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народна казка

народний переказ

легенда

прислів’я та приказки

загадка

Усна 
народна 

творчість

Легенда — це усний прозовий народнопоетичний 
розповідний твір казкового або фантастичного харак-
теру про давноминулі події міфологічного змісту.

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

Прислів’я — довершений за змістом вислів про риси 
та вчинки людей із повчальним характером.

Приказка — це образний вислів, що влучно харак-
теризує людину, але, на відміну від прислів’я, передає 
думку неповно. 



Загадка — це короткий та дотепний опис людей, 
тварин, предметів, подій та явищ, які треба розпізна-
ти й відгадати. 

Народна казка — усне оповідання про вигадані 
події, що сприймаються як реальні. Вигадка в ній 
пов’язана із життям людини, з її мріями про кращу 
долю.

Народний переказ — це усне оповідання про визначні 
історичні події та їхніх героїв і героїнь. За змістом пере-
кази близькі до легенд, проте в них значно менше (а іноді 
й немає) фантастичних елементів і більше фактичних 
подій та достовірності.

міф
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Про що ви дізнаєтеся?
•	 Які є види мистецтва?
•	 Чому художню літературу вважають мистецтвом слова?
•	 Що таке образне слово?

Найкращі художні твори оспі  вують красу світу й людської 
душі: доброту, щедрість, розум і благородство. У літературі ос 
нов    ним засобом творення краси є слово, у музиці — звук, 
у скульп  турі — лінії та форми, у ма  ляр  стві — фарби. І худож
ня літера  тура, і музика, і скульптура, і ма   лярство — це різні 
види мистецтва.

Мистецтво — це творче відображення дійсності за допо
могою художніх образів. Які ще види мистецтва вам відомі?

Письменники чи письменниці не копіюють наше життя, 
а через свою творчу уяву та фантазію створюють ніби новий 
віртуальний світ у художніх образах. Вони творять ху  дожню 
дійсність за законами краси.

Мова має надзвичайно велике значення в житті людини. Як 
без повітря неможливо дихати, так і без мови людина не здатна 
спілкуватися. Згадайте прекрасні миті свого життя: бабусину 
казку, пригодницький мультфільм, захопливу гру на ком п’ю
тері — усі вони пов’язані зі словом. Через нього ви пізнаєте 
світ, дістаєте емоційну й естетичну насолоду. 

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА  
ЯК  МИСТЕЦТВО  СЛОВА

НЕВИЧЕРПНІ  ДЖЕРЕЛА  МУДРОСТІ

Розділ 1. МИСТЕЦЬКИЙ СПАДОК НАЩАДКАМ
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Розділ 1. МИСТЕЦЬКИЙ СПАДОК НАЩАДКАМ

Порівняйте два маленькі тексти.

Чи однаковим зображено місяць у текстах? У якому з них 
ви його сприймаєте як казкового героя? У тексті, що право
руч, він наділений ознаками людини: у нього бліде лице, він 
ховається за хмарами, ніби грається в схованки. Тут місяць — 
художній образ.

Який із текстів більш емоційний? Звичайно ж, другий, адже 
в ньому більше слів, ужитих у переносному значенні, є запи
тання та відповідь, унаслідок цього у вашій уяві ви   никають 
яскравіші образи. Отже, саме в другому тексті більше образ
них слів (блідолиций, сховався, світанок, не за горами).

Образні слова, на відміну від звичайних, яскравіші, емоцій
ніші, краще вимальовуються в уяві людини. Важко уявити 
художній твір без образних слів. Вони ніби цеглинки, з яких 
вибудовано казку чи вірш. Об  разні слова частіше мають пере
носне значення (золотий перстень — золота душа), хоча їх 
можуть уживати й у прямому зна ченні (фонтан — водограй; 
лоб — чоло). А ще об  разності можуть на  давати зменшенопест
ливі або згрубілі су  фік  си (кіш ка — ки цюня; кіт — котяра), 
іноді й префікси (давній — прадавній).

Із чого ж починалося словесне мистецтво? З усної народ
ної творчості та літописів. Першим літописам майже ти  сяча 
років, найвідоміший із них — «По  вість ми  нулих літ». Однак 
фольклор ще давніший, у ньому відтворено первинні уявлен
ня наших да   леких предків про світ, козацьку славу й красу 
людських почуттів.

1.	 Образне слово вжито у варіанті
А повільно читати
Б швидко помитий

В солов’їні співи  
Г родовий відмінок

2.	 Установіть відповідність.

Вид	мистецтва Засіб	творення	мистецтва

1 хореографія
2 декламація 
3 літерату ра
4 малярство

А  фарба
Б  слово
В  мармур
Г  рух 
Д  голос

Мі ся ця не вид но. Він, 
на пев но, за хма ра ми. 
Але ско ро пос віт лі шає. 

Де ж блідолиций? Ма буть, 
схо  вав ся за хма ра ми. Про те 
сві та нок не за го ра ми.
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3.	 Установіть відповідність. 

Засіб	творення	образності Приклад

1 переносне значення
2 зменшенопестливий суфікс
3 згрубілий суфікс
4 префікс 

 А чорне хмарище
Б вовча душа
В руденьке собача
Г	 червона калина
Д возвеличення роду

4.	 З яких слів розпочинається ваш день? 
5.	 У яких ситуаціях ви використовуєте образні слова?
6.	 Назвіть улюблений вид мистецтва. Чим він вам подобається?
7.	 Назвіть імена відомих вам митців і мисткинь.
8.	 Із чого починалося словесне мистецтво?
9.	 Образи яких літературних героїв чи героїнь вам найбільше 

запам’яталися в по чат ковій школі? Чим саме?
10.	 Які ви знаєте словесні засоби творення образності?

11.	 Чи можна фотографію вважати видом мистецтва? Висловте 
свої міркування. Оживіть світлину (опишіть час, місце, звуки 
міста, погоду, атмосферу, присутність фотографа). 

12.	 Біль шість лю дей заз на ча є, що набагато ці ка ві ше й при єм ні ше 
чи тати  ху дож ній твір у книжці, а не із циф ро во го но сія (план
ше та чи елек т рон ної книж ки). Чо му так? Яка ва ша дум ка? 

1. Випишіть у зошит образні слова з улюбленого вірша чи 
народної пісні.

2.	 Прочитайте міф «Про Зоряний Віз».

Подумайте  й  розкажіть 
•	 Який ваш улюблений вид мистецтва? 
•	 Який раніше прочитаний твір художньої літератури вам най

більше сподобався? Чим саме? 
•	 Чи вживаєте ви образні слова в побуті?  

 Костел Святого Миколая.  м. Київ
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Про що ви дізнаєтеся?

•	 Як починалося словесне мистецтво?
•	 Що таке легенда та міф? Які бувають різновиди легенд? 
•	 Яким уявляли світ наші далекі предки? 

Ми живемо у ХХІ ст., тож маємо можливість і читати 
художні твори, і слухати їх в аудіозапису, і дивитися в те 
ат рі, у мережі «Інтернет» чи по телевізору. Навіть найдавні
ші 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 переда
вали їх з уст в уста (звідси й прикметник усний), від поколін
ня до покоління. Міфи, легенди, казки, перекази, пісні, 
загадки та прислів’я складали талановиті люди, імена яких 
тепер невідомі. Первинний варіант таких творів із часом 
зазнавав змін. Скажімо, пісню, що подобалася людям, пере
співували в різних місцевостях, постійно вносячи в неї щось 
своє, удосконалюючи її. Пісня із часом змінювалася, ставала 
кращою. До речі, українських народних пісень нині нарахо
вують майже 300 тисяч! До нас дійшла велика кількість 
народних казок, легенд і переказів. Усі ці твори називають 
фольклором (з англ. folk-lore — народна мудрість), або 
усною народною творчістю, про це ви вже знаєте.

Найдавнішими видами усної народної творчості є міфи й 
легенди. 

Легенда

Легенда — це усний прозовий народнопоетичний розповідний 
твір казкового або фантастичного характеру про давноминулі події 
міфологічного змісту. 

У легендах здебільшого йдеться про реальну людину, яку знає і 
любить народ, або про визначну історичну подію. Найпопулярніші 
легенди розповідають про ге  роїчні вчинки Богдана Хмельницького, 
Максима Заліз няка, Олекси Довбуша, Устима Кармелюка. Цих 
історичних постатей народ наділив неймовірною силою та відва
гою, часто їхні можливості було перебільшено, як у казках. Отже, 
казковість і фантастичність — яскраві прикмети ле  генди.

Теорія літератури

ПОЧАТОК  СЛОВЕСНОгО  МИСТЕЦТВА
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Учені поділяють легенди на три різновиди: міфологічні, 
біблійні та героїчні.

Легенди

міфологічні біблійні героїчні

 у яв лен ня про Всес віт, 
при   ро ду, бо гів і де мо нів

жит тя свя тих, пер 
ших хрис ти ян

ге ро їч ні вчин ки ре аль
них іс то рич них осіб

Міф

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

У чому ж тоді полягає відмінність між міфом і казкою? Казки й у 
далекі  часи, і на етапі створення сприймали як плід людської фантазії, 
а ось до міфів тоді ставилися як до чогось імовірного та реального.

ПРО  ЗОРЯНИЙ  ВІЗ

Колись давно, а де саме — невідомо, трапилася велика 
посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, 
а навіть і в колодязях повисихала гетьчисто вся вода, і люди 
без води почали хворіти та вмирати. У тому краю, де трапи
лася така посуха, жила одна вдова, а в тієї  вдови була всього
навсього одна дочка. Удова без води захворіла, і дочка, 
щоб не вмерла її мати, узяла глечик і пішла шукати воду. Де 
вона її шукала, хто її знає, а тільки десьто зна йшла.  Набрала 
воду в глечик і понесла до дому. По дорозі зустріла одного 
чоловіка, що вмирав без  води;  дала  йому напитись і тим 
урятувала від смерті. Далі вона зустріла другого, такого ж 
самого; потім третього, четвертого й, 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 вилетіли сім великих 
зірок і восьма маленька та й по  ставали на небі.

Ото ті зірки і є Віз, або душі тих людей, що дівчина їм 
давала пити, а восьма, маленька, — то душа собаки, що 

Теорія літератури
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перекинув глечик. Так 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 (За С. Пла  чин дою).

Засуха, глобальне потепління, пожежі — ці й інші природні ката
клізми періодично трапляються в різних куточках планети, унаслідок 
чого страждають рослини, тварини та люди. Чи може людина допо
могти природі? 

• Придумайте міф про уявне сузір’я Злива, у якому люди вряту
вали планету від засухи. Розкажіть його (усно). 

Зоря — сим вол жи вот вор ної та ро дю чої при ро ди; 
дів чин и кра су ні, ко хан ня; но во го щас ли во го жит тя; світ ло го ду ху, 
обо рон ця лю дей; очей Бо га.

ЧОМУ  ПЕС  ЖИВЕ  КОЛО  ЛЮДИНИ
Давно, дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті надо

кучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі 
другатовариша. Але хотів, щоб цей товариш був найсильні
шим з усіх тварин.

Лісові звірі радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього 
й каже:

— Вовче, брате, живімо разом! 
Вовк відповів:
— Чому б і ні!
Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес 

якийсь шелест і почав трястисябоятися. Розбудив вовка, а той 
йому каже:

— Сиди 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 доба. Одного разу зранку пес почув якийсь шелест 

і злякався. Пробудився ведмідь та й сказав:
— Заховаймося в корч, бо ще надійде лев і роздере нас обох!
Подумав пес, що лев має бути сильнішим. Залишив ведме

дя й пішов до двору короля лева та й каже:

Розвиваємо компетентності

До речі
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— Леве, леве, королю звірів, живімо разом!
— За слугу прийму тебе, — відповів лев. 
Пес зостався з ним. Одного разу ввечері пес злякався й 

почав вити та 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 сильні

шою, коли її лев боїться.
Пішов пес до людини та пристав на службу до неї. Від того 

часу й живе пес із людиною (За С. Плачиндою).

Про яку рису собаки йдеться в приказці «Навченого пса нічим не 
підкупиш»? У яких життєвих ситуаціях собака може допомогти людині? 
Розкажіть про них, використовуючи свій життєвий досвід. 

1.	 Розповідь казкового чи фантастичного характеру про незви
чайну подію або життя та діяльність якоїсь реальної особи 
називають
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.	 Пес, за  легендою, шукав  собі  другатовариша  в такій послі
довності
А вовк — ведмідь — людина — лев 
Б лев — ведмідь — людина — вовк 
В людина — вовк — ведмідь — лев 
Г вовк — ведмідь — лев — людина

4.	 Що таке фольклор? Чому народну творчість називають усною?
5.	 Чим легенда відрізняється від міфу?
6.	 Поміркуйте й розкажіть, чому героїв легенд народ наділяв 

надлюдськими можливостями.
7.	 На які різновиди поділяють легенди?

