 

Голос (з дерева) 

Не видко ані-ні! 

Вся площа димом вкрита.. 

(Пауза) 

Дивіться: Змій упав, 

Спіткнувся і Микита. 

Третій голос 

Схопились знов! Ай-ай! 

(Чути: бух, бух, бух.) 

Ну, тут вже буде край!  

Другий голос 

Погляньте: Змій зваливсь! 

Це, мабуть, добре вшкварив! 

Микита Змія взяв, 

Ще раз об землю вдарив. 

(Гупання. Люди весь час 

ворушаться, деякі пробують 

вилізти на дерева,матері 

піднімають угору дітей.) 

Голос (з дерева) 

Як мертвий, Змій лежить... 

Лежить і не здригнеться... 

Микита в боки взявсь, 

Стоїть собі й сміється. 

Крики 

– Слава, слава, слава, 

– Слава, слава Микиті! 

– Хай живе Князь! 

– Хай живе Микита! 

– Слава, слава, слава! 

Перший голос 

Микита вже з палацу йде 

І на руках виносить... 

Крики 

– Князівну, Князівну! 

– Князівну несе! 

– Хай живе Князь... 
 

 

 

 

1. Яку цікаву деталь про Микиту Кожум`яку ти дізнався з розмови 
його братів? 

2. Який напруженіший епізод у казці? Перекажи його близько до 
тексту. 

3. Чому автор не показує читачеві бій Микити Кожум`яки зі Змієм? 
4. Чому автор наділяє свого героя надзвичайною силою? 
5. Назви п`ять прикметників, які відображають риси характеру 

Микити Кожум`яки? 



133 

 

До словникової скарбнички 

 

 

Це цікаво знати  

 

 

Виконай завдання мудрої сови 

Вікторина «Так чи ні» 

1.  «Микита Кожум’яка» – драматичний твір. 
2. Змій дав князеві три дні на виконання його наказу. 
3. Старий Кожум’яка на нараді повідомив, що його старший син може побороти Змія? 
4. Микита Кожум’яка був запальний і нестримний? 
5. Старий Кожум’яка погодився допомогти князеві за новий будинок і багато золота? 
6. Микита Кожум’яка прийшов до князя в палати? 
7. До Микити Кожум’яки тричі приходили прохачі від князя? 
8. Микита Кожум’яка погодився піти на Змія, коли його попросили старці? 
9. Микита Кожум’яка вийшов на двобій зі Змієм із залізною булавою? 
10. Твір «Микита Кожум’яка» написаний за мотивами народної казки? 

 

 

Вищий пілотаж 

Уяви, що ти працюєш у театрі режисером. Добери акторів і 
підготуй виставу за прочитаним твором Олександра Олеся «Микита 
Кожум`яка». 

 

Криця – дуже міцна сталь.   Потіха – розвага. 
Корал – морська тварина, яку використовують для прикрас. 
Гонець – особа, яку посилають із терміновим дорученням, 

повідомленням, посланець. 
Лягли хмари на чоло – засмутитися. 
Бити чолом – вітати когось, висловлюючи пошану або просити 

когось щось виконати.  

У літературному творі якості героїв можуть бути зображені 
перебільшено. Такий художній засіб називають гіперболою.  

Гіпербола – це художнє перебільшення. 
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МАЛЬОВНИЧИЙ СВІТ ПРИРОДИ 

Ознайомившись із матеріалом, ти  

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 відомості з дитинства 
поета, визначення 
понять 
«персоніфікація», 
«ліричний твір» 

 виразно читати поезії, 
знаходити в них 
порівняння, 
персоніфікацію  

 особливості будови 
ліричного твору, 
використання  у 
творах художнього 
засобу 
«персоніфікація» 

 

 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

Він був сином кріпака, 
а став володарем у царстві духу. 

Іван Франко 
 

арас Григорович Шевченко – видатний український 

письменник.  

Тарас Шевченко – майстер у написанні віршів з 

українськими пейзажами. І не випадково, адже він ще й талановитий 

художник. Саме поезії про красу рідної землі й людину праці згодом ти 

прочитаєш. А тепер уяви, що тебе перенесено за двісті років тому на 

Черкащину – край, у якому народився Шевченко. Якими були перші кроки 

великого поета? Письменник С. Васильченко написав про це оповідання «У 

бур’янах». Прочитай його! 
 

 

 
Сучасний вигляд хати Т.Г.Шевченко 

  

Т 
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СТЕПАН ВАСИЛЬЧЕНКО 

ШИРОКИЙ ШЛЯХ  
(Скорочено) 

Частина перша 

У бур’янах 

I 

иття нашого поета таке дивне, що, слухаючи про 

нього, можна було б сказати, що це – легенда, коли б 

усе те діялося не перед нашими очима. Мені хотілось 

і почати повість про поета, як починаються казки. 

За широкими морями, за лісами дрімучими ще 

й за горами кам’яними в ненашій далекій стороні 

був колись веселий край, розкішний, багатий, 

заворожений злими людьми, зневолений двома 

неволями. Одна неволя панська, друга – царська. І 

жили там рабами в тяжкій чужій роботі заворожені 

в неволю люди. Світ їм було зав’язано, говорити – 

заказано, ходили німі... 

Року 1814, з 26 на 27 лютого старого стилю, 

темної ночі, перед світом у селі Моринцях на Звенигородщині, у хаті 

Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгардта, блиснув у вікні єдиний на 

все село. 

Про ці родини сестра поетова Катерина, що була тоді маленькою 

дівчинкою, вирісши, розповідала, кажуть, так. 

Прокинулася вона серед ночі на полу й побачила в хаті таємничу 

картину. Над піччю, на комині, горів каганець. На печі стогнала мати. Щось 

квилило сердито й нетерпляче. Якась стара жінка стояла на припічку й 

полоскалася з чимось у ночовках, що стояли на печі. Батько сидів на 

прилавку й гомонів із бабою. І було чудно те, що, незважаючи на стогін 

матері й на той невідомий пронизливий деручий крик, розмова в батька з 

бабою була спокійна, навіть радісна. 

 

До словникової скарбнички 

 
Катерина схопилась і сіла. 

— Що воно таке?  

Ж 

Старий стиль – календар, яким користувалися за часів 
Т.Шевченка; відстає від сучасного календаря на 13 днів. 
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— Прокинулась? – одказала баба. – Буде тобі забавка – будеш мати, 

кого глядіти... – Пояснює: – Знайшли тобі в коноплях братика. 

Обізвався батько: 

— Уже кому-кому, а Катрі буде з ним роботи. Хоче не хоче – буде за 

няньку. 

«Еге! – догадалася Катря. – Це ж у нас дитина знайшлася». 

Батько був веселий, подавав бабі то те, то 

друге, жартував, допитувався, щоб долю 

народженому загадала. Баба завжди до цього – з 

охотою. Тепер чогось одмовчується... Яка вже 

буде – така й буде, ми не обміняємо. Аж ось 

заляскало щось палицею у двері, аж мати 

кинулась і застогнала: «Кожний день стукає, а 

ніяк не звикну». Калатає, аж в ушах лящить, 

кричить: «Григор – на тік молотить, Катря – до 

пані прясти (мати – теж Катря). Зараз, бо світає». 

Панський десятник. 

— Сьогодні в мене свято – сина Бог послав, не можу кинути породіллю 

з малими дітьми в хаті, – одгукується з хати Григор. 

— Не моє діло, панові будеш казати. Ну, швидко, а то прогул 

писатиму. 

Мати напружилась, перестала стогнати. Слабим голосом: 

— Іди, Григоре, а то все одно не подарує; та ще й знову припише. Іди – 

я вже сама якось до вечора перебуду. 

— Хоч би ж було поснідати чим. – Знову залящало в двері. – Зараз. – 

Кусок хліба зі столу – у кишеню, шапку на голову, з хати. А той 

стукає, а той стукає... 

Мати: 

— Кат би тебе попостукав. 

Мати почала якось болісно стогнати. Крізь стогін, помовчавши, 

проказала гірко: 

— Бодай уже ті діти не плодились, що мають рости в неволі. 

Баба розважала: 

— Не можна так казати, дочко, – гріх. Може, доля якраз талан1 твоїй 

дитині готує, – додає таємниче. 

— Нам усім – один талан – і дідові, і батькові, і дитині – довічне панське 

ярмо, – закашляла. 

— А ти, не клич на дитину недолю та он послухай, що я тобі буду 

казати, – промовила баба таємниче. Далі почала розказувати: – У 
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нас, у бабів, є така приміта, що коли перше, ніж зайти до 

породільниці в хату, та заглянути знадвору у вікно, то в хаті 

побачиш долю народженого. Коли я заглянула у ваше вікно, то аж 

обімліла. Скільки я бабую – не доводилося бачити такого. Не знаю, 

чи й казати. Баба позирнула на дівчинку й замовкла. Мати до малої:  

– А ти, не дослухайся, Катре, спи! – Далі мати й стогнать перестала:  

— І що ж ви, бабусю, побачили? 

Баба стишила голос.  

— А, побачила я, – сидить за столом повно всякого панства, а поміж 

панством – мужик стоїть, вичитує щось із паперів. А вони на нього 

кулаками махають, а підійти бояться. Коли це, де не візьмись, щось 

таке, як цар у короні, та як не схопляться з тим мужиком за барки: 

той за груди, а той за шию... Я кажу, так і обімліла, і дивитися далі 

побоялась... Та бач, що виходить: виросте твій син неабияка людина 

– буде змагатися з панами та царями... А за що – сама догадайся. 

Кажуть же, що народиться такий, що волю в панів одніме... Хто знає 

– може, це й він. 

— Волю? Мій синочку! Рости ж та 

набирайся сили. 

— Оце я тобі кажу, Катре, а ти щоб про це 

нікому ні слова, бо довідаються, борони 

Боже, пани – і вирости не дадуть – зі світу 

зживуть. 

Далі до дівчинки: 

— Чи ти чула, Катре, що я казала? 

Мала Катря прикинулася, що спить. 

 

ІІ 

инає рік. Батько й мати на панщині. Катерина, 

сама ще недоросла, зв’язана з малим Тарасом, як 

ланцюгами: сповивала, колихала, пісень співала, 

запихала дитячий плач куклою, по кутку
 

носилася з ним, як із цяцькою. Проте сама нянька ще дитина – хочеться з 

подругами в баштана на шляху погуляти, побігати у ворона, у квача. 

Посадить малого на вигоні, у ромашках, у ту ямку, що вирили хлопці, 

граючи в дуки, накаже, посварившись пучкою: «Сиди ж мені й не вилазь, 

поки не прийду».  

Вітром майнула до гурту, де аж куріла гульня, – про хлопця забула 

зразу. І сидить воно саме-самісіньке, як одірваний од гілки листочок, 

М 
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спозирає синє небо, зграї на ньому галок... Сонце гріє, ромашки пахнуть, аж 

чхається – хороше, як у купелі. І маленьке замахає до сонця ручками, 

засміється, загуцає, мов до сонця летіти хоче на руці або само сонце його 

витягає з пахучих бур’янів. 

Катря, щира його нянька, теж за щирою гульнею на шляху згадала про 

малого тільки тоді, як з поля показалася череда. Одкрила широко очі, 

ляснула в долоні: «А де ж моя дитина?» Насилу пригадала. Вітром полетіла 

в ромашки до дуки: сидить. Уже й сліз йому немає – мовчить. Тільки очиці 

набрякли від сліз, і все личко вивожене в сльози. Тільки побачило над 

бур’янами голову Катрі – де ті й сльози взялись, – як ручаї. Зраділо! 

З плачем, з докором, із жалем викидає рученята до неї. Мов крилами 

перелетіло з осоружної дуки Катрі на руки.  

— Моє маленьке! Скучив? – Катря жагуче, з пристрастю тулить його 

до себе, картаючи себе докорами й зарікаючись, що вона більше 

ніколи-ніколи не буде кидати дитину на улиці. Не в перший раз. 

— Їстоньки хочеш? – Знаходить житнього хліба, жовану куклу, 

нашвидку піджовує її, пхає дитині в рот. Дитина зі звірячою 

жадобою починає ту осоружну куклу жувати, ссати, тіпати, щось 

мимрячи невиразне й погрожуючи комусь головою. Катря пильно, 

допитливо дивиться дитині в вічі – вона одна розуміє її мову. 

— Ось сонечко зайде, пан пустить маму додому кулешику варити, 

Тарасика годувати. Ну, співай за мною, Тарасику, – починає сама 

наспівувати: 

А вже сонечко за вербами, 

Пусти нас, пане, хоч із ребрами. 

А сонечко теж каже йому про маму, 

жартує з малим, захи-ляючись за верби. 

одкриє очі – ку-ку! 

Знову закриє – нема... 

Таке ж радісне, тепле, червоне. 
 

 

До словникової скарбнички 

 

Кукла – загорнутий у ганчірку жований хліб, який 
використовували для заспокоювання дітей замість соски. 

Куток – частина села. 
Ворон – гра, що відтворює напад ворона на курчат, яких захищає 

квочка. 
Квач – дитяча гра, у якій потрібно влучити м’ячем у того, хто 

тікає, або, наздогнавши його, торкнутися рукою. 
Дуки – відома в ті часи дитяча гра. 
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ІІІ 

инає рік, і два, і п’ять років... Росте Тарас 

Шевченко. Тільки зіп’явся на ноги, почалося те 

дитяче бурлакування. Батьки – на панщині, брат 

десь пастушить, сестра на городі, а ти, Тарасе, куди хочеш – скрізь тобі 

шляхи одкриті: на леваду, до ставу, за село до млина, у той сад густий та 

темний, за сад на могилу... А бур’яни несходимі... Залізе – до вечора не 

вибереться... І мандрує мала людина по світу з ранку до вечора, дива всякі 

на ньому споглядає, розуму набирається. 

Вийде з бур’янів на поле, як Кармелюк із лісу, дивиться, як сонце 

заходить, як легенька хмарка із золотими крайками закриває його своїми 

червоними полами. І здається малому, що там – край світу. Там сонце спати 

лягає. Як мати вечорами у свято: скидає з шиї дороге намисто, у скриню 

ховає червону хустку, плахту. А надворі й темніє... 

Після першого жаркого квітневого дня плинув теплий, тихий вітер. 

Над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом в яблуневому цвіті, тихим, 

рожевим, у білій на стіні глині. Уперше по весні білоголова Шевченкова 

родина розташувалася вечеряти під яблунею надворі. Чуби в усіх як 

убілений льон, очі, як квітки льону, – сині. Тільки мати чорнява, з карими 

очима. Невесела вечеря – морений батько свариться, мати заклопотана, 

зажурена, марна, їсть як не їсть. Дочка Катерина стоїть, спиною спершись 

на яблуню, задумана, заплакана, ложки в руки не брала. Заходить звичаєм 

погомоніти перед сном сусід і дивується: 

— Це тільки вечеряєте? Що так пізно? Та нам такий оце клопіт, що й 

вечеря не в вечерю; хлопець десь дівся, – мати розповідає. – Зранку 

як пішло, то оце й досі немає: бігали і до ставка, і до греблі, усі 

бур’яни обшукали – як упав у воду. 

— Догляділи! – сердито буркнув батько. 

Катерина враз опустила вниз сині винуваті очі. 

— Нічого, знайдеться, – розважив сусід, – може, заснув десь у бур’яні. 

Проспиться – прийде. – І починає звичайні свої балачки: про панські 

звичаї, про золоту грамоту. Слухають в’яло, без охоти, тільки 

поблизу що шелесне, усі так і кинуться: чи не хлопець? Пройшли 

останні за плугами плугатарі, гурти дівчат із серпами. Осів тихий, 

зоряний вечір. 

—  Ну й де б їй дітись, вражій дитині, – не слухаючи сусідових 

балачок, тихо з нудьгою казала мати. – Вечеряй, Катре, та підемо 

шукати знову. 

М 
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Зарипіли десь вози, як у релі. 

Багато, мов з ярмарку. 

— Що воно? 

Раптом коло самого села луною 

вдарила в усі кутки багатоголоса, 

урочиста, хвилююча пісня: 

Вози риплять, а ярма бряжчать,  

А воли ремигають, 

А попереду отаман – у сопілочку грає. 

Усі забули на часину про хлопця, заворушились. 

— Чумаки! 

У селі бігли з дворів назустріч чумакам дівчата, діти, поважні діди з 

палицями. Тільки й чуть було: 

— Чумаки! Чумаки! 

Сусіди почали вгадувати – звідки, аж поки чумаки замовкли. 

Аж ось Катря підняла вгору голову і крикнула радісно й сердито: 

— А ось і наш волоцюга!  

Усі повернулися в один бік. За перелазом біліла сорочка і блищали сині 

Тарасові очі. Без шапки, босий. Лице взялось смагою – темне, як головешка, 

а на тій головешці білий чуб, як льон. Стоїть, не наважується йти до гурту. 

Хмарні обличчя в усіх одразу просяяли. 

— Де це ти був? 

— Де тебе носило і досі? 

— Де ти волочився? 

Стоїть, мовчить. Оглядає свою хату 

– не впізнає, ніби після довгої 

кругосвітньої мандрівки. 

— Де ж ти був оце – питаю? Чому 

не кажеш? – почав суворо батько. 

Хлопець промовив стиха: 

— Був у полі та заблудив.  

— Бачили таке? 

— Хто ж тебе привіз додому? 

— Чумаки! 

 

До словникової скарбнички 

 

 

Релі (діалект.) – тут: гойдалка.  
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— Хто? – Усі стовпилися коло хлопця. Хлопець розповів: “Стрінувся з 

чумаками, питають: “Куди ідеш? Мандруєш?” Я кажу: “У 

Кирилівку”. А вони й кажуть: “Це ти йдеш у Моринці, а в 

Кирилівку треба назад. Сідай з нами, довеземо”. Та й посадили мене 

на віз. Дали мені батіг волів поганяти...” 

— Бачили такого? Чумакувати надумав уже! 

— І як воно згадало, що з Кирилівки? 

— Я ж, казав, що знайдеться, – 

обізвався сусід. – Такий лобатий 

не пропаде. 

— Ну, почумакував, тепер бери 

ложку та сідай вечеряти, – сказав 

батько. 

Хлопець тільки того й дожидав. 

— Ну, чого ж тебе понесло в поле? 

Чого? – допитувалася мати. 

Мовчить та сьорбає з ложки, аж луна йде. Мати кивнула на нього 

батькові: 

— Як мотає? Наче три дні не їв. 

Розмова між дорослими пожвавішала. По вечері мати послала дітям на 

горбку коло сіней. Полягали. Тарас у середину, з одного боку Катря, з 

другого – Микита. Мати сіла коло їх. Сусіди посідали на призьбі, запалили 

люльки, вернулися до своєї розмови. Тарас тим часом почав розповідати 

тихим таємничим голосом. Брат і сестра аж голови попідіймали. Крадькома 

прислухається мати. Далі, сміючись, до чоловіків: 

— Ви послухайте, що цей волоцюга вигадує: старий того не придумає 

збрехати, як воно. Каже, що ходив він туди, де сонце заходить, 

бачив залізні стовпи, що підпирають небо, і ті ворота, куди сонце 

заходить на ніч, як корова в хлів. Розповідає, ніби справді сам теє 

бачив. Ой Тарасе, що з тебе буде? 

— Усі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, щось добряще 

вийде, – промовив сусід. 

— Що вийде? – жартом обізвався батько. – Розбіяка великий вийде – 

ось що! Ото чули про Кармелюка, а це другий буде такий. 

— Це той, що в панів однімає та наділяє бідних?.. 

Починалася знову розмова про Кармелюка, що саме гримів у той час на 

Поділлі. У селі затихало. Чути було інколи дівочий сміх на вулиці. Коло 

хати й над хатою гули хрущі. Діти спали. 
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Як той артист, що дожидав, поки все кругом нього стихне, на все село 

защебетав десь поблизу соловей.  
 

 

 

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1.  У якого пана був кріпаком батько Шевченка?  
а) Енгельгардта; б) Енвельгардта; 
в) Енгельса; г) Ентельгардта. 

2.  Чому вночі з 26 на 27 лютого старого стилю в хаті 
Шевченків блиснув вогник світла? 

 
а) Помер Григорій Шевченко;  

б) святкували визволення з 
кріпацтва; 

 в) народилася сестра Катерина; г)  народився Тарас Шевченко. 
 3.  Як пояснили баби появу немовляти? 

 а) «Приніс лелека»; б) «Підкинула зозуля»; 
 в) «Знайшли в коноплі»; г) «Знайшли в капусті». 
 4. Знайди на початку оповідання «У бур’янах» типовий для казки 

зачин і прочитайте його. Як ти вважаєш, чому з казкового зачину 
починає твір С. Васильченко? 

5. Як ти розумієш слова «народилась нова панові кріпацька душа»? 
6. Прочитай фрагмент, у якому Тарасового батька кличуть на 

панщину. Як ця сцена характеризує тодішній устрій життя селян? 
7. Чому Катря не завжди була уважною з малим Тарасом? Чи 

можна її в цьому звинувачувати? 
8. Установи відповідність: 

 

Герой Репліка 
1) батько 
2) мати 
3) сусід 
4) баба 

а) Не моє діло, панові будеш казати. Ну, швидко, а то прогул 
писатиму. 
б) Нам усім – один талан: і дідові, і батькові, і дитині – довічне 
панське ярмо. 
в) Розбіяка великий вийде – ось що! Ото чули про Кармелюка... 
г) Та бач, що виходить: виросте твій син неабияка людина…. 
ґ) Всі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, щось добряче 
вийде. 

