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Інформаційні ресурси, якими можна скористатися, щоб знайти твори зарубіжної літератури

Сайти бібліотек

Державна бібліотека України для юнацтва: 
http://www.4uth.gov.ua

Національна бібліотека України для дітей: 
www.chl.kiev.ua

Національна парламентська бібліотека України: 
http://www.nplu.org

Львівська обласна бібліотека для дітей: 
http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua

Онлайн-бібліотеки

Бібліотека світової літератури. Зарубіжна література українською мо-
вою: https://www.ukrlib.com.ua/world

Бібліотека світової літератури – оригінали та переклади: 
http://ae-lib.narod.ru

Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com

Вільна онлайн-бібліотека україномовної літератури «Чтиво»:
https://chtyvo.org.ua

Дитячий портал «Дерево казок»: https://derevo-kazok.org

Дитяча публічна онлайн-бібліотека «Читанка»: 
http://chytanka.com.ua

Дитячий сайт «Казкар»: http://kazkar.at.ua/

Онлайн-версії дитячих книжок українською мовою з малюнками «Каз-
ка.укр»: https://xn--80aaukc.xn--j1amh

Український журнал іноземної літератури «Всесвіт»: 
http://vsesvit-journal.com

Література іноземними мовами (онлайн-ресурси)

Англійською

Classic Literature Library (Бібліотека класичної літератури): 
https://classic-literature.co.uk

Open Library («Відкрита бібліотека»): https://openlibrary.org
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Онлайн-збірка аудіокнижок (а також їхніх текстових варіантів) Lit2go: 
https://etc.usf.edu/lit2go

The Online Books Page («Сторінка онлайн-книжок»): 
http://digital.library.upenn.edu/books

Сайт американської літератури: https://americanliterature.com

Німецькою

Велика бібліотека німецькомовної літератури Zeno («Зенон»): 
http://www.zeno.org
Сайт Vorleser.net («Читач»): https://www.vorleser.net

Французькою

Онлайн-бібліотека Національної бібліотеки Франції Gallica: 
https://gallica.bnf.fr

Електронна бібліотека Квебека: http://beq.ebooksgratuits.com

Польською 

Електронна бібліотека фонду «Сучасна Польща» Wolne Lektury («Без-
коштовне читання»): https://wolnelektury.pl/

Chmura Czytania («Хмара читання»): http://chmuraczytania.kartalia.pl

Англійською, німецькою, французькою, італійською, португальською

Проєкт «Ґутенберґ»: https://www.gutenberg.org

Англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською

Публічний домен Feedbooks («Навчальні книги»): 
http://www.feedbooks.com

Книжки десятками мов 

Електронна бібліотека Manybooks («Багато книжок»): 
https://manybooks.net

Вільний публічний домен аудіо- та електронних книжок Loyal Books: 
http://www.loyalbooks.com
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НЕМОВЛЯ ПРИНОСЯТЬ ДО ХРАМУ
Як сповнилося вісім день, коли мали об-

різати Хлоп’ятко, назвали його Ісус – ім’я, 
що надав був ангел, перше ніж Він зачався 
в лоні. І як сповнилися дні очищення їх-
нього, за законом Мойсея, вони привели 
Його в Єрусалим поставити Його перед Гос-
подом, як то написано в Господньому зако-
ні: «Кожний хлопець первородний буде по-
свячений Господові», – і принести жертву, 
як то написано в Господньому законі: «Пару 
горлиць або двоє голубенят».

А був у Єрусалимі чоловік на ім’я Симе-
он; чоловік той, праведний та побожний, 
очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на 
ньому. Йому було відкрито Святим Духом, 
що не бачитиме смерти перш, ніж побачить 
Христа Господа. Він прийшов Духом у храм. І як батьки вносили 
Дитя Ісуса, щоб учинити над Ним за законним звичаєм, він узяв Його 
на руки, благословив Бога й мовив: «Нині, Владико, можеш відпусти-
ти слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасін-
ня, що Ти приготував перед усіма народами; світло на просвіту пога-
нам і славу Твого люду – Ізраїля». Батько Його й Мати дивувалися 
тому, що говорилося про Нього. Симеон же благословив їх і сказав до 
Його Матері Марії: «Ось Цей поставлений для падіння й підняття ба-
гатьох в Ізраїлі; Він буде знаком протиріччя, та й Тобі Самій меч про-
шиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець».

Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера; 
вона була вельми похила віком і жила сім років із чоловіком від ді-
вування свого; зоставшися вдовою аж до вісімдесят четвертого року, 
вона не відходила від храму, служачи (Богові) вночі й удень постом та 
молитвою. І надійшла вона тієї самої години й почала прославляти 
Бога та говорити про Нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.

І як вони виконали все згідно із законом Господнім, повернулися в 
Галілею, до Назарета, свого міста. Хлоп’я ж росло й міцніло, сповню-
ючись мудрістю, і Божа благодать була на Ньому. 

ПРО ЖОРСТОКІСТЬ ЦАРЯ ІРОДА
Волхви, попереджені вві сні до Ірода не завертати, пустились ін-

шою дорогою в край свій. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Гос-
подній з’явився вві сні Йосифові й каже: «Устань, візьми Дитятко і 

Дуччо. Стрітення (фрагмент 
«Маести»). 1308–1311 рр.
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його Матір, і втікай у Єгипет, і перебудь 
там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшуку-
ватиме Дитя, щоб Його вбити». Уставши, 
Йосиф узяв уночі Дитятко та Його Матір і 
пішов у Єгипет, де перебув до смерти Ірода, 
щоб збулося сказане Господом через проро-
ка: «З Єгипту Я покликав Мого Сина».

Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього 
насміялися, розлютився вельми й послав по-
вбивати у Вифлеємі й по всій його окрузі 
всіх дітей, що мали менше ніж два роки, 
згідно із часом, що пильно вивідав був від 
мудреців. Тоді справдилося те, що сказав 
був пророк Єремія: «У Рамі чути голос, плач 
і тяжке ридання: то Рахиль плаче за дітьми 
своїми й не хоче, щоб її втішили, бо їх не-
має».

Як же вмер Ірод, ангел Господній з’явився вві сні Йосифові в Єгип-
ті й каже: «Устань, візьми Дитятко та Його Матір і повернися в Ізра-
їльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя Дитятка».

Устав він, узяв Дитятко та Його Матір і прийшов в Ізраїльську зем-
лю, але, почувши, що в Юдеї царює Архелай замість Ірода, батька 
свого, побоявся іти туди. Попереджений же вві сні, він пішов у галі-
лейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Наза-
рет, щоб збулося сказане пророками, що Назореєм назветься.

ДВАНАДЦЯТИЛІТНІЙ ІСУС У ХРАМІ
Батьки Його ходили щороку в Єруса-

лим на свято Пасхи. І як Йому було два-
надцять років, вони пішли, як був зви-
чай, на свято. Коли минули ті дні, і вони 
поверталися, то Хлопчина Ісус зостався в 
Єрусалимі; батьки ж Його про те не зна-
ли. Гадаючи, що Він у гурті, вони про-
йшли день дороги й аж тоді почали Його 
шукати між родичами та знайомими, а не 
знайшовши, повернулися в Єрусалим, 
щоб там Його шукати. Через три дні зна-
йшли Його в храмі, як Він сидів серед 
учителів та слухав і запитував їх.

Усі ті, що Його слухали, чудувалися Його розумові й відповідям. 
Побачивши Його, вони були здивовані, і сказала Йому Його мати: 

Юліус Шнорр  
фон Карольсфельд.  

Утеча до Єгипту. 1828 р.

Катерина Іванова. 
Дванадцятилітній Ісус у храмі. 

2012 р.
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«Дитино, чому Ти це так зробив нам? Ось батько Твій і Я, журячись, 
тебе шукали».

Він же відповів їм: «Чого ж ви Мене шукали? Хіба не знали, що Я 
маю бути при справах Отця Мого?» Але вони не зрозуміли слова, що 
Він сказав їм. І Він пішов з ними й повернувся в Назарет і був їм слух-
няний. А Мати Його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зрос-
тав мудрістю, літами й ласкою в Бога та людей.

ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ
Того часу з’явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустелі 

Юдейській. Він говорив: «Покайтеся, бо наблизилося Небесне Цар-
ство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая: «Голос того, хто 
волає в пустелі: “Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки 
Його”». А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу й пояс ремінний 
на крижах у себе; їжа ж його була – сарана й мед дикий. 

Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця йордан-
ська й приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у 
своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв1 іде на хре-
щення до нього, він до них мовив: «Гадюче поріддя! Хто вас навчив 
тікати від гніву, що наступає? Принесіть же плід, гідний покаяння, і 
не гадайте, що можете самі собі казати: «Маємо за батька Авраама». 
Кажу бо вам, що Бог із цього каміння може створити дітей Аврааму. 
Сокира вже при корінні дерев: кожне дерево, що не приносить доброго 
плоду, зрубають й у вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, 
а Той, Хто йде за мною, від мене потужніший, і я негідний носити 
Йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже 
в руці в Нього, і Він очистить тік Свій та збере свою пшеницю до за-
сіків, а полову спалить вогнем незгасним». 

Тоді прибув Ісус із Галілеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися 
від нього; але Йоанн спротивлявся Йому, кажучи: «Мені самому треба 
хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене?» Ісус у відповідь сказав до 
нього: «Залиш це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду». 
І тоді він залишив Його. 

А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилося 
Йому небо, і Він побачив Духа Божого, Який спускався, мов голуб, і 
зійшов на Нього. І голос пролунав з неба: «Це Син Мій любий, що 
Його Я вподобав».

За Біблією в перекладі Івана Хоменка

1    Фарисеї та садукеї – релігійні групи юдеїв.
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ЗАПРОШЕННЯ НА БАНКЕТ
Ісус, озвавшись, знову заговорив 

до них у притчах: «Царство Небесне 
схоже на царя, що справив своєму 
синові весілля. Він послав своїх 
слуг кликати запрошених на 
весілля, але вони не хотіли прийти. 
Тоді він знову послав інших слуг, 
кажучи: “Мовте запрошеним: ось я 
обід мій зготував. Зарізано волів та 
підгодовану худобу. Усе готове, 
ідіть на весілля”. Та ті тим знехту-
вали й пішли собі, хто на власне 
поле, хто до свого крамарства; інші 
ж, схопивши слуг, познущалися з 
них і повбивали.

Розгнівався цар і вислав військо, 
яке вигубило тих убивць, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм 
слугам: “Обід – готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на 
роздоріжжя і, кого лише здибаєте, кличте на весілля”. Вийшли ці 
слуги на дороги й зібрали всіх, кого тільки спіткали – злих і добрих, 
так що весільна світлиця була гостей повна. 

Як же ввійшов той цар, щоб подивитися на гостей, побачив там 
чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього: “Як то 
ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі?” А той мовчав. 
Тоді цар промовив до слуг: “Зв’яжіть йому ноги й руки та й киньте 
геть у темряву кромішню! Там буде плач і скрегіт зубів”. Багато бо по-
кликаних, але вибраних мало».