8.	 Гра «Так — ні». Дайте відповіді так або ні на запитання за 
змістом твору «Про Зоряний Віз». 
1. Глечик перекинув сьомий чоловік? 
2. Вода висохла в озерах, річках і навіть колодязях через по 
 суху?  
3. Зоряний Віз складається із семи зірок? 
4. Бог за щирість дівчини віддячив дощем? 
5. Дівчина напоїла сімох людей? 

Розвиваємо компетентності
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6. Оповідь про Зоряний Віз є міфом?
7. Восьма зірка позначає душу дівчини?

9.	 На скільки частин за змістом можна поділити легенду «Чому 
пес живе коло людини»?

10.	 Людина сильніша від лева, царя звірів, фізичною силою чи 
чимось іншим? Поясніть свою думку.

11.	 У збірці українських приказок і прислів’їв зібрано майже 200 
висловів про собаку. Яка з поданих нижче приказок (при
слів’їв) найближча за змістом до легенди «Чому пес живе 
коло людини»?

Битий собака не боїться палиці.
Бійся не того собаки, що бреше, а того, що ластиться. 
Навченого пса нічим не підкупиш.
Добрий собака й на хазяїна бреше. 
Лихого собаку господар шанує.

	12. Прочитайте легенду «Чому пес живе коло людини» за ролями.

1. Знайдіть і прочитайте в мережі «Інтернет» (або в спеціальній лі 
те  ратурі) легенду про назву вашої вулиці, вашого району, села 
чи міста. Підготуйтеся розповісти її в класі (за бажанням).

2. Прочитайте  міфи й легенди «Неопалима купина», «Як виник
ли Карпати», «Ракова криниця». Випишіть у зошит незрозу
мілі слова.

НЕОПАЛИМА  КУПИНА
Було це дуже давно. Два королі — польський та угор

ський — об’єд нали свої війська й підступили до стін славного 
міста До  рогобужа (тепер це село Рівненської області. — Авт.). 
Захис никам града зайди передали листа. Запропонували без 
битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї та здатися 
в по  лон. За це королі обіцяли всім зберегти життя. В іншому 
разі — місто буде спалене й на ласку переможців сподіватися 
нічого.

Коли минув відведений час на роздуми, з Дорогобужа вийшов 
посланець. Зайдивоїни зустріли його й провели на узвишшя, 
де на золочених стільцях сиділи королі.

— Я приніс відповідь на ваш лист, — сказав посланець і 
передав угорському та польському владарям бадилину з лис
тям, подібним до ясенового,  з блідорожевим суцвіттям на 
верхівці.

— Як?! — здивувалися владарі. — Оце й усе? 
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Посланець поклонився:
— Мені старійшини доручили 

передати тільки це. А ще веліли 
сказати, якщо вам цього зілля 
замало, то довкола вас на па  горбі 
його цвіте скільки завгодно.

Зібрали королі своїх радників 
і наймудріших мужів. Думали, 
думали — ніяк не зрозуміють, 
що саме захисники міста сказа
ли 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 голубуватозеленку
ватим полум’ям. Та ще через мить полум’я згасло. І всі поба
чили, що кущ стоїть неушкоджений — такий же рожевоквіт
ний, усміхнений.

І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники Дорогобужа 
на ультиматум1.

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 хотіли завоювати наш край, але 

кожного разу залишалися  ні з чим. А край зеленіє під синім 
небом та ясним сонцем. І щоліта тут рожево квітують кущі 
неопалимого зела, утверджуючи незнищенність української 
землі та її народу (За Є. Шморгуном).

Знайдіть на карті село Дорогобуж Рівненської області (скористай
теся пошуковою системою «Google», увівши назву Дорогобуж і натис
нувши на піктограму «Карти»). Опишіть природні об’єкти, що навколо 
цього села. 

Купина — це лісова трав’яниста рослина з білими 
квітами, по  дібна до конвалії. Її вважають лікарською. Вона охоро
няється законом і занесена до Червоної книги України.

Розвиваємо компетентності

До речі


1 Уль ти ма тум — ка те го рич на ви мо га, що суп ро вод жу єть ся пог ро зою.
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ЯК  ВИНИКЛИ  КАРПАТИ

Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця
краю якій не було видно, укрита шовковистими травами, 
віч  нозеленими смереками та ялинами, могутніми буками та 
яворами, берестами й тополями. Долиною текли потічки й 
річки, багаті на форель та іншу дрібну й велику рибу.

Володарем долини був велетень Силун. Коли він ішов, від 
його кроків здригалася земля. Розповідають, що Силун 
добре розумівся на ґаздівстві, мав безліч усякої худоби. 
Череди корів і волів, отари овець, табуни коней, стада буйво
лів і свиней паслися на толоках, бродили лісами. А птиці!.. 
Тисячі качок і гусей плавали в ставках, багато курей кудку
дакали на фермах.

Цей ґазда жив у прекрасному палаці з білого мармуру, 
з ви  сокими шпилями, які сягали аж до хмар. Палац був 
вибудуваний на груночку1, насипаному людськими руками. 
Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися, 
а в по   мешканні — добра всякого! Уночі Силун спав у золотій 
ко  лисці, вистеленій дорогими килимами. А вдень звик 
відпочи вати в срібленому кріслі. На широкій долині слуги 
об  робляли землю, вирощували хліб, за худобою доглядали, 
пти  цю годували. Люди мучилися, від зорі до зорі трудилися, 
ба  гатство примножували, та не собі, а Силунові. Слуги й 
служниці жили не в палаці, а далеко від нього, у дерев’яних 
зрубах і землянках. Не хотів господар, щоб у світлицях смер
діло гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні 
люди, ані молодь не сміли покидати маєток Силуна й іти шу 
кати іншої роботи, мусили жити й умирати кріпаками.

Поміж цієї челяді служив у Силуна один хлопець, якого 
звали Карпом Дніпровським. Він прийшов сюди від берегів 
Дніпра. Ще десятирічним хлопчиком подався в мандри шу 
кати щастя, бо його батько помер, а мати жила бідно, тому 
мусив їй чимось допомагати. Служив Карпо рік, другий, 
п’ятий. Як і всі, косив траву, орав і сіяв пшеницю й жито, 
ячмінь та овес, збирав хліб. Не тільки за себе працював, а й 
іншим допомагав, бо жалів слабих.

Його полюбили всі слуги й служниці за чесність, працьо
витість і справедливість. Карпо ненавидів тих, хто панові 
дуже низько кланявся, до землі нагинався. Тяжко йому було 

1 Груночок — невеликий пагорб.
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дивитися, як Силун усе забирає, а народ голодує. Коли Карпові 
виповнилося двадцять літ, вирішив повернутися додому. 
Був певен, що за добру працю пан йому заплатить і він повер
неться до матері не з порожніми руками. І тільки про це 
тепер і думав. Усе розмірковував, як із паном поговорити 
про розрахунок.

Одного разу вночі він вийшов надвір подихати свіжим 
повітрям. Проходив біля наймитських хатинок і раптом 
побачив якусь тінь. Упізнав Силуна. Той ішов подивитися, 
як худоба ночує, чи все в порядку. Карпо подумав, що саме 
час поговорити з паном. Коли Силун наблизився, хлопець 
закашляв, щоб привернути до себе увагу.

— Чому ти тут, Карпе? — озвався Силун, упізнавши йо 
го. — Чи не дівча виглядаєш?

— Не дівча, — відповів Карпо, — а Вас, світлий пане. Хочу 
з Вами поговорити. Служив я Вам довго й чесно, та маю додо
му повертатися, аби матінку живою застати… Платню за 
службу хочу попросити.

Силун спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не 
наважувався просити в нього піти геть. Та й платні ніхто не  
ви  магав.

Але Карпо й не думав відступати:
— Я чесно служив, світлий пане. І моя робота, думаю, 

щось коштує.
— Нікуди не підеш! — розізлився Силун. — То вже я 

знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити.
— Я піду, пане, — стояв на своєму Карпо. — Лише ще раз 

Вам мушу сказати, що я повинен одержати за свою роботу 
гроші.

Це вже була нечувана зухвалість, якої пан простити не міг.
— Туди, під землю, тебе відпущу! — розлютився він, по 

казуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. — Там 
буде твоя платня.

Та хлопець не відступав ані на крок:
— За мою роботу, пане, доведеться заплатити, — ще раз 

нагадав, ніби й не чув панської погрози.
Ця відповідь ще більше розізлила Силуна: закипів так, 

що аж очі кров’ю налилися, а з рота вогонь пішов. Схопив 
він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив об землю. 
Ударив так, що аж яма утворилася. Але хлопцю нічого не ста
лося, підвівся на ноги й відчув у собі непереможну силу, то, 
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мабуть, землиця подарувала 
її йому за те, що чесно пра
цював на ній. Схопив Карпо 
Силуна, ударив ним об зем
лю, потім ще раз і ще раз.  
Не витримала матінказемля 
тих ударів, розкололася. Й опи
нився Силун у підземній  
пе  чері, у яку хотів загнати 
непокірного слугу. Даремно 
він намагався вибратися на 

поверхню: земля зімкнулася і не можна було знайти жодної 
щілинки. Тоді вдався Силун до власної сили. Ударив ногою 
об земну кору — вона вигнулася, та не відкрилася, ударив 
другою — вигнулася ще більше, але не відкрилася. Спробував 
головою пробити землю, плечима витиснути — марно, кула
ками гатив — теж не допомогло. Але від його ударів на землі 
виникли гори. І що дужче бив Силунвелетень, то вищі гори 
піднімалися навколо. А найдужче бив там, де Гуцульщина, 
і там з’явилися найвищі гори.

Уранці, коли прокинулися наймити й побачили, що трапи
лося, дуже здивувалися. Навколо — гори, а там, де був палац, 
нічого не залишилося, усе провалилося в прірву. Чудувалися 
люди, а потім зібралися на велику раду: як далі бути, як 
жити. Вирішили в цьому краї залишитися. Озеро назвали 
Синевирським, бо воно було синєсинє, як небо. А горам на 
честь Карпа дали назву Карпати. Люди зажили поновому. 
Одні залишилися на рівнині, інші подалися в гори. Орали, 
сіяли, хліб вирощували, худобу доглядали. Навчилися дерева 
рубати, хати будувати.

Кажуть, що Силун і дотепер не затих під землею, пробує ви 
 р  ватися, але даремно, бо постарів, і гори більше не ростуть від 
його ударів. Та вже не вирватися йому на поверхню ні  коли!

Давнимдавно вважали, що наш край — частина раю. Але 
на землі почав танути льодовик, настало потепління. Вода 
затоплювала долини. Народ почав молитися й просити Бога, 
аби змилостивився над затопленою карпатською землею та 
дав можливість вижити природі. Бог змилостивився: небесні 
сили схопили землю й підняли її з води разом з усім, що 
росло на ній. Так утворилися Карпатські гори, а край із ни зин
ного став гірським.
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За допомогою якого суфікса утворено ім’я Силун? Утворіть і запи
шіть подібні назви від таких умінь героя/героїні казки, міфу чи легенди: 
уміння багато говорити, чаклувати, швидко плавати, голосно кричати, 
ефективно шпигувати, добре чепуритися, далеко стрибати.

Карпати — гори на сході Центральної Європи (на 
території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, 
Сербії та Австрії). Вони простягаються на 1500 км. Найбільша висо
та — 2655 м (гора ГерлаховськіШтіт у Словаччині), в Україні — 
2061 м (гора Говерла). Карпатські гори відносно молоді, їм понад 
25 млн років (З енциклопедії).

Кожне село має свої легенди. У них народ розпові дає про 
річку, ліс чи балку, про їхні назви, як вони утворилися. Ці 
легенди можна об’єднати в групу «Сила рідної землі», 
оскільки в них ми дізнаємося про чудодійну воду, багатий 
дарами ліс чи родючу землю. Одна з таких легенд розповідає 
про криницю, що здавна дарує воду (а отже, і силу!) людям 
села Нечаївки, що неподалік міста Кропив ницького. 

РАКОВА  КРИНИЦЯ

У старій Нечаївці, хоча й стояла вона на річці, питну воду 
дуже цінували — з волі пана село постало на кам’янистому 
правому березі Сугаклеї. З питною водою було сутужно —
одна криниця (ще козацьких часів!) була на східній околиці 
села, інша — у тодішньому центрі, біля панського маєтку та 
волосної управи. Більшість селян худобу напували з річки, 
а воду для власних потреб брали з копанок. 

Якось на весняного Миколи прибився до села один чоло
вік. Дід Рак (так його звали), хоча й мав більше семи десят
ків літ, був ще міцним, як дуб: у свої роки завиграшки міг 
гнути залізні підкови й піднімати багатопудові мішки зі 
збіжжям. Говорили люди, що в минулому був він у гай да ма
ках, знав і козаччину, побував за Дунаєм і в Си  біру. Місцеві 
жителі побоювалися його: баби казали, що він був характер
никомворожбитом. Чи це так було, чи ні, тепер уже ніхто не 
скаже. Збудував він собі одиноку хижу понад берегом річки. 
Жив із того, що наймався пасти овець у місцевих багатіїв. 