 

  

1. Намалюй ілюстрацію до оповідання С. Васильченка «У бур’янах», 
зобразивши стовпи, що підпирають небо, і ворота, куди сонце 
заходить на ніч. 

2. Чи бачив Тарас насправді залізні стовпи, що підпирають небо? 
Що це було: багата фантазія, розповідь чумаків чи, може, сон? 

3. Чи можна дитинство Тараса вважати щасливим? Обґрунтуй 
свою думку. 

4. Добери до кожного з трьох розділів назву і запиши їх у зошит. 
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ЛІРИЧНИЙ ТВІР 

пічні твори здебільшого написані прозовою мовою, у них 

відбуваються події, літературні герої розкриваються через 

вчинки. Скажімо, оповідання С. Васильченка «У бур’янах» 

епічне, як і народні перекази, казки, які ти читав у 5 класі. 

Нагадаємо, що драматичні твори призначені для постановки на сцені, у них 

розписані репліки для акторів, подані ремарки. Третій вид — ліричні твори. 

Які ж особливості вони мають? 

Ліричні твори переважно пишуть віршованою мовою, у них 

передаються думки, почуття, переживання людини в різних обставинах, під 

впливом певних подій. Прикладом ліричного твору є вірш Т. Шевченка «За 

сонцем хмаронька пливе...». 
 

 

Це цікаво знати  

 
 

 

ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ 

За сонцем хмаронька пливе, 

Червоні поли розстилає. 

І сонце спатоньки зове 

У синє море: покриває 

Рожевою пеленою, 

Мов мати дитину. 

Очам любо. Годиночку, 

Малую годину 

Ніби серце одпочине, 

З Богом заговорить... 

А туман, неначе ворог, 

Закриває море 

І хмароньку рожевую, 

І тьму за собою 

Розстилає туман сивий, 

І тьмою німою 

Оповиє тобі душу, 

Й не знаєш, де дітись, 

І ждеш його, того світу, 

Мов матері діти. 

  

Е 

Твори художньої літератури поділяють на три види: епічні, 
ліричні й драматичні. 
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Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Назви, які художні засоби використовує Кобзар для передачі різних 
настроїв ліричного героя у вірші. 

2. Повторення та поєднання звуків у ліричному творі часто 
допомагає передати певний настрій. Прочитай рядки: 

А туман, неначе ворог, 
Закриває море 

І хмароньку рожевую, 
І тьму за собою 

Розстилає туман сивий… 
Який звук найчастіше повторюється в цьому уривку? Які почуття в 
тебе цей звук пробуджує? Доведи свою думку. 

 

 

До словникової скарбнички 

 
 

 

Це цікаво знати  

 
 

  

1. Які почуття навіяла ця поезія? 
2. Що, на твою думку, переважає в цій поезії: опис природи чи 

змалювання внутрішнього стану героя? 
3. Які художні засоби використовує поет для передачі душевного 

стану героя? 
4. Яку картину малює поет? Доведи свою думку рядками вірша. 
5. Які емоції викликала побачена картина в ліричного героя? Чому 

ти так думаєш? 

Поли – крайні передні частини верхнього одягу. 
Пелена – передня частина спідниці; тканина; щось суцільне. 
Оповиє – обволікає, оповіває. 
Того світу – тут: світла. 

Останньою книжкою поета був «Буквар» для дітей і простолюду.  
Він планував написати арифметику, етнографію, географію, 
історію… 

Пам’ятники Тарасові Шевченку є в багатьох країнах світу: 
Казахстані, Росії, Канаді, Бразилії, Аргентині, США…   

Слово «лірика» походить із грецької мови, у якій воно означає 
«струнний музичний інструмент», під акомпанемент якого в 
Стародавній Греції виконували вірші й пісні. 
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ЗАСОБИ ОБРАЗНОЇ МОВИ 

моційності й барвистості ліричним творам додають засоби 

образної мови, які називають тропами.  

До тропів (або засобів образної мови) належать 

гіпербола, порівняння, метафора, епітет, персоніфікація. 

Поняття гіпербола й порівняння вам уже знайомі, а про метафору й епітет 

ви дізнаєтеся на одному з наступних уроків. А що ж таке персоніфікація? 

Вірш Т.Шевченка «За сонцем хмаронька пливе...» побудований на 

персоніфікації. Майже всі дієслова-присудки в ньому персоніфіковані: 

хмаронька пливе, сонце зове, серце одпочине й заговорить та ін. 

Персоніфікація виникає на основі подібності, асоціацій, вона оживлює 

поезію, емоційно наснажує її. 
 

 

До словникової скарбнички 

 
 

 

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ… 

Садок вишневий коло хати,  

Хрущі над вишнями гудуть,  

Плугатарі з плугами йдуть,  

Співають ідучи дівчата,  

А матері вечерять ждуть. 

Сем'я вечеря коло хати,  

Вечірня зіронька встає.  

Дочка вечерять подає,  

А мати хоче научати,  

Так соловейко не дає. 

Поклала мати коло хати  

Маленьких діточок своїх;  

Сама заснула коло їх.  

Затихло все, тілько дівчата  

Та соловейко не затих. 

 

  

Е 

Тропи – слова або вислови, що вживаються в переносному, 
образному значенні. 

Персоніфікація – образний вислів, у якому ознаки людини 
переносяться на неживий предмет чи явище (одним словом, 
олюднення), наприклад: танцюють сніжинки, спить камінь. 

Персоніфікація – художній засіб, що утворюється перенесенням 
ознак особи на предмети, речі, явища, тваринний та рослинний 
світ: В золотій смушевій шапці циган-вечір сходив з гір, / Ніс 
він ніченьці-циганці з срібла кований набір (О. Олесь). 
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Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Що робить сім'я коло хати?  
а) вечеря; б) співає; 
в) грає;  г) спить.  

2. Який художній засіб використовує поет у рядку «Хрущі над 
вишнями гудуть»? 

 а) метафору; б) порівняння; 
 в) епітет;  г) персоніфікацію.  

 3. Кого поклала мати коло хати?  
 а) дочку;  б) маленьких діточок; 
 в) їжу;  г) чоловіка. 

 4. Хто подає вечерю у вірші «Садок вишневий коло хати»?  
 а) мати; б) дочка; 
 в) батько;  г) брат.  
 5. Що роблять дівчата, коли йдуть з роботи у вірші «Садок 

вишневий коло хати»? 
 а) танцюють; б) співають; 
 в) сміються;  г) розмовляють.  

 

 

До словникової скарбнички 

 
 

 

1. Якої пори описана у творі ситуація? Чому ти так думаєш? 
2. Яка твоя улюблена пора року? Де тобі вільніше дихається: на 

природі, вдома чи в гостях? 
3. Як поет описує родину? Як часто твоя родина збирається на 

вечерю разом? 
4. Чому донька допомагає батькам? 
5. Як ти розумієш рядок «А мати хоче научати, та соловейко не 

дає?» 

Хрущ – жук родини пластинчастовусих, який має червоно-буре 
забарвлення; шкідник лісу й саду. 
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Вищий пілотаж 

Розглянь малюнки та спробуй дослідити, як емоції у тебе 
викликають ці малюнки та вірш Т. Г. Шевченка «Садок вишневий коло 
хати…». Запиши свої роздуми у словник. 
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ПАВЛО ТИЧИНА 
авло Григорович Тичина – один із найвідоміших 

українських поетів. Він народився в селі Пісках, що 

на Чернігівщині, у родині священика, який був іще й 

учителем. Павло мав хист до музики, співу й малювання. Усі ці таланти не 

могли не позначитися на поетичній творчості вже дорослого Тичини, 

особливо на його першій збірці віршів «Соняшні 

кларнети». Павло навчався в Чернігівській духовній 

семінарії, але священиком, як батько, не став: його 

приваблювала творчість. Михайло Коцюбинський – 

один із перших, хто помітив талант юнака, – назвав 

його справжнім поетом. Тичина писав не тільки вірші, 

а був і перекладачем: досконало володів болгарською, 

вірменською, французькою й турецькою мовами. 

Край, у якому народився поет, не міг не вплинути 

на його творчість. Широкий степ, густі ліси, чарівна річка Десна… Своє 

захоплення рідним краєм П.Тичина висловив у вірші «Не бував ти у наших 

краях!». 

 

НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ! 

Не бував ти у наших краях! 

Там же небо – блакитні простори… 

Там степи, там могили, як гори. 

А веснянії ночі в гаях!.. 

Ах, хіба ж ти, хіба ти це знаєш, 

Коли сам весь тремтиш, весь 

смієшся, ридаєш, 

 

Серце б’ється і б’ється в грудях… 

Не бував ти у наших краях.  

Не бував ти у наших краях, 

Бо відтіль не таким би вернувся! 

Чув про степ, що ген-ген 

простягнувся? – 

Єсть там люди – й зросли у степах, 

Що не люблять, не вміють ридати. 

Що не можуть без пісні і нивки 

зорати! 

Тебе ж завжди я бачу в сльозах… –  

Не бував ти у наших краях. 

 

 

П 

1. Чи сподобався тобі вірш? 
2. Які почуття викликав? 
3. Уяви, що ви художник, які б кольори використав, щоб намалювати 

картину?  
4. Чи цікаво тобі, хто автор цих рядків?  
5. Хочеш дізнатися про нього більше? 
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ГАЇ ШУМЛЯТЬ 

Гаї шумлять – 

я слухаю. 

Хмарки біжать – 

милуюся. 

Милуюся-дивуюся, 

чого душі моїй 

так весело. 

 Гей, дзвін гуде – 

  іздалеку. 

  Думки пряде – 

  над нивами. 

  Над нивами-приливами, 

  купаючи мене, 

  мов ластівку. 

Я йду, іду – зворушений. 

Когось все жду – співаючи. 

 
Співаючи-кохаючи 

під тихий шепіт трав 

голублячий. 

  Щось мріє гай – 

  над річкою. 

  Ген неба край – 

  як золото. 

  Мов золото-поколото, 

  горить-тремтить ріка, 

  як музика. 

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

Гра «Хто швидше» 

 Випиши із твору «Гаї шумлять» порівняння. Обґрунтуй 
доцільність використання цих засобів мовної виразності. 

 Випиши із твору «Гаї шумлять» усі приклади персоніфікації. Для 
чого автор уводить їх у текст?  

 

 

Вищий пілотаж 

Проведи невелике дослідження вірша П. Тичини «Гаї шумлять» і 
визнач, якими художніми засобами створюються образи. 

 Художні засоби 
Образи  
Гаї, гай  
Хмарки  
Дзвін  
Ниви  
Трави  
Небо  
Ріка  
Автор (ліричний герой)  
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ЄВГЕН ГУЦАЛО 

Співчуття та милосердя –  
шлях до перемоги добра 

Опрацювавши тему, ти  

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 про цікаві моменти 
Євгена Гуцала 

 що таке оповідання; 
 про героїв деяких творів 

письменника 

 визначати тему та 
жанрові особливості 
оповідання 

 виокремлювати в ньому 
й пояснювати найбільш 
вражаючі фрагменти 

 давати власну оцінку 
зображуваному 

 що є у світі добро і 
зло, любов і 
милосердя 

 значення 
взаємозв’яку  
людини і природи 

 

Велике щастя для людини – користуватися благами природи, 

насолоджуватися ïï красою. Здавалося б, життя скрізь прекрасне. Але звідки 

ж тоді береться жорстокість, бездушність? Охороняти навколишній світ 

закликає нас відомий український письменник Євген Гуцало.  

 

 

 

 

ародився Євген Пилипович Гуцало 14 січня 1937 

року в селі Старий Животів (нині – Новоживотів) 

Оратівського району 

Вінницької області в родині сільських учителів. 

Батькам доводилося переїздити з однієї сільської 

школи до іншої, і малий Євген із дитинства 

надивився її розмаїтої природи. 

Євгенові батьки вчителювали в школі села 

Гулівці. Тут хлопець пішов до першого класу, а 

середню освіту здобув у сусідньому селі Корделівка.  

Юнак потай мріяв про журналістику. 

Співпрацював у редакціях різних газет. Саме тоді 

молодий журналіст мав можливість ближче 

Н 

1. Поясни, як ти розумієш поняття «добро» і «милосердя»? 
2. Вислови свої думки з приводу слів епіграфа. 
3. Чи допомагав ти колись у біді тваринам? Як саме? Чому? 
4. Що ти при цьому відчували?  
5. Хто із письменників, творчість яких вивчали раніше, оспівував 

велич природи, закликав її берегти? 
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знайомитися з новими краями й людьми. Не випадково свою першу книжку 

письменник назвав «Люди серед людей». 

Художня творчість цілковито захопила Євгена Гуцала. 

Збірки оповідань та повістей виходили з-під його пера одна 

за одною. 

Письменник постійно працював над творами для 

юного читача. Його книжки оповідань «Олень Август», 

«Пролетіли коні», «З горіха зерня», «У лелечому селі», 

«Дениско», «За обручем», «Зелене листячко з вирію» та 

інші набули широкої популярності серед дітей. Дослідник 

літературної спадщини письменника Юрій Сердюк влучно 

зазначив, що твори Є. Гуцала — «це завжди подорож у 

таємницю людської душі, зустріч з натурами чистими й 

нелукавими». 

Непересічність таланту Євгена Гуцала гідно 

поцінована: книжки для дітей «Саййора» та «Пролетіли 

коні» було відзначено Державною премією  імені Т. 

Шевченка за 1995 рік. 

На жаль, письменникові судилось недовге життя. 

Помер Євген Пилипович 1995 року.  
 

 

 

 

 

До словникової скарбнички 

 
 

1. У якій родині народився Є.Гуцало? 
2. Про що мріяв майбутній письменник? 
3. Де і ким працював Євген Пилипович? 
4. Назви найвідоміші твори Є. Гуцало для дітей? 
5. Поясни, як ти розумієш слова Ю. Сердюка : «Твори Є.Гуцало – це 

завжди подорож у таємницю людської душі, зустріч з натурами 
чистими й нелукавими». 

Оповідання – це невеликий прозовий твір, сюжет якого 
ґрунтується на певному (рідко кількох) епізоді з життя одного 
(іноді кількох) персонажу. 

Особливості оповідання: 

- невеликий обсяг; 

- невелика кількість дійових осіб; 

- характери показані у сформованому вигляді; 

- події відбуваються протягом короткого часу; 

- описів мало, вони стислі, лаконічні; 
- важливу роль відіграє художня деталь. 
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ЛОСЬ 
ін прокинувся й нащулив вуха: у вогкому струмені 

вітру долинав сухий, різкуватий звук. Звук летів 

знизу, від річки. Лось звівся, тепер його постать чітко 

вимальовувалася в досвітніх сутінках. Це був великий звір з широкими 

грудьми, які легко здималися од дихання. Його роги нагадували осінній 

низькорослий кущ, з якого обнесло листя.  

Лось знав, що то тріщить стара гілляка 

на дубі, всохла, кощава; їй давно вже б 

треба впасти, а вона не падала, з дивною 

впертістю тримаючись за стовбур. Він те 

знав, однак це його не заспокоювало, і 

тривога в крові, спершу слабка і майже 

невловна, дедалі густішала, й від того 

шкура на грудях здригнулася раз, а потім 

ще. Струмінь вітру доносив запах річкової криги, в ньому жив дух 

примерзлого болота, долинало шарудіння прив’ялих стеблинок, які 

пускалися вскач по опалому листю, але над усім цим линуло знеможене, 

схоже на зітхання, порипування гілляки.  

Лось був старий і бувалий самець, він уже звик до заповідника, в який 

потрапив із тайги, звик до людей і до того, що його підгодовують. Але те 

недуже тріщання пробудило в ньому неясний страх, який нагадав йому про 

життя в тайзі, про ті небезпеки, які там на нього чекали, і лось зрушив із 

свого лежбища, а потім і побіг. Чим далі біг, тим більшим сповнювавсь 

страхом, і хоча нічого вже не чув, крім приглушеного поцокування власних 

ратиць об землю, ще довго не зупинявся. Кущі й дерева струшували на 

нього синюватий іній, ніздрі випускали в повітря дві тонкі стьожки пари, а 

позаду ще довго метушився гамір од його бігу. Лось поминув ялинник, 

потім байрак, і коли опинився серед примарно-млявого світла, яке 

випромінювали стовбури беріз, то зупинився і, задерши голову, намагався 

вловити той шум, який гаснув за ним. Вгамувавшись, він лизнув язиком 

припорошену снігом землю, а потім неквапно попрямував до тієї поляни, на 

якій любив найчастіше бувати.  

Поляна ця, подзьобана струхнявілими пеньками, викружилася край 

осичняка, трохи на згірку. Ранньої весни вона перша вбиралася квітами, і 

хутко тут виганялась така висока трава, що в ній, прилігши, лось міг 

сховатися до половини. Тепер поляна була пустельна, як і все навколо; лось 

В 
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застиг нерухомо, втупившись круглими очима в стіну лісу попереду себе, – 

якраз туди, звідки завжди сходить сонце. Помалу лось заспокоювався. Так 

він стояв, а навкруги розвиднялося, світліло, виразніше малювались осики; 

повітря між ними глибшало й прозорішало, і тиша з настороженої й сліпої 

ставала спокійною й осмисленою, в ній уже не було того страху, що 

донедавна. Лось сподівався побачити схід сонця, і коли під його променями 

забронзовіли верхівки, коли віття скупалося в його усміхові, то лось наче 

аж полегшав, ще більше пострункішав, і в його очах появився отой 

золотавий полиск, який надавав їм виразу одвічного розуміння життя 

природи і її таємниць. Ще трохи постоявши, він побачив блідо-рожевий 

диск, який спливав на пустелі зимового чистого неба, – і гойднув розлогими 

рогами, так, наче вітав його.  

Проте, коли йшов до річки, раптом йому знову вчулося жалібне 

поскрипування гілляки, і лось, який уже встиг забути про нього, знову 

захвилювався, знову насторожився, а в ногах прокинулося бажання бігти й 

тікати. Але він переборов себе і донизу спускався повільно, хіба що частіше 

й сторожкіше озирався довкола. Вітер, як і перше, дув із залужжя, він був 

просякнутий холодом та запахом сіна, що в стіжках стоялo на правому 

березі. Стежечка була ледь протоптана – по ній почали ходити не так давно, 

– і лось принюхувався, чи не пройшов по ній перед ним вовк, або лис, або 

людина. Але помітив тільки вчорашні сліди ворони та ще осторонь – ямки 

од заячих ніг. Спустився на берег. На тому боці, ген під обрієм, 

примостилося село, а над ним посотались угору сірими верболозами дими з 

коминів. На далекий горб пнуться санки однокінь, ось вони вихопились на 

маківку – та й спливли по той бік...  

Коли лось ступив на лід, то під ним приглушено торохнуло, а далі, 

коли він ішов до ополонки, щоб напитись води, тільки сполохано 

поохкувало. Краї ополонки розсипчасто іскрились, а вода, затягнута 

тремтким и скалками льоду, була схожа на застигле блакитне шумовиння. 

Вгадувалась причаєна глибина річки, її течія, що не вгамовується й під 

кригою. Лось опустив голову, принюхуючись до ополонки, далі, з 

витягнутою шиєю, ступив ще трохи, 

ось-ось маючи доторкнутися губами 

до оскнілого блакитного шумовиння, 

ніздрі його затремтіли в передчутті 

холодної води, – і цієї миті річка під 

ним затріщала. Він усіма чотирма 

ногами спробував одштовхнутись, але 

ратиці його були вже у воді, і лось 
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вжахано відчув, що дедалі глибше занурюється в льодяну кашу. Він ще раз 

конвульсивно здригнувся всім тілом, вкладаючи всю свою силу і весь свій 

відчай у той рух, але провалився ще глибше, і тепер крижані уламки билися 

об його спину. Він на мить принишк, готуючись до нового ривка, і коли 

його передні ноги злетіли на кригу, то здавалося, він уже вискочить і 

врятується, але крига тріснула під вагою великого тіла, і лось ще раз 

опинився по шию у воді. Він ревнув, кличучи на допомогу, і його очі все 

густіше набрякали кров’янистим смутком, аж горіли червоним розпачем. 

Ще раз спробував вирватись, але вдалося тільки однією ногою, – друга 

вдарилась об лід і стала майже неслухняна. Вода в ополонці закров’янилась, 

і червоне зразу ж стікало за течією, зникаючи під кригою.  

Лось відчував, що так йому не вирватись. Подібне відчуття уже 

приходило до нього – саме тоді, коли восени, в чорному бору, що стогнав 

од вітру, його почала переслідувати вовча зграя. Вовки ось-ось мали 

вчепитися за нього, він уловлював подих смерті і втікав тільки тому, що не 

міг зупинитись. Тоді його врятували мисливці, вони якраз наїхали з міста і, 

нічого не вполювавши, сіли вечеряти. Вони почули погоню, 

посхоплювались і, пропустивши мимо себе загнаного лося, зняли безладну 

стрілянину по вовчій зграї... Річкова течія була на вид не така страшна, як 

вовки, вона мчала не так швидко, вона не обпалювала його своїм 

смертельним диханням, але течія була така ж сама невблаганна, і чим 

більшу він розбивав ополонку, тим швидше вона могла затягти його під лід. 

Лось, розуміючи це, намагався поводитись обачно, але нога боліла, тіло 

слабло, і сили поступово покидали його. Він збирався до свого 

вирішального кидка, і коли знову не пощастило, то лось на хвилю 

заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що він пробуватиме 

безперервно, доти, доки дихатиме.  
 

 

 

 

  

1. Якої пори року відбуваються події, зображені у творі? Свої 
спостереження доведи, посилаючись на зміст оповідання. 