ПРИТЧА ПРО ТАЛАНТИ
Один чоловік, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав 

їм своє майно. Одному він дав п’ять талантів, другому – два, а третьому 
один, кожному за його здібністю, і від’їхав.

Той, що взяв п’ять талантів, негайно пішов й орудував ними, і 
придбав ще п’ять талантів. Так само й той, що взяв два, також придбав 
ще два. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й 
сховав гроші пана свого.

По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. 
Приступив той, що узяв був п’ять талантів, і приніс других п’ять 
талантів. «Мій пане, – каже, – ти мені дав п’ять талантів, – ось я 
придбав ще п’ять талантів». Сказав до нього його пан: «Гаразд, слуго 

Ілюстрація із сайту  
FreeBibleimages.org



2

добрий і вірний. У малому ти був 
вірний, поставлю тебе над великим. 
Увійди в радість пана твого».

Приступив і той, що взяв був два 
таланти та й каже: «Пане; два 
таланти передав ти мені. Ось ще 
два я придбав». Сказав до нього пан 
його: «Гаразд, слуго добрий і вірний! 
У малому був ти вірний, поставлю 
тебе над великим. Увійди в радість 
твого пана».

Приступив і той, що взяв був 
лише один талант, і каже: «Пане, 
знав я тебе, що ти жорстокий 
чоловік: пожинаєш, де не сіяв, і 
визбируєш, де ти не розсипав. Тому, 
зо страху, я пішов і закопав талант 
твій у землю. Ось він – маєш твоє». 

Озвався його пан і каже до нього: «Лукавий слуго й лінивий! Ти знав, 
що я пожинаю, де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба 
було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би 
своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього й дайте тому, хто 
має їх десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме над міру; 
а в того, хто не має, заберуть і те, що має. А нікчемного слугу того 
викиньте в темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів».

За Євангелієм від Матея в перекладі Івана Хоменка
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РОМАН ПРО РЕНАРА
(Óðèâîê)