Розвиваємо компетентності

До речі
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Усе було б добре, так до криниці з водою було далеко. На 
Петра й Павла чудувалися селяни — зійшов із глузду старий 
Рак: ходить балкою з вербовим рогачем. Невдовзі потому на 
лівобережному крутосхилі викопав Рак криницю. Не йняли 
віри люди, що в Раковій криниці може бути вода, але вже біль
ше ста п’ят десяти літ як пішов на той світ старий Рак, а вода в 
його криниці не убуває ні літньої спеки, ні в лютий мо  роз. 
Навіть у найбільшу спеку в ній чиста й прохолодна вода. (...)

Знайдіть на карті річку Сугаклею та опишіть її форму (скористай
теся пошуковою системою «Google», увівши назву Сугаклея і натис
нувши на піктограму «Карти»).

1.	  Озеро Синевир згадано в легенді  
А «Як виникли Карпати»
Б «Неопалима купина»
В «Ракова криниця»
Г «Чому пес живе коло людини»

2.	 Установіть відповідність.

Герой	легенди Місце	подій

1  Рак
2	 	Силун
3  угорський король 

А місто Дорогобуж 
Б село Нечаївка 
В гори Карпати
Г річка Десна

3.	  Установіть відповідність. 

Назва	легенди Уривок	із	твору

1 «Як виникли Карпати»
2 «Неопалима 
     купина»

А «Думали, думали — ніяк не зро
зуміють, що саме захис ники 
міста сказали їм цим зелом».

Розвиваємо компетентності



Невичерпні  джерела  мудрості

17

3 «Ракова 
     криниця»  

 Б «У тому краю, де трапилася 
така посуха, жила одна вдова, 
а в тієї вдови була всьогона
всього одна дочка». 

В «Місцеві жителі побоювалися 
його: ба  би  казали, що він був 
характерникомворожбитом».

Г «Карпо ненавидів тих, хто па 
нові дуже низько кланявся, до 
землі нагинався».

4.	  Які бувають різновиди легенд?
5.	  Який вчинок угорського короля з легенди «Неопалима ку

пина» свідчить про те, що він розважлива людина?
6.	  Що є казковим (фантастичним) у легенді «Неопалима ку

пина»?
7.	  Охарактеризуйте Силуна й Карпа з легенди «Як виникли 

Карпати».
8.	  До якого різновиду легенд — міфологічна, біблійна, геро

їчна — належить твір «Як виникли Карпати»?
9.	  Дослідіть на карті місце, де відбуваються події легенди «Ра

кова криниця» (річка, ліс, степ, область України). Знайдіть 
відомості про с. Нечаївку в інтернеті. 

10.	 Перекажіть легенду «Ракова криниця». 

11.	 Гра «Упізнайте героя/героїню». Опишіть за допомогою 
прикметників одного/одну з героїв або героїнь легенд і за
пропонуйте іншим групам їх упізнати.

12.	 Напишіть своє продовження легенди «Ракова криниця».

1. Намалюйте ілюстрацію до легенди «Ракова криниця» (за ба 
жанням). 

2.	 Прочитайте народний переказ «Прийом у запорожці». Випи
шіть у зошит незрозумілі слова. 

Подумайте й розкажіть 
•	 Яка з прочитаних легенд була для вас найцікавішою? 
•	 Який фольклорний жанр сподобався більше — міф чи 

легенда? Чим саме? 
•	 Які труднощі виникли під час вивчення міфів і легенд?
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Про що ви дізнаєтеся?

•	 Що таке народні перекази? 
•	 Які звичаї та традиції були в запорозьких козаків? 
•	 Чому народ любить перебільшувати можливості своїх героїв і 

героїнь?

У народних переказах відтворено мрії ук     раїнців та украї
нок про справедливість, перемогу добра над злом. Народні 
перекази бувають як сумні за змістом, так і жартівливі. 

У них народ наділяв своїх улюбленців богатирською силою 
та непереможністю. Ця ознака також властива казкам і 
легендам. Мабуть, найбільше до наших днів дійшло перека
зів про славних запорожців, адже їх вважали прикладом 
лицарства, відваги й патріотизму.

Народний		переказ

Народний переказ — це усне оповідання про визначні історич
ні події та їхніх героїв і героїнь. За змістом перекази близькі до 
легенд, проте в них значно менше (а іноді й немає) фантастичних 
елементів і більше фактичних подій та достовірності.

ПРИЙОМ  У  ЗАПОРОЖЦІ

Запорожці, коли підмовлять, було, до себе на Січ якого 
хлопця з Гетьманщини1, то перше випробовують його, чи може 
він стати запорожцем. Ото звелять хлопцеві варити кашу:

— Гляди ж, вари так, щоб і не сира була, щоб і не переки
піла, а ми підемо косити. То ти, як уже буде готова, вийди на 
такийто курган і  клич нас, а ми почуємо та й прийдемо.

От поберуть коси та й підуть нібито косити, а де там їм хочеть
ся косити! Заберуться в комиш та й лежать. То оце хлопець, зва
ривши кашу, вийде на могилу й зачне гукати. А вони чують, але 
не озиваються. То він гукав, гукав та й давай плакати: 

НАРОДНІ  ПЕРЕКАЗИ

Теорія літератури

1 Гетьманщина — напівофіційна назва території Лівобережної України, 
якою в середині ХVІІ ст. управляв гетьман.
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— От занесла мене нечиста сила між сії запорожці! Луч че б 
було дома сидіти при батькові та при матері. А то ще переки
пить каша, то прийдуть та битимуть, вражі сини! Ой бідна ж 
моя головонька! Чого мене понесло між сії запорожці?!

То запорожці, лежачи в траві, вислухають усе та й кажуть:
— Ні, се не наш! 
А потім повернуться до куреня, дадуть тому хлопцеві 

коня й грошей на дорогу та й скажуть:
— Їдь собі к нечистому! Нам таких не треба!
А якщо якийсь буде розторопний та догадливий, то, ви 

йшовши на могилу, кликне разів зо два: 
— Гей, пановемолодці! Ідіть кашу їсти! 
Та як не озиваються, то він:
— Чорт же вас бери, коли мовчите! Буду я і сам їсти. — Та 

ще перед відходом ударить на могилі гопака: — Ой тут мені 
погуляти на просторі! — Та затягнувши на весь степ козаць
ку пісню, і піде собі до куреня, і давай уплітати тую кашу.

То запорожці, лежачи в траві, і кажуть:
— Оце наш!
Та, побравши коси, ідуть до куреня.
А він:
— Де вас до біса носило, панове? Гукав, гукав, аж горло 

розболілося; та щоб каша не перекипіла, то я почав сам їсти.
То запорожці поглянуть один на одного та й скажуть 

йому:
— Ну, чуро1, уставай! Годі тобі бути хлопцем. Тепер ти — 

рівний козак.
І приймають у товариство.

1 Чура (джу ра) — у ХVІ–ХVІ ІІ ст. збро є но сець у ко заць кої стар ши ни; 
тут: ко зак.
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Кмітливість, підприємливість, корисливість, байдужість, кулінар
ні здібності, боязливість, недовірливість, обережність, хитрість, 
щирість, сміливість, почуття гумору, щедрість, дружелюбність, са 
мовпевненість, безкорисливість, добродушність… Які із цих ознак 
характеризують хлопця, посвяченого в козаки? Що з переліченого 
потрібно сучасній людині, щоб стати успішною?

ПРО  ЗАПОРОЖЦІВ
…От які богатирі були — земля не держала! У нього, у того 

запорожця, сім пудів голова! А вуса в нього такі, що як візьме, 
було, він їх у руки та як розправить одного туди, а другого 
сюди, то і в двері не влізе, хоч би ті двері були такі, що через 
них і трійка коней із повозкою проскочила. Вони на двана
дцяти мовах уміли балакати; вони з води могли сухими вихо
дити; вони вміли, коли треба, і сон на людей насилати, і туман, 
на кого треба, пускати, і в річки переливатися… 

Вони мали в себе такі верцадла1, що, дивлячись у них, за 
тисячу верстов бачили, що воно у світі й робиться. Оце, як іти 
куди в похід, то він (хто там у них був за старшого — чи вата
жок який, чи сам кошовий) візьме в руки верцадло, подивить
ся в нього й каже: «Туди не йдімо, бо там ляхи йдуть, і туди 
не йдімо, бо там турки або татари заходять, а сюди йдімо, 
бо тут аж нікогісінько немає».

А як вони воювали? Стануть, було, тут, на Орловій балці, 
а проти них двадцять полків вийдуть. Так полки самі себе 
поріжуть, кров тектиме по черево коням, а запорожцям і бай
   дуже: стоять і сміються… А це все від того, що вони знаючий 
народ були. На своїй землі їх ніхто не міг узяти. 

ЯК  СІРКО  ПЕРЕМІГ  ТАТАР
Давнодавно це було, ще за запорожців і за кошового 

Сірка. Пройшло років чимало, як жив Сірко та як його не 
стало, а сла  ва про нього не пройшла, не пропала. Він був для 
ворогів страшний і сердитий, а для християн — дуже добрий 
та ми  лостивий. 

Якось запорожці пішли із Сірком у похід, а татари прочули 
про те, одразу й побігли на Січ, і почали там хазяйнувати: усіх 
православних християн2  забрали та й повезли в полон. А во  ни, 

Розвиваємо компетентності

1 Верцадло (заст.) — дзеркало.
2 Тут ідеться про мешканців слобід, що жили навколо Січової фортеці. 
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бідні, не хочуть іти та ридають так, що аж 
земля стогне. А татари на плач не зважають 
і нагайками їх підганяють. 

Як прочув про те кошовий Сірко, зараз 
зібрав своїх козаків — і в погоню за татара
ми визволяти православних людей. Та 
летить, як птиця. Добіг близько до татар, 
бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже 
мало — і давай хитрити. Спинив свого коня 
й крикнув на козаків: «А стій      те, братці! 
Підождіть, не во  рушіться!» Тоді зіскочив із 
коня, дав його другому козакові, а сам — 
ку  вирдь — та й зробився хортом1  і побіг до 
татар.

Татари бачать: хорт, красивий та  кий! 
Спо  добався він їм. Узяли вони його, на  годували.  

Коли татари відпочивали, то той хорт поробив так, що вони 
поснули. По  тім повернувся назад до козаків — і зробився 
чоловіком! Тоді козаки вирубали татар, а християн поверну
ли назад. 

Християни дуже дякували Сіркові й пішли собі щасливо 
додому. А Сірко зі своїми козаками став гуляти по старому. 

Довідка.	 Іван Сірко (1605–1680) — кошовий отаман За  по   
розької Січі, видатний український полководець; брав участь у 
Національновизвольній війні українського народу під керівництвом 
Б. Хмельницького 1648–1654 рр. Здобув перемогу в 65ти боях.

Радимо	прочитати

Народні перекази «Запорожці в урочищі Сагайдачному» та 
«Олек  са Довбуш».

1.	  Народними переказами є всі названі твори, ОКРІМ 
А  «Про запорожців» 
Б  «Про Зоряний Віз»

В  «Прийом у запорожці»
Г  «Як Сірко переміг татар»

2.	 Правильним є твердження, що у творі «Як Сірко переміг татар» 
А немає казкових (фантастичних) елементів 
Б ідеться про визволення християн із турецького полону
В український полководець здобув перемогу в 65ти боях
Г вороги прийшли на Січ і полонили християн

І. Рєпін. 
Запорожці пишуть 
листа турецькому 
султану. У центрі 
картини —  Іван 

Сірко (фрагмент)

1 Хорт, хірт — собака. 
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3.	 Установіть відповідність.

Слово Синонім

1	 хорт
2 чура 
3 верцадло  

А собака 
Б знамено 
В дзеркало
Г козакзброєносець

 
4.	 Чим народні перекази близькі до легенд і в чому полягає між 

ними різниця?
5.	 Покажіть на карті, де була Запорозька Січ. Що ви знаєте про 

Хортицю?
6.	 Які якості запорожці перевіряли, даючи завдання приготу

вати кашу? 
7.	 У народному переказі «Прийом у запорожці» сказано, що 

хлопець виходить на могилу й починає гукати. Чому саме на 
могилу? Яке слово в тексті є синонімом до слова могила?

8.	 Знайдіть у народному переказі «Про запорожців» приклади 
перебільшення. Поміркуйте, чому народ перебільшував 
можливості своїх героїв. 

9.	 Що ви знаєте про Івана Сірка? Яким він постає в народному 
переказі?

10.	 Чи цінують нині якості, що були властиві запорожцям? На
звіть їх.

11.	 Прочитайте народний переказ «Прийом у запорожці» за ро
лями. 

12.	 Гронування. Створіть гроно «Образ Івана Сірка» (за народ
ним переказом «Як Сірко переміг татар»): доберіть і запи
шіть якомога більше слів, що характеризують цього героя.

1.	 Навчіться переказувати твори «Прийом у запорожці» та «Як 
Сірко переміг татар».

2. З’ясуйте, хто такі козакихарактерники. Підготуйте про них 
розповідь.