2. Для чого письменник детально описує місцевість, де 
відбуваються події оповідання? 

3. Прочитай опис лося. Що свідчить про статечність звіра? 
4. Як сталося, що лось провалився в льодяну ополонку? 

Охарактеризуй поведінку звіра. 
5. Про яку неприємну ситуацію згадав лось, перебуваючи в полоні 

води? 
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Два хлопчики вийшли з лісу на берег і спинилися. Приїхали вони по 

хмиз, і їхня смирна конячина залишилась на узліссі, а вони вирішили 

подивитись на річку, чи тріщить на ній лід, чи скоро рушить. Обидва 

плечисті, обидва з широкими, лагідними лицями і схожі один на одного так, 

як маленький гриб-підберезник схожий на свого більшого сусіда. Вони 

охопили зором ріку, і їхні лиця ще більше пом’якшали од навколишнього 

простору, од тієї втікаючої далини, яка сягала аж за потойбережні горби. 

Вони й не зразу зауважили ополонку, бо вона була майже непомітна, якби 

лось знову не спробував вискочити на лід.  

— Собака купається, – сказав менший брат.  

Старший, мабуть, і не глянув би в той бік. Але зразу ж подумав: «Яка 

це собака могла залізти в ополонку, щоб купатись?».  

— Де?.. А-а... – він пильно примружився, і його зіркі очі помітили 

гіллясті роги. – То лось...  

Вони ще не встигли й здогадатися, 

що там могло трапитись, а тому деякий 

час стояли на місці і обмірковували, як 

той лось міг попасти в воду. Та коли він 

заборсався, а потім надовго притих, 

підберезники втямили, що з ним сталося. 

Старший майнув до саней по сокиру, а 

молодший повільно пішов уперед, боячись сам підійти до лося перше, ніж 

наспіє брат.  

... Лось уже зовсім знесилився і байдуже спостерігав, як наближаються 

діти. Усе нижче осідав у воду, і роги похилитувались над крижаним 

місивом, як незвичайний кущик. Під цим кущиком червоний розпач трохи 

вгомонився, але він був тепер такий безмежний, що очі для нього були 

замалі, і той розпач струменив із них увсебіч. Спершу діти не знали, як до 

лося підступити, щоб і самим не провалитись. Але старший брат був 

розсудливий та відважний, і сокира в його руках не закуняла. Він узявся 

рубати лід, прокладаючи хід до берега, а молодший тупцяв біля нього і, не 

знаючи, чим допомогти, тільки зітхав та нетерпляче бив себе долонями по 

стегнах та по боках. Лось не боявся людей. Він стежив за їхньою роботою, і 

по його тілу час од часу пробігали дрижаки, ніби йому було дуже морозко 

або ж він знову хотів спробувати вискочити, але сили покинули його. 

Мабуть, спочатку він нічого не розумів у тій роботі, та коли канал ще 

більше наблизився до берега, його очі засвітилися тямою, і тепер він 

поводився смирно, вже не кидався, а тільки чекав.  
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Заскучавши сама, з лісу вийшла їхня гніда конячина, тягнучи сани, й 

поволеньки потюпала до річки. Вона зупинилася віддалік і, помахуючи 

хвостом, спостерігала. Потім ще пройшла трохи вперед. Менший 

підберезник помахав кулаком і крикнув:  

— Ти теж хочеш провалитись?!  

Обидва брати й не думали про те, що весняна крига зрадлива, що вона 

не зважить і на те, що вони рятівники.  

Старший ще рубав, коли лось відчув під собою мілке і, вперто 

гойднувши головою, вискочив передніми ногами на лід, а потім уже й 

задніми. Він аж захитався, і розкарячившись, ось-ось, здавалося, упаде. 

Обидва підберезники дивилися на нього з 

недовірою – ого, який великий, і тепер, 

коли він виліз, жодному з них не вірилося, 

що такий міг втопитись. Вони безпорадно 

усміхалися, їм хотілося підійти до нього 

ближче, але діти не наважувались.  

Лось обтрушував із себе воду й скалки 

льоду. Він зітхнув на повні груди, пирхнув 

- та й подивився на дітей. Його очі все ще були червоні од недавнього 

розпачу. А потім лось пішов. Карячкувато ставлячи ноги, ніби все ще 

побоюючись льоду, накульгуючи, він вийшов на берег, ще раз озирнувся на 

річку, захоплюючи своїм зором і залужжя в сріблистому серпанку, й дітей, 

які все ще зачаровано дивилися на нього, не вірячи, що допомогли цьому 

великому звіpoві, й легенько почвалав до лісу. Гніда конячина з 

нерозумінням дивилася йому вслід і стригла вухами.  

Коли пролунав постріл, то лось деякий час ще продовжував бігти 

вперед, а потім спіткнувся, ніби натрапив на корч. Діти й уваги не звернули 

спочатку на той постріл, але коли лось упав на сніг, вони зрозуміли, по 

кому то стріляли. Озиралися, намагаючись побачити мисливця, проте не 

запримітили і, набравши в груди гіркого повітря, чимдуху погнали туди, де 

лежав лось. Обидва думали, що не встигнуть вони добігти, як лось 

підведеться, знову неспішно почвалає до лісу, що не було ніякого пострілу, 

проте лось не вставав.  

Він лежав на боці, відкинувши ноги, і тепер здавався ще більший. 

Просто не вірилося, що такого великого звіра можна звалити пострілом, як 

перед цим не вірилося, що він може потонути. На шкурі ще блищала 

річкова вода, до шерсті поприлипав сніг, а здуховина, не розгарячіла од 

бігу, провалилась і навіть не парувала. Голова лежала так, наче він 

прислухається до землі, чи далеко ще весна, чи скоро прийде, а роги росли 
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при самім снігу, ніби чудернацький кущик, який усе-таки сподівався 

зазеленіти, вкрившись листям.  

Вони й не помітили, як підійшов до них рідний дядько Шпичак. 

Кругленький, як підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям, в 

розтоптаних, з довгими халявами, чоботях, в яких він тонув мало не по 

пояс, дядько зупинився поряд з дітьми. Він, мабуть, також був здивований, 

що оцей могутній звір лежить на землі. Дядько тримав у руці рушницю, але 

з таким виглядом, ніби збирався від когось захищатись. На губах у нього 

запеклась біла смага – мабуть, од якогось раптового, скороминущого 

переживання.  

— Га? – обізвався дядько. - Ну як?  

Радість на його обличчі змагалася з настороженістю, і від того воно 

бралося то темними, то світлими спалахами.  

Діти нічого не сказали - вони ніяк не могли відірвати очей від лося, який ще 

ні разу й не поворухнувся, хоча вони й чекали на це.  

— У-ух, – видихнув Шпичак, обійшов навколо вбитого звіра й носаком 

ткнув його між роги.  

Але діти все ще не вірили, що лось мертвий, а тому уважно 

приглядалися, щоб не проґавити тієї миті, коли він ворухнеться, щоб 

звестись на ноги.  

— Це із заповідника, – обізвався нарешті молодший підберезник.  

— Заповідник далеко звідси, – відповів дядько. – Сюди із заповідника 

лосі не бігають.  

— Це із заповідника, – знову повторив менший.  

Дядько почав гніватись:  

— А вам яке діло?  

— Ми його з води врятували, – сказав старший брат і ненависним 

поглядом уп’явся в підпалкувате обличчя.  

— О-о, він однаково був би втопився!.. І вже втопився був, так? 

Скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого.  

— Ми його врятували, – знову повторив старший брат, і його лице 

почервоніло так, наче з нього ось-ось мала бризнути кров.  

— Ану замовчіть мені, – ще дужче розгнівався дядько, – бо дістанеться 

вам од мене і од батька вашого! Будете pозyмні, то матимете й собі 

м’яса, не скривджу.  

Менший підберезник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат 

узяв його за руку й, не кажучи більше ні слова, повів до саней.  

— І роги вам віддам, – крикнув услід дядько.  

Вони й не обернулися, тільки наддали ходи.  
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— Роги віддам! – ще гукнув дядько.  

Коли брати вдарили по гнідій своїй конячині, то його наче щось 

тіпнуло. Він спочатку повільно ступив один крок, другий, - а потім побіг 

навздогінці.  

— Роги віддам! – кричав, захлинаючись, ніби вони не чули.  

Шпичак давно вистежував цього лося, - він його помітив одночасно з 

дітьми і, присівши у виямку, тільки посміювався, коли вони взялися 

визволяти його з ополонки. Він не вірив, що то їм вдасться, він думав, що 

лось таки знесилиться і його раніше чи пізніше затягне під лід. Але лось 

виявився дужий і життєлюбний, а діти – вперті й невідступні... Тепер треба 

було думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди, бо діти таки 

подалися в заповідник, щоб заявити охороні, – в цьому він не сумнівався. 

Але куди ти його подінеш? Не затягнеш назад до річки й не втопиш знову в 

ополонці - далеко не зрушиш. Але якби він міг затягти й утопити – ні хвилі 

не вагався б. Тепер дивився на звіра й хотів вірити, що лось оживе. Так, як 

ще недавно дітям, йому дуже кортіло, щоб лось підняв голову, звівся на свої 

стрункі міцні ноги і неквапно побіг до лісу, як він ще недавно біг, поки 

дороги йому не перетнула куля.  

Проте лось і не ворухнувся. Він припав до землі, всім своїм великим 

тілом прислухаючись, чи далеко ще весна, а його роги стриміли над снігом 

диким розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб 

зазеленіти, хоча це йому вже не судилося ні тепер, ні в майбутньому.  

Налетів вітерець, запорошив білим пилом, гойднув сухим бадиллям, 

але роги й не сколихнулися.  
 

 

 

1. Чи можна стверджувати, що життя в заповіднику змінило 
сутність лося й нашкодило його природним інстинктам?  

2. Як ти вважаєш, чи зумів би лось врятуватися без сторонньої 
допомоги?  

3. Чи був би в нього, у даному випадку, шанс не потрапити до рук 
Шпичака?  

4. Чи була в ньому жага до життя?  
5. Чи підвела Лося віра в людей? 

6. Знайди і прочитай опис портрета Шпичака. Які деталі опису 
зовнішності цього персонажа свідчать про негативне 

ставлення автора до нього? 
7. Знайди і прочитай рядки, які передають стривожений стан 

Шпичака. Яку роль у цих рядках виконують антоніми? 
8. Чому хлопчики не осудили вголос вчинок Шпичака, ніяк не 

відреагували на його обіцянки? Як би ви повели себе в цій 
ситуації? 
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До словникової скарбнички 

 
 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

Виконай тестові завдання, обравши ОДНУ відповідь  

1.  Звідки лось потрапив до заповідника? 
а) із тайги; б) він народився в неволі;  
в) його привезли з іншого 

заповідника; 
г) його подарували заповіднику, 

коли він був ще маленький. 
 2.  Яка халепа трапилась на ополонці? 

 а) лось не міг напитися води, бо 
ополонка замерзла; 

б) на річці були рибалки, які 
сполохали лося; 

 в) лося підстрелив мисливець; г) лось провалився під кригу. 

 3.  Хто прийшов на допомогу лосеві? 
 а) мисливці; б) ніхто; 
 в) маленькі хлопчики; г)  інший лось. 

 4.  Що зробив дядько Шпичак? 
 а) допоміг хлопцям врятувати 

лося; 
б) покликав селян на допомогу; 

 в) розгубився та стояв як 
вкопаний; 

г)  підстрелив лося. 

 5. Чим завершилась ця історія? 
 а) лось помер; б) хлопці вилікували лося; 
 

в) мисливець пожалів лося; 
г) лосю допомогли робітники 

заповідника. 
 6. Поділи текст оповідання Є. Гуцало «Лось» на мікротеми та дай 

їм назви.  
 7. Знайди описи природи в оповіданні. Поясни їхню роль у тексті. 
 8. Склади інформаційне гроно до характеристики образів. 

 

ЛОСЬ                      БРАТИ- ПІДБЕРЕЗНИКИ  ШПИЧАК 

 

 9. Визнач головну думку оповідання Є. Гуцало «Лось». 
 10. Проведи у класі дискусію, узявши за основу одну з тем: 

- Чи можна пробачити Шпичакові його вчинок? 

- Як ти вважаєш, що перемогло в оповіданні – добро чи зло? 

Хмиз – сухі тонкі гілки.   Ратиці – копита. 
Серпанок – тут: легкий туманець. 
Підберезник – гриб із бурою шапинкою і білим м’якушем, що 

росте переважно в березових лісах. 
Підпалок – перепічка, невеличка паляничка, що печеться зверху 

на плиті, підгоріла хлібина. 
Ополонка - отвір, прорубаний у кризі замерзлої водойми. 
Корч – пеньок.    Закуняла – задрімала. 
Гніда – червоно-коричнева.  Маківка – вершечок. 
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Вищий пілотаж 

Обґрунтуй свою відповідь. 
1. Склади вірш за метафорою на одну з тем: «Природа», «Добро», 

«Милосердя». (Складається з 6-ти характеристик, розташованих у 
певній послідовності: колір, смак, запах, зовнішність, звук, якість 
переживань  перше слово кожного рядка - назва вірша). 

2. Придумай своє завершення оповідання «Лось». Запиши його в 
робочий зошит.  

3. Склади монологічне висловлювання, узявши за основу слова Г. 
Сковороди: «Що може бути шкідливіше за людину, яка не має доброго 
серця». 

 

 

Це цікаво знати  

 

 

 
 

  

Лось – ссавець, найбільший представник родини оленевих. 
Довжина тіла самця може бути близько 3 м, маса 360-600 кг, 
самиці дрібніші за самців. За зовнішнім виглядом лось помітно 
відрізняється від інших оленів. Тулуб і шия в нього короткі, загривок 
високий, у вигляді горба. Ноги сильно  витягнуті, тому, щоб 
напитися, лось вимушений заходити глибоко у воду або ставати на 
коліна передніх ніг. Голова велика, горбоноса, з нависаючою 
м'ясистою верхньою губою. Під горлом – м'який шкірястий виріст. 
Шерсть груба, буро-чорна; ноги світло-сірі, майже білі. У самців є 
величезні (найбільші у сучасних ссавців) роги, нерідко лопатоподібні 
за формою; їхній розмах досягає 180 см, а маса – 20-30 кг. Роги лось 
скидає щорічно в листопаді-грудні й ходить без них до квітня-
травня. 

Мисливці розповідають про цікаву особливість лося. 
Смертельно  поранена тварина завжди жадає помсти. (Лось 
здатний одним ударом передніх кінцівок убити не тільки людину, а 
й ведмедя.) Він розраховує свої сили так, щоб подолати відстань до 
мисливця й нанести останній відповідний удар. Та досить зробити 
кілька кроків назад, і лось падає мертвим саме там, де спершу 
знаходився мисливець. У воді тварини охоче поїдають соковите 
коріння та листя деяких водяних рослин. Лосі – відмінні плавці. 
Відшукуючи корм, вони можуть триматися під водою майже дві 
хвилини. А якщо ласощі знаходяться на великій глибині, то тварина 
здатна пірнати за ними. Знайомство з водою відбувається вже в 
тижневому віці. Як тільки лосеня починає йти за матір’ю, вона 
навчає його плавати. 

(З енциклопедії «Тваринний світ») 
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Природа – це казка, яку треба читати  
серцем,  це безпосереднє джерело краси і 
добра. 

Євген Гуцало – майстер не лише прозових творів, а й ліричних, 

віршованих. У його поезіях оживають зорі та місяць, ніч та ранок, а журавлі 

своїм пером описують красу рідної землі. 
 

 

 

 

ЧАРІВНИКИ 

Ніч – велика чарівниця!  

Зчарувала звіра, птицю, 

зчарувала всіх людей - 

не побачиш їх ніде. 

Не побачиш вітра в полі, 

ні тополю на роздоллі, 

ні метелика, ні бджілку, 

ні в цвіту вишневу гілку... 

Ранок – все відчарував: 

сині квіти поміж трав, 

і метелика, і бджілку, 

і в цвіту вишневу гілку, 

і баского вітра в полі, 

і тополю на роздоллі, 

всіх людей, і звіра, й птицю!.. 

 

Ніч – велика чарівниця, 

та ще більший чарівник  

ранок – щирий трудівник, 

що і сам трудитись звик, 

що до праці всіх розбудить, 

хай то птиці, звірі, люди... 

Два оці чарівники 

в світі цім живуть віки. 

 

 
 

 

 

1. Розкажи, які асоціації у тебе виникають зі словом «природа». 
2. Вислови свої думки з приводу слів епіграфа. 
3. Назви ознаки віршованої мови. 
4. За допомогою яких художніх засобів автори створюють 

навколишній світ, своє ставлення до нього, викликають у нас 
емоції? 

1. Яку картину змальовує Є. Гуцало в поезії? Який настрій викликає 
вірш «Чарівники»? 

2. Розглянь будову вірша. Поділи текст на частини,обґрунтуй свою 
думку. Кожну частину прочитай з відповідною інтонацією.  

3. Доведи, що і ніч, і ранок у вірші «Чарівники» персоніфіковані. 
4. Які слова у вірші  «Чарівники» повторюються, яка їхня роль? 
5. Прочитай поезію, чітко уявляючи зображену в ньому природу. 

Які кольори переважають у творі? З чим це пов’язано? 
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До словникової скарбнички 

 
 

 

Вищий пілотаж 

Склади твір-мініатюру «Якби я був чарівником…». 

 

ЖУРАВЛІ ВИСОКІ ПРОЛІТАЮТЬ… 

Журавлі високі пролітають, 

ледве видно птахів із землі 

Журавлів я з вирію стрічаю 

і прошу перо у журавлів. 

Ставши над Дніпром зеленооким, 

ставши над усміхненим Дніпром, 

я прошу перо у них високе, 

піднебесне в них прошу перо. 

Хай з небес перо високе кинуть, 

хай мене благословлять крилом, 

щоб писалось слово журавлине 

журавлиним з вирію пером. 

 

 
Щоб воно до вирію літало, 

журавлиний звідало політ, 

та завжди із вирію вертало 

до святої отчої землі... 
 

 

До словникової скарбнички 

 

 

 

 

Вищий пілотаж 

Підготуй повідомлення з теми «Вшанування журавлів у світі» або 
«Символічне значення слова «журавель» у світовій культурі». 

 

 

«Баского вітра» – рвучкого, швидкого, пружного вітру; зазвичай 
баскими бувають коні. 

Роздолля – широкий простір. 

Звідало – відчуло. 
Вирій – теплі краї, де зимують птахи. 

1. Який настрій викликає у тебе дана поезія?  
2. Який настрій переповнює ліричного героя вірша? Обґрунтуй 

свою думку. 
3. Що символізує журавель у цьому вірші? Поміркуй, чому автор 

зобразив у цьому вірші саме журавлів. 
4. Яке перо «високе, піднебесне» просить ліричний герой у 

журавлів?  
5. Знайди уривок, який, на твою думку, найкраще розкриває тему 

смутку. 
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Це цікаво знати  

 

 

Виконай завдання мудрої сови 

Поетичний практикум 

1. Який художній засіб використано в поданому рядочку? 
Коли зірка йде по воду – весело сміється... 

а) епітет;            б) гіперболу;   в) порівняння; г) персоніфікацію. 

 2. Щирим трудівником у вірші «Чарівники» названо … 
 а) ніч;                    б) обід; в) ранок;               г) вечір. 

 3. Установи відповідність між цитатами з вивчених поезій Є. 
Гуцала та їхніми назвами: 

 1. «Зірка» а) Та завжди із вирію вертало до святої отчої землі 

 2. «Чарівники» б) Коли зірка йде з водою – срібло з відер ллється 

 3. «Журавлі високо 
пролітають» 

в) Не побачиш вітра в полі 
      Ні тополю на роздоллі 

4. Знайди пари слів, які римуються між собою, продовж ці рядки та запиши їх у 
зошит. Добери свої приклади римування. 

5. Випиши із вивчених поезій Є. Гуцала («Зірка», «Чарівники», «Журавлі високо 
пролітають») образи та заповни таблицю. 

Художній образ Зміст (уривок із тексту) Художній засіб 

   

6. Який вірш Є. Гуцала видався тобі незвичайним? Чим саме? 
7. Напиши твір-мініатюру «У чому краса пейзажної лірики Є. Гуцала?»  
8. Розв’яжи угорський кросворд: 

1) Невеликий прозовий твір, у якому зображено 
переважно один епізод із життя персонажів.  

2) Перенесення назви з одних предметів чи явищ, дій, ознак 
на інші на основі подібності між ними.  

3) Оповідання Є. Гуцала.  
4) Художній засіб, який полягає в «оживленні» предмета 

або явища.  
5) Художнє означення.  

м о п о ц а е 

е д і в і к п 

т а я л я і і 

а н н о с ф е 

ф о р а ь і е 

п е р с о н т 

  

Журавель – названий «Божою птицею» або «птахом Сонця». 
Журавлині відльоти у вирій особливі. І не лише формою польоту – 
відомим журавлиним ключем або клином, а й самим змістом та 
метою осінніх та весняних перельотів.  