ßÊ ÐÅÍÀÐÀ ÁÓËÎ ÎÁÐÀÍÎ ÖÀÐÅÌ

Ëåâ çàõâîðіâ. Çâіðèíèé ëþä –
І Àíòèëîïà, і Âåðáëþä,
Áîáåð, Áàðàí, і Âîâê, і Áèê
(Âñі, õòî êîðèòèñü Ëåâó çâèê),
І Êóðêà ç Ïіâíåì, і Їæàê,
Ùî áóâ Ðåíàðîâі ñâîÿê,
Âåäìіäü, і Çàєöü-Äîâãîëàï,
І Êіò-Òіáåð, і ìóäðèé Öàï,
Ãóñàê, à ùå ñòàðèé Âіñëþê –
Çíàâåöü îñíîâ óñіõ íàóê, –
Âîíè ëåòÿòü, âîíè ïîâçóòü,
Іäóòü і ïî âîäі ïëèâóòü.
Ç ïóñòåëü і ïóù, ç óñіõ óñþä
Çáèðàєòüñÿ çâіðèíèé ëþä.
Íà ñìåðòíіì ëîæі Ëåâ ëåæèòü,
Âіí âæå íå ìîæå їñòè é ïèòü,
Âіí ïðîñèòü çâіðіâ і ïòàõіâ:
«Ïàíîâå! ×àñ óæå íàñïіâ
Öàðÿ íîâîãî îáèðàòü,
Ìåíі æ áî òðåáà ïîìèðàòü.
Àëå ÷îìó â ìіé ñìåðòíèé ÷àñ
Íåìà Ðåíàðà ñåðåä âàñ?»
Âîâê Іçåíґðіí ïіäáіã â òó æ ìèòü:
«ß âñå âàì ìîæó ïîÿñíèòü.
Íåäàâíî ÿ éîãî çóñòðіâ,
Âіí ùîñü òàêå ìåíі íàïëіâ,
Öàðåì íåíà÷å ñòàíó ÿ, –
Íå áóäå êðàùîãî öàðÿ.
Ùî æ äî ñóïåðíèêіâ ìîїõ,
Ìîâ÷àòè âіí ïðèìóñèòü їõ,
І ëþä ìåíå âðàç îáåðå,
ßê òіëüêè Ëåâ, íàø öàð, ïîìðå».
Ëåâ ãîñòðî âіäïîâіâ íà òå:
«Âñå, ùî ñêàçàâ òè, âñå – ïóñòå!
Òîáі ÿ íå ïîâіðþ, íі!
Òè ìàéñòåð ïіäëîї áðåõíі.
Íå ìіã ðîçóìíèé Ëèñ Ðåíàð
Òîáі çâіðèíå öàðñòâî â äàð
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Ïîîáіöÿòè. Òîæ ïіäè
É ñþäè Ðåíàðà ïðèâåäè.
Ëèøå òîäі òåáå ïðîùó.
Òà øêóðó ç òåáå ÿ ñïóùó,
ßê ìіé çàáóäåø òè íàêàç».
Âîâê Іçåíґðіí çіáðàâñÿ âðàç
І ïî÷âàëàâ ó ìîíàñòèð,
Äå Ëèñ-÷åðíåöü äóøåâíèé ìèð
Çíàéøîâ íàðåøòі é ãàÿâ ÷àñ
Ó ìîëèòâàõ çà ãðіøíèõ íàñ.
Ïðèéøîâ äî íüîãî Іçåíґðіí,
Âñå ðîçïîâіâ ïðî Ëåâà âіí
І ùå äîäàâ: «Òåáå, Ðåíàð,
Ó ñìåðòíèé ÷àñ íàø ìóäðèé öàð
Íåãàéíî êëè÷å â çàìîê ñâіé».
Ðåíàð, õî÷ áóâ òàêè êðóòіé,
Àëå çáàãíóâ, ùî òðåáà éòè,
Áî äî âèñîêîї ìåòè
Éîìó íîâà ïðîëÿæå ïóòü:
«Ïіäó. À òàì âæå áóäü-ùî-áóäü».
Âîíè ïðèéøëè äî Ëåâà âäâîõ,
Â Ðåíàðà ñåðöå òüîõ òà òüîõ!
Áîÿâñÿ Ëèñ, ùî õâîðèé öàð
Çàâäàñòü éîìó òÿæêèé óäàð
Çà òå, ùî âñå ñâîє æèòòÿ
Áðåõàâ Ðåíàð áåç êàÿòòÿ.
Ëåâ ëàÿòè éîãî íå ñòàâ.
À òіëüêè ÷åìíî ïîïðîõàâ
Äî ëîæà áëèæ÷å ïіäіéòè,
Àáè éîìó äîïîìîãòè.
Ðåíàð ñêàçàâ: «Î öàðþ ìіé!
ßê ÿ ïî÷óâ, ùî âå÷іð òâіé
Ïîãëèíå ñêîðî õèæà íі÷,
ß ñåðöåì óãàäàâ òâіé êëè÷,
Ìîëèâñÿ äåíü, ìîëèâñÿ äâà, –
Àæ çàáîëіëà ãîëîâà!
І íå òîìó, ùî Іçåíґðіí
(Óñіì âіäîìî: äóðåíü âіí)
Ïðèéøîâ ïî ìåíå, ÿ òóò є.
Âіääàâ áè ÿ æèòòÿ ñâîє
Çà òå, ùîá òè, íàø öàðþ, æèâ.
Òà ùî æ ðîáèòè? ×àñ íàñïіâ
Òîáі âіä íàñ íàâіê ïіòè».
À Ëåâ íà òå: «×è çíàєø òè
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Âіä ñìåðòі ëіêè? Õî÷ íà ðіê
Âðÿòóé ìåíå!» «Íіõòî íå âòіê
Âіä ñìåðòі âëàñíîї, òî é òè
Ãîòóéñÿ â òåìíó íі÷ ïіòè», –
Ñêàçàâ ç ïëà÷åì éîìó Ðåíàð,
À î÷і áëèñíóëè, ìîâ æàð,
Ó Ëèñà. Áî õèòðóí âіä÷óâ:
Íå ìàðíî âіí ñþäè ïðèáóâ.
Ëåâ ïðèõîâàâ ñâіé ÷îðíèé ñóì
І ìîâèâ: «Çíàþ÷è òâіé óì,
Ñüîãîäíі ó òÿæêіé æóðáі
Çâіðÿþñü, Ëèñå, ÿ òîáі:
Àáè óíèêíóòè íåçãîä,
ßêі ëÿêàþòü ìіé íàðîä,
Ïîâàæíèõ çâіðіâ òè çáåðè. 
Іç íèìè ïåðåãîâîðè,
É ïіä ïàëüìîâó óñòàâøè âіòü,
Öàðÿ íîâîãî îáåðіòü».
Ðåíàð òåïåð ìіðêóє òàê:
«Ïîâàæíèé çâіð ìіé êóì Їæàê,
Äî òîãî æ âіí ìåíі ñâîÿê.
À ùå ïîâàæíèé êóì Áîðñóê,
Ìåíå âіí ðіçíèõ â÷èâ íàóê...»
Íàáðàâ äåñÿòêіâ ïіâòîðà
Ïîâàæíèõ çâіðіâ Ëèñ. «Ïîðà
Âæå ïåðåéòè äî ñïðàâæíіõ ñïðàâ!»:
Ðåíàð ïîâàæíèì íàãàäàâ.
Òóò ïåðøèì ñëîâî âçÿâ Їæàê:
«Õàé çíàþòü âñі, õàé çíàє âñÿê,
Ùî ÿ Їæàê, à íå Іøàê!
Ïîðàä ðîçóìíèõ ìàþ âіç.
Îñèðîòіє ñêîðî ëіñ,
Íîâîãî òðåáà íàì öàðÿ.
Õàé áóäå ãàðíèé, ìîâ çîðÿ,
Õàé ìàє ðîçóì – Áîæèé äàð,
Õàé áóäå õèòðèé... ìîâ Ðåíàð!»
«Ðåíàð, Ðåíàð – íàø ëþáèé öàð!»
Òàê çàãóëè òà çàðåâëè
Ïîâàæíі çâіðі, ùî áóëè
Ðåíàðîì äіáðàíі ñàìèì,
Áî áëèçüêî çíàëèñÿ іç íèì.
Êîëè çâіðèíèé ëþä ïî÷óâ,
Ùî Ëèñ îäíîãîëîñíî áóâ
Öàðåì ïîñòàâëåíèé íàä íèì,