Подумайте й розкажіть 

•	 Що цікавого ви дізналися з народних переказів?
• Чим найбільше запам’яталися вам козаки?
• Чи маєте ви бажання прочитати ще кілька народних пере

казів?



23

Про що ви дізнаєтеся?

•	 Що таке  загадка? 
•	 Як навчитися розгадувати загадки? 
•	 Як створювати загадки?

Одним з улюблених жанрів усної народної творчості як у 
дітей, так і в дорослих є загадки. 

Цей жанр фольклору виник дуже давно, ще в добу, коли 
створювали міфи. Тоді вірили в магію слова: наприклад, за 
певних умов не можна було називати імена божеств чи духів, 
щоб вони не з’явилися, почувши своє ім’я. Для цього вико
ристовували не ім’я, а опис: скажімо, той, що пускає стріли 
(Перун); той, що живе в лісі (дух лісу). Навіть сьогодні 
дехто каже не чорт, а той, кого не згадують опівночі. Цікаво, 
що мисливці на полюванні не називали звірів їхніми іменами, 
а вживали вигадані назви, щоб у такий спосіб приховати свої 
наміри, увести в оману духів і приспати пильність звірів.

Загадка

Загадка — це короткий та дотепний опис людей, тварин, пред
метів, подій та явищ, які треба розпізнати й відгадати. 

Щоб знайти відгадку, потрібно вміти зіставляти життєві явища 
на основі їхньої близькості чи подібності за певними ознаками, 
рисами або  характеристиками. Звідси й назва «загадка», що похо
дить від слова гадка, тобто думка (гадати й думати — синоніми).

Загадки, з одного боку, розважають, а з іншого — трену
ють розум і розвивають спостережливість. Ви, напевно, не 
раз помічали, що одні люди дуже швидко знаходять відгад
ку, а інші довго думають і можуть узагалі не знайти відпо
віді. Тому загадка — це ще й своєрідний тест, який визначає, 
наскільки людина кмітлива, уважна, якою мірою в неї роз
винена творча уява.

Теорія літератури

ЗАгАДКИ
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Загадки поділяють на кілька видів.

Загадки

про	людей про	природу про	рослини про	тварин

Загадки про людей найчастіше стосуються віку, частин 
тіла, побуту, діяльності чи знарядь праці.

Уранці ходить на чотирьох, удень — на двох,
а ввечері — на трьох.
Віконниці то зачиняються, то відчиняються.
Не людина, а говорить і співає.
Хто в руки не візьме — по голові його б’є.

У загадках про природу треба впізнати якесь явище (сніг, 
дощ чи завірюху), небесні світила (сонце, місяць, зорі), час
тину доби (день, ніч, вечір чи ранок).

Руками махнув — дерево зігнув.
Тисяча овець, а між ними один баранець.
Прийшла баба, сама чорна й чорний жупан, заховала тарі

лочку в сивий туман.

Діти найбільше люблять загадки про тварин: у них опи
сано особливості зовнішності або поведінки.

Шерсть м’якенька, а кігті гостренькі.
Без дерева, без сокири, а хату будує.
Хто двічі родився, у школі не вчився, а години знає?

Загадки про рослини описують їхній вигляд, склад, влас
тивості.

Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком.
Без вікон, без дверей, повна хата людей.
Хто без болю та печалі приводить у сльози?

Як бачите, здебільшого за основу загадки взято опис зов
нішнього вигляду тварини, рослини чи предмета або опис 
дій та властивостей. Описують, як правило, одну чи дві оз 
наки, але найяскравіші й найприкметніші. Прочитайте за 
гадку.

Біле, як сорочка, а пухнасте, як квочка.
Крил не має, а гарно літає.
Що це за птиця, що сонця боїться?
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У цій загадці йдеться про щось біле й пухке, воно літає та 
боїться сонця, тобто світла або тепла, спеки. Що може літа
ти білого кольору й розтопитися чи розтанути? Звичайно ж, 
сніг.

Є багато загадок, у яких використано протиставлення, 
наприклад загадка про мороз: «Без рук, без олівця, а малює 
без кінця». А ще багато загадок побудовано на запитаннях: 
«Де є річка без води?» або «Від чого гуска пливе?»

Загадки можуть бути створені як прозовою, так і віршова
ною мовою.  

Довгі ноги, довгий ніс,
По болоті ходить скрізь. (Лелека) 

Ці народні перли часто використовують у казках: здебіль
шого їх загадують королі або багатії, а відгадати має проста 
людина.  

Іноді загадки мають відповідьжарт, наприклад: «Скільки 
у великий казан бараболь улізе?» Тут можливі дві відповіді: 
1) повен; 2) жодної, бо бараболя не лазить.

Окрім фольклорних загадок, бувають і авторські, але про 
них ви дізнаєтеся в одному з наступних розділів.

Українські  народні  загадки

                             Природа

1. Крутиться, вертиться, нікого не  боїться, 
ходить весь вік, а не чоловік.

2. Місяць бачив — не добачив, а Сонце вкра
  ло — і не сказало.

3. 365 чайок, 52 орли, 12 голубів одне яйце 
знесли.

4. Ой за лісом, за пралісом золота діжа го 
рить.

5. Червоне коромисло через річку повисло.
6. Що у воді родиться, а води боїться?
7. Без рук, без ніг, а ворота відчиняє.
8. Надворі — горою, а в хаті — водою.
9. Яке каміння на дні моря?

10. Що сходить без насіння?
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Рослини

11. Стоїть, коливається, своєю головою величається, а як 
торкнеш, то кусається.

12. Стоять коні на припоні, не їдять і не п’ють, а все товщі 
стають.

13. Білабіла в лісі стояла: «Моє тіло рубають, мою кров 
п’ють».

14. Стоїть Ганна, гарно вбрана; хто розбере, той плакати 
буде.

15. Сидить красна дівиця в темній темниці, а коси на 
вулиці.

16. Стоїть стріла серед двора, а в тій  стрілі — сімсот і дві.
17. Сидить баба на грядках,  уся закутана в хустках.
18. На літо вбирається, а на зиму  одежі цурається.
19. Стоїть стріла, а круг неї — волоса.
20. Без рук, без ніг, а на тин лізе.

Тварини

21. Коло бабусі сидить у кожусі,   
 проти печі гріється, 
 без водички миється.
22. Ішов дощ, летіли горобці… 
 На яке дерево вони сіли?
23.  Крила є, а не літає, ніг не має, 
 а не доженеш.
24. Купалася, купалася, а сухою 
 зосталася.
25.  Чи може страус назвати себе птицею?
26. Куди ходить — за собою хату  носить.
27. Ніс, як у свинки, та колючі щетинки.
28. По дорозі стрибає, а у воді плаває.
29. Від чого в качки червоні ноги?
30. Двічі родиться, а раз умирає.
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         Людина

31. Живе п’ять братів, один від одного більший.
32. Не їсть, не п’є, а ходить і молоточком б’є.
33. Не гавкає, не кусає, а до хати не пускає.
34. Два брати — куди один, туди й другий.
35. Увесь світ одягає, а сама одягу  не має.
36. Мовчить, а багатьох людей навчить.
37. Ні вуж, ні гадюка, а смачна штука.
38. Маленький погрібець повен овець.
39. Мамина дочка, а мені не сестра.
40. Що стоїть посеред Києва?

Для передавання прихованого змісту загадки часто вдаються до 
таких несловесних засобів: інтонація, сила голосу, логічний наго
лос, темп, пауза, міміка, жести, пози. Згадайте життєву ситуацію, 
у якій уміння розшифровувати перелічені засоби вам допомогло 
зрозуміти те, що від вас приховували. 

Фольклорист Гнат Танцюра записав ці загадки у 
селі Зятківцях, що на Вінниччині, від баби Явдохи Зуїхи. Вона 
знала понад тисячу народних пісень, півтори сотні казок і більше 
шестисот загадок! Якось один чоловік запитав у неї, чи не знає 
продовження однієї пісні, на що Явдоха лукаво посміхнулася:

— Кому ж знати, як не мені? Я все життя провела в піснях і біді. 
Я їх стільки проспіваю, що й на трьох волових шкурах не запишеш.

1.	 У загадці «У нас була така корова, що їла солому й дрова» 
йдеться  про
А людину
Б тварину

В рослину
Г природу

2.	 Прочитайте загадку.

Коло бабусі сидить у кожусі, проти печі гріється, без водич
ки миється. 

      Це загадка про

А людей
Б природу

В рослини
Г тварин

Розвиваємо компетентності

До речі
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3.	 Установіть відповідність. 

Загадка Відгадка

1 Ле тить — виє, ся де — риє. 
2 Без рук, без ніг, а на де ре во пнеть ся. 
3 Рев нув віл на сто сіл, на ти ся чу го ро дів. 
4 Лі том спить, зи мою їсть, ті ло теп ле, а кро 
        ві не має.   

А лі так
Б жук
В грім 
Г хміль
Д піч

4.	 Коли виникли перші загадки? Якими вони були?
5.	 Які ознаки має загадка як жанр усної народної творчості?
6.	 На які види поділяють загадки?
7.	 Якими бувають загадки за будовою?
8.	 Наведіть приклад загадки, що має  відповідьжарт.
9.	 Чому в загадках більшість слів не треба сприймати буквально?

10.	 Поміркуйте, чому загадки мають бути дуже стислими.

11.	 Гра «Пантоміма». Поділіться на групи й придумайте по дві 
пантоміми1: 1) на одну з професій; 2) на тварину. Позма
гайтеся між групами на розгадування пантомім. 

12.	  Прочитайте вислів дослідника фольклору М. Дмитренка: 
«Є скарби в морі, під землею, у шкатулці, скрині (золото, 
сріб ло, діаманти, персні, перли), а є скарби душі, розуму й 
серця: пісні, загадки, казки, прислів’я та приказки». Чому жанри 
фольклору вчений назвав скарбами? Запишіть свої мірку
вання (4–5 речень) у зошит.

1. Запишіть загадки, які ви почули від своїх бабусь чи дідусів.
2. Вивчіть напам’ять десять загадок.
3. Придумайте загадки про предмети шкільного вжитку або 

про овочі й фрукти (за бажанням).
4.	 Порівняйте українські загадки із загадками інших народів 

світу, вивченими на уроках зарубіжної літератури.

Подумайте й розкажіть

• Що таке загадка?
• Як часто вам не вдавалося розгадати загадку?
• Чи подобається вам розгадувати загадки?

1  Пантоміма — вистава, у якій зміст розкрито за допомогою міміки, жес
тів і виразних рухів.
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Про що ви дізнаєтеся?

•	 Що таке прислів’я та приказка? 
•	 Чим відрізняються ці малі жанри усної народної творчості? 
•	 Чому прислів’я та приказки називають «золотими зернами 

народної мудрості»?

«Народ скаже, як зав’яже» — саме так характеризують при 
казки й прислів’я через їхню точність і дотепність. Достатньо 
вжити приказку (кілька слів) — і її зміст якнайтонше (а іно ді 
з гумором) передасть основну думку, оцінку подіям чи вчинкам 
людей. Щоб переконатися в цьому, порівняйте два тексти.

Приказки й прислів’я, як і загадки, належать до наймен
ших жанрів усної народної творчості. Це стійкі фрази,      
у яких у стислій та точній формі висловлено думку про певні 
життєві явища, людські риси та вчинки. Як же розрізнити, 
де прислів’я, а де приказка? Іноді це важко зробити, проте 
здебільшого вони мають свої відмінні ознаки. Які ж? 

Прислів’я	та	приказка

Прислів’я — довершений за змістом вислів про риси та вчинки 
людей із повчальним характером.

Приказка — це образний вислів, що влучно характеризує 
людину, але, на відміну від прислів’я, передає думку неповно. 

Прислів’я здебільшого мають дві граматичні основи, тобто вони є 
складним, інтонаційно завершеним реченням. А приказки коротші, 
вони переважно є частиною речення.

ПРИСЛІВ’Я  ТА  ПРИКАЗКИ

— Га лю, яка в те бе су сід ка?
— Уза га лі  то, во на не по га на лю 

ди на, але я ста ла по мі ча ти, що не 
ду же щед ра. Я їй і пи ро ги  ко ли 
ді тям спе чу, і яб лук (цьо го ро ку 
стіль ки вро ди ло!). А як я ко  лись 
поп ро си ла в неї со лі, то вона ска
за ла, що в са мої ма ло.

— Га лю, яка в те бе су 
сід ка?

— Не пи тай: як «на» —  
то чує, а як «дай» — то 
глу ха!

Теорія літератури
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Щоб краще збагнути відмінність між приказками й при
слів’ями, порівняймо їх.

Приказка Прислів’я

Бе ре же но го Бог бе ре же.

Ба ба з во за.

Кров люд ська не во ди ця. 

Ста рість — не ра дість. 

Ба чи ли очі, що ви би рали. 
 

Бе ре же но го Бог бе ре же, а ко за ка 
шаб ля  сте ре же. 

Ба ба з во за — ко би лі лег ше. 

Кров люд ська не во ди ця — про ли
ва ти  не го дить ся.