Повертаючись з вирію весною, журавлі несуть з собою людські 
душі, котрі поселяться у немовлят, що народяться весною і влітку. 
Тому «кру-кру», яким журавлі повідомляють про свій приліт, веселе і 
щасливе. Отож, коли люди бачать весняний журавлиний ключ, то 
кажуть, що це не журавлі, а «веселики» летять, (бо в слові «журавлі» 
є щось від жури – журби) та несуть з собою безжурну весну та 
щасливе літо. Коли ж журавлі відлітають у вирій, то їхнє «кру – кру» 
відчутно сумне і дійсно журливе (а тому й журавлине!), бо несуть 
вони з собою душі покійних і грішних людей, яких чекають 
післяжиттєві муки за вчинені прижиттєві гріхи. Тривожити 
журавлів, що відлітають у вирій, це все рівно, що тривожити душі 
людей при їх відході до іншого світу.  
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РИЛЬСЬКИЙ МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ 

Любіть природу, любіть квіти, любіть 
дерева, небо, красу у великому й малому – 
і ви навчитеся любити життя. 

 

Опрацювавши тему, ти  

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 про Максима Рильського 
та його родину, збірки 
віршів видатного поета 

 вдумливо та виразно 
читати поезії, 
пояснювати в них 
художні засоби 

 виокремлювати образ 
ліричного героя та 
відтворювати його 
емоції, почуття 

 значення 
взаємозв’язку 
людини та природи 

 

 

 

 

аксим Рильський народився 19 березня 1895 

року в Києві, але ріс у Романівці на Сквирщині.  

Максим Рильський увібрав найкращі риси 

вдачі своїх батьків. Майбутній поет одержав домашню освіту. Він 

виховувався під пильним наглядом батька, який помер 

дуже рано (на восьмому році Максимового життя), але 

передав синові аристократичну культурну спадщину, 

почуття власної гідності і віри в себе, поєднане із 

скромністю. Тадей Рильський забезпечив синові і 

приватну гімназію з хорошими вчителями, і знання 

іноземних мов та культур. 

Його дитинство минало в мистецькому 

середовищі серед книжок та музики - з одного боку, і 

романівських краєвидів та сільського оточення – з 

другого. Змалку Максим відчував у собі хист до поетичного слова. У сім 

років хлопчик написав свій перший вірш «Прошак»: 

М 

1. Прочитай епіграф до теми. Поясни, як ти розумієш зміст поданих 
слів? 

2. Чи можеш ти погодитися з тим, що, полюбивши природу, можна 
навчитися любити життя? 

3. Яка пора року подобається тобі найбільше? Чому? 
4. Хто з представників образотворчого та музичного мистецтва 

звертався до теми «Пори року»?  
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Ішов прошак обідраний, 

Од всіх людей обижений, 

Шкода мені прошака, 

Що у нього гірка доля така. 

Але я проти Бога не йду, 

А за старця 

Молюсь і ввечері і вранці. 

Віршик простий, наївний, але з нього видно, яким зростав майбутній 

поет. 

Рильський почав писати рано, перший його вірш надруковано 1907-го, 

перша юнацька збірка поезій «На білих островах» вийшла 1910-го. Першою 

вже зрілою, що визначила появу видатного поета, була збірка «Під осінніми 

зорями». За своє життя митцю вдалося надрукувати 35 книжок поезії. 

Письменник займався й перекладацькою роботою – він перекладав із 13 

мов, а ще його захоплював фольклор, тому редагував різні етнографічні 

видання. 
 

 

 

 

Любив поет і осінь, і весну, і зиму, і гаряче літо, захоплювався 

досконалими витворами природи – квіткою, листочком, деревом, 

струмочком. І дуже вболівав за те, щоб зберегти красу та багатство 

природи, не зіпсувати, 

не знищити бездумною 

людською діяльністю, 

не порушити гармонію 

в ній. Адже від цього 

залежить доля усього 

людства. 

  

1. Коли й де народився М. Рильський? 
2. Завдяки кому отримав початкову освіту? 
3. Спілкування з якими родинами  діячів впливало на формування 

світогляду М. Рильського? 
4. Які твори складають літературну спадщину поета? 
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ДОЩ 

 
Благодатний, довгожданий, 

Дивним сяйвом осіянний, 

Золотий вечірній гість 

Впав бадьоро, свіжо, дзвінко 

На закурені будинки 

Зголоднілих передмість.  

 

 
Відкривай гарячі груди, 

Мати земле! Дощ остудить, 

Оживить і запліднить,- 

І пшеницею й ячменем 

Буйним повівом зеленим 

Білі села звеселить.  

 
 

 

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
Таблиця «Кольорова образність» 

Рядок із поезії Кольорова образність 
Благодатний, довгожданий, блакитний 
Дивним сяйвом осіянний,  
Золотий вечірній гість  

 Впав бадьоро, свіжо, дзвінко  
 На закурені будинки  
 Зголоднілих передмість.  
 Відкривай гарячі груди,  
 Мати-земле! дощ остудить,  
 Оживить і запліднить, -  
 І пшеницею й ячменем  
 Буйним повівом зеленим  
 Білі села звеселить.  

 

Вищий пілотаж 

1. Склади сенкан (сінквейн) до образу дощу. 
2. Уклади збірочку прислів’їв та приказок про дощ, дібравши до неї 

відповідні ілюстрації або власноруч написані картини. 
 

1. Чи співпали твої асоціації до слова ДОЩ зі змістом поданої поезії? 
2. Якими епітетами характеризується дощ?  
3. Про що говорить висловлювання «закурені будинки зголоднілих 

передмість»?  
4. Чому автор звертається до землі, як до матері?  
5. Якої пори року описаний дощ? Поясни свою відповідь.  
6. Який настрій викликає подана поезія? 
7. Заповни таблицю «Кольорова образність». 
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ОСІНЬ-МАЛЯР ІЗ ПАЛІТРОЮ ПИШНОЮ 

Осінь-маляр із палітрою 

пишною 

тихо в небі кружляє, 

осипає красою розкішною. 

Там розсипа вона роси сріблисті, 

Там тумани розливає, 

Ліс одягає у шати барвисті. 

 

 
 

Ліс обливає кольорами дивними, 

Ніжно сміється до вітру, 

Грає цілунками з ним 

переливними. 

Фарби рожеві, злотисті, червоні, 

Срібно-блакитне повітря... 

Ніжні осінні пісні тиходзвонні! 

 

 

До словникової скарбнички 

 
 

 

 

 

 

Вищий пілотаж 

1. Уяви, що перед тобою мольберт, фарби й пензлі. У  кольоровій 
гамі усно змалюй загальне враження від прочитаного.  

 Які кольори ти б використав?    
 А тепер до цього кольору додай відтінок, який би 

характеризував осінь?     
 Чому ти обрав саме ці кольори? 
2. Уклади збірочку прикмет  про осінь, дібравши до неї відповідні 

ілюстрації або власноруч створені малюнки. 
 

  

Палітра – прямокутна або овальна пластина, призначена для 
змішування олійних фарб. 

Шати – одяг, вбрання. 

1. Який період осені зображено у вірші? Доведи свою думку. 
2. Чому автор порівнює осінь із малярем?  
3. ери синонім до слова «кольори». З’ясуй різницю в значенні слів 

БАРВИ та ФАРБИ. 
4. Чому літо справляє останній бенкет? Як ти розумієш слово 

«бенкет» у вірші М. Рильського? 
5. Чи сподобався тобі вірш?Чим саме? 
6. Розкажи про свої спостереження щодо осені.  
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ЛЮБИ ПРИРОДУ НЕ ЯК СИМВОЛ ДУШІ СВОЄЇ 

Люби природу не як символ 

Душі своєї, 

Люби природу не для себе, 

Люби для неї. 

Вона – не тільки тема вірша 

Або картини, – 

В ній є висоти незміримі 

Й святі глибини. 

У неї є душа могуча, 

Порив є в неї, 

Що більший над усі пориви 

Душі твоєї. 

 
 

 

Вона – це мати. Будь же сином, 

А не естетом, 

І станеш ти не папіряним, – 

Живим поетом! 
 

 

До словникової скарбнички 

 
 

 

 

 

 

Це цікаво знати  

Назви місяців та їх походження 

Назва ВЕРЕСНЯ прийшла з Полісся. Там у цей 
період цвіте верес – цінна медоносна рослина. 
Був цей місяць також ревуном, заревом, сівнем, 
бабським літом та покрійником.  

ЖОВТЕНЬ – час жовтіння листя. Цю назву 
місяць має ще з часів Київської Русі. В народі його 
називали грязень, хмурень, листопадник, 
зазимник, весільник. А також паздерник – від 
слова паздер, тобто костриця. В цей час 
переробляли льон та коноплі (від волокон 
відділяли кострицю). 

Назва ЛИСТОПАД прийшла із 
західноукраїнських земель. У цей час там опадає 

 

 

 

Папіряний – тут: той, що є на папері.  
Естет – поцінувач мистецтва. 

1. Які художні засоби використав поет для характеристики 
природи?  

2. Хто виступає ліричним героєм? Що для нього означає природа? 
3. Процитуй слова, які підкреслюють головну думку твору. 
4. Як ти розумієш словосполучення «папіряний поет»? 
5. Яким поетом хоче бути автор? 
6. До чого закликає вірш «Люби природу не як символ»? 
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листя. А на сході – дерева вже безлисті. Тому в 
Київській Русі останній місяць осені звався 
груднем, а перший місяць зими мав іншу назву. 
Народні назви: грудкотрус, листопадець, 
падолист, братчини.  

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

«ПОЕТИЧНИЙ ПРАКТИКУМ» 
Тестові завдання 

1.  Який жанр вірша «Осінь-маляр із палітрою пишною»? 
а) Пейзажна лірика;                              в) філософська лірика; 
б) патріотична лірика;                       г)  інтимна лірика. 

2. Який художній засіб використовує автор у рядку «Відкривай гарячі 
груди»? 

а) Метафору та епітет;                 в) порівняння та метафора; 
б)  порівняння та епітет;              г) персоніфікацію та порівняння. 

3. Який образ змальований у поезії М. Рильського за допомогою епітета 
«довгожданий»? 

а) Землі;                                                в) неба; 
б)  природи;                                         г) дощу. 

4. Установи відповідність між назвою вірша та цитатою. 
 Назва вірша Цитата 
 

1. «Дощ» 
 

А) Золотий вечірній гість 
Впав бадьоро, свіжо, дзвінко 
На закурені будинки... 

 
2. «Осінь-маляр із 
палітрою пишною...» 

Б) Фарби рожеві, злотисті, червоні,  
Срібно-блакитне повітря... 
Ніжні осінні пісні тиходзвонні! 

 3. «Люби природу не як 
символ...» 

В) Душа причастилася кротості  
Трав – Добридень я світу сказав! 

 
 

Г) Вона — це мати. Будь же сином, 
А не естетом... 

 

 

Вищий пілотаж 
1. Намалюй фарбами  на одному аркуші паперу палітру кольорів 
кожної пори року. Порівняй їх. 
2. Створи відеопрезентацію на одну з поезій М. Рильського. 
3. Склади кросворд, ключовим словом якого стало б слово ПРИРОДА.  
4. Напиши твір-мініатюру «Джерелом поезії є краса». 
5. Вивчи один із віршів М. Рильського напам'ять (на власний вибір). 
Добери серію ілюстрацій, якими б ти міг супроводжувати свою 
розповідь напам’ять. 
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ГРИГІР ТЮТЮНИК 

Ідеалом для мене завжди була 
доброта,   самовідданість і милосердя 
людської душі в найрізноманітніших 
виявах. 

Григір Тютюнник 

Опрацювавши тему, ти  

дізнаєшся навчишся зрозумієш 

 про красу та багатство 
навколишнього світу, 
рідної землі; 

 про життя і творчість 
Григора Тютюнника. 

 переказувати цікави 
епізоди з дитинства 
письменника; 

 аргументувати 
власні думки; 

 пояснювати назву 
оповідання. 

 особливе призначення на 
землі кожного; 

 для чого необхідно 
зберігати індивідуальні 
особливості людини як 
важливі чинники її 
майбутньої максимальної 
самореалізації. 

 

кось в одній селянській хаті на Полтавщини 

народилося немовля. Вирішили назвати хлопчика 

Георгієм, або, як там говорили, Ігором. Записати в 

сільраді дитину послали діда. Той на радощах (все ж 

таки, онук народився), забув, що йому говорили. 

Пригадував-пригадував, не згадується, то сказав 

секретареві:  «Пиши Грицьком. Воно й не так, як 

казали, зате просто, по-нашому!». Вдома хлопця 

називали Горею, і тільки через п'ятнадцять років 

довідалися про дідову витівку, що офіційно він – 

Григорій. А на той час був ще один син, названий 

Григором. Так з'явилися в одного батька два 

Григорії, а в літературі – Григорій і Григір 

Тютюнники. 

Дитинство Григора Михайловича Тютюнника проходило нелегко. 

Хлопчик жив деякий час у родині дядька на Донбасі, потім, коли почалася 

війна, він, бачачи, що тітці важко стало годувати своїх трьох дітей, вирішив 

повернутися на Полтавщину. Одинадцять днів ішов Григір додому. Різні люди 

траплялися йому. Однак доля посилала йому більше людей добрих. Вони 

часто рятували знесиленого довгою, дорогою обірваного підлітка од смерті та 

голоду, ділилися шматком хліба, обігрівали, давали одежину. Пізніше цю 

історію Григір Тютюнник опише в повісті «Климко». 

Я 
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Діставшись додому, жив, як усі, в окупованому німцями селі, 

напівголодному й морально пригніченому. Допомагав по господарству, мерз, 

голодував. Про якісь розваги не могло бути й мови. Так минуло більше року. 

А як німців вигнали з села, пішов у п'ятий клас, після закінчення якого 

вступив до Зіньківського ремісничого училища. З того часу і почалося його 

самостійне трудове життя, адже в училищі більше працювали, ніж училися. 

Про життя повоєнного покоління учнів ремісничих училищ Григір Тютюнник 

згодом напише гірко правдиву повість «Вогник далеко в степу». 

Закінчивши училище, юнак повертається до рідної Шалівки, працює на 

різних роботах у селі, потім їде на Донбас. Іде в армію і служить моряком на 

Далекому Сході. Уже тоді починає писати, радиться зі своїм старшим братом, 

на той час уже відомим письменником, про свою літературну творчість. Після 

армії закінчує філологічний факультет Харківського університету, працює 

вчителем на Донбасі, у редакціях та видавництвах Києва. 

У багатьох творах Григора Тютюнника головними героями є діти. Саме 

образ дитини для нього – найулюбленіший, адже дитина – чисте, довірливе, 

незіпсоване створіння, яке у творах письменника протистоїть злу, часто 

ворожому й несприятливому світу дорослих. Цим твори українського 

письменника схожі на твори французького письменника Антуана де Сент-

Екзюпері з його «Маленьким Принцем».  

 

 

 

ДИВАК 
(Оповідання) 

а початку зими ходити Олесеві до школи можна 

двома стежками: одна бором, друга – річкою. 

Сюди зручніше, та в зазимки лід на річці 

тоненький, так і зяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь 

виходить з дому, мати наказує йому: 

— Гляди ж, сину, річкою не йди. Там ще лід молодий. 

Олесь смирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до 

клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, 

немов одразу хочуть збагнути увесь світ. 

Олесь любить зиму. Йому подобається робити перші протопти в заметах, 

знімати снігові очіпки з кілків у тинах – вони стають тоді голі та сором’язливі, 

як стрижені допризовники. 

Н 

1. Де і коли народився Григір Тютюнник? 
2. Скільки років Григору, коли незаконно репресували його батька? 
3. Де він жив з 60-х років?  



172 

Іще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде навпочіпки 

й водить пальцем сюди, туди. Дивись, хата виходить, з бовдура дим валує, а на 

тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає 

закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм 

творінням, аж доки хтось не гукне з двору: 

— А чого ото ти, парубче, не йдеш до школи? Ось підожди, я матері 

скажу! 

Олесь підскоче, як злякане пострілом звірятко, засміється тоненько: гі-гі, 

– і подасться в сосни. 

В бору снігу мало. То там, то сям проглядає крізь порошу трава з 

примерзлими до землі зеленими чубчиками, стримлять низенькі пеньки з 

жовтуватою, немов старий мед, смілкою на зрізах. Тихо навкруги й затишно. 

Тільки часом шелесне по гіллі вальок снігу, струшений вітром з верховіття. 

Десь неподалік чути: цюк-цюк-цюк, – дятел порається. Олесь нахиляється, 

крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий; важко 

нахилятись: дух спирає, під очима набряка, тому кожен сучок птицею 

вздрівається. 

Аж он під старою сосною латка шишок рябіє. Ба! Ще одна впала. Ось де 

він, дроворуб! Олесь стає навшпиньки й крадькома пнеться на косогір. 

Зачувши людину, дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом з 

боку в бік і націлив його на Олеся: чого тобі тутечки? Здригнувся, хльоснув 

крилом по корі і зник, залишивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів 

дістати її і покуштувать, та передумав – і притулився вухом до стовбура. Його 

ледве помітно розгойдувало, під корою щось жалібно скрипіло, а внизу під 

підошвами в Олеся ворушилось коріння – помирає сосна… Олесь нагріб 

чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що 

тепер сосна не впаде, погицав через замети до школи. 

Ще здалеку побачив міст з гатками по обидва боки. По той бік мосту, 

через вигін, червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев цегляна школа. З 

бовдурів дим угору тополиними стовпами. Повітря пахне торф’яним духом і 

весняним випаром сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, 

виграючи на сонці блискучими хвильками, – там б’ють джерела; а праворуч, 

на мілині, де лід міцніший, гасає ватага школярів. Лід гнеться, цьворохкає од 

берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні. З проломин 

цівками цебенить вода і заливає плесо. 

— Ей, Олесю! – кличуть з гурту. – Гайда з нами подушки гнуть! 

— Навіщо лід псуєте? – у відповідь Олесь. – Він ще молодий. 

Дітвора сміється: дивак. 

А Федько Тойкало розбишакувато вишкірив зуби і, вказуючи рукавом на 
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Олеся, заволав так, що шия одразу зробилась тоненькою: 

— Бий зрадника! – підскочив, тицьнув Олеся ліктем під скроню і зник 

поміж палями. 

Олесь згарячу ніяково посміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду 

гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизок 

у лісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло й сіпалось. Олесь ліг 

долілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно 

тьмарилось мулистим пилком, пускало бульбашки, котрі прилипали до криги 

– білі, круглі, як воляче око. Течія розчісувала зелений кушир, пряли 

тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струмінь. І 

ввижається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті, а в тій хатці – 

він біля віконця сидить, рибку стереже. Забажав – вийшов. Ніхто тебе не 

займе. Іди куди заманеться. Ось карасик пливе. Цап його за пірце: 

«Добридень, дядьку! Як поживаєте?» Олесь солодко зойкає, щільніше 

припадає лобом до криги. 

Раптом поміж куширами промайнула чорна блискавиця і завмерла 

осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся й застогнав 

від подиву: щука! В зубах у неї тремтіла маленька пліточка. 

— Пусти, – видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду. Та щука й не 

поворухнулась. А плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатить 

підбором в те місце, де стояла щука, аж доки під чоботом не хрокнула 

вода. 

Біля школи теленькнув дзвоник, улігся гамір. А Олесь сидів посеред 

річки поруч зеленої, з ряскою, калюжі і плакав. Під мостом бився об палі 

вихор, згортав до купки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. 

Олесь підвівся, запхав книжки в пазуху і поплентався до школи. 

На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда 

Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно 

говорила: «А сьогодні, діти, ми будемо малювати… перегнійний горщечок. 

Завдяки цим горщечкам передові колгоспи нашої країни…» Потім вона 

дістала з портфеля гирунчик і урочисто поставила на стіл. 

Діти почали малювати, виводячи кожен своє: той жлуктичко, інший 

ринку або макітерку. І оскільки дірку в денці ніяк було передати, то її чіпляли 

збоку. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно прицмакував. Коли ж 

учителька зупинилася біля його парти, із зошита на неї, презирливо 

примруживши око, дивився дятел: чого тобі тутечки? 

— Олесю, адже я наказувала всім малювати горщечок, – суворо сказала 

Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що 

таке вчительська принциповість, тому й додала: 
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— Я поставлю тобі двійку. 

У класі увірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього 

побратима співчутливо, а ті, хто вчився через пень-колоду, з радістю чекали 

на те, що їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз з-за парти і 

рушив до дверей. 

— Куди це ти? – здивувалась учителька. 

Олесь похнюпився. 

— Я так не xо’! 

— Як це – так? 

— Гирунчика отого не хо’ малювати. 

— Чому? 

— Дятла хочу… 

Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь 

вийшов у коридор, похапцем натяг пальтечко і опинився на ґанку… 

В шкільному садку пурхали синички. В бур’янах вовтузились горобці, 

скльовуючи реп’яшачі кім’яхи. Десь у вільхах по той бік річки били пеньки: 

бух, бух. Дзень, – сокира сприснула. 

Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі, і побіг у верболози. 

Там він блукав до самого вечора. Обмацував холодні пташині гнізда, їв 

мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки, ховав за 

пазуху і, нап’явши пальтечко на голову, дивився: світять чи не світять? У 

кущах, заплетених осокою, шарудів вітер, попискували миші; а в березі 

терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. 

Сонце пробило у хмарах над байраком вузеньку ополонку, яскравим 

променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, 

зводив очі до перенісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. 

Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали і 

набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь грядками 

вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
1. Про кого розповідається в цій частині твору ? 
2. Прочитай опис зовнішності Олеся . Що  з  цього опису  ти  можеш  

сказати про хлопчика? 
3. Наведи два приклади бережливого ставлення Олеся до природи. 