4

Öå çâіðіâ âðàçèëî, ìîâ ãðіì.
Áàðàí ñêàçàâ: «Õàé êðàùå á Öàï,
ßêèé íå ìàє õèæèõ ëàï,
Àáî, ìîæëèâî, ñàì Âåðáëþä
Íå êðèâäèâ áè çâіðèíèé ëþä,
À ÷åñíî ïðàâèâ áè âñіìà.
Òàê ïðàâäè æ íà çåìëі íåìà!»
À Òèãð íà òå: «Â ùàñëèâó ìèòü
Õòî òàì ïðî ïðàâäó ãîâîðèòü
Ïîñìіâ? Íåõàé æèâå íàø öàð,
Õîðîáðèé, äîáðèé Ëèñ Ðåíàð!»
Òàê òðàâîїä і ì’ÿñîїä
Çàñïåðå÷àëèñÿ â îáіä
І çãîäè íå çìîãëè äіéòè
Àæ äî íі÷íîї òåìíîòè.
Òèì ÷àñîì ó þðáі Їæàê
Íå ìіã ïðîáèòèñÿ íіÿê
Äî Ëèñà, ùîá ó öåé ìîìåíò
Âðó÷èòè ñâîÿêó ïðåçåíò.
Âіí ìàðíî áîðñàâñÿ â þðáі,
Àáè ïðîêëàñòè øëÿõ ñîáі,
Ùå é Ëåîïàðäà ïîêîëîâ –
І ç ðàíêè ïîëèëàñÿ êðîâ.
Ðåíàð òîäі òàêå ñêàçàâ:
«Ìè ïîçáàâëÿєìî âñіõ ïðàâ
Êîëþ÷èõ çâіðіâ, õàé âîíè
Íà âñі ÷îòèðè ñòîðîíè
Íåãàéíî çâіäñè ìîâ÷êè éäóòü,
À íåñëóõíÿíèõ êàðè æäóòü».
Îäðàçó âèðóøèëè â ïóòü
Óäâîõ Їæàê і Äèêîáðàç.
Їæàê íå æäàâ òàêèõ îáðàç,
Áî ñàìå âіí ó ñëóøíèé ÷àñ
Іì’ÿ Ðåíàðà ïіäêàçàâ,
Öàðåì Ðåíàðà âіí íàçâàâ.
Â íåäîáðèé ÷àñ öàðåì ñòàâ Ëèñ,
Íåìîâ çàâіâñÿ â ëіñі áіñ.
Äëÿ ìèðíèõ, ëàãіäíèõ òâàðèí
Íàñòàëî íå æèòòÿ — ïîëèí.
Íі ñіðèé Çàєöü, íі Õîâðàõ
Íå ìîæóòü ïîäîëàòè ñòðàõ.
Ìîãóòíіé Òèãð і Ëåîïàðä
Çàêîí ïåðåâåëè íà æàðò,
І íå âòåêòè âіä íèõ íіÿê:
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Ðåíàð, ÿê і âîíè, õèæàê.
Âîíè ñïóñòîøóþòü íàø êðàé
Ïіä êëè÷ «Ãðàáóé òà óáèâàé!»

ÏІÑËßÌÎÂÀ ÏÅÐÅÊËÀÄÀ×À

Ìèíóëî âіñіì ñîòåíü ëіò –
Ðåíàðà çíàє öіëèé ñâіò:
Çâіðèíèé ëіñîâèé íàðîä
Áàãàòî ïåðåæèâ ïðèãîä,
Òà âіí æèâå â íàø ç âàìè ÷àñ
Íå òіëüêè â ëіñі, à é ìіæ íàñ...
Ðåíàð – çâіðèíèé äåïóòàò.
Ç òðèáóíè âіí áðåõàòè ðàä
І ïðî äîáðî, і ïðî ìîðàëü:
Éîìó êðàñèâèõ ñëіâ íå æàëü.
À ñàì êóïóє – ïðîäàє,
І âæå íå çíàєø, õòî âіí є:
×è çàõèñíèê íàðîäíèõ ïðàâ,
×è òîé, õòî âñіõ íàñ îáіêðàâ.
Öàð Ëåâ — ïðèñÿæíèé ïàòðіîò
Íåíà÷å äáàє ïðî íàðîä,
À çàäèâëÿєòüñÿ íà Ñõіä,
Äå á’є ïîâñòàíöіâ íàø ñóñіä,
Ëåâ îáіöÿє â òîé æå ÷àñ
Âåñòè íà ìèðíèé Çàõіä íàñ.
Æèâèé-çäîðîâèé Іçåíґðіí,
Òîðî÷èòü ïðî ìèíóëå âіí
І äî áëèñêó÷èõ âåðõîâèí
Íàñ ïіäãàíÿє, ñó÷èé ñèí.
Íà êîíôåðåíöії Áàðàí
Äîâîäèòü, ùî çìіíèâñÿ ñòàí
Åêîíîìі÷íèõ íàøèõ ñïðàâ,
Ùî â íàñ ðîñòå áàãàòî òðàâ,
І ïîãîëіâ’ÿ Áàðàíіâ
Ãóëÿє ìіæ çåëåíèõ íèâ.
Ñïіâàє ïіñíþ Øàíòåêëåð,
ßê âіëüíî ìè æèâåì òåïåð;
Âіä õëіáà çâіëüíåíèé ïîåò
Çðèíàє â ïîíàäõìàðíèé ëåò
É, çàáóâøè ñêàðãè òà æàëі,
Íå áà÷èòü ãðіøíîї çåìëі.
Çàéøëà äàëåêî ïîâіñòü öÿ,
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Õàé äîáіæèòü âîíà êіíöÿ,
Õàé íàøèõ ëèõ ñêіí÷èòüñÿ ëіê.
Ñêіí÷èòüñÿ õàé Ðåíàðіâ âіê. 
    Ïåðåñïіâ Âіêòîðà Êîïòіëîâà
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ДІДОВА ДОЧКА Й БАБИНА ДОЧКА
Українська народна казка

Був собі дід та баба й мали собі дочку. 
Ото чи довго пожила баба, чи ні, та й здума-
ла вмерти; а як умирала, то своєму чолові-
кові казала:

– Як я умру, чоловіче, а ти будеш жени-
тися, то гляди – не бери тої вдови, що біля 
нас живе з дочкою, бо вона тобі буде жін-
кою, а нашій дитині не буде матір’ю!