Ста рість — не ра дість, по хо рон — 
не ве сіл ля.

Ба чи ли очі, що ви би ра ли, — їж те,  
хоч по ви лазь те.

Не всі приказки є частиною прислів’їв, як у поданих при
кладах. У прислів’ях є висновок із першої частини, а в при  
казках є лише натяк на нього, його треба додумати. Порів
няйте: «Які батьки, така й дитина» (прислів’я) і «Як собаці 
п’ята нога» (приказка). У першій фразі є висновок, а в другій 
треба його додумати: раз собаці достатньо чотирьох лап, то 
навіщо йому п’ята, тобто вона зайва.

Приказки й прислів’я не вживають у прямому значенні, 
їх не треба сприймати буквально, бо їхній справжній зміст 
прихований.

Приказки й прислів’я відображають мудрість попередніх по  
колінь нашого народу, його погляди на світ, людину, її ха  рактер 
і поведінку. Як і загадки, їх поділяють на групи за зміс 
том: дружба, сусідство, дозвілля, згода і сварки, майнові й гро
шові відносини, біда, правда і неправда, бідні і багаті, рідний 
край, вірування, природа, господарська діяльність людини.

Ті, хто знає багато приказок і прислів’їв і вживає їх у своєму 
мовленні, — надзвичайно цікаві люди. Тож, почувши дотепний 
вислів, намагайтеся запам’ятати його.

Найбільшу тематичну групу становлять приказки 
та прислів’я про господарську діяльність людини, їх майже сім 
тисяч. До них належать приказки та прислів’я про працю в полі й 
саду, речі побуту, про тварин, птахів і звірів, транспорт, ремесла 
та професії, про їжу й народні прикмети.

До речі
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Метафора

Метафора — це слово чи словосполучення, яке розкриває озна
 ки та властивості одного явища чи предмета через перенесення на 
них ознак іншого явища чи предмета: засипаний піском часу (дуже 
давній), оповитий серпанком загадковості (таємничий). 

У наведених прикладах одні предмети та явища використано 
для розуміння іншого поняття: пісок утворюється в морі протягом 
століть і навіть тисячоліть шляхом постійного тертя каменів, потім 
камінчиків, а потім уже й крупинок піску. Ось чому метафора «заси
паний піском часу» означає «дуже давній». 

•	 Поміркуйте й так само розтлумачте метафору «оповитий 
серпан ком загадковості».

Якщо ви навчитеся розуміти метафору, то буде легше розгадати 
багато загадок, адже в них ознаки та властивості одного предмета 
перенесено на ознаки та властивості іншого, щоб лише натякнути 
на розгадку, а не прямо сказати про розгадуваний предмет. У за 
гадці «За лісомпралісом золота діжа горить» метафора «золота 
діжа» за формою і кольором нагадує сонце. Якщо ви уявите ліс, 
а над ним блискучу золоту діжу (а вона кругла), то відразу здогада
єтеся, що то сонце. 

Фантазуйте — і, збагнувши метафору, ви розгадаєте за  гадку.
Метафору часто використовують у прислів’ях і приказках для 

створення образності, наприклад: «Чужі гроші не гріють» (метафо
ра «гроші не гріють») або «Чим більше насолити сусідові, як не 
язиком» (метафора  «насолити язиком»).

1

Грошей багато, а щастя мало.
Останню сорочку зніме та віддасть.
Ліпше людям давати, ніж самому просити.

2

Не заглядай до сусіда, може з того бути біда.
Добре, як сусід близький та перелаз  низький.
Близький сусід кращий від далекого брата.
Немає більшої біди, ніж лихі сусіди.

3
Хто під зиму зорав, той на весну золото буде мати.
Не той урожай, що на полі, а той, що в коморі.

Теорія літератури
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Як жнуть укупі, то не болить у пупі.
Посій у погоду — більше приплоду. 
Яка пшениця, така й паляниця.

          4
У хорошій компанії розуму наберешся, у поганій і свій за 
губиш.
Дружба міцніша від кам’яних стін. 
Друзі пізнаються в біді.

          5
Де стопа орди перейшла, там уже трава не росла.
Рідна земля — мати, а чужа — мачуха.
З рідної сторони й ворона мила.
Козак із бідою, як риба з водою.

          6
Голодному — їжа, холодному — тепло, а ситому — музика.
Дотанцювалися, що без хліба осталися.
Він усе під чужу дудку танцює.
Хоч три дні не їсти, аби з печі не злізти.

          7
Щодень Бога хвалить і щодень людей дурить.
Гріх не сховаєш у міх, не затопчеш у болото.
Бог тобі поможе, як будеш робити, небоже.
Святий та божий, на чорта похожий.

          8
Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому.
Люди дякують дощеві, а подорожній лає.
З неба зорі хвата, а під носом не бачить.
Хто землі дає, тому земля втроє віддає.
Тиха вода береги рве.

                   9
З добрими людьми завжди згоди можна дійти.
Ліпше переконувати словами, як кулаками.
Де два б’ються, третій не мішайся.
Він тебе каменем, а ти його хлібом.



Невичерпні  джерела  мудрості
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Після бійки кулаками не махають. 
Дружні сороки орла заклюють.

            10
Бідний піт ллє, а багатий його кров п’є.
Багатому дурню й багатство не в поміч.
Багач шукає апетиту, а бідний — хліба.
Кожні ворота для бідного зачинені.

            11
Не тішся людською бідою, бо твоя тебе не мине.
Плачем горя не зміниш і в сльозах не втопиш.
Зійшлися сім бід на один обід.
Біда мучить, біда й научить.
У біді пізнавай приятеля.

            12
Не всю правду треба людям знати, треба щось і собі сховати.
Кажи завжди правду, то не будеш нічого придумувати.
Кожний правду знає, та не однаково її розуміє.
Правда і в огні не горить, і у воді не тоне.
Мала правда велику брехню переможе.

Згадайте приказки або прислів’я, які ви вивчали на уроках інозем
ної мови. Перекажіть і прокоментуйте їхній зміст.  Англійський стійкий 
вислів «One less thing to worry about» буквально має такий переклад: 
«На одну річ менше, про яку треба хвилюватися». Доведіть, що 
прислів’я «Баба з воза — кобилі легше» має подібний зміст. 

Серед прислів’їв про господарську діяльність 
людини особливо цінними є ті, у яких ідеться про народні прикмети. 
Вони здавна були життєвим орієнтиром для мудрих людей. Людина 
прокидалася, дивилася на небо, дерева, на воду в річці — і робила 
висновок, яким буде день, за яку роботу краще братися. Пізній 
вечір і ніч теж повідомляли людині багато важливої інформації. Ось 
кілька таких перлів.
 Багато зірок — на погоду, немає зірок — буде дощ.

 Ластівки літають низько — буде дощ.
 Сніжна зима — багатий рік.
 Багряні зорі — на вітер.

Розвиваємо компетентності

До речі



34

Розділ 1. МИСТЕЦЬКИЙ  СПАДОК  НАЩАДКАМ

1.	 Прислів’ям є вислів
А Гнатися за двома зайцями.
Б Риба не пливе проти бистрої води.
В На кожну гадюку держи кріпко руку.
Г Уранці чути грім — увечері буде дощ.

2.	 Установіть відповідність.

Приказка Синонім

1 Ви ла ми по во ді пи са но.
2 Си дить як зас ва та ний.
3 Де Макар телят пасе.
4 Ко са най шла на ка мінь.  

А нес мі ливий 
Б щас ли вий
В не ві до мо
Г пос ва ри ти ся
Д да ле ко

3.	 Які спільні та відмінні ознаки мають приказки й прислів’я?
4.	 На які тематичні групи поділяють приказки та прислів’я?
5.	 Доведіть, що вислів «Поженешся за двома зайцями — жод

ного не здоженеш» — не приказка, а прислів’я.
6.	 Поміркуйте, чому серед народних прикмет переважають 

саме прислів’я, а не приказки.
7.	 Чому, на вашу думку, найбільше приказок і прислів’їв саме про 

господарську діяльність людини? Висловте свої міркування.
8.	 Чому приказки та прислів’я називають «золотими зернами на

родної мудрості»?
9.	 Що дає людині знання приказок і прислів’їв?

10.	 Гра «Відновіть прислів’я та приказки». 
• Байдуже, рак, у, який, горщик, він, зварити. 
• Боятися, не, той, собака, що, брехати, а, той, що, лащитися.
• Борода, не, робити, мудрий, чоловік. 
• У, тихий, болото, чорти, водитися. 
• Ледачий, двічі, робити, скупий, двічі, платити. 

11.	 Доберіть до кожної групи прислів’їв і приказок назву й запи
шіть ці назви в зошит разом із номером групи.

12.	 З якими з наведених приказок чи прислів’їв ви можете пого
дитися, а з якими — ні? Чому?

			 Вивчіть напам’ять десять приказок і десять прислів’їв.

Подумайте й розкажіть 

• Що таке приказка й прислів’я?
• Які ваші улюблені приказки чи прислів’я? 
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Про що ви дізнаєтеся?

•	 Що таке народна казка, дійова особа й алегорія? 
• Які бувають групи казок?
• Яку будову має казка?

Казки — улюблена тема для дітей. Їх люблять також і до 
рослі. Чим же вони так привертають  увагу? Що в них особли
вого? Передусім те, що в казках завж ди перемагає добро, 
во   ни мають цікавий зміст, їхні ге  рої/ге  роїні часто наділені 
надлюдськими можливостями, а тварини, як люди, уміють роз
 мовляти. У казках засуд жено жадібність, жорстокість, у них 
висміяно ледачих людей, боягузів і дурнів, а про    слав лено пра
цьовитість, мужність і муд рість.

Казка — один із найдавніших видів усної народної твор
чості.

Народна	казка

Народна казка — усне оповідання про вигадані події, що сприй
маються як реальні. Вигадка в ній пов’язана із життям людини, з її 
мріями про кращу долю.

Дійовими особами, або персонажами, у казках найчастіше 
бувають люди, тварини, рослини та явища природи.

Теорія літератури

НАРОДНА  КАЗКА

ВЕЛИКЕ  ДИВО  КАЗКИ
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Казки за змістом поділяють на кілька груп.

Казки

про	звірів побутові фантастичні

Ді йо ві осо би — зві рі, 
пта   хи, ри би — роз
мов ля  ють, мрі ють, 
по       во дять се бе, як 
лю ди («Ко  тик і Пів
ник»).

Ді йо ві осо би — бід ний 
се     ля нин, кміт ли вий 
сол дат, пан, ве  ред ли
ва жін ка — по  ка за ні в 
пов сяк ден но му жит ті 
(«Муд ра дів чи на»).

Ді йо ві осо би на ді ле ні 
чу до  дій ною си лою, 
тут зо бра же но нез ви
чай ні по дії, що не 
мож ли ві в пов  сяк ден
но му жит ті («Ле тю  чий 
ко ра бель»).

Які ж іще ознаки мають казки? У них часто трапляються 
чудодійні предмети: скатеркасамобранка, шапканевидим
ка, мечкладенець, чарівна паличка, жива і мертва  вода,  
чоботисамоходи  та ін. Казкам властиві трикратні повтори: 
наприклад, у казці «Мудра дівчина» пан тричі дає Марусі 
непосильні завдання.

Казки мають просту будову: типовий початок (зачин), 
основну частину й кінцівку. Часто вони починаються зі слів: 
«Жили колись дід і баба…», а можуть закінчуватися таким 
реченням: «От вам казка, а мені — бубликів в’язка». 

У казках використовують невеликі пісні, загадки, прислів’я 
та приказки.

У казках і байках назви тварин сприймають як їхні 
імена, тож пишуть із великої букви: Вовк, Лисичка, Ведмідь.

ВОВК  І  ЧАПЛЯ

Ішов голодний Вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж в очах 
йому чорніло. Ішов він, ішов, аж гульк — Чапля стоїть. 
Підкрався Вовк тихенько — і хап її!

Бачить Чапля, що непереливки їй, та й каже:
— Дозволь мені, Вовче, хоч перед смертю потанцювати.
«Від цього мені шкоди не буде», — подумав Вовк і дозво

лив: — Танцюй, коли хочеш, тільки швидше, а то я їсти хочу.
Чапля перед ним із ноги на ногу перескакує — танцює 

наче (хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють). Скаче, 
а сама потрошку вбік відходить. А коли відійшла вже дале
ченько, піднялась і полетіла.

До речі
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Вовк подививсь їй услід і говорить:
— І навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу?!

Як схитрувала Чапля в казці? Чи згодні ви з думкою, що хитрим 
людям легше досягнути успіху в житті? Хитрість — добра чи погана 
людська риса?

Алегорія

Наділення тварин і рослин рисами людського характеру назива
ють алегорією. 

Чи властиві риси вдачі Вовка й Чаплі людям? Звичайно ж, так. 
Усі люди різні: кожний має свої вади й переваги. Мабуть, тим світ 
і цікавий. Кожна культурна й освічена людина прагне досконалос
ті, тому працює над собою, учиться на помилках. Казки теж навча
ють бачити у тваринах людські вади, а отже, й уникати їх. 