Перекажи ці епізоди близько до тексту. 
4. Чому ровесники вважали Олеся Диваком? 
5. Яким було ставлення хлопців до Олеся ? Чому вони так 

поводилися? 
6. Що могло далі статися з Олесем? Передбач продовження 

оповідання. Прочитай закінчення твору й перевір свої здогади. 
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До словникової скарбнички 

 
*** 

ід тинами на колодках або просто навприсядки 

сиділи дядьки, смалили цигарки, гомоніли: 

— Он бач: вільха в лузі почорніла… На 

відлигу, мабуть. 

— Еге ж, риба в ятір піде… 

Біля школи грюкнули двері. Діти товпами посунули по домівках. 

Ще здалеку помітивши дорослих, хлопчаки бокаса ходять один побіля 

одного, щоб поборотися. Дивись: зчепились, водяться, хекають, 

наслухаючи краєм вуха, що скажуть біля тину. А там: 

— Ач, який геройський парубок! 

— А ото, мабуть, Наталчин, – кажуть біля тину, помітивши Олеся. – Ба 

яке смирне… 

— Еге, воно якесь дивакувате… 

Слухає Олесь і не розуміє: хвалять його чи лають. 

На мосту Олеся дожидав Федько Тойкало. 

— На попоїж, – сказав ніяковіючи і втиснув Олесеві в руку подавлений 

теплий пиріг. – Бери, дурний, з м’ясом. 

Олесеві не хотілось пирога, але він зрадів примиренню і, щоб 

віддарувати товариша, хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти 

духмяні верчики хмелю, сухе листя різного карбування, плетене з прядива 

та волов’ячої шерсті ремезяче гніздо, схоже на башличок. 

— Забейкався ти, – сказав Федько і почав обминати Олесеві пальтечко. 

Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і 

солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезяче гніздо й обома руками 

подав його Федькові. Той заховав подарунок під полу, пом’явся. 

— А вчителька сердилась, як ти пішов… ги-ги… страх! 

Потім ударив себе книжками по гузенцю, крикнув: «Гат-тя-вйо!» – і 

подався до річки трусити ятері. 

П 

Клямка – пристрій, яким піднімають защіпку на дверях. 
Очіпок – жіночий головний убір у давнину. 
Окоренок – частина стовбура від кореня до гілок; нижня 

частина дерева , що прилягає до кореня. 
Погицати – іти, підстрибуючи. 
Чорніють миї – ополонка, де жінки перуть одяг. 
Цибеніти – дуже сильно литися. 
Кушир – водяна крапива. 
Гирунчик – горщик. 
Жлуктечко, ринка, макітерка – види посуду. 
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В селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнуло пітьмою. Олесь 

біжить підтюпцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, 

ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється – і 

дерева завмирають. 

По той бік сосни чути: сани скриплять, коні ширхають і голос діда 

Прокопа: 

— А но-но! 

Уздрівши Олеся, дід натягає віжки. 

— Сідай, внуче, по солому поїдемо. 

Олесь радо вмощується, махає на коней: 

— Гат-тя-вйо! 

— А що, поставили п’ятірку? – питає Прокіп, вишкіряючи порожні 

десна. 

Олесь сором’язливо ховає обличчя в рукав. 

— Сьогодні не ставили. Вчора тільки. 

Поминули провалля, майже вщерть занесене снігом. На ріллях цілим 

хутором замаячили скирти. 

— Но-ноу… – стогне Прокіп і ворушить пужалном. Коні щулять вуха, 

зриваються бігти. А сосни позаду вигойдують «шу-ші-ші-і» – і коні 

зупиняються. 

— Діду, чого про мене кажуть – дивак? 

— Невстріливий, значить. Дивний єси. – Прокіп двома пальцями, як 

щипцями, ухопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні 

побігли. – Хто ж ото таке патякає? – спитав перегодом. 

— Дядьки на вигоні. 

— Ет, фармазони… Ти їх не слухай. – Помовчав. А далі: – Воно, 

звичайно, правильно. Завзяття в тебе обмаль. Все чогось у землі 

порпаєшся. А треба – в людях. Та отак побіля них, отак… Того – 

ліктем, того – почотом… Гульк – уперед вийшов. А першого не 

перечепиш, бо не доженеш. О! 

Олесь винувато підсьорбує носом. 

— Діду, чому дятел шишки їсть, а щука – пліточок? 

— А то вже хто якого поріддя. 

— А я не забрав у дятла шишки, – хвалиться Олесь. 

— І вірно. Навіщо вона здалась. Це як путнє щось побачиш – дощечку, 

скажімо, або гвіздочок – тоді бери. 

— Навіщо? 

— Пригодиться. 
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Коли набирали солому, дід часто сповзав із скирти, нанизував солому 

на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіла. 

— Товчи, внучку, гніти! – хекав. – А я ще якийсь навильник скину. – І 

знову дерся на скирту. 

Спочатку Олесь надолужав, потім заморився і сів. 

— Навіщо стільки беремо? 

— Як навіщо? – озвався з пітьми Прокіп. – Це ж собі, а не тещі. Хе-хе! 

Ти знаєш, що таке теща? Ні? Підростеш – узнаєш. Клята баба. 

— А якщо коням важко буде? – своєї Олесь. 

— Нічого. Зате нам легко. Натопив – і вилежуйся собі на печі. Ти 

відпочинь, а тоді ще пострибаєш. Воно ж таки груз. 

Повертались додому в темряві. Ліпив мокрий сніг, припорошуючи 

білим конячі спини. Прокіп хльоскав батогом і лаявся. А Олесь сердито 

сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться Прокіп гарненько, 

цьвох – і мимо. 

— Не бий, – благає Олесь. – Бачиш: важко. 

Прокіп зітхнув і, намотавши батога на руку, щоб не згубить, обернувся до 

Олеся. 

— Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на вус мотай. Тут, 

на землі, не бити не можна. Тут не ти, так тебе одрепають ще й 

плакать не дадуть. 

Подався вперед і, обдаючи Олеся прілим духом давно не митої бороди, 

захарчав у саме вухо: 

— Пойняв? 

Олесеві зробилося сумно. Закортіло швидше туди, в село, де сніг плете 

навколо електричних ліхтарів густі рожеві сіті, й привітно світяться вікна в 

хатках. 

Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на 

коней. 

— Мовчить, – тихо сказав Олесь. 

— Снігом забило, – пояснив Прокіп. – Вітер гілля не зрушить. 

Дома Олесь не став ждати, доки дід з матір’ю скидають солому, 

швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загримали 

чобітьми, загомоніли. 

— Ото ж я й кажу, – говорив дід, – неглемедза він у тебе, Наталко. 

Дивак… Затопчуть його… Бо воно ж як деревце в пагоні… 

Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч. 

— Змерз, онучку? А ти ножки – на черінь, а зверху кухваєчкою… 

Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив. 
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Прокіп підняв брови сторчака. 

— Он диви, чого це він розприндився? 

— Геть, не займайте його, – сумно обізвалася мати з хатини. – Їжте вже. 

— А хіба я що? – мимрив Прокіп. – А йому нічого такого й не казав… 

Він їв швидко, винувато витріщав очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і 

губив крихти в бороду. 

Олесь непомітно для себе заснув. А вночі крізь сон благав матір 

розповісти казку про Івасика-Телесика, злякано зойкав, коли відьма гризла 

дуба, і радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. Вдосвіта 

знов загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався 

новий день. 

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. До яких справ мав схильність Олесь? Чому ти так думаєш? 
2. Як ти вважаєш, чи треба Олесеві змінитися, стати таким, як 

учить дід? 
3. Перекажи два правила діда Прокопа, які він передає внукові. 
4. Чи завжди ти погоджувався з поведінкою Олеся? З чим не 

погоджувався хлопець і чому? 
5. Доведи, що «Дивак» – оповідання. 
6. Яка головна думка твору? 
7. Чи погоджуєшся, що Олесь був не диваком, а диво-людиною, адже не 

кожному дано бачити, відчувати, уявляти красу рідної природи, 
прислухатися до співу птахів, до розмов дерев, шепоту трав? 

8. Поясни назву оповідання. 
 

 

До словникової скарбнички 

 
 

  

Ремез – птах, який в`є  гніздо у вигляді рукавички. 
Забейкатися – забруднитися. 
Гузенець – нижня частина чогось. 
Пужалено – рукоятка батога. 
Скирта – великий стіг сіна, соломи. 
Ліса – товста палиця, якою підпирають скирту сіна. 
Ятір – риболовне знаряддя у вигляді сітки. 
Фармазон – тут: шахрай. 
Черінь – дно печі. 
Невстріливий – некмітливий, непрактичний. 
Неглемедза – невдаха, неповороткий. 
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Виконай завдання мудрої сови 

1. Вікторина «ДЕ МІЙ ХВІСТ?» 
Знайди в тексті «хвіст» речення (його кінець): 
- «Дивись, хата виходить, з бовдура дим валує, а на тину...» 
- «Десь неподалік чути: цюк-цюк-цюк ...» 
- «Олесь хотів дістати її і покуштувать, та ...» 
- «І ввижається Олесеві маленька хата під кущем водяної 

папороті, а в тій хатці ...» 
- «Діти почали малювати, виводячи кожен своє ...» 
- «Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима 

співчутливо, а ті, хто вчився через пень-колоду...» 
- «Олесь біжить підтюпцем і раптом помічає, що дерева ...» 
- «Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху і, нап'явши 

пальтечко на голову, дивився ...» 
- «Олесеві не хотілось пирога, але він зрадів примиренню і, щоб 

віддарувати товариша ...» 
- «Коли набирали солому, дід...» 
- «Закортіло швидше туди, в село, де сніг ...» 
- «А вночі крізь сон благав матір розповісти казку про ...» 
2. Знайди у тлумачному словнику ключові слова теми і запиши в 

словник: душа, щастя, порядність, гармонія.  
 

 

Вищий пілотаж 
1. Напиши твір-роздум «Чи потрібні у світі диваки». 
2. Склади цитатний план до образу Олеся. 
3. Придумай і запиши своє закінчення оповідання. 
4. Знайди приклади різних видів опису в оповіданні «Дивак». 

Результат роботи оформи у вигляді таблиці. 
  Приклади 
 Види описів  
 Пейзаж  
 Портрет  
 Опис птаха  
 Опис риби  
 Опис речі  
 5. Склади порівняльну характеристику. Порівняй головного героя 

оповідання з собою: 
 Олесь Я 
   
   
   
 Спільне 
 Школярі, близькі за віком, добрі, допитливі,  

любимо мріяти, фантазувати 
 Відмінне 
 Дуже любить тварин, усе живе в природі, не 

сприймає ніякої жорстокості, вразливий, не може 
протистояти грубощам, примхливий, може 
чинити на свій розсуд, іноді навіть нечемно. 
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ВІНГРАНОВСЬКИЙ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ 
Вінграновський Микола народився 

7 листопада 1936 року в селі Богопіль (нині 

Первомайськ) Миколаївської області. Згадуючи 

своє дитинство, письменник стверджує, що 

змалечку пам’ятав лише степ: «скрізь, куди не 

глянь степ, степ і степ». А потім була війна, 

тяжкі повоєнні роки. 

Писати вірші почав у студентські роки. 

Перші поезії з’явилися 1958 року на сторінках 

журналів «Дніпро» та «Жовтень» («Дзвін»). 

Ще студентом зіграв головну роль у 

художньому фільмі «Повість полум’яних літ», 

режисером якого був Олександр Довженко. 

У дитячу літературу Микола Вінграновський прийшов на початку 

шістдесятих років ХХ ст., коли в журналі «Ранок» з’явилися оповідання 

«Бинь-бинь-бинь» і «Чорти». Тоді ж були надруковані і його перші вірші 

для дітей, які увійшли в окрему збірку «Андрійко-говорійко», а трохи 

пізніше побачили світ такі оригінальні книжки поезій: «Мак», «Літній 

ранок», «Літній вечір» та інші. 

Найповніше видання доробку – «Вибрані твори в трьох томах» (2004). 

Микола Вінграновський – постановник десяти художніх та документальних 

фільмів. 

Помер 27 травня 2004 року в Києві. Похований на Байковому 

кладовищі. 

Нагороди: 

 Лауреат Державної премії України ім. Т.Шевченка (1984) 

 Лауреат літературної премії «Благовіст» 

 Лауреат премії Фундації Антоновичів (США) 
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БАБУНИН ДОЩ 

Бабунин дощ, на клямці цяпота, 

І стежка в яблуках вже 

стежкояблуката, 

З котяри – іскри! З м’яти – чамрота! 

Пускає бульби на порозі хата... 

Іде хтось темним садом – заховайсь! 

Іде, й стає знадвору за стіною, 

І мокро дихає над мокрою губою; 

Як звуть його? 

Чи взагалі він звавсь? 

Хто він такий в залатанім кожусі, 

В кожусі, а хапає дрижаки?.. 

Попискують пташата в його вусі, 

І в бороді дрімають їжаки. 

Одне – сов’яче око, друге – вовче, 

Рука – крило, друга рука – весло, 

Упівобличчя день, а півобличчя з 

ночі, 

На голові посріблене сідло, 

Де ж кінь його? У торбі кінь, я знаю. 

Порожню торбу він би не носив... 

 

 
Стоїть, і передихує, й чекає, 

Мабуть, насправді вибився із сил, 

Бо хто ж то знає, скільки йому 

років 

І скільки він живе тисячоліть?.. 

Прийшов під нашу хату ненароком, 

Прийшов перечекати і стоїть: 

Зайти чи ні до нас, до бульбохати?.. 

З ноги на ногу ось переступив, 

Щось наче хтів було мені сказати, 

Та садом знов почапав у степи...    

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 
1. Що тебе вразило в поезії? 
2. Якою постає природа у вірші? 
3. Який художній засіб переважає у вірші?  
4. Знайди в поезії нові слова, поясни як ти їх розумієш?  
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САМА СОБОЮ РІЧКА ЦЯ ТЕЧЕ… 

Сама собою річка ця тече, 

Маленька річечка, вузенька, як долоня. 

Ця річечка Дніпра тихенька синя доня, 

Маленька донечка без імені іще. 

Вона тече в городі в нас під кленом, 

І наша хата пахне їй борщем. 

Цвіте над нею небо здоровенно 

Солодкими хмаринами з дощем. 

Ця річечка тече для клена і для мене, 

Її й тоді я бачу, коли сплю. 

Я річечку оцю в городі в нас під кленом, 

Як тата, й маму, і як мед, люблю. 

 
 

 

 
 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Що у вірші створює ліричний настрій, довірливий, інтимний тон  
викладу?  

2. З якою метою автор використовує порівняння? 
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СІРОМАНЕЦЬ 
Повість  

ночі прийшла осінь, і вовк хмукнув на сизий лист 

ожини, хмукнув і сказав: «Ого-го!» Тоді він підняв 

лапу й лапою вмився. Промив очі, пострушував із себе 

листя, послухав свист синиці й 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 виднілася кожна бадилина. 

Вовк лежав між грибами, очима в поле, і над ним по листочку опадав ліс. 

Звали його Сіроманцем, і він був найстарішим вовком у світі. Усе своє 

Сіроманче життя він водив зграю. Молоді вовки з лісів і яруг мріяли пройти 

в нього бойову вовчу стратегію й тактику. Він снився молодим вовчицям. 

Не один кінь із передсмертним кривавим хрипом падав на траву чи на сніг 

од зубів Сіроманця. 

Його проклинали конюхи та пастухи. Коли ж нічого були 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 їм 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. У 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 зацарювала в його 

очах. Один лише нюх водив його по світу, і кашляти вже почав. І снився 

йому щоночі єдиний сон: срібні очі постріляних вовченят, постріляні 

вовчиці з білими зубами в землю, і снився він собі сам, утікаючи лісом по 

білій воді. Свистіла вві сні синиця, хропли миші в норах, і здалеку запахло 

кіньми. Сіроманець здув прилиплий до носа листок, устав 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, харапудився, але Василь бив його 

прикладом рушниці по заду, і кінь віз його далі. 

Сіроманець похлебтав з калюжі води, лугом відбіг від лісу і від дороги, 

заліг за копицею сіна. Нанюхав у сіні кілька мишей, підснідав ними й знову 

виструнчив носа в спину Василя Чепіжного та його коня. 

У 
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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 й заліг у ямі. 

Сіроманець заліг і собі позаду Василя Чепіжного та його коня. Вітер 

дув Сіроманцеві в ніс. Вітер гостро пахнув конем, але між конем і 

Сіроманцем лежали Чепіжний та його рушниця. 

Щось хряснуло в соснах! Василь зняв картуза й задихав у нього. Кінь 

затрусився, застриг вухами і ліг на землю. 

— Не лягай! Не лягай на землю! – зашепотів коневі Василь Чепіжний. – 

Устань! Устань 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 

краплини 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 прийде – на цей раз я його 

неодмінно укохкаю!» 

Свиснула синиця, її порожній осінній свист не сподобався Чепіжному. 

Посіяв дощ. Чепіжний одягнув картуза й ліг. 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 дощем 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, відмахнувся патронташем, ускочив у болото, у воду, у 

мочарі – Сіроманець спокійно ішов за ним. 

— На, на, усе, що хочеш, на! – викидав під ніс Сіроманцеві Чепіжний із 

торбини хліб, 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 й люто 

рушив з води на нього. – На мене – їж! Жери мене! Зжери мене, як ти 
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з’їв мою козу Восьмого березня! Я перебив твою зграю і вовченят 

перебив, я! 

Чепіжний вигрібся на берег, плюнув у руки й 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 із 

рушницями та патронташами, до них від контори почвалав з обмотаною 

шиєю Василь Чепіжний. 

— А ви думали – що?! – бухикав щасливий Чепіжний. – Він причаївся 

тут, у нашому лісі, до ранку держав мене по шию у 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 хтось тільки плиг із кущів, мах – і рушниця 

летить, наче її й не було в 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 

обмацав 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 й гарчить далі: «Кажи спасибі, що я 

сьогодні не голодний. Але затям: доїм усіх ваших коней, візьмуся 

тоді за вас і ваших дітей, а тебе, Чепіжний, першого з’їм! Марш з 

мого лісу!» Я задки-задки, 

руки болять, дощ у рукави 

наливається, отак і 

відступаю, а він іде, хліб 

мій жує, пожує і виплюне – 

не голодний! Дивлюсь: 

позаду мене вода, озеро. 

Хотів я озеро 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, рукави повні 

дощу, ллється, одним словом, вода згори й зсередини, кругом вода. 

А він сідає на березі, обмотується хвостом і починає, ви вірите, 

співати «Закувала та сива зозуля»... 
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— Може б, вам, Василю Дмитровичу, лягти, ну, не в лікарню, а так 

десь удома та відпочити? Півночі простояти по шию у воді – так і до 

пропасниці недовго... – сказав хтось із мисливців. 

— А що, я щось не те сказав? — визвірився Чепіжний. Потім 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 рушнична армія 

заходить у контору. 

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

— Іди-но краще уроки учи, а то скажу батькові! 

Сашко ще раз обійшов вертоліт. Вертоліт нагадував Сашкові 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 

рушником через плече зливала батькові на руки. 

— Тату, прилетіли! 

— Хто, синочку? 

— Аж з області. Може б, ти зараз сходив до них та що сказав? По 

Сіроманця прилетіли! А це ж то нечесно – він один, а їх онде 

скільки! Тату, вони з дядьком Чепіжним у конторі, сходи! 

— А що їм тато може сказати? – Мати подала батькові рушник. 

— Як то що? – здивувався Сашко. – Татко – голова колгоспу! 

— 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 колгоспівський, 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, – обізвалася від столу мати, – скільки 

Сіроманець коней та овець переїв? 

— Скільки? От скажи, тату, скільки? 

— У нашому колгоспі – нічого. Правда, козу дядька Чепіжного... 

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

не любить. Дядько Чепіжний на нього ями копає по лісосмугах. А 
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коли пропала вівця, то всі звернули на Сіроманця. 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 Чепіжного в 

холодну воду по шию. Тепер хай тікає, куди очі бачать! 

— Та не впораються вони із Сіроманцем, – знову сказав батько. – Доки 

вони там гомонять у конторі, Сіроманець накивав 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. 

Сашко пройшов ліс, вийшов у поле, як почув стрекотіння вертольота: 

півколом, низенько над лісом він летів на Сашка. Сашко чи злякався, чи що, 

але сів на землю й прикрився портфелем: 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 низеньке порожнє чиєсь гніздечко, 

пошарудів у гніздечку опалим 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 деревину 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 і козячим духом, хоч їх самих давно вже перегнали 

в інші, ситіші місця. Нагрітий за літо яр дихав Сашкові в обличчя 

перецвілими будяками. Тихо пливло павутиння, і тоненька хмарина лежала 

над яром, наче капустяний листок. Сашко приліг на молочай і заплющив 

очі. «Де він є, отой Сіроманець? – думав собі Сашко. – Узяв би та й утік десь 

в інші краї чи гори, де вовків люблять. Аби я був вовком, я б тоді все 
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розказав Сіроманцю і про Василя Чепіжного, як він ночами краде в 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. Поминув сосняк, пішов дубиною; у 

дубині вечеряли дятли, наїдаючись, 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. 

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 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 почухати за вухом, але рука 

завмерла: перед Сашком стояв вовк. Сіроманець. Сашко 

задерев’янів. Сіроманець тим часом обнюхав його з ніг до голови, 

лизнув по куртці ґудзика і ліг на листя. Сашко потроху відторопів, 

прийшов до тями і сам сів навпочіпки біля Сіроманця. Вовк 

потягнувся до нього мордою й ще раз лизнув Сашкове коліно. 

— Так от ти який лизунчик, а ще Сіроманець, — сказав Сашко і 

погладив Сіроманцеві шию, почухав під горлом. Сіроманцеві 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 в мене розумний, вовчику. Пиріжка з 

печінкою хочеш? 