– Добре, – відказав чоловік, – не буду 
брати не то її, а й ніякої, і женитися не буду.

От заховав дід бабу й похорон відправив 
та й живе собі сам. А трохи згодом ішов раз 
селом та й зайшов до тієї вдови, що жінка не веліла її брати. То чоло-
вік казав: не буду женитися ні з якою, а то й забув, що казав, і забіг, 
побалакав й удову до себе просив. Тоді вдова з великих радощів сказа-
ла:

– Я вже давно цього ждала!
От усю худобу забрала й до діда жити з дочкою помандрувала.
Ото живуть усі вкупі – дідова дочка й бабина. Дуже баба не любила 

дідової дочки: сказано, як мачуха, – усе гризе голову, та й діти між 
собою часто сваряться, надто бабина дочка; звичайно, як зведенята,  – 
у них ніколи ласки нема.

Оце, було, як підуть на досвітки, то дідова дочка пряде, а бабина 
знай цілу ніч гуляє з хлопцями та крутиться; і не раз так бувало, що, 
гарцюючи, і мички попалить. А йдуть додому вранці та дійдуть до пе-
релазу – ото й каже бабина дочка до дідової дочки:

– Дай, – каже, – мені починки, сестрице, я подержу, поки ти пере-
лізеш.

– Добре, – каже, – сестрице, на!

Ілюстрація Юрія Северина. 
1979 р.

Ілюстрації Зеновії Юськів. 2002 р. Ілюстрація Юрія Северина. 
1979 р.
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От поки дідова дочка перелазить, а бабина дочка, узявши починки, 
побіжить додому й матері набреше, що дідова дочка з хлопцями цілу 
ніч гулялась і мички попалила.

– А я пряла й додому поспішала. Бачте, мамочко, яка вона ледача!
От дідова дочка прийде додому, то мачуха й почне її бити й дідові 

виказувати:
– Твоя дитина ледащо – не хоче робити, а ти не хочеш учити!
От що вже не робила, як з неї не знущалася, що дідові не нагово-

рювала, а їй усе байдуже: робить собі мовчки. Дуже було бабі досадно 
з дочкою дивитися на неї, що дід її жалує; і почали вдвох радиться, 
як би дідову дочку витурити з дому, щоб її не було!

Ото й почала баба дідові гризти голову:
– Твоя дитина ледащо – не хоче нічого робити, тільки все гуля та 

спить товстим сном, а ти ще й жалуєш, ти б краще, ніж мав би жалу-
вати її, то б найняв де-небудь, то, може, що й було б з неї!

– Де я найму її? – каже дід.
– Так веди, куди хочеш, а щоб вона дома не була.
Ото як докучила баба своїми речами дідові, аж до живих печінок 

допекла, бо щодня одно товкла: «Веди та й годі!» Нічого було робити 
дідові: треба вести, хоч і жалко.

От зібрались і пішли, і зайшли у великий ліс. Ото дочка дідові й 
каже:

– Заверніться, тату, додому, я і сама піду, десь найду собі службу.
– Добре,– каже дід.
Попрощався і завернувся, а дівчина пішла собі.
Ото йде та йде дуже великим лісом, коли стоїть яблунька, така за-

рощена бур’яном, що й не видко, та й каже:
– Дівонько-голубонько, обчисть мене, обханюч мене – я тобі у вели-

кій пригоді стану!
От дідова дочка закотила рукави, обполола, обханючила й пісочком 

обсипала; яблунька подякувала, дівчина пішла далі.
Ото схотілося їй пити. Вона зайшла до криниці, а криничка їй го-

ворить:
– Дівонько-голубонько, обчисть мене, обханюч мене – я тобі у вели-

кій пригоді стану!
От дівчина обчистила, обханючила й пісочком обсипала; криничка 

їй подякувала, вона пішла далі. Коли біжить така погана собака та й 
каже:

– Дівонько-голубонько, обчисть мене, обханюч мене – я тобі у вели-
кій пригоді стану!

От дівчина заходилася, обчистила, обханючила, собака сказала: 
«Спасибі, дівонько!» Вона пішла далі.

Коли стоїть піч, і така облупана, а біля неї глина лежить. Ото й 
каже піч:
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– Дівонько-голубонько, обчисть мене, 
обмаж мене – я тобі у великій пригоді ста-
ну!

От дівчина замісила глину, полізла в 
піч, обчистила, обмазала; піч їй подякува-
ла, дівчина пішла далі. Ото йде та йде, зу-
стрічає її жінка та й каже:

– Помагайбі тобі, дівчино! 
Дівчина відказала їй:
– Доброго здоров’я!
– Куди ти йдеш, дівчино? – спиталася 

жінка. А дівчина й каже:
– Іду, тіточко, щоб де найнятися.
– Наймись у мене,– сказала жінка.
– Добре,– відказала дівчина,– наймуся.
– У мене,– каже жінка,– невелике діло, аби ти вміла зробити те, 

що я скажу.
– А чому ж не зумію? – каже дівчина.– Раз мені покажете, пані-

матко, а вдруге й сама знатиму.
Ото прийшли додому, де та жінка жила. От жінка й каже:
– Ось що, дівчино: оце тобі казани, то ти рано й вечір нагрій окро-

пу й вилий у корито, і борошенця туди всип, і замішай – тільки, гля-
ди мені, щоб не гаряче було, тільки тепленьке; та не бійся, що б не 
бачила, що б не чула – стань на порозі, двічі свисни, то до тебе позла-
зяться гадюки, ящірки, жаби й усякий звір; то ти нагодуй їх, то вони 
порозлазяться, куди якому треба.