Отже, казка про звірів має алегоричний зміст. Яке алегоричне 
значення має образ Вовка? Вовк нагадує хижу й зажерливу людину, 
не завжди розумну, іноді легковажну. А й справді, він дозволяє своїй 
жертві потанцювати, не знаючи, що Чапля не вміє цього робити; 
Вовк зовсім не думає про крила цієї птахи, які можуть її врятувати. 

•	 Поміркуйте, яке алегоричне значення має образ Чаплі.

ЛИСИЦЯ  ТА  РАК

Біжить Лисиця полем. Добігає до річки, аж дивиться — Рак 
виліз із води на камінь і клешні точить, щоб гостріші були.

— Здоров був, Раче! — каже йому Лисиця. — З тим днем, 
що сьогодні! Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні 
об камінь гостриш?

Розвиваємо компетентності

Теорія літератури
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Поздоровкався Рак і каже:
— Я клешнями роблю те, що ти зубами; так треба, щоб 

гостріші були.
А Лисиця тоді йому:
— Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як 

ти сім літ по воду ходив, але й ту на порозі розлив! Як його 
ходити у світі, коли на ногах зуби? Признайся, що таки прав
ду люди говорять про тебе!

— Може, колись те й правдою було, та тепер брехнею 
стало! Ось коли хочеш, то давай побіжимо наввипередки. 
Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжімо до тієї 
осички, що стоїть на узліссі.

— Як так, то й так, — каже Лисиця.
Повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти Рака 

та й дожидає, коли той звелить бігти. А Рак, учепившись клеш
нями за хвіст Лисиці, підібгав усі вісім своїх ніг і гукнув:

— Но!
От Лисиця й подалася вподовж поля. Добігає до осики, 

повернулася, щоб подивитися, а де той Рак чимчикує, аж 
чує позад себе:

— Та й забарилася ти, Лисице! Я вже й на осику лазив, усе 
визирав, чи скоро ти прибіжиш.

Дуже здивувалася Лисиця, аж рота роззявила.
— Чи то ж видано! — каже.
І більше не глузувала з Рака.

1.	 Мудрими в казках «Вовк і Чапля», «Лисиця та Рак» є 
А Вовк і Лисиця 
Б Вовк і Рак

В Лисиця і Чапля 
Г Рак і Чапля 

2.	 Казка «Вовк і Чапля» закінчується реченням
А «Ішов голодний Вовк».
Б «— Дозволь мені, Вовче, хоч перед смертю потанцювати».
В «— І навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу?!»
Г «— Танцюй, коли хочеш, тільки швидше, а то я їсти хочу».

3.	 Глузувати з інших найбільше любив (любила)
А Рак
Б Вовк 

В Чапля
Г Лисиця

4.	  Що таке казка? На які групи за змістом поділяють казки?
5.	  Яку будову має казка?
6.	  Поділіть казку «Вовк і Чапля» на три частини: зачин, основна 

частина, кінцівка (усно).
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7.	  Про що йдеться в казці «Вовк і Чапля»? Яка її основна думка?
8.	  Що таке алегорія? Розкрийте алегоричне значення образів 

Лисиці та Рака.
9.	  Розкрийте поняття «дійова особа». Як іще називають дійо

вих осіб?
10.	  Чого навчає казка «Лисиця та Рак»?

11.	 Випишіть у зошит із прочитаних казок імена дійових осіб і 
навпроти кожної з них запишіть по три прикметники, що їх 
характеризують. 

     Вовк — … , … , … .
12.	 Мальований скрайбінг1. За допомогою простих геомет

ричних фігур  зобразіть у зошиті або на дошці цікавий мо
мент із казки «Лисиця та Рак». 

1. Поділіть казку «Лисиця та Рак» на три частини: зачин, ос 
новна частина, кінцівка (усно). Навчіться її переказувати. 

2.  Прочитайте народну казку «Мудра дівчина». Випишіть у зо 
шит незрозумілі слова. 

МУДРА  ДІВЧИНА

Були собі два брати: один — убогий, а другий — багатий. 
От багатий якось пожалів бідного, що не має той ні ложки 
молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже:

— Потроху відробиш мені за неї.
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.
Бідному стало жаль своєї праці, не схотів він віддавати 

корову. Пішли вони позиватися до пана.
Прийшли до пана. А панові, мабуть, не схотілося розду

мувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм:
— Хто відгадає мою загадку, того й корова буде.
— Кажіть, пане!
— Що у світі є ситніше, прудкіше та миліше над усе? Зав

тра прийдете, скажете.

1 Мальований скрайбінг — швидке зображення за допомогою простих 
геометричних фігур (квадрат, коло, трикутник, лінія, точка) героїв / героїнь 
художнього твору, рослин та інших предметів. Зображення має бути не 
стільки гарним, скільки зрозумілим (схематичним).    
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Пішли брати. Багач іде додому та й думає собі: «От дурни
ця, а не загадка! Що ж є ситніше над панські кабани, прудкі
ше над панські хорти, а миліше над гроші! Ге, моя корова 
буде!»

Бідний прийшов додому, думав, думав і зажурився. А в 
нього була дочка Маруся. Вона й запитує:

— Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав?
— Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я і не 

надумаю, що воно.
— А яка ж загадка, тату?
— Що є у світі ситніше, прудкіше та миліше над усе?
— Тату, слухайте: ситніше над усе — землямати, бо 

вона всіх годує і напуває; прудкіше над усе — думка, бо 
думкою враз куди хоч перелетиш; а миліше над усе — сон, 
бо хоч як добре та мило чоловікові, а він усе покидає, щоб 
заснути.

— Ти ба, — каже батько, — адже й справді так! Так же я  
панові й 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 поспішитися, 

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, немає ситнішого, як  землямати:  вона  

всіх годує і напуває.
— Правда, правда! — каже пан. — Ну, а прудкіше що?
— Прудкіше, пане, над усе — думка, бо думкою враз куди 

хоч перелетиш.
— Так! Ну, а миліше?
— А миліше над усе — сон, бо хоч як добре та мило чоло

вікові, а він усе 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.
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Пан аж розсердився:
— Як це? Я такий розумний, 

а вона проста собі дівка та мої за 
гадки повідгадувала! Стривай же! 
На тобі оцей десяток варених 
яєць і понеси їх своїй дочці: нехай 
вона посадить на них квочку, та 
щоб та квочка за одну ніч вилу
пила курчат, вигодувала й щоб 
твоя дочка зарізала трьох, спек
ла на снідання, а ти, поки я вста
ну, щоб приніс, бо я дожидатиму. 
А не зробить — то буде лихо.

Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка 
й запитує його:

— Чого ви, тату, плачете?
— Та як же мені, дочко, не плакати: ось пан дав тобі 

десяток варених яєць і казав, щоб ти посадила на них квоч
ку, а вона за одну ніч вилупила й вигодувала курчат, а ти 
щоб спекла їх йому на снідання.

Дочка взяла горщечок каші та й каже:
— Понесіть, тату, оце панові та скажіть йому, нехай він 

виоре ниву, посіє цю кашу, і щоб із неї виросло просо, достиг
ло на ниві, і щоб він його скосив, змолотив і натовк пшона 
годувати тих курчат, що їм треба вилупитися із цих яєць.

Приносить чоловік до пана цю кашу, віддає та й каже, як 
дочка навчила.

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 вимо

чить, висушить, поб’є, попряде й витче сто локіт1 полотна. 
А не зробить —  то буде лихо.

Іде додому той чоловік і знову плаче. Зустрічає його дочка та 
й каже:

— Чого ви, тату, плачете?
— Та бач же чого! Ось пан дав тобі стеблинку льону, щоб 

ти його вимочила, висушила, побила, спряла й виткала сто 
локіт полотна.

1 Сто ло кіт — приб лиз но 50 м.
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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 днище1, щоб було на чому прясти цей 
льон.

Приносить чоловік панові ту гілочку й каже, що дочка 
загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й вики
нув ту гілочку, а на думці собі: «Цю обдуриш! Мабуть, вона не 
з таких, щоб обдурити...» Потім думав, думав та й каже:

— Піди та скажи своїй дочці, щоб вона прийшла до мене в 
гості, та так, щоб ні йшла, ні їхала; ні боса, ні взута; ні з 
гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить — то 
буде лихо.

Іде знову батько, плачучи, додому. Прийшов та й каже 
дочці:

— Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так. 
— Не журіться, тату,  усе 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, 
узяла ґринджоли2, запрягла в них цапа. От узяла зайця під 
руку, одну ногу поставила на санчата, а другою по шляху 
ступає — одну ногу цап везе, а другою іде. Приходить отак до 

1 Днище — дош ка, на од но му кін ці якої зак ріп люють гре бінь із ку же лем 
(ви че са ним льо ном, ко ноп лями чи вов ною); на дру го му кін ці дни ща сі дає 
пря дів ни ця та гре бін кою роз чі сує ку жіль.

2 Ґрин джо ли — са ни. 
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пана у двір, а пан, як побачив, що вона так іде, та й каже 
своїм слугам:

— Прицькуйте її собаками!
Ті прицькували її собаками, а вона випустила їм зайця. 

Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді при
йшла до пана у світлицю, поздоровкалася та й каже:

— Ось вам, пане, гостинець.
Та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він — 

пурх і вилетів у відчинене вікно! 
А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан 

ви йшов на рундук1  та й питає:
— Чого вам, люди добрі? 
Один каже:
— Та ось чого, пане: ночували ми обидва в полі, а як уранці 

по вставали, то побачили, що моя кобила привела лоша.
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 побі

жить — та й привела.
От привели, поставили запряжені коні, а лоша пусти

ли. А вони, ті два хазяїни, так засмикали те лоша, кожний 
до себе тягнучи, що воно вже не знає, куди йому й бігти — 
узяло та й побігло геть. 

А Маруся каже:
— Ви лоша прив’яжіть, а матерів повипрягайте та й пус

тіть, 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 поробиш, і відпустив її.

До кого пішли позиватися брати в казці «Мудра дівчина»? Куди в 
наш час треба звертатися в разі виникнення майнової суперечки? 
Що ви знаєте про цю установу?

1.	 Ситнішим над усе багатий брат вважав 
А гроші
Б землюматір

В панських хортів
Г панських кабанів

Розвиваємо компетентності

1 Рундук — тут: ґанок.
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2.	 Маруся відволікла нацькованих на неї собак, випустивши 
А горобця
Б	 зайця
В лоша
Г цапа

3.	 Слова  «Ви лоша прив’яжіть, а матерів повипрягайте та й 
пустіть» належать
А панові
Б Марусі
В бідному братові
Г багатому братові

4.	 До якого виду казок належить казка «Мудра дівчина»: про 
звірів, побутових чи фантастичних? Чому ви так вважаєте?

5.	 Які події в казці відбуваються тричі?
6.	 Хто, на вашу думку, виявився мудрішим: пан чи Маруся? 

Проілюструйте свою відповідь прикладами з тексту казки.
7.	 У якому вчинку виявилася жорстокість пана?
8.	 Яке магічне число кілька разів використано в казці «Мудра 

дівчина»?
9.	 Чи буває так у реальному житті, щоб дитина, як Маруся в 

казці, була мудрішою від пана та свого рідного батька? Чи 
таке можливо лише в казках? Чому?

10.	 Як ви розумієте зміст прислів’я «Тіло в злоті, а душа в бо
лоті»? Якого героя казки можна охарактеризувати цим ви
словом?

11.	 Робота в групах «Досліджуємо казку». Поділіться на 
групи, кожна з яких буде вивчати казку за одним із пунктів 
плану. Проведіть дослідження та запропонуйте його класові. 

План
1.  Будова казки (поділ казки на частини за змістом і скла

дання за ними плану). 
2.  Характеристика пана та Марусі (з використанням цитат). 
3. Костюми дійових осіб (моделювання вбрання  героїв і ге

роїнь: одяг, взуття, головний убір). 
4.  Роль тварин у казці (назви всіх тварин, їхніх повадок). 
5.  Загадки в казці (визначення належності загадок до те

матичних груп).
12.	 Як ви вважаєте, чи змінилися в наш час відгадки на загадки 

пана, адже сучасне суспільство дуже стрімко розвивається 
(мережа «Інтернет», надшвидкісні літаки та ракети, інфор
маційні технології тощо)? Висловте свої міркування.
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	 Прочитайте казку «Про правду і кривду». Випишіть у зошит 
не зрозумілі слова.

Виразне читання прозових творів

За кілька років навчання в школі ви опрацювали багато 
художніх творів і робили це порізному, адже читати опові
дання чи вірш можна мовчки або вголос. 

Як же навчитися читати виразно вголос? Вірші, байки, 
оповідання й казки читають порізному, адже одні з них ри 
мовані, тобто написані віршем, а інші — неримовані. Навчи 
тися виразно читати прозовий твір можна на прикладі казок. 
Виразне читання ще називають декламацією.