Ліс поночів на очах, і де того портфеля шукати, коли темно? Сашко 

повзав від дуба до дуба, перегрібав листя — немає. Вовк і собі зачав нюхати 

під дубами, попирхав у листі неподалік і тихо вискнув: портфель! 

Пиріжки з печінкою вовк, видно, любив з дитинства, бо ковтнув навіть не 

пожувавши. 

— Я тобі завтра ще принесу, – сказав йому Сашко, – завтра в мене 

неділя, увесь день — наш! Але ти мені дивись: з лісу не виглядай. 

Чепіжний думає, що ти втік із нашого лісу, нехай так думає... 
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Сіроманець провів Сашка до узлісся, потерся об Сашкове плече і так 

стояв, аж доки запах його нового товариша не ослаб у глибині темного 

листопадового вітру. (...) 

Чепіжний скаржиться дружині на сільських собак і на свого пса 

Геракла, що вони не виконують покладені на них обов’язки, вони навіть 

«котів бояться». Тому він їде на мотоциклі до Києва й купує Вовкодавиху, 

яка скоро має привести щенят. 

Сашко задихався й заморився – більше години вони бігли із 

Сіроманцем лісом до глинищ. Ті глинища були покинуті в яру давно. Ніхто 

не навідувався до них роками. Ще після війни люди возили звідти глину на 

хати: світло-жовту, червону, брали й білу. Але то було давно. Тепер 

глинища позаростали 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 лопатою, нарвав пирію, 

настелив, ліг сам. 

— Тепло і тихо, і на голову не буде капати. 

Сіроманець заліз і собі, обнюхав стіни, сів поруч із 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, справді, як вовк, – будеш жити в нас. На харчі я 

тобі зароблю, сяду на все літо на трактор – от тобі й харчі, ще й 

лишиться! Не треба, Сіроманцю, лише падати духом. А житимеш у 

нас – Чепіжний тебе пальцем не торкне. 

Вовк слухав, поклавши морду на лапи, заплющив очі, задрімав (...). 

— Олександре Степановичу, – молив Чепіжний Сашкового тата, – 

благаю вас: одну тільки яму! Там такі чагарі, не те що худоба – танк 

не пролізе. А Сіроманець, я певен, буде рятуватися в тих чагарях, 

іншого виходу в нього немає: а тут йому і ямочка, тільки – шух! І 

Сіроманець у нас у кишені. 

— Ви б, Василю Дмитровичу, краще подумали, що нам робити 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 Сіроманець! 

— Ваша правда, Олександре Степановичу, настав час добиратися і до 

лосів, і до кабанів. То не було жодного в наших краях, а тепер 

розвели на свою голову. Доберемось! Сіроманець, ох, якби ви знали, 
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як він сидить мені в печінках, спати не можу, жити не можу, як 

подумаю, що він ходить по світі, щоб ти був удавився тією моєю 

козою! Одну лише яму, Олександре Степановичу, земля ж замерзає, 

сніг на носі! (...) 

Глибоко в лісі, у тернових чагарях, Чепіжний із Побігайлом і 

Шевчуком викопали яму-пастку для Сіроманця. 

Для Сашка настали дні щастя й тривог. Сіроманець проводжав його 

лісом до школи, зустрічав його на узліссі. Одного дня Сашко відкрив, що 

Сіроманець сліпий. Він показав вовкові кольорові малюнки різних звірів у 

журналі «Натураліст»: Сіроманець дивився кудись у просторінь, в одну 

точку. Сашко заводив журналом перед його очима: ніякої уваги. Сашко 

підняв над головою яблуко: 

— Ну подивись, що це в мене в руці, подивись! 

— Вовк ліг на землю й тихо заскімлив. 

— Ти що, вовчику, не бачиш, ти сліпий? – Сашко провів рукою по очах 

Сіроманця – той не змигнув. Лизнув лише Сашкову руку. 

— А як сніг упаде, стане видно твої сліди, що тоді? Живи в глинищі й 

нікуди не виходь. Сьогодні я поговорю з батьком. 

— Мамо, тато де? 

— Поїхав. 

— Куди? 

— У 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 сліди на снігу. Сашко побіг до глинищ. 

У 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 знають, – подумав Сашко. – Та, мабуть, добре зробив, і 

харчуватися ж треба... А тут ще батька нема, як на зло...» 

Гірко й тоскно стало Сашкові. Уночі йому снилися айсберги: вони 

пропливали в синьому океані біля Сашкової хати, повз голу грушу, і Сашко 

сумно дивився на них із вікна. 

Сашко проснувся від собачого лементу. 

— Мамо, що там таке? 

— Сіроманця спіймав дядько Василь. Упав, 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 значущі погляди. З контори 

долітав голос Чепіжного: 

— Алло! Алло! Так, у яму. Коли? Сьогодні вночі. Я як знав. Дай, 

думаю, уранці запряжу та поїду подивлюся. Приїжджаю – 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 й сказав: 

— Отут перележить, коли не хотів у лісі. 

Вони поклали Сіроманця на драбину й віднесли в кузню. 

Падав тихий упокоєний сніг, на горбі темнів ліс. За хатою плакав 

Сашко. 

Зімлілий 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 і 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, зібралися в гуртки і хором, у 

п’ять-шість голосів, дали такий концерт під вікном хати Чепіжного, що він 

вискочив на сніг у кімнатних капцях на босу ногу, схопив весло й кинувся 

розганяти співаків. Тікаючи, хор з переляку взяв на октаву вище — у 

Чепіжного 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 Чепіжний. – 

Погибелі на вас немає! 

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

веслом. 

Сашко все те бачив і чув: він сидів на підвіконні в 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. Десятому закаже!.. 

Ви ж мені дивіться – ростіть, бо все може бути, ще оно кабани і 

лосі... 
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Чепіжний устромив у засніжений човен весло, рипнув дверима, ліг. З 

подушки йому в голову вила сільська собачня. 

Сашко вийшов у коридор, намацав татові валянки, уліз у них, наче 

провалився в воду, накинув кожушок, тихо прочинив і зачинив за собою 

двері, пішов подвір’ям до груші: на груші на сучку висів садовий ніж – тато 

забув його, коли восени підрізав пагілля. Сашко зняв ножа, пригнувся під 

вікнами, щоб тато з мамою чого доброго не помітили, і вибіг на вулицю. 

Повалило снігом, потонули в ньому хати й 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 

в кишеню, – щоб не злітала з голови та щоб лишній раз по неї не 

нагинатися, – і підійшов до дверей. На дверях висів не замок, а замчище – 

так постарався Чепіжний. 

Вовк розплющив очі й 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 із кузнею доживали віку. 

Сашко скинув на сніг кожушину, хукнув у долоні, ще раз оглянувся, 

поліз на берест. Лізти не давали татові валянки, чіплялися 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, 

колупнув ножем ін-тернітину. 

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

Сашко працював, і вже за кілька хвилин на нього зсередини кузні глянула 

темінь. 

— Готово! – прошепотів він у темінь. – Плигаю! – Сашко бухнувся біля 

голови Сіроманця. 

— Де ти тут? Нічого не бачу, хоч око виколи! 

— Хох! – сказав вовк. 

Сашко став на коліна, почав обмацувати темінь, наткнувся добряче 

лобом на ковадло, і вже Сіроманець щімко задихав Сашкові в обличчя. 

Сашко обійняв обома руками вовка за шию. 
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— 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 ножем 

брезентовий пояс, яким Сіроманець був прив’язаний за горло до драбини, і 

вовк звівся на замлілі лапи. 

— Ти, головне, не бійся. Як тільки завтра відчинять двері – кидайся 

прожогом, напролом. Бо витягти тебе через оцю діру в стелі я не 

можу... Найголовніше – кидайся й лети скільки сили, щодуху до 

лісу... Прощай, вовчику, я пішов, бо Чепіжний, він такий, може 

сюди прийти й серед ночі, подивитися, як тут і що... Як будеш 

живий, не забувай мене, я тебе ніколи не забуду. Прощай! – Сашко 

ще раз обійняв Сіроманця, той лизнув Сашкові руку, щоку... 

Сашко підняв драбину, приставив її до стіни й поліз у діру. Виліз на 

дах, обережно відштовхнув драбину назад у кузню, заклав дірку інтернітом, 

– усе як і було, – спустився берестом на землю. Швидко витрусив із валянок 

сніг, узувся, накинув 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 порожнє відро. Відро гарикнуло на весь 

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 кімнату, хутко ліг, заплющив очі: у 

синьому океані біля Сашкової хати повз голу грушу пропливали білі 

айсберги. На одному під про літаючими птицями сидів вовк і махав на 

прощання Сашкові лапою. 

Уранці 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 фотоапаратом. 

— Станьте сюди, Василю Дмитровичу, на фон вертольота. 
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— 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 узяв мікрофон, подивився на нього, як на недоспілий 

баклажан, і сказав: 

— Зловлений у тернових чагарях за Івановим яром останній у нашому 

районі, а незабаром і у світі вовк Сіроманець. – Чепіжний набрав 

повітря. – Це не казка і не легенда. Сіроманця спіймано. Ми можемо 

лише пожалкувати, що його спіймано так пізно. Тепер ми й наші 

кози з кіньми можуть бути спокійними. Вовк Сіроманець ще під час 

свого дитинства був лютим звіром, він водив тьму-тьмущу зграй, 

перевів сотні тисяч нашого поголів’я, а в останні часи почав 

підкрадатися до наших посівів, толочив, припустімо, ячмені й 

пшеницю... 

— Василю, і тобі не стидно отаке городити, – жалісно подивилася на 

Чепіжного сторожиха баба Маня. 

— Так я ж для газети, – швидко, пошепки проговорив Чепіжний. – Ідіть 

і краще підметіть у конторі... Звиняйте, так-от: гадаю, що 

Сіроманець віднині й навіки житиме в обласному звіринці, тобто в 

зоопарку. Я особисто зобов’язуюся, якщо треба, двічі на рік – на 

Восьме березня і на сьогодні, у ніч його злову, – яке там у нас 

сьогодні число? – неважно, завозити Сіроманцеві на мотоциклі в 

область у зоопарк стільки м’яса, скільки він з’їсть за добу... Я знову 

жалкую про пригнічений теперішній вовчий стан, але що поробиш? 

Усіх його, Сіроманчиних, ще не вловлених товаришів, чекає 

нерадісне майбутнє як на наших земних материках, так і на інших 

планетах!.. Усе, виключайте. Тепер – до кузні! 

До кузні вийшло старе й мале. Чорніли в снігу шапки малечі, сумно 

перемовлялися тітки в плюшевих напівпальто; собачня зайняла позиції 

поближче до своїх хат, наче щось відчувала, моторошно оглядаючись 

навкруги. 

— Біжіть, хлопці, та розженіть цю капелу, – звернувся Чепіжний до 

малечі, показуючи ключем на собак. – Жити всю ніч не давали! 

Чомусь ніхто не побіг, навпаки, усі підсунулися ближче до кузні. Білі 

дяді з вертольота поклали носилки на сніг, а самі приклалися вухами до 

стіни – слухати вовка. 

— Ти ба, що зима поробила: вічка в замку не видно, – уставив 

Чепіжний ключ у замок. Довго копирсався у нім і так і сяк. – Не 

відчиню. Треба збивати ломом. 
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Сашко, зиркаючи на кузню, ходив по подвір’ї, наче чогось шукав, 

заглянув у криницю, потрусив засніжену грушу, знайшов у кишені 

морквину, став її гризти. 

Чепіжний розмахнувся ломом, і замок відвалився йому під чобота. 

Чепіжний відкинув лома, викашлявся й відчинив двері. «Що таке? Де вовк? 

Чому він не вибігає?» – Сашка кинуло в жар. Ті двоє в білих халатах узяли 

носилки й слідом за Чепіжним зайшли в кузню. 

«Що таке? Що таке? Може, він здох чи злякався? – горіло в Сашковій 

голові. – А може, уночі він стіну прогриз у кузні чи підкопавсь під 

фундамент і втік?» 

Раптом із кузні вискочили ті двоє в білих халатах, без носилок, 

вискочили і кинулися тікати: 

— Тікайте! Вовк!!! 

Тітки, малеча, дядьки не встигли до ладу гаразд нічого зрозуміти, як, 

рачкуючи, з кузні виповз сам Чепіжний. За ним поволеньки йшов вовк. 

Чепіжний зарачкував уліво, потім управо, вовк дихав йому на шапку. 

Чепіжний загарбався головою в сніг і вкляк. Усі тікали: мале плакало, старе 

кричало, підхоплювало малечу на руки, бігло, губило в снігу шапки й 

рукавиці... 

Вовк знехотя перескочив через Чепіжного й невеликими стрибками 

завернув поза кузню до тихого лісу. 

Кореспондент проклацав фотоапаратом усю цю історію від початку й до 

кінця і, коли вовк загубився в снігах, розреготався... 

— Що там таке, синочку? 

— Тату, Сіроманець утік!!! Дядько Чепіжний плаче – не плаче, а реве! 

— Заводьте вертольота! — кричав Чепіжний, випльовуючи сніг.  

— Ігор! 

— Іван! По рушниці! Далеко не зайде — сніги! Заводьте вертольоти. 

Чепіжний улетів у своє подвір’я, підгилив спантеличеного Геракла, 

убіг у хату, схопив рушницю. 

Скреготів вертоліт; важко, з підсапом, бігли до нього Шевчук з 

Побігайлом. 

— Доженуть вони його, тату, чи ні? А вовк у сніг заритися може, доки 

вони пролетять, і пролежати в снігу до темноти? 

— Ти говориш, синочку, наче ти із Сіроманцем на одній парті сидиш, – 

сказав тато. 

— Сидіти-то я не сиджу, а Надія Петрівна каже, що треба оберігати не 

тільки воду, повітря і ліс, але й звірів... А вовка я, може, люблю, 
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тату! – Сашко став на лижі й пішов до школи. Над ним і вовчим 

слідом від кузні пострекотів вертоліт. 

Ліс тепло дрімав у сніговій халабуді. Дрібненькі хрестики від синичих 

лапок, замерзла блідо-блакитна голівка лісового дзвоника, мишачий послід 

під ліщинником, щиглики на кінському щавлі перезимовували цю зиму. 

Сашко проковзав галявиною повз дуби 

на біле поле, білим полем доходив до школи, 

як вилетів над лісом вертоліт, полетів на 

село, потім чомусь розвернувся й полетів 

своїм животом на Сашка. Вертоліт почав 

знижуватись. Сашко сів на сніг. Вертоліт 

здув із Сашка і шапку, і шарф, мало 

кожушину не зніс, об-завірюшив, піднявся і 

полетів. 

— Син нашого голови! А я думав – вовк... – У Чепіжного сіпалося око. 

Учителька Надія Петрівна ввійшла в клас: 

— Добрий день! 

— Добрий день! 

— Сідайте... Сашко, це правда, що з вашого села сьогодні втік із кузні 

Сіроманець? 

— Утік, – відповів Сашко і сів. 

— Ти сам бачив? – запитала Надія Петрівна. 

— Бачив. 

— Діти, де живуть вовки? 

— У лісі, – хором відповів клас. 

— У лісі. Правильно. А от ти, Сашко, ходиш лісом до школи. Невже 

тобі нема асфальтової дороги? 

— Надіє Петрівно, – важко підвівся Сашко, – хай нею ходить хто хоче. 

А я люблю лісом. 

— От скажи, Галю Грушецька, про що я розповідала на минулому 

уроці? 

— Про Індію. Про тигрів-людоїдів, – тонким, як ліщина, голосом 

відповіла над головою Сашка Галя Грушецька. 

— А в нас тигрів немає! – скинувся Сашко. – І ще ви говорили, Надіє 

Петрівно, що звірів треба оберігати... А я вовків не боюсь, бо якраз 

на тій моїй стежці до школи я нікого не боюсь. 

— Чому? – спитала Надія Петрівна. 

— А тому. 

— Мусиш бути, Сашко, чемнішим. 
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— Вибачаюсь. Вибачте. 

— Тепер відповідай точніше. 

Сашко подивився на біле вікно, на біле небо, з якого наче й ніколи не 

гримів грім, і ластівки не літали по ньому, і запитав: 

— А коли діти, приміром, такі, як ми, лишилися після війни без 

батьків, то їх держава спасла? 

— Так, – сказала Надія Петрівна. – Держава дала їм дитячі будинки, 

школи, харчі, одежу. 

— А тепер людям старим? – домагався Сашко. 

— Наче ти не знаєш, Сашко! – скрушно відповіла Надія Петрівна. 

— А якщо хто осліп? 

— Чому ти про це запитуєш? – насторожено підійшла до Сашка 

вчителька. – Відповідаю: держава посилає таких людей, ну, 

наприклад, в Одесу, у знамениту на весь світ лікарню імені 

Філатова. Але я не розумію, Сашко, – посміхнулася Надія Петрівна, 

– у чому ти потребуєш допомоги: у пенсії чи, може, ти погано 

бачиш? 

Клас засміявся. Засміявся і Сашко. 

— То ви ж самі кажете, Надіє Петрівно, що людей у нас оберігають. 

— І воду, і землю, і звірів треба оберігати. 

— І я про це ж. 

— І що, оце після уроків ти сам будеш іти лісом? – запитала Надія 

Петрівна. 

— Так я на лижах. 

— На лижах. А ніч? 

— А я нічого не боюся. 

— А раптом вовк? – строго запитала Надія Петрівна. 

— Не лякайте. А то й справді злякаюсь, – сказав Сашко. – Ви краще, 

якщо хочете, спитайте мене про будь-яку столицю на світі і де вона 

є, у якій країні. 

— Спитаю... 

— Що ти плетеш, – прошепотіла Сашкові Галя Грушецька. – Яблуко 

хоч? І я з тобою піду лісом додому, добре? 

— Твоє діло. 

Сашко і Галя Грушецька йшли світлим лісом додому: на одній лижі 

човгав Сашко, на другій – Галя. 

Унизу маленькими чорними стовпчиками по асфальтовій дорозі 

плентався гурт школярів. 
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З лісу хотів було посвітити місяць, але не встиг: пішов сніг на сніг. До 

лиж стало налипати, і Сашко сказав Галі Грушецькій: 

— Знімай лижу, налипає, візьми на плече. Будемо брьохкатись. 

Пройшли, пройшли і стали. 

— Яблука в нас більше нема, – сказала Галя Грушецька. 

— А ноги не змерзли? 

— Наче ні. Тепло. 

— А руки? 

— І руки. 

— Чорти нас понесли по такому снігу. 

— Давай постоїмо, – сказала Галя Грушецька. – Важкувато. 

— Постоїмо. Чого ж. – Сашко скинув лижі з плеча. – У твого батька 

рушниця є? 

— Немає, – гріла рукавичку Галя Грушецька. – А чий це слід? Часом не 

вовчий? 

— Де? – Сашко всупив носа в заглибини на снігу. – Не розберу... Але – 

ні. Вовк іде нога в ногу, а це якісь розкаряги. Та й до того ж давні... 

А Сіроманець дременув уранці. 

— Ти його трохи бачив? 

— Та вже ж... 

Сонний ліс тихо спав у таких, як і сам, сонних снігах. 

— Що то, глянь – хтось іде! – чужим, не своїм голосом сказала Галя 

Грушецька. 

Від села полем до яру сунуло шестеро душ людей, за спинами темніли 

якісь клумаки, у руках угадувалися рушниці. 

— У засідку на Сіроманця. Дядько Чепіжний хоче, видно, добряче 

змерзнути... Так їх Сіроманець у лісі й жде: нате мене, уже бийте, бо 

шкода мені ваших носів — можуть повідмерзати в лісі!.. 

 

 

Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Дай відповідь: 
1) По ночах Сашкові снилися: 

а) ліси;   в) айсберги; 
б) вовки;   г) глинища.  

2) У селі головою колгоспу був: 
а) Василь Чепіжний; в) Олександр Степанович; 
б) Побігайло;  г) Шевчук. 
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 2. Установи відповідність: 
 Герой Репліка 
 

1. Сашко 
А) Сіроманця зачули, герсіі? Чи, може,  безталання 
своє, аби ви мені виздихали всі підряд! 

 2. Олександр 
Степанович 

Б) А як сніг упаде, стане видно твої сліди, що 
тоді? Живи в глинищі й нікуди не виходь. 

 
3. Василь Чепіжний 

В) Ви б краще подумали, що нам робити з дикими 
кабанами! Розплодилося їх, як не знати чого... 

 

4. Надія Петрівна 
Г) ...не звертайте уваги на цей мікрофон, але 
декілька слів для нашого районного радіо та для 
газети. 

 

 

Ґ) ...держава посилає таких людей, ну, наприклад, 
в Одесу, у знамениту на весь світ лікарню імені 
Філатова. 

 3. З яких слів Василя Чепіжного під час першої зустрічі із Сіроманцем 
стає зрозуміло, що він недобра людина? 

4. З чого видно, що тварини відчувають добрих і лихих людей, 
ставляться до них по-різному? 

5. Про вдачу Сашкового батька читач дізнається з описів 
зовнішності й учинків чи з його розмов? Охарактеризуй цього героя. 

6. Знайди опис Сіроманця й прочитай його. Як ти вважаєш, цей опис 
характеризує вовка як позитивного героя чи негативного? Чому? 

7. Прочитай інтерв’ю Василя Чепіжного для районного радіо й 
газети. Чи справедливе зауваження йому зробила баба Маня? 

8. Який момент у прочитаній частині повісті найбільш емоційний і 
напружений? 