Дівчина сказала:
– Добре, паніматко, так буду робити, як ви мене навчили.
От поєдналися. Зараз увечері затопила піч, приставила окропу, на-

гріла трохи, повиливала в корито й борошенця туди всипала й заміша-
ла. Стала на порозі, двічі свиснула – як почали злазитися гадюки, 
ящірки, жаби й увсякий звір, та кожне до 
корита, понаїдались усі та й порозлазились.

І так цілий рік дідова дочка там служила 
й робила те, що їй хазяйка казала, а як кін-
чився рік, то та жінка й каже дівчині:

– Ось що, дівчино: оце вже сьогодні тобі 
рік, як ти в мене; коли хочеш, то й другий 
будь, а не хочеш, то як хочеш: ти мені добре 
робила, спасибі тобі, нехай тобі Бог помагає 
на все добре!

Дівчина подякувала хазяйці за хліб, сіль і 
за все й сказала:

– Хочу додому; спасибі вам, паніматко! 

Ілюстрація Юрія Северина. 
1979 р.

Ілюстрація Зеновії Юськів. 
2002 р.
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Хазяйка каже їй:
– Піди ж, вибери якого хочеш коня і воза.
А сама наготовила їй повнісіньку скриню всякого добра й дала їй, 

і випровадила в ліс ту дівчину, тоді попрощалася, сама вернулася до-
дому, а дівчина поїхала собі, хвалячи Бога.

Ото їде дідова дочка повз ту піч, що вона хутрувала, коли гляне – 
аж повнісінька піч пирогів. От піч і каже:

– Дівонько-голубонько, на тобі оці пироги за те, що ти мене при-
брала – спасибі тобі!

Дівчина подякувала, і тільки що під’їхала, а пироги так і поросну-
ли у возик; піч заслонилась, а дівчина поїхала далі.

Ото їде та їде, коли дивиться – аж біжить со-
бака й несе намисто добре, товсте та гарне, та ще 
й шліфоване. Ото тільки що прибігла до возика, 
та й каже:

– На тобі, дівонько-голубонько, за те, що ти 
мені у великій пригоді стала!

Дівчина взяла й подякувала, і поїхала далі, 
радіючи. От їде – і так їй схотілося пити, що Гос-
поди! От подумала: «Заїду до тієї кринички, що я 
чистила, то, може, там нап’юсь». Ото заїхала, ди-
виться – аж повнісінька криничка води, аж через 
верх ллється, а біля неї стоїть золоте барильце й 
кухлик. І каже криничка: 

– Напийся і собі набери барильце, та й кухлик 
візьми!

Стала та дівчина пити – така добра вода, що й 
зроду такої не пила. Набрала повнісіньке бариль-
це додому, та й кухлика не забула. Поїхала далі.

Коли стоїть яблунька – і така хороша, що не 
можна й сказати: на ній яблучка срібні та золоті, і рясно-рясно! Ото 
яблунька й каже:

– Дівонько-голубонько, на тобі ці яблучка за те, що ти мене обчис-
тила, обханючила.

Дівчина сказала: «Спасибі!» та під’їхала під яблуньку, а яблучка 
так і пороснули у возик.

Ото приїхала та дівчина додому та й гукає:
– Ідіть, тату, забирайте худобу!
От вийшов дід з хати, дивиться – аж дочка його; він зрадів, побіг 

до неї та й каже:
– Де ж ти, дочко, була?
– Служила, тату,– каже дочка. – Зносьте добро! А добра ж то – по-

внісінький віз, іще й намисто товсте! Стали зносити – те гарне, а те ще 
краще!

Ілюстрація  
Вадима-Казимира 
Ігнатова. 1994 р.
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Ото побачила баба, що стільки дідова 
дочка навезла всякої всячини, і напалася 
на діда:

– Веди та й веди й мою дитину, куди 
свою водив! 

Ото як докучила дідові, щодня це кажу-
чи, – сказано, заздрість бабу взяла, – то 
він сказав:

– Нехай убирається, поведу.
Ото попрощались і пішли дід з бабиною 

дочкою. Зайшли в ліс, дід і каже:
– Іди ти, дочко, а я завернусь додому.
– Добре,– відказала бабина дочка.
І розійшлися: дівчина в ліс пішла, а батько додому. Ото йде бабина 

дочка великим лісом, коли стоїть яблунька та й каже:
– Дівонько-голубонько, обчисть мене, обханюч мене, то я тобі у ве-

ликій пригоді стану!
Дівчина відказала:
– Оце чорт не видав, буду руки каляти. Ніколи мені!
От іде бабина дочка далі, коли стоїть криничка, така зарощена, та 

й каже:
– Дівонько-голубонько, обчисть мене, обханюч мене, я тобі у вели-

кій пригоді стану!
– Оце лиха година розносила вас зі своїм чищенням! Мені треба йти 

скоренько, – сказала та дівчина та й пішла далі.
Ото йде повз ту піч, а піч і каже:
– Дівонько-голубонько, обмаж мене, обханюч мене, я тобі у великій 

пригоді стану!
– Та нехай тебе лиха година маже, не я буду мазатися! – сказала 

бабина дочка, дуже розсердилась і пішла далі.
Коли біжить собака – така погана, що гидко й глянути, та:
– Дівонько-голубонько, обчисть мене, обханюч мене, я тобі у вели-

кій пригоді стану!
Дівчина поглянула та й каже:
– Оце, бісів батько тебе не видав, така погана, а щоб я коло тебе 

руки каляла... О, щоб ти не діждала! – і пішла бабина дочка далі, ла-
ючи.