Виразно можна прочитати речення лише тоді, коли ви 
повністю, а не частково розумієте його зміст. Для цього 
треба з’ясувати значення незрозумілих слів і фразеологізмів. 
Здебільшого лексичне значення таких слів і фразеологізмів 
розтлумачено в зносках, тож їх не можна оминати увагою. 
Крім того, значення слів можна знайти в тлумачному слов
нику чи в мережі «Інтернет».

Потрібно чітко розмежувати слова автора/авторки та 
казкових героїв/героїнь. Слова автора/авторки читають 
менш емоційно, ніж реп  ліки персонажів. Проте перетворю
вати чи  тання слів автора/авторки на монотонне в жодному 
разі не можна. Воно також потребує неабиякої майстерності, 
бо за допомогою інтонації можна передати авторське став
лення до по  дій: схвальне, осудливе чи байдуже.

Готуючись до читання всього тексту чи його фрагмента, 
треба зробити так звану розмітку — підкреслити в кожно
му реченні однедва слова, на які падає логічний наголос, 
котрі треба інтонаційно виділити. Наприклад, у реченні 
«Цар довго морщився, що за простого віддає свою дочку» 
потрібно наголосити на словах довго й простого, бо вони 
найглибше передають стан батька, бачення ним ситуації, 
що склалася.

Під час читання важливими також є темп, сила голосу, 
тембр звука, дикція та паузи. Уважно прочитайте визна
чення цих понять у таблиці (с. 46) і під час читання контро
люйте себе, чи дотримуєтеся ви засобів декламації.

Декламуючи, обов’язково уявляйте картини, які озвучує
те, набирайте повітря рівними частинами під час пауз.
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За	сіб		чи	тан	ня З	на	чен	ня	

 Темп чи тан ня

Си ла го ло су

Тембр зву ка

Дик ція

Па у за

Ін то на ці я

ш вид кість чи тан ня — рів на, упо віль не на чи прис ко
ре на (за леж но від зміс ту)
 мак си маль ний сту пінь ви я ву го ло су, йо го нап ру же
ність (най  час ті ше по си лю ють го лос у реп лі ках, особ
ли во в ок лич них ре чен нях)
ха рак тер не за бар влен ня, зав дя ки яко му лю ди на 
го во рить ні би різ ни ми го ло са ми

чіт ка ви мо ва зву ків, слів і фраз

зу пин ка в чи тан ні на міс ці роз ді ло вих зна ків

го лов ний за сіб до не сен ня до слу ха чів і слухачок 
зміс ту тво ру, йо го нас трою, нап рик лад ін то на ція 
пере лі ку, про тис тав лен ня або зіс тав лен ня, ін то на ція 
осу ду чи спів чут тя

ПРО  ПРАВДУ  І  КРИВДУ

Жи ли ко лись два бра ти: один ба га тий, а дру гий бід ний, 
що й не ска за ти. Цей бід ний брат умер. Зос тав ся в ньо го син, 
і він жив теж бід но. І за пи тав він раз у сво го дядь ка:

— А що, дядь ку, як кра ще жи ти: прав дою чи неп рав дою?
— Е е е!.. Де ти те пер знай деш прав ду? Не має те пер прав

ди на сві ті! Те пер скрізь од на крив да.
— Ні, дя деч ку! Є прав да — прав дою кра ще жи ти.
— Хо ді мо на суд.
— Та чо го ж ми та ки пі де мо на суд? Кра ще да вай те пі де мо 

по до ро зі та спи та є мо чо ло ві ка, яко го зус трі не мо; як ска же, 
так і бу де. Ва ша прав да — уся моя ху до ба бу де вам; моя прав
да — ва ша ху до ба бу де ме ні. Так спи тай мо до трьох раз.

— Ну, доб ре.
І піш ли во ни до ро гою. Ідуть, ідуть — зус трі ча єть ся їм 

чо ло вік — із за ро біт ків, чи що, ішов.
— Здо ров, чо ло ві че доб рий!
— Здо ро ві!
— Ска жи, будь лас ка вий, чо ло ві че, як те пер кра ще жи ти: 

чи прав дою, чи крив дою?
— Е е е!.. Доб рі лю ди! Де те пер ви прав ду знай дете? Не має 

те пер її ні де на сві ті. Кра ще жи ти крив дою, аніж прав дою.
— Ну, оце раз моя прав да! — ка же дядь ко. 
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А не біж1  і за жу рив ся, що йо му прий деть ся від да ва ти 
всю свою ху до бу дядь ко ві. Ідуть, ідуть — зус трі ча єть ся їм 
пан. А не біж і ка же:

— Ну, за пи та є мо ж цьо го па на. Цей уже всю прав ду роз ка
же: він гра мот ний і все знає.

— Ну, доб ре.
От по рів ня ли ся з па ном і пи та ють йо го:
— Ска жіть, будь те лас ка ві, па ноч ку, як те пе рень ки кра

ще жи ти: чи прав дою, чи крив дою?
— Е е е!.. Доб рі лю ди! Де ви те пер знай де те прав ду? Не має 

її ні де у сві ті. Кра ще жи ти крив дою, аніж прав дою.
— Оце вже й удру ге моя прав да! — ска зав ра діс но дядь ко.
Не біж ще біль ше за жу рив ся. Ідуть, ідуть — зус трі ча єть

ся їм піп. Не біж і ка же:
— Ну, за пи таємо по па, цей уже прав ду ска же — на те він 

і ду хов ний. Цей як уже ска же, то так і бу де.
— Ну, доб ре!
Як по рів ня ли ся з по пом, пи та ють йо го:
— Ска жіть, па нот че, як те пер луч че жи ти: чи прав дою, чи 

неп рав дою?
— Е е е!.. Доб рі лю ди! Де ви те  пе реч ки знай де те прав ду? 

Її те пер і у сві ті не має. Кра ще жи ти крив дою, аніж прав дою.
— Оце вже й утре тє моя прав да! — ска зав ра діс но дядь ко.
Ні чо го ро би ти не бо же ві: від дав 

ба  га то му дядь ко ві всю свою ху  до бу, 
а сам зос тав ся го лий, бо сий і го лод
ний. Тяжко прий шлось йо му жи ти. 
Бив ся, бив ся, сер деш ний, та й на ду
мав по ві си тися — узяв він мо  туз ку й 
пі шов у ліс. Пі шов та й ди  вить ся на 
де ре во — ви би рає гіл ку, на якій би 
по ві си тися. «Ото, — ду має со бі, — 
доб ра гіл ка — міцна, а на оту б сіс ти 
та, за че пив шись, і по    вис ну ти».

Він так за ди вив ся на де ре во, що 
й не по мі тив, як вовк при біг. Як 
уз д рів йо го чо ло вік, ки нув ся мер
щій на де ре  во, а мо ту зо чок і за був. 
Ви ліз на де ре во та й си дить. Ко ли 

1 
Не біж — пле мін ник.
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при бі га ють три чор ти, а тро хи зго дом і чет вер тий, їх ній ва таг. 
І запи тує він сво їх слуг:

— Ти що сьо год ні на ро бив?
— Е... я та ко го на ро бив, що там хоч що хай роб лять, — не 

справ лять. У та кім  то се лі, у па на, я по ро бив так, що й зро ду 
дові ку не вга тять греб лі. А пан лу пить сво їх лю дей, як ска же
ний: ба га то їх бу де в нас.

— Доб ре ж ти зро бив, та ще не так.
— А як же?
— Там по се ред яру в лі сі рос те три де ре ва. Хто ті де ре ва 

зру бає та по ло жить нав хрест на греб лю — уга тить.
— О!.. Хто ж то чув, хто ж то й знав, що це так тре ба зро

би ти!
— Ну, а ти що зро бив? — запи тує він дру го го.
— Е... я та ко го на ро бив, що ба га то бу де лю дей у на ших ру 

ках. У та ко му  то го ро ді всю во ду по ви су шу вав, так що те пер 
там ні крап лі не має, а но сять її за трид цять і за со рок вер ст. 
Ба га то там про па де лю дей!

— Доб ре ти зро бив, та ще не так, — ка же ва таг.
— А як же?
— Як хто ви ко пає той кущ ка ли ни, що рос те по се ред горо

да, — бу де во да для всіх.
— О!.. Хто ж то й чув, хто ж то й знав, що тре ба це зро би ти!
— Ну, а ти ж що зро бив? — запи тує він тре тьо го.
— Е... я та ко го на ро бив, що хай там хоч що не роб лять — 

ні  чо  го не по ді ють! У та кім  то ко ро лівс тві в ко ро ля є од на 
доч ка, та я і тій по ро бив так, що хай хоч як ліку ють, ні чо го 
не по ді ють, бу де на ша.

— Доб ре ти зро бив, та ще не так.
— А як же?
— Хто від ру бає глу хий куток  і під ку рить — та ка бу де, як і 

пер ше.
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— Хто ж то чув, хто ж то й знав, що це тре ба зро би ти!
А чо ло вік си дить со бі на де ре ві та й чує все, що чор тя ки 

ба   ла ка ють. Як уже роз ле ті лися чор тя ки, чо ло вік той і ду має: 
«Мо же, це й прав да, що во ни ка за ли? Пі ду до па на, мо же, 
і справ ді уга чу греб лю».

Пі шов. При хо дить до греб лі, а там пан б’є та му чить лю дей, 
щоб мер щій уга чу ва ли. Во ни, бід ні, аж піт із них ллєть ся, 
роб лять, а во но ні чо го не по ма гає. А пан, знай, лю тує. При хо
дить до ньо го цей прав ди вий чо ло вік та й ка же:

— Ее, па не! Б’єте ви лю дей, та ні я ко го із цьо го ді ла не бу де. 
А що дас те ме ні, як я вга чу?

— Дам я то бі сто кар бо ван ців і ще й на при да чу цих па ру 
ко ней із ко ляс кою і ку че ром (а там і ко ні па но ві сто я ли).

— Дай те ж ме ні шість чоло вік і три під во ди.
— Візь ми.
По ї ха ли во ни в ліс, зру ба ли ті три де ре ва та й пок ла ли їх 

нав хрест на греб лі — так за раз і вга ти ли. Пан від дав йо му 
сто кар бо ван ців і па ру ко ней із ко ляс кою та ку че ром.

То ді той чо ло вік і ду має: «По їду ще до то го горо да, де во ди 
не має: мо же, і то прав да; мо же, дам я їм во ди». Сів і по ї хав до 
то го го ро да. Не до їж джа ю чи до нього кіль ка верст, зус т рів 
він ба бу сю, яка нес ла па ру ві дер на ко ро мис лі.

— Що це ти, ба бу сю, не сеш?
— Во ду, си ноч ку.
— Дай же й ме ні на пи тися.
— Ее, си ноч ку! Я ж її не су за три

дцять вер ст; а по ки ще дій ду до до
му, по ло ви ну роз хлю паю; а сім’я в 
ме не ве ли ка, про па де без во ди.

— Я от при ї ду у ваш го род, на ді лю 
во дою всіх, і бу де ті єї во ди у вас до ві ку.

Во на йо му да ла на пи тися, а са ма 
та ка ра діс на ста ла, та мер щій у 
город трюш ком і роз ка за ла всім 
горо дя нам, що їде та кий чо ло вік, 
що во ди їм дасть. Го ро дя ни всі ви  
й шли за го род, на зус т  річ то му чо ло
ві ко ві, з хлі   бом сіл лю і вся ки  ми 
по да рун ка ми. Як при й шов цей 
чоло вік у го род, зна й    шов той кущ 
ка ли ни, ви  ко пав йо        го — по тек ла 
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во   да звідти по всьо му місту. Горо дя ни на го ро ди ли йо го й 
гріш ми, і вся ким доб ром, так що він став те пер ба гат ший 
від сво го дядь ка. 

Да лі чо ло вік і ду має: «По ї ду ще в те ко ро лівс тво, де доч ка 
ко ро ля нез до ро ва, — мо же, ви лі кую її».

Як за ду мав, так і зро бив. При ї хав ту ди, прий шов до ко ро ле
вих хо ро мів і пи тає:

— Я чув, що у ва шо го ко ро ля доч ка ду же нез до ро ва. Я її 
зможу ви лі ку вати.

— Е, чо ло ві че, ку ди то бі! За мор ські лі ка рі ні чо го не по ді
ють, а ти й по го тів!

— Усе ж ска жіть ко ро лю.
Во ни ска за ли ко ро лю. Ко роль ви йшов до ньо го та й ка же:
— Як що ви лі ку єш, на го род жу те бе так, що не бу де ба гат

шо го від те бе у сві ті, ще й доч ку свою від дам за те бе.
Пі шов той чо ло вік, по ди вив ся на неї, а во на помирає. Він 

узяв, нас тру гав глу хий кут ок, під ку рив — і їй від ра зу стало 
краще, а через три дні дівчина й зовсім оду жа ла.

Ко роль і всі лю ди ста ли та кі ра ді, що й не ска за ти. Ко роль 
на ра до щах і ка же то му чо ло ві ко ві:

— За те, що ти ви лі ку вав мою доч ку, я її від дам за те бе, 
та ще, як я вм ру, ти бу деш ко ро лем.