9. Який художній твір із світової літератури розповідає про 
хлопчика, який не боявся хижих звірів, а, навпаки, дружив із ними? 
Чи є в ньому люди, подібні до Василя Чепіжного? 

10. Перекажи сцени зустрічі Василя Чепіжного та Сашка із 
Сіроманцем. 

11.  Випиши із першої частини повісті найкрасивіший, на твій погяд, 
опис природи (пейзаж) і визнач в ньому порівняння, епітети й 
персоніфікації. 

12.  Прочитай другу частину повісті М. Вінграновського «Сіроманець». 
Знайди у мережі Інтернет або в спеціальній літературі 
інформацію про вовків, їх спосіб життя, поведінку з людьми. 

 

*** 

Тим часом Сіроманець тікав. Пахли здалеку кошари і ферми, пахли 

села, але він ухилявся від тієї знади й нанюхував степ. Кілька разів він 

зупинявся, піднімав голову в небо і слухав, чи не летить вертоліт. Забіг аж 

до лиману. Лиман тієї зими не замерз. Вовк підійшов до води, лизнув її 

солонини й зрозумів, куди йому треба бігти: бігти в солоні степи, у 

солончаки, де хоч і немає лісів, але й мисливців не мусить бути. 

Раптом Сіроманець заліг: з горба вітер доніс йому запах дикого звіра. 

Саме дикого, бо за своє життя Сіроманець нанюхався всяких запахів, у тому 
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числі і свійських, повільних і теплих, відгодованих запахів кіз та овечок... 

Він ще раз понюхав простір навколо себе, чи не пахне селом чи людиною, 

поповз на той горб, де стояла скирта соломи. 

Від тієї скирти Сіроманцеві забило подих дикими кабанами. Проти 

вітру він доповз до скирти на два-три стрибки, як раптом табун свиней 

почув хрюкіт свого головнокомандувача й шмигонув за ним у степ. 

Останнім потелющився в снігу підсвинок: тягнув задню, видно хвору, ногу, 

заборсався, та було пізно: Сіроманець збив його на бік і вчепився зубами. 

З кузні вийшов спантеличений Чепіжний, він тримав у руках вовкове 

мотузяччя й ремінь і розумів, що Сіроманцеві хтось допоміг визволитися 

серед ночі. Він побіг у контору, де застав голову колгоспу й агронома, які 

розглядали фото в районній газеті, де Чепіжний лежав на снігу, а через 

нього перескакував вовк. Вони сміялися з такої кумедної сцени. Чепіжного 

це дратувало. Він зібрався їхати в райцентр, бо вважав, що треба 

розслідувати, хто міг звільнити від мотузяччя вовка, проте Олександр 

Степанович, сказав, що він сам зателефонує в район, а Чепіжному дав 

доручення їхати в поле возити солому. 

...Сіроманець сховався на полігоні. Далеко в піщаних неродючих 

степах він надибав на полігон і наче знав – відчував, що тут йому буде 

спокій. 

Фанерні танки, старі віджилі машини стояли в цій мертвій зоні, – ні 

деревини, ні куща, – сніги, та піски, та воронки від бомб. 

Старші льотчики навчали молодих улучати в ціль із неба: над вовком 

розламувалося небо, і літаки починали своє навчання. 

За кілька днів Сіроманець вивчив їхній графік, достоту залазив у якусь 

воронку, коли літаки були ще далеко, і там спокійно перечікував 

смертоносний тайфун з вогню і сталі. Потім приїздили льотчики, оглядали 

свою роботу; вовк одбігав від них подалі, не потрапляв на очі. Зате по ночах 

було тихо. Така тиха благодать наступала, якої, мабуть, не знав жоден вовк 

у світі. Ніякий Чепіжний не заходив сюди, не морочив голови гарячий 

гавкіт собак. Басували вітри по відкритій рівнині, галасали наввипередки, 

лопотіли білими сніговими полами, навивали малим молодим вітрам старі 

степові пісні. 

З харчами, правда, було слабувато: миші-полівки, та й усе. Інколи який 

заєць забігав уночі в це біле привілля, не розібравши, куди він забіг... 

Зайцями вовк не перебирав ніколи, а особливо в цю полігонну зиму. 

Одного разу, коли літаків прилетіло особливо багато й вовка разом з 

його воронкою підкинуло в небо (він навіть подумав, що він уже не вовк, а 

птиця) і опустило в чорно-біле місиво, Сіроманець оглух. 
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«Отакої!» – сказав собі вовк. 

З тієї миті прильоту літаків він не чув своїми запечатаними вухами. Не 

чув і вибухів бомб. Згодом на полігоні настали, видно, канікули, літаки не 

з’являлися, і вовчі вуха наче відійшли. Він став навіть тихенько наспівувати 

собі під ніс і слухав хоч щось, принаймні свій голос. 

Біда прийшла з неба. Повалили такі могутні сліпі сніги, що навіть і він, 

Сіроманець, злякався: він добре знав, чим ці сніги йому пахнуть. Удень і 

вночі він рився в снігах, орав їх лапами і зубами, але небо наче прорвало, і 

жодної миші, як на гріх! 

Сіроманець охляв. Він часто провалювався в сніг з головою, годинами 

лежав, збираючись з останніми силами, щоб виповзти на поверхню і 

поповзом добиратись: куди – невідомо. 

Нарешті однієї ночі підморозило. Сіроманець зрадів, але на лапи 

зіпнутися не міг, безсилі лапи вже не носили його. Він ліг на спину й 

покотився з горба покотом. У білому колесі землі й неба він викотився на 

дорогу, де слабо пахло конем і старою соломою. Чомусь прилетіла ворона. 

Покружляла над вовком, сіла недалеко й сказала: «Кар!» 

Вовк не поворухнувся. Прилетіло ще три. Поговорили між собою, 

посідали носами проти вітру й наче поснули... Вовк розкрив пащу і – здох. 

Тоді злетіла одна ворона, друга, політали низько над вовком, подивилися на 

вишкірені його зуби. Повсідалися ближче. Погойдали носами, хвостами, і 

тоді одна з них, найбільша, очевидно ворон, пішла до вовка. Ворон ішов 

важко, наче мав на ногах пудові чоботи. Він зупинився збоку від вовка і 

дзьобом, завбільшки як великий часниковий зубок, сказав вовкові: «Кра!» 

Вовк лежав мертвий. Ворон подивився на сніги, на біле небо, підняв 

крило, друге і вискочив вовкові на спину: вовчий хвіст порішив ворона 

одним махом... Уперше за багато днів вовк водночас поснідав, пообідав, ще 

й повечеряв... 

...Сіроманець уже не котився – його котив вітер. Уночі подув такий 

степовий надлиманський вітер, що захилиталися навіть скирти. Вовка 

закотило в лісосмугу, він обійняв лапами якусь деревину, навіть учепився за 

неї зубами, але вітер відірвав його і від неї. Його котило на вогні невеликого 

висілка, і він нічого не міг удіяти: тільки-но ставав на свої вкрай знесилені 

лапи, як вітер здував його і робив своє... 

Знайшли його льотчики. Уранці капітан Петро Лях біг на фіззарядку і 

за щось зачепився, упав. Витрусив сніг з-під майки, придивився – собака. 

Собак у їхньому молодому висілку ще не було. 

— Хлопці, а чий собака? – гукнув Петро своїм товаришам. 

— Де? 
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— А ось, замерз. 

Льотчики чобітьми повідкидали з вовка сніг. 

— Цуценятко – слава Богу! – сказав Петро. – Щось змахує на вовка. 

Андрійку! 

Прибіг Андрійко Лях, став на коліна, придивився і прошепотів: 

— Вовк... Тату, це вовк! Не канадський, не кордільєрський, а наш 

степовий, польовий вовк! 

— Замерз, бідолаха... Чи, може, убили? Але хто? – звернувся Петро до 

товаришів. – Ніхто в нас ніколи не стріляв. – Вітер забив Петрові 

подих. – Добре. Побігли на зарядку, а потім розберемось! 

Льотчики побігли на спортивний майданчик. Андрійко Лях схилився 

над Сіроманцем, відгорнув йому сніг від пащі – під пащею сніг трохи від 

тав. 

Андрійко підняв вовчу голову, поколупав підталий сніг пальцем і 

закричав: 

— Тату! Тату, а вовк живий! 

Доки біг тато з товаришами, Андрійко потягнув вовка до гаражів: 

— Тату, розпалюй плитку в гаражі, я його тягну. Він дихає, хоча й 

помирає. 

— Не тягни! Покинь, бо, може, вкусить, – з порога крикнула 

Андрійкова мати. 

— Не вкусить! Він непритомний! І, видно, голодний, диви, які ребра, 

тому й прийшов до нас при такому вітрі та при зимі. 

Андрійко заволік Сіроманця в гараж, підстелив під нього стару 

куфайку. Петро Лях нагримав на сина: 

— Не підходь до нього! Якщо вовк, то нехай буде вовк. Але ти мені до 

нього не підходь! 

Андрійко підійшов і сказав: 

— Тату, ти не знаєш вовків. 

Петро Лях розпалив плитку, його товариші-льотчики миттю збили в 

кутку гаража вовкові клітку з дверцями, принесли м’яса і води. 

Петро Лях сказав: 

— Хай полежить до вечора, може, о дій де. 

— Прилетимо, а там побачимо... 

— А що ми з ним будемо робити, якщо він оклигає? – запитав 

Андрійко. – Тату, хай живе в нас! Я ж то всіх вовків знаю тільки по 

картинках, але це ж справжній. І такий здоровенний! 

— Побачимо! – сказав Андрійкові тато і з товаришами пішов до 

зелених машин. 
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Вовк підняв носа – пахло бензином і м’ясом. Нанюхав м’ясо, з’їв. Десь 

далеко на полігоні зірвалися бомби, вовк ледь-ледь їх почув із далеких 

степів. Потім він обнюхав куфайку, прислухався: за стіною хтось ходив. 

Андрійко й висілкові хлопчики попритуляли замерзлі помідорні вуха до 

гаража: 

— Ходить. 

— Не кричи... 

— Ходить, кажу... 

— Га? 

Андрійко приліг до дверей і запитав: 

— Кажи, ти є? 

— У-у-у, – тихо відповів вовк. 

Андрійко скочив на ноги: 

— Ви чули – він говорить! Він упізнав мене по голосу! 

— І що ти там крутишся біля того вовка? – сердилася Андрій-кова 

мати, нагрібаючи на подвір’ї віником сніг на килим. 

— Тата жду. У мене канікули, – буркнув він. 

Минули дні, і не раз можна було бачити Сіроманця в ярах за висілком: 

він сидів і терпляче чекав, доки Андрійко Лях покатається на лижах зі 

своїми однокласниками. Хлопчики гасали навколо Сіроманця, 

перекидались, падали, сварились, виходило часом не без бійки та сліз: тоді 

Сіроманець подавав голос, і вся ватага рушала за ним снігами у виселок 

додому. 

Віднині Андрійко, Андрійкова мати та Сіроманець стали далеко 

виходити в степ і слухати в небі ревкіт реактивних літаків, ждати з 

аеродрому Андрійкового тата з товаришами. Вовк, зачувши «газони» ще за 

горбами, мчав їм назустріч. 

Петро Лях пригальмовував, Сіроманець ускакував у машину, щасливо 

повискував. Льотчики видовбали ломами у мерзлій землі Сіроманцеві яму 

під лісосмугою, вкрили її соняшничинням, і він став там жити, аби не 

нюхати бензину в гаражі, їсти йому було що, та він тепер і сам добував 

дещо в полях, щоб не засиджуватись (...). 

— Коли?! – кричав блідий Петро Лях до своєї дружини. 

— Після обіду... узяв лижі і пішов... 

— Сам чи з вовком? 

— З вовком... 

Петро Лях вискочив у темінь. Вітер зі снігом збивав з ніг. 

— А може, він до кого зайшов? – Петро Лях кинувся назустріч 

товаришам-льотчикам. 
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— Оббігали всі будинки – нема! 

— Давайте ракетниці! Швидко! – крикнув Петро Лях, а сам, як птах 

проти бурі, заточуючись і провалюючись в темно-білі снігові вирви, 

подався до лісосмуги, до вовчого пристановиська. 

Вітер розніс соняшничиння, яма завалена снігом, вовка не було. 

— Ага-га-га! – у відчаї закричав Петро Лях у степ, але вітер задув його 

крик назад до рота. 

Блідо-розмиті ракети повисли над 

висілком. 

Кілька «газонів» рвонулися від 

висілка в сніговий здиблений океан, але й 

вони потонули в ньому, поглухли. Вовк тяг 

Андрійка за комір. Вітер підганяв їх на 

снігових белебнях, але як тільки вони 

скочувалися в яр і треба було знову 

підійматися вгору — отут Сіроманцеві 

доводилося похекати та попріти. Тоді вовк 

закидав Андрійка собі на спину, розсував грудьми свіжий сніг, лапи ставали 

на твердіше, і з такою швидкістю вони посувалися до висілка. 

Вовк жалібно вив. Покидав Андрійка, сам відбігав, вив на всі боки, 

прислухався, повертався до Андрійка знову, знову закидав його на спину і 

ніс далі. Андрійко обнімав вовка руками й ногами, щоб не зсуватися, щоб 

вовкові було легше. 

Льотчики з ракетницями та ліхтарями вийшли за лісосмугу, але що ти 

його побачиш чи почуєш в цьому шипінні, ревінні, стогнанні, летінні? 

Вовк поклав Андрійка на сніг і почав рити в снігу яму. Вирив яму, 

зсунув туди Андрійка і сам ліг біля нього. Сніг і вітер засипали їх швидко, 

охоче. 

— У ямі тепло, – прошепотів вовкові Андрійко. – Аби нам до ранку не 

замерзнути, а там уже якось доберемося. 

Раптом вовк насторожився: йому почулися постріли. В одну мить він 

вискочив з ями і завив. Так він ще не завивав ніколи. Усе своє життя він 

завивав з голоду або з горя. Тепер в його завиванні була надія і радість. 

— Вовк! – крикнув Петро Лях. – Я чую вовка! 

Андрійків тато скинув кожуха, щоб легше було бігти, поскидали із себе 

кожухи його товариші-льотчики, і всі вони кинулися на вовчий голос. Раз 

по раз стріляючи з ракетниць, вони на мить зупинилися, щоб не збитися з 

вовчого завивання. 

— Он він темніє! Он! – ледве перевів подих Андрійків тато. 
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Знесилений вовк ліг на спину, лизнув того снігу з вітром. Підбіг 

Андрійків тато, підбігли його товариші-льотчики й побачили Сіроманця. На 

його спині лежав Андрійко. Андрійкова мати плакала та розтирала снігом 

йому руки, щоки, вуха, ноги. 

— Заїхали ми не так і далеко, – виправдовувався Андрійко. – А заметіль 

почалася ну в одну мить... 

— А ти не бачив по небу, що заметіль починається? – Андрійковому 

татові потроху одлягало од серця. 

— Щоб я та тепер куди пустила тебе одного! 

— Мамо, не тріть так сильно, вуха болять! – просився Андрійко. 

— Я тобі дам «вуха болять»! У тебе ще не те мало б боліти! 

— А тут лижа зламалася... Тату, а де вовк? – раптом запитав Андрійко і 

встав. 

— Справді, де вовк? – перепитав Андрійків тато і вибіг у коридор. У 

коридорі вовка не було. Вибіг на вулицю — нема. Андрійків тато 

схопив ліхтаря і, як був роздягнений, так і побіг до лісосмуги. 

Вовк лежав у себе вдома. Розгріб сніг і влігся на ньому під вітром, що 

свистів над ним на всі свої пальці... Андрійків тато важко зайшов у 

кімнату... 

— Є, – сказав він. – У себе вдома. Приготуй, жінко, вечерю. Понесу 

йому щось повечеряти... 

Дихнула весна з лиману. Теплий погляд весни зупинився найперше на 

снігах — і осіли сніги. Навпроти сонця удень засокотіли з-під них золоті 

струмки. Вологими ночами Сіроманець покрадьки зачав виходити в степ і 

там непорушно сидіти. Щось бентежило його вовчу душу, кликало її на 

ноги. 

«А ти думав як, Сіроманчику, це вже нам з тобою кінець? Ну, скажи, 

думав?» – не покидав його голос Сашка. 

Сашко стояв під грушею і слухав, як шуміла ярами весняна вода. На 

городі лежав опівнічний туман. Попискували сонні горобці під дахом. 

Пахло далеким вітром, якого вчора звечора не було. 

— Засумував чомусь наш Сашко, – тихо говорила в пітьмі мати, – і 

вчитися гірше почав, і все йому валиться з рук. Ти помітив? 

— Може, переростає, – тихо відказав батько. – Та воно й весна... Може 

б, йому десь на літо путівку до моря... (...) 

Сашко зайшов у коридор. 

— Це ти, сину? 

— Тату, а у вовка вікно є? 

— Вікно? Яке вікно? 
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— У лісі, чи де він там живе... Бо йому ж то треба дивитися, щоб не 

вбили. 

— Нема у нього вікна, синочку. 

— А вовк у лапи замерзає? 

— Ще й як. 

— Тату, от коли б я та був вовком, я б теж замерзав? 

Його обійняв теплий сон: пливли білі айсберги в океані повз хату під 

голою грушею далеко. Вовка не було. 

Чепіжний обурювався, чому не ростуть цуценята, яких наплодила 

Вовко-давиха. 

— Ну, куди я тепер з ними? Хто в мене їх візьме? У цирк? Там своїх 

таких хватає. Краще б уже коти, ті хоч мишей, бува, ловлять! 

— Дядьку Василь! – гукнув Чепіжного від воріт Сашко. – А ідіть-но 

сюди, я вам щось покажу! 

— Що там іще на мою голову? – Чепіжний поволі, насторожено 

підійшов до Сашка. 

— Сьогодні наша районна, не бачили? Нате, прочитайте ось. 

—  «Цієї зими, – почав читати Чепіжний, – у Н-ську льотну частину 

прийшов пірат польових просторів — здоровенний вовк-сіроманець. 

Прийшов добровільно. Сам. Пригнав його голод. Крилаті сини неба 

обігріли, нагодували, і тепер цей степовий розбійник мирно живе в 

частині, возить дітей на санях...» 

— Оце так да... Але як же так, – розгубився Чепіжний, – щоб отак 

добровільно, сам? Сіроманець. Сіроманець здохне, а не прийде... 

Може, це його брат? Треба буде поїхати та подивитися. 

— Якщо вас пустять, – сказав Сашко. – Частина ж то військова. 

— А вовк-то мій! – скипів Чепіжний. – Хто його перший вловив? Я? Я. 

І козу він з’їв чию? Мою. 

— А навіщо він тепер вам? Хай собі в них живе. 

— А збитки за козу? Я своє дарувати «за так» не звик! 

— Ви зловили його, – гостро сказав Сашко. – Але ж Сіроманець утік! 

— А хіба я винен, що його хтось відпустив, – обурився Чепіжний. – 

Може, ти? 

— Я, – відповів Сашко. 

— Ну да... – засміявся Чепіжний. – Сіроманець перекусив би тебе, як 

сірника! Отак: тільки хрусь! – Чепіжний навіть показав, як би 

перекусив його Сіроманець. 
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Після обіду, коли добре випогодилось, Чепіжний поїхав до Сіроманця. 

Не забув прихопити з собою і ту фотографію, де його перескакує 

Сіроманець: Сіроманця там було видно «на всі сто». 

— Поробиш ці дні і за мене, – сказав Чепіжний жінці. – Я довго не 

буду. Туди і назад. Як спитає Олександр Степанович, де я, скажеш – 

поїхав у райцентр із зубами. 

Сашко забіг за Галею Грушецькою додому, і дорога до школи в цей 

день сміялася на сонці досхочу. Весело й тепло було шпакам. Шпаки 

підвели в небо від щастя заплющені очі й співали так, що аж ноги під ними 

тремтіли, і земля співала, як шпак. Над озером обнімалися шиями коні. 

Блакитними квітами розцвіли більші й менші калюжі. Ліс, так той наче 

поклав собі руку на серце і тихо благословляв журавлине крило над собою в 

осяянім небі, і мураху з підтягнутим за зиму животом, і свою лісову 

стежину, що просихала в Сашка на очах. Сашко став роззуватися. 

— Ти що? – спитала Галя Грушецька. 

— Погасаю босяка, – і Сашко, нагнувши шию, побіг наввипередки зі 

своєю тінню. Коли Сашкова тінь налітала на клапті снігу – вона 

голубіла, налітала на попелясте торішнє листя – темніла. Отак 

позмагавшись зі своєю темно-голубою тінню, Сашко підбіг до Галі 

Грушецької і захекано запитав її: 

— А ти знаєш, ким я буду? 

— Ким? 

— А лісником! 

Чепіжний повернувся додому на другий день. Заїхав мотоциклом на 

подвір’я і так і сидів на мотоциклі, не злазив. Побачивши господаря, Геракл 

відразу звалу вав від хати світ за очі – на город. Сидів Чепіжний довго, і 

грязюка на плащі стала підсихати навпроти сонця, узялася синюватим 

туманом, наче Чепіжний горів. 

— То що, дядьку? – спитав Сашко. – Здрастуйте. 

— Іди-но сюди. 

Сашко підійшов. 

Чепіжний витяг з-за пазухи кольорове фото: 

— Дивись. Він? 

На Сашка глянув Сіроманець. Біля нього стояв Андрійко Лях і 

льотчики. 

— Він, дядьку, він. Сіроманець. А поправився як! Ще більший став. Ну 

то й що? 

— Війна триватиме, – похмуро прокричав Чепіжний. 