Ото зустрічає її та сама жінка, що дідова дочка в неї служила, та й 
каже:

– Здорова була, дівчино!
Дівчина відказала:
– Доброго здоров’я, тіточко!
– Куди ти йдеш? – спиталася жінка. А бабина дочка й каже:
– Та йду, тіточко, щоб де найнятися. 

Ілюстрація Юрія Северина. 
1979 р.
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А жінка каже:
– Наймись у мене, дівчино!
– Добре, тітко, – каже дівчина. – А яке ж у вас діло?
– Та в мене діло невелике, дочко, аби ти зуміла робити, – сказала 

жінка.
– А чому не зумію, – відказала дівчина.– Ви мені раз розкажете, а 

вдруге сама знатиму.
– Ось що, дівчино, – каже жінка,– яка твоя робота: оце тобі каза-

ни, рано й вечір нагрій окропи, та не гарячі, щоб тільки тепленькі; 
вилий у корито, замішай борошном, тоді стань на порозі, двічі свис-
ни,   – тільки не бійся, – то до тебе позлазяться всякі звірі, гадини й 
жаби та наїдяться і порозлазяться, куди якій треба. А що, зумієш так 
зробити, дівчино?

– Зумію, – відказала дівчина.
Ото поторгувались, а ввечері бабина дочка затопила піч, пристави-

ла окропи, а як закипіли казани в ключ, мов грім загримів, – бо каза-
ни великі були, – тоді дівчина набрала борошна мірку й всипала туди 
та й замішала не пійло, а лемішку, та й висипала в корито, сама стала 
на порозі, свиснула двічі... От прилізли гадюки, жаби, ящірки й уся-
кий звір. Ото кожне до корита – та ухватить та й вивернеться. І так 
усі чисто попеклися.

Тоді бабина дочка бачить, що всі понаїдались і повивертались, та й 
не встають, та пішла до хазяйки та й каже:

– Що це у вас, паніматко, така чудна скотина, що наїлися та по-
лягали, та й не встають?

– Як не встають? – крикнула хазяйка з ляку, та стрімголов на 
двір...

Побачила, що неживі, ухватилася за голову та в крик:
– Ох, Боже мій! Що ти наробила? Ти їх попекла! 
От лаяла й плакала, та нічого не помоглося. Потім поскладала пе-

ченю в скриню і замкнула; а як скінчився бабиній дочці рік, то вона 
ганчірками пригнітила й дала коня шолудивого, воза поламаного, по-
ставила скриню з гадюками печеними й випровадила в ліс.

От поїхала бабина дочка додому та й не знає, що матері везе. Ото 
їде бабина дочка, радіючи, що в неї буде те, що в дідової дочки є.

Доїздить до тієї кринички, і дуже їй схотілося пити. Дивиться – як 
на те ж криничка: вода так і ллється; вона туди стрімголов кинулась, 
а криничка закрилася та й каже:

– Е, дівонько-голубонько, не хотіла в пригоді стати – мене приче-
пурити, то не будеш і води пити!

Заплакала дівчина та й поїхала далі.
Ото доїздить до яблуньки, а на ній так рясно яблук, що ніде курці 

клюнути, та такі гарні – срібні та золоті. От вона каже собі: «Піду, 
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хоч яблучок струшу, матері гостинця повезу». Ото тільки що піді-
йшла, а яблучка – скік угору, аж на вершок, яблунька й каже:

– Е, дівонько-голубонько, не хотіла мене прибрати – не будеш з 
мене яблучок зривати!

Заплакала бабина дочка та й поїхала далі.
Коли дивиться – аж біжить собака й несе на шиї разок намиста до-

брого, ще й шліфованого. Кинулася дівчина за тією собакою, щоб від-
няти намисто, а собака й каже:

– Е, дівонько-голубонько, не хотіла мені в пригоді стати – не будеш 
від мене намиста брати!

Та й побігла собі. А бабина дочка заплакала та й поїхала додому.
Ото приїхала у двір до батька та й гукає:
– Ідіть, тату, заберіть худобу!
Дід і баба вибігли з хати, дивляться – аж дочка приїхала, дуже 

обоє зраділи, ухватили її в хату, унесли й скриню. Ото як відчинять, 
подивляться – аж там самі жаби, гадюки! Вони в крик:

– Дочко, що це таке? – бо й полякались обоє. Тоді бабина дочка 
стала розказувати, що їй було, а баба з дідом слухають; а як розказала 
вона все те, то баба сказала жалуючи:

– Мабуть, твоя така доля, що куди не підеш, то золоті верби рос-
туть! Сиди краще дома та не рипайся, бо та добра привезла, а ти га-
дюк! Іще хвалити Бога, що хоч жива прийшла.

Отак вони собі живуть і хліб жують, коромислом сіно возять, обе-
ремком воду носять! Дідова дочка пішла заміж, а бабина й досі дівує 
та гордує. Ліниву ніхто не бере.

Ілюстрації Зеновії Юськів. 2002 р.