— Як триватиме? Не оддають? 
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— Утік і від них Сіроманець! На цьому тижні втік. Добре людьми 

сказано – скільки вовка не годуй... А годували ж його там як, а як 

дивились за ним! За малою дитиною так не дивляться – утік! Сказав: 

привет, свободная стіхія, – і втік. 

— То що ж ви тепер думаєте робити? 

— Почнеться другий тайм. Боротьба триватиме. Хто кого. 

— А якщо, дядьку, він вас? 

— Тоді чорт зі мною. Тоді мені гріш ціна, як і оцим моїм вилупкам! – 

Чепіжний підійшов до клітки. – Пламенний привіт від Сіроманця! 

Як нащот росту вгору? На місці? Молодці... Батько вдома? – спитав 

Чепіжний. 

— Батько в полі. Буде він сьогодні вас лаяти. 

— За віщо? 

— А гній на поле ви розвезли? 

— А жінка моя де? От біда! – Чепіжний закотив мотоцикла в сарай, 

замкнув і побіг на ферму. 

«Утік! Утік! Тепер він прийде до мене неодмінно! Але ж тут Чепіжний 

зі своїм “другим таймом”, будь він неладен! – думав Сашко. – Треба 

порадитися з татом: як тато скаже, так і буде». 

Але Сіроманець не прийшов і місяць, і другий. На вулики в садах 

облетів і поприлипав вишневий цвіт, розцвіли на городах маки, і літо стало 

обома ногами на свій поріг. 

Сашко здавав екзамени. Уставав раненько, ішов купатися, приходив, 

сідав за підручники, потім одягав нові штани, білу сорочку, галстук, ішов 

до школи, здавав екзамен, ішов зі школи, і от одного разу... Сашко не 

повірив своїм очам: на стежці перед ним стояв Сіроманець! Високий, 

широкогрудий, з великими димчастими незрячими очима. 

— Здрастуй... – самими губами сказав йому Сашко. 

Сіроманець плакав. Великі срібні сльози котилися по його морді й 

падали на пісок під лапи. Сашко обійняв його за шию, але в цю мить вовк 

відскочив від Сашка в ліщинник. Сашко оглянувся: стежкою від школи 

бігла Галя Грушецька. 

— П’ять! – гукала вона. – Усе п’ять! А де ти дівся? 

— Та я тут оце думаю, чи стою... чи що... – промимрив Сашко. – П’ять – 

то добре, у мене з цим ділом, правда, слабувато. Ти, Галю, іди 

додому, а я ще повернуся до школи. 

— Щось забув? 

— Та забув... гачки під партою забув. Слухай, у тебе батько лікар? 

— Ветеринар, то й що? 
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— Я знаю, він по вівцях та по телятах... А по очах він уміє? 

— По чиїх очах? 

Сашко зважився: 

— От коли б твоєму татові я привів сліпого вовка, він би його 

вилікував? 

— Вовка? 

— Так. 

— Сліпого? 

— Так. 

— Із казки? 

— Ні. З оцього нашого лісу. Сіроманця. 

— Ти сказився, – прошепотіла Галя Грушецька. 

— Сіроманцю, Сіроманцю, іди сюди, не бійся. Зі мною Галя 

Грушецька. Іди сюди, Сіроманчику... 

Галя Грушецька як стояла, так і сіла: з ліщини вийшов Сіроманець. 

— Галю, устань і не тремти! – наказав Сашко. – Це Сіроманець. Він мій 

друг. Він сліпий. Він давно вже осліп, ще до того, як ускочив до 

Чепіжного в яму. Сіроманця треба вилікувати, аби він прозрів. Тато 

твій зможе? 

— Аби-то я знала... – швидко заговорила Галя Грушецька. – Узимку 

приводили до батька сліпого бичка... 

— І що? 

— Так і відвели... 

— Тоді діло пропаще, – сказав Сашко. – Ти розумієш, аби Сіроманець 

був зрячим, то він би пішов у краї, де вовків люблять. А сліпим він 

не знає, куди іти, от він і вештається під рушницею Чепіжного і 

таких, як Чепіжний... Будемо щось думати. 

Весь вечір у верболозі біля озера Сашко з білого алюмінієвого дроту 

плів Сіроманцеві намордник. Галя Грушецька циганською голкою з 

дратвою до нашийника з їхнього теляти пришивала Сашків пасок для 

повідка. 

— Може, я там забарюся, – тихо сказав Сашко, – ну, скільки я там можу 

пробути? Ну, від сили три дні, подивлюсь, як там що, мені аби його 

пристроїти, але, може, я там забарюся, то ти вже прийди до моїх 

батьків і розкажи все чисто, як є. 

— Не заблудишся? 

— Дорогу я знаю. З батьком не раз бував. 

— А харчі на дорогу? 

— Добре, що ти нагадала. 
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— Я тобі приготую. 

— І мені, і вовкові. Тільки не вари манної каші, ми з вовком її не 

любимо, – засміявся Сашко. – Прив’яжеш харчі ось до цієї гілки, 

щоб собаки вночі не вкрали. 

Удосвіта Сашко потихеньку вийшов з дому. На столі в його кімнатці 

біліла записка: «Тату і мамо, мене не буде кілька днів. З шафи я взяв 50 

карбованців. Сашко». 

Низький туман застелив город. З городу над картоплями стирчали самі 

лише мокрі макові голови. На леваді стало холодніше, а туман вищим: якраз 

Сашкові по шию. Тепер над туманом мокрою маківкою пливла Сашкова 

голова. Біля озера Сашко зупинився. Було тихо, тільки з очерету очеретянки 

співали, не як люди. Головами вниз до води вони висіли близенько від 

Сашка на очеретинах, тим часом верба його скупала росою. «Нічого собі 

клумачок наклала, – подумав Сашко про Галю. – Наче на війну!» З блекоти 

вигулькнув Сіроманець, вискнув, підбіг до Сашка, поклав йому лапи на 

плечі. 

— Доброго ранку, – 

сказав Сіроманцеві Сашко. – 

Що снилося? Нічого? 

Поснідаємо в дорозі, а тепер 

– бігом! 

Вони бігли під 

жайворонками світанковим 

полем. Била роса по 

колінах. Над білою гречкою гундосив, видно, безхатній джміль. 

Сонця на землі не було, але вгорі, у небі, жайворонки були золотими. 

— Будемо бігти, доки не впадемо, – говорив Сашко Сіроманцеві. – А як 

упадем, отоді вже будемо лежати. До Одеси лісу не буде. Яри та 

байраки. Мені одне: аби ти не забоявся трамваїв. 

Бігли вони степовими дорогами. Коли ж попереду чи позаду них 

з’являлась якась машина чи трактор – ховатися було де: соняшники, 

пшениці, лісосмуги. Як їхало щось далеченько, то не ховалися й зовсім: 

мало що, хлопчик біжить із собакою, що ж тут такого? Буває, собаки й самі 

бігають по полях. Є такі собаки. А який це розумний буде бігати зранку 

дорогами з вовком? 

Потягнулися яри та ярки, вибалки, балки. Найкраще було б прямувати 

ними, вони тверді, трава невисока, каміння немає. Але скільки бачило око, 

ярами й балками вийшла пастися колгоспна худоба – рудою рікою вона 

повільно текла зеленими низами, а на впечених сонцем схилах ташувалися 
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вівці. Ще й пастухи з ґирлиґами та собаками... Сіроманець облизувався, 

його носа повертало на балки та на яри, на цей несподіваний квітник – та ще 

яких! – запахів. 

— Завертаймо в лісосмугу. Подамося горою. Яри і вибалки для нас 

закриті. Це тобі не зима... 

Села пішли під черепицею, стіни з білого й жовтого ракушняка, але 

обминати їх було легше, сіл у цих степах небагато. Зате сонця більше. 

Навіть Сашкова тінь ховалася під Сашка від такої жаріні. Сіроманець 

висолопив язика й поклав собі на плече. Мріли степові кургани. Вони 

відривалися від землі й зеленими шапками повисали на срібній повітряній 

течії. А гігантські машини-поливальниці поливали пшениці, здавалося, не 

водою, а райдугами. Червоними озерами цвіли в лісосмузі маки. Синіми 

озерами біля них — сокирки. Або молоточки. Або собачі мордочки. Так їх 

по-різному називають. 

Сашко дістав із клунка пляшку води, напився сам, дав напитися 

вовкові. 

— Уперед, Сіроманчику! Поснідаємо ввечері! Отут нам якраз 

половина дороги. Польові стежки, цвіт гороху і гречки, літній 

вилинялий вицвіт неба, сірий цвіт каміння по кар’єрах, клунок на 

палиці на плечі. Одеси з морем не видно, сонце в хмари сідає. 

Раптом, де не візьмись, почало гриміти. Небо чисте, на заході якісь дві-

три хмари, а гримить на грозу. «Гірше, – подумав Сашко, – буде далі, 

доведеться ночувати під дощем. Але де?» 

Сонце сіло. Підсвітило хмари червоно-чорним, зверху засвітило 

зеленим – і дня не стало. 

— Падаю з ніг, – сказав Сашко Сіроманцеві. – А тут ще гримить на 

нашу голову. Шукаймо якусь халабуду. 

З-поза лісосмуги виїхала гарба із соломою чи сіном, Сашко і вовк 

лягли на землю. 

— Бачиш – повна гарба. Виходить, десь недалеко скирта... 

Вони пройшли за лісосмугу. Сашко не біг, ішов, ледь тягнув 

ноги, як назустріч затемніла скирта сіна. 

— Спробуємо переночувати в ній. У разі що – буди мене. Ти чуткіший. 

А ось і озерце біля неї. Треба буде скупатися. Не прийдемо ж в 

Одесу такими замурзаними. 

Сашко вигарбав у скирті невелику печеру, дістав із клунка вечерю, 

розіклав усе достоту: вовкові м’ясо, собі сир, цибулю, млинці. 

— Побігли скупаємось, повечеряємо, бо завтра вранці в нас ще дорога. 
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Невелике степове озерце наче навмисно хто намалював літерою «О». 

Низька осока на низьких берегах мало ховала його від чужого ока. На 

берегах було видно сліди і коней, і корів. 

Сашко тихо зайшов у теплу воду. Вовк купатися не схотів, походив-

походив по березі і сів. Сашко накупався досхочу. 

Погриміло, та й усе. Тільки полякало. На небі чиста зоряна ніч. 

Золотими мандаринами між зорями пропливали супутники. Пли-ве-пливе 

така мандаринка – і нема, уже на тому боці Землі... 

Сашко заснув. Сіроманець усівся біля нього і мав роботу: з поля не 

вгавали перепілки, у скирті не спалося мишам, з озера сплескувала риба. 

Перед досвітком вовк насторожився: здалеку почувся скрип коліс по 

нерівній дорозі й запахло кіньми. І те, і друге наближалося, і ось темна 

підвода, запряжена парою коней, випірнула з поля. До скирти, правда, не 

доїхала, а повернула до озера. Троє чоловіків скинули з воза човна, 

спустили на воду, один відплив на середину води, а другий пішов берегом – 

затягли сітку. Третій стримував коней, вони шарпались з його рук, хропли: 

видно, зачули Сіроманця. 

— Іване, ти сходи принеси їм сіна, – почулося з човна, – не 

понаїдаються ніяк! 

Іван прив’язав коней до сухого стовбура, укопаного при бере зі, а сам 

пішов до скирти. Ішов він, як на зло, просто на Сашка і Сіроманця. 

Сіроманець понюхав сонного Сашка, звівся на лапи й вийшов з-за 

скирти назустріч непроханому гостеві. І сів. Іван подумав на Сіроманця, що 

то пеньок і хотів було його обійти. Але Сіроманець пересік йому дорогу і 

сам собі сказав: «Я – вовк!» 

— Вовк!!! – крикнув Іван і кинувся тікати до коней. 

Коні відірвалися, побігли. Сіроманець неквапливими стрибками, аби 

налякати, оббігав озеро. Той, що був на човні, перекинувся у воду, нічний 

товариш його із сіткою на березі покинув сітку й залопотів у поле. 

Сашко прокинувся. Сіроманець уже дихав біля нього. Нічним полем від 

озера втікало троє. 

— Тепер тікаймо й ми, – прошепотів Сашко. 

Стрілка показувала «Одеса – 5 км». 

Сонце стояло на п’ять пальців від горизонту. Шосе двигтіло від машин. 

Сашко зійшов у кювет, через лісосмугу зайшов у соняшники. 
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— Одеса, – сказав він 

Сіроманцеві. – Зараз ми 

тебе приберемо по-

городському. А реп’яхів! 

А соломи! Ну, хто в 

такому костюмі тебе 

вчив приїжджати в 

Одесу? 

Сашко пообривав із 

Сіроманця реп’яхи, алюмінієвим гребінцем розчесав боки, шию, голову, 

одягнув намордник. Собі ж до коліна приклав галстук, розгладив, пов’язав. 

— От ми з тобою й на людей стали схожі. Пішли. Тільки не біжи, не 

рвися, іди біля мене тихо і смирно... 

«Щоб Сіроманець не вирвався та не втік. Тут під колесо недовго... 

— Іди-іди, Сіроманчику, от молодець. Я з тобою, я тебе не покину і не 

віддам нікому», – думав Сашко, а сам спідлоба позирав на машини. 

У самій Одесі Сіроманець занервував: на вулицях траплялися собаки й 

собачата, на таких, як і він, повідках, але, зачувши його, одні в паніці 

рвалися з рук господарів тікати, а другі ошкірювалися на нього, бризкали 

слиною, кипіли очима, повними зненависті. Сіроманець сопів у намордник, 

по шкурі пробігали дрижаки. У таких випадках Сашко прискорював ходу 

або забігав у якийсь під’їзд, і там вони із Сіроманцем перечікували. Біля 

лотка дядьки пили пиво. Сашко, ховаючи за собою Сіроманця, швидко 

підійшов до них і запитав: 

— Де тут лікарня Філатова? 

— Три зупинки будь-яким трамваєм, – туди. 

— Куди «туди?» – перепитав Сашко. 

— Униз. Ну і собачка! – Одесит із двома бокалами пива в руках 

нагнувся до Сіроманця. – А вона не кусається? 

— Ні. 

— Ну і собачка. А шия, а лапи – прямо тобі вовк! 

Сіроманця обступили одесити з пивом, продавець покинув свій торг, 

став на бочку і зверху дивився на Сіроманця. 

— А він хоч учений? 

— Не бачиш? – гукнули продавцеві знизу. – По очах видно. Такі 

дурними не бувають. Часом, не продаєш, малий? 

— Не продаю. 

— Цікаво, – продовжував продавець, – скільки ж це треба, щоб його 

нагодувати? 
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Сашко помітив: натовп навколо Сіроманця налипав, як снігова баба. 

З’явилися і жінки, ставали навшпиньки, заглядали чоловікам через плече: 

— Оренбурзькі хустки? По чому? 

— Ватин? Пропустіть, я питаю — ватин? 

— Сашко потягнув Сіроманця крізь натовп. Сіроманець подав тихий 

голос, і натовп обурено розступився: 

— Куди батьки дивляться? Таке страховисько дитина водить! 

Сашко зайшов у тихий двір лікарні. Сліпі люди ходили по споришу з 

паличками. Ходили, видно, і не зовсім сліпі, попідруки, говорили, навіть 

посміхалися своїм словам. Перше, що впало Сашкові в очі: густий бузок 

біля сарайчиків під червоною марсельською черепицею. Туди він і повів 

Сіроманця. 

— Стій отут, Сіроманчику, і не ворушись. Я миттю все розізнаю. 

Від лікарні до моря було недалеко, і дачники чи курортники спускали з 

повідків своїх собачок, аби вони погуляли саме в цьому місці біля лікарні, 

де в глибині синіло море. Треба сказати, ці, як правило, фокстер’єри, молоді 

чи старі, проводили час у дружбі та злагоді: давно перезнайомились, їли 

приблизно однакову їжу, навіть перебігали трамвайну лінію під гастроном 

чи домову кухню по щось новеньке на зубки. І треба ж було цьому народу 

зачути вовка! 

Сашко пройшов коридор першого поверху — ніде нікого. Піднявся на 

другий поверх: літня жінка в білому халаті натирала шваброю підлогу. 

— Здрастуйте! – привітався Сашко. – Скажіть, будь ласка, а де у вас той 

лікар, що лікує очі? Я здалеку, і в мене мало часу. Але я хотів би з 

тим вашим лікарем поговорити. 

— Приходьте після обіду, – відповіла жінка, не підводячи голови. – У 

нас – обід. Тридцять перша кімната. 

На лікарнянім подвір’ї знявся собачий лемент і ґвалт. З вікна Сашкові 

було видно дахи сарайчиків чи 

складів під червоною 

марсельською черепицею: на цю 

черепицю один за одним з 

криками й сльозами вилітали і 

падали фокстер’єри. Вони 

підстрибували у вікні, як м’ячі, і 

падали на черепицю. 

— Що там за ґвалт? – 

занепокоїлася 

прибиральниця. 
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Сіроманця обступило в бузку все собаконаселення району, він 

відступив до ракушнякової стіни паркану, далі вже було нікуди, а воно 

лізло, його було багато, тоді Сіроманець перекусив намордник і став хапати 

їх за загривки і викидати на черепицю. Сашка, йому здалося, дуже довго не 

було, позаду – стіна, тоді Сіроманець перескочив через стіну і щез. 

Сашко кинувся в бузок, вискочив на вулицю, в один провулок, у 

другий провулок, покликав Сіроманця над глиняним урвищем понад морем 

– сів і заплакав. (...) 

Сіроманець прийшов у Сашкове село. Сіроманець минув пошту, 

контору, зупинився перед хатою Шевчука. Постояв. Почекав, доки з хати 

вибіжить з рушницею Шевчук і смальне по Сіроманцеві. Той не вибігав. 

Скавуліла лише у дворі його собака. Сіроманець підійшов до хати 

Побігайла. Не вибіг і Побігайло. Усі були в полі, косили горох. 

Найдовше стояв Сіроманець перед будинком Чепіжного, але й 

Чепіжного, на його превеликий жаль, не було на цей раз удома: косив 

горох. На цей раз Чепіжний укохкав би Сіроманця, який прийшов помирати 

сам... 

Сашко зліз з одеського автобуса й полем побіг до лісу. У лісі Сашко 

ходив до вечора, кликав Сіроманця в глинищах... Сіроманця не було. 

Увечері, пізно ввечері Чепіжний поїхав на Київ – повіз Вовкодавиху з її 

дітьми на базар. 

Сашко і Галя Грушецька бачили, як буксував його мотоцикл під 

горою... 

Сірий степ з вовнистими хмарами над собою лежав у Сіроманця перед 

лапами. 

«Ого-го!» – сказав собі вовк, і почав ловити в траві коників. Ловитися 

коникам не хотілось, і вони стрибали від зубів Сіроманця через Гіндукуш 

на Гімалаї... Тоді Сіроманець ліг на спину, підняв лапи, і на його лапи 

западав дощ, за дощем – сніг, аж до тих пір, коли на кожній його лапі не 

звили собі гніздечка сорокопуди
1
... Бігла біла вода, відцвітав пізній глід, 

пищали сорокопуденята, і синє небо переходило в небеса. 

З води сходило сіре сонце, на ньому скидалась риба, і Сашко обнімав 

Сіроманця за шию: 

— А ти думав, вовчику, як? Ти думав, що це нам уже і кінець з 

тобою?.. 
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Поміркуй над прочитаним, виконай завдання 

1. Прочитай речення. 
Сашко забіг за Галею Грушецькою додому, і дорога до школи в цей день 
сміялась на сонці досхочу. 
2. У ньому використано:  

а) епітет;    в) порівняння; 
б) гіперболу;    г) персоніфікацію. 

 2. Піратом польових просторів у повісті названо: 
а) Сашка;    в) Петра Ляха; 
б) Василя Чепіжного;  г) Сіроманця. 

3. Установи відповідність. 
 Герой Учинок 
 1. Сашко А) рятує в снігу Сіроманця 
 2. Галя Грушецька Б тримає на спині в снігах Андрійка 
 3. Василь Чепіжний В збирає харчі в дорогу для друга й Сіроманця 
 4. Петро Лях Г позбувається купленої собаки 
  Ґ намагається вилікувати Сіроманця 

 
4. Чим повість відрізняється від оповідання? Яку повість ти читав 

на уроках української літератури в 5 класі? 
5. Як Сіроманець поневірявся на чужині в снігах? Що ти відчув, 

читаючи цей фрагмент повісті? 
6. Як військові поставилися до Сіроманця? Чим Андрійко близький до 

Сашка? 
7. Як ти вважаєш, які Сашкові риси вдачі сподобалися Галі 

Грушецькій? Якою ти побачив Галю? 
8. Заверши прислів’я: «Скільки вовка не годуй...». Хто частину цього 

прислів’я промовляє в повісті? Чи можна так сказати про 
Сіроманця? 

9. Чого навчає читачів повість М. Вінграновського «Сіроманець»? 
10. Охарактеризуй Сашка й Василя Чепіжного за таким планом: 

а) ім’я героя, вік, фах;                б) портрет; 
в) вчинки персонажа;                г) мова літературного героя; 
ґ) моє ставлення до нього.  

11. Чим близький тобі Сашко? Яких його вчинків ти не схвалюєш? 
 

 

Вищий пілотаж 

1. Напиши власне закінчення повісті «Сіроманець» (обсяг до 1 стор.). 
2. Знайди прислів’я та приказки про вовка, випиши їх у робочий 

зошит. Які з них близькі до вчинків і характеру Сіроманця, а які – 

ні? 
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