Ско ро й справ ді ко роль по мер, а на йо го міс це став цей 
прав   ди вий чо ло вік. По ко ро лю вав він уже кіль ка там літ, 
ко ли приїж джає в йо го ко ро лівс тво який сь ба га тий ку  пець і 
по си лає спи та ти ко ро ля, чи доз во лить він йо му по тор гу ва ти 
в йо го коро лівс т ві. Ко роль зве лів йо му прий ти до ньо го. При
хо дить купець. Ко роль од ра зу впіз нав сво го дядь ка, але не 
по ка зав і ви ду. А сво їм лю дям на ка зав, щоб не від пус ка ли 
йо го до до му, а щоб, як бу де зби ра ти ся він їха ти, про си ли йо го 
до ньо го. Так і ста лося. При во дять цього куп ця до ко ро ля, 
ко роль і запи тує:

— З яко го ти ко ро лівс тва? Як про зи ва єш ся?
— Так  то.
Тут ко роль і приз нав ся, що він йо го не біж — той, що без віс

ти про пав.
— Ну що, дядь ку: ти ка зав, що крив дою кра ще жи ти, ніж 

прав дою. От же, ні! Ти тіль ки ку пець, а я ко  роль — прав да 
крив ду пе ре ва жи ла!

— Як же це ста ло ся?
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Той і роз ка зав йо му, що з ним ста
лося: як він хо тів по ві си  тися, як слу
хав, що чор тя ки го во ри ли... А потім 
навантажив уся ко го доб ра два ко раб лі 
та й по да ру вав дядь ко ві, ска зав ши:

— Я за бу ваю все те, що ти ме ні ро  бив. 
Бе ри со бі ці два ко раб лі з усім доб ром. 
А як при ї деш у свій го род, роз ка зуй усім, 
що кра ще жи ти прав дою, аніж крив дою.

Узяв дядь ко ті два ко раб лі з усім доб 
ром і по ї хав до до му. Як при ї хав уже, 
ста ла йо го заз дрість му чи ти: чо го й він 
не ко роль. Су му вав, су му вав він, а да лі й 
ду має: «Пі ду і я ві ша тися, мо же, і ме ні так при лу чить ся, як 
мо є му не бо же ві».

Узяв ши мо ту зок, пі шов у ліс на те са ме міс це, де хо тів ві  
шатися йо го не біж. Але цьо му не так при лу чи ло ся — де не взя 
ли ся чор тя ки, схо пи ли йо го та й по че пи ли на най ви щій гілці.

Казка «Про правду і кривду» придатна для інсценізації, бо в ній 
багато діалогів (вистави в драматичних театрах побудовані на спілку
ванні дійових осіб — акторів та акторок). Для яких видів мистецтва 
надзвичайно важливими є виразне мовлення, декламація? Хто з 
вашого оточення має спокійну міміку, виважені жести, добру дикцію, 
приємний голос, грамотне мовлення? Над чим особисто вам треба 
попрацювати для вдосконалення свого мовлення?

1.	  До за чи ну в каз ці «Про прав ду і крив ду» на ле жить ре чен ня
А «Узяв дядь ко ті два ко раб лі з усім доб ром і по ї хав до до му».
Б «А чо ло вік си дить со бі на де ре ві та й чує усе, що чор тя ки 

ба ла ка ють».
В «Тут ко роль і приз нав ся, що він йо го не біж — той, що без

віс ти про пав».
Г «Жи ли ко лись то два бра ти: один ба га тий, а дру гий бід ний, 

що й не ска за ти».

2.	  Щоб ви лі ку ва ти ко ро лів ську доч ку, тре ба бу ло
А по се ред міс та ви ко па ти ка ли но вий кущ
Б	 від ру ба ти глу хий кут ок і під ку ри ти йо го 
В зру ба ти три де ре ва й пок лас ти на греб лю нав хрест 
Г з’ясу ва ти в трьох пе ре хо жих, як кра ще жи ти: прав дою 

чи кривдою

Розвиваємо компетентності
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3.	  При каз кою «Заз дріс на лю ди на від чу жо го щас тя сох не» 
мож на охарак те ри зу ва ти
А не бо жа
Б дядь ка
В чор тів
Г	 ко ро ля

4.	 	 Наз віть оз на ки каз ки. 
5.	 	Яку бу до ву має казка? Розкажіть.
6.	 	Яких учин ків не бо жа не вар то й не мож на пов то рю ва ти? 
7.	 	Чо му на віть у кін ці каз ки дядь ко все од но не зро зу мів, що 

кра ще жи ти прав дою, а не крив дою? 
8.	 	Що уо соб лю ють со бою чор ти?
9.	 	Чо го нав чає каз ка «Про прав ду і крив ду»?

10.	 	Які по дії в каз ці фан тас тич ні?

11.	 	До якого епі зоду каз ки ви хо ті ли б створити ма люн ок? Сло
вес но опи шіть йо го. 

12.	 Інсценізація казки. Зіграйте першу частину казки «Про 
правду і кривду» (де дядько й небіж з’ясовували, як краще жити: 
правдою чи кривдою). Під час читання використовуйте за
соби декламації.

1. На пи шіть свою кін ців ку (3–5 ре чень) до каз ки «Про прав ду і 
крив ду», по чи на ю чи від слів «А як при ї деш у свій город, роз
казуй усім, що кра ще жи ти прав дою, аніж крив дою» (за ба 
жан ням).

2. Про чи тай те народну каз ку «Яйцерайце».

ЯЙЦЕ-РАЙЦЕ

Колись була птицяжайворонок царем, а царицею — миша, 
і мали вони своє поле. Посіяли на тому полі пшеницю. Як 
уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. От одне 
зерно зайве було. Миша каже:

— Нехай мені буде!
А жайворонок каже:
— Нехай мені!
 Думають вони, що робити. Пішли б позиватися, та немає 

старших за них: немає до кого йти позиватися. 
Потім миша каже:
— Ну, я краще його перекушу.
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Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби 
та в нору й побігла. Тут царжайворонок збирає всіх птахів, 
щоб побороти царицюмишу, а цариця скликає всіх зві
рів — і по  чали вони війну. Як вийшли в ліс — тільки звірі 
хочуть яку птицю розірвати, то вона —  на дерево; або птиця 
як почне, літаючи, бити звірів, то вони — у нору... Так били
ся цілий день, а по  тім увечері сіли всі відпочивати. Коли 
цариця дивиться — аж немає на війні комашні. Тоді вона 
звеліла, щоб конче була на вечір і комашня. Коли це приходить 
і комашня. Цариця й наказала їй, щоб вона вночі полізла на 
дерева та за одну ніч повідкушувала птиці пір’я біля крил.

На другий день, тількино розвиднілося, цариця кричить:
— Ану, уставайте воювати!
Птиця, яка злетить, то й упаде на землю, — так звір її і 

розірве. І цариця перемогла царя.
Орел бачить, що то лихо, сидить на дереві й не злітає. Коли 

тут іде стрілець, бачить, що орел сидить на дереві, як націлить
ся на нього. А той орел просить його:

— Не вбивай мене, голубчику, я тобі у великій пригоді 
стану! 

Стрілець удруге націлився, він ще його просить:
— Візьми краще мене та вигодуй, то побачиш, у якій я 

тобі пригоді стану!
Стрілець ще намірився стріляти втретє. Орел знов його 

почав просити:
— Ей, голубчикубратику! Не вбивай мене та візьми до 

себе — я тобі у великій пригоді стану!
Стрілець повірив йому: поліз, зняв із дерева, та й несе 

його додому. А він йому каже:
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— Принеси мене до своєї хати та 
годуй м’ясом доти, поки крила 
повідростають.

А в того чоловіка було дві коро
ви, а третій бугай. Він зараз і зарі
зав одну корову. Орел ту корову за 
рік з’їв і каже чоловікові:

— Пусти мене, я політаю, поба
чу, чи вже відросли кри ла. 

Той чоловік і випустив його з 
хати. Орел літав, літав, та й при

летів опівдні назад до того чоловіка, каже йому:
— Ще в мене мало сили — заріж іще одну ялівку!
Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з’їв її за рік. 

Та знову як полетів... Пролітав мало не цілий день, увечері 
знову прилітає та й каже йому:

— Заріж іще й бугая!
Той чоловік думає: «Що тут робити: чи зарізати, чи ні?» — 

А потім каже: — Більше пропало — нехай і це пропадає!
Узяв та й зарізав йому бугая. Він з’їв і того бугая за рік, 

а потім як полетів, то літав так високо — аж під хмарою. 
Коли це прилітає та й каже йому:

— Ну, спасибі тобі, чоловіче, вигодував мене, а тепер 
сідай на мене.

Той чоловік запитує:
— Що з того буде? 
А він йому каже:
— Сідай! 
Той і сів.
Орел його поніс аж під хмари, а потім і пустив, але не дав 

йому долетіти до землі, підхопив і каже:
— А що ти відчував? 
А чоловік каже:
— Наче я вже неживий був. 
Тоді орел йому каже:
— Отак і мені було, як ти на мене націлився. Сідай знову!
Чоловікові й не хотілося сідати на орла, але таки сів. Орел 

його як поніс, та аж під саму хмару, а потім скинув і підхо
пив за два сажні1 від землі й питає:

1 Сажень — одиниця вимірювання відстані, площі й об’єму.
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— А що ти відчував? 
Чоловік йому каже:
— Наче вже кістки мої розсипалися. 
Тоді орел йому каже:
— Так само й мені було, як ти вдруге націлився. Ну, ще 

сідай. 
Чоловік сів.
Орел як поніс його аж за хмару, та звідти й пустив додо

лу, та підхопив коло самої землі, а тоді й запитує його:
— А що ти відчував, як летів на землю? 
Чоловік каже:
— Наче мене зовсім не було вже на світі. 
Тоді орел йому каже:
— Отак же й мені було, як ти втретє націлився.  Ну, тепер 

уже ніхто нікому не винний: ні ти мені, ні я тобі. А тепер 
сідай на мене, та полетимо до моєї господи.

От прилітають вони до його дядька. Орел і каже чоловіку:
— Іди ж у хату, та як будуть питати про мене, то ти ска

жеш: «Як дасте яйцерайце, то я його й приведу».
Чоловік приходить у хату, коли це йому кажуть:
— Чи по волі, чи по неволі? 
А чоловік їм каже:
— Добрий козак усе по волі ходить. 
Вони його питають:
— Чи не чув ти щось про нашого небожа? Бо вже третє 

літо, як пішов на війну, — ні чутки, ні звістки.
А чоловік їм каже:
— Як дасте яйцерайце, то я його й приведу. 
Вони йому кажуть:
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— Краще нам його ніколи й не бачити, як віддати тобі 
яйцерайце.

Тоді чоловік виходить із хати та й каже орлу:
— Говорили так: «Краще нам його ніколи й не бачити, як 

тобі віддати яйцерайце».
Орел йому каже:
— Летимо далі!
Летять, та й летять, та й прилітають до брата орла, і тут 

чо  ловік те саме говорив, що в дядька, — і тут не отримав 
яйцярайця.

Прилітають до його батьків, а орел каже чоловіку:
— Іди в хату, та як будуть про мене питати, то скажеш, що 

бачив і приведеш мене.
Заходить чоловік у хату, а батьки йому кажуть:
— Чи по волі, чи по неволі? 
Він їм:
— Добрий козак усе по волі ходить. 
Батьки його стали запитувати:
— Чи не бачив ти нашого сина? Бо вже немає його четвер

те літо: десь пішов на війну, та, мабуть, там і загинув.
А чоловік їм каже:
— Як дасте яйцерайце, то я його й приведу.
Батько орла каже:
— Нащо ж воно тобі? Краще ми тобі дамо багато грошей. 
Чоловік каже:
— Я не хочу грошей, дайте мені яйцерайце!
— Приведи сина, тоді дамо яйцерайце!
Чоловік заводить орла в хату. Тоді батьки так зраділи, 

що дали яйцерайце й сказали:
— Тільки не розбивай його ніде 

по дорозі, а як прийдеш додому, то 
зроби загороди великі, а тоді йо   го й 
розіб’єш.

Чоловік іде та йде, та захотілося 
йому пити... Коли це знайшов кри
ничку. Тільки став пити воду, та 
якось об цебрину й розбив те яйце
райце. Як почав скот виходити з 
того яйця!.. Виходить та й вихо
дить. Чоловік збирає його, збирає, 
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а зібрати не може... Кричить бідолаха — нічого не може 
зробити! Коли це де не візьметься змія та й каже йому:

— Що ти мені даси, чоловіче, як я  цей скот зажену в яйце
райце?

А він їй каже:
— А що тобі дати? 
Змія йому каже:
— Даси те, що без тебе з’явилося вдома? 
А чоловік каже:
— Дам!
Ото вона загнала скот у яйцерайце, заліпила яйце й дала 

йому в руки.
Він приходить додому, аж там без нього син народився. 

Ударив він об поли руками:
— Це ж я тебе, сину, віддав змії!
Ну, ото журяться вони із жінкою та й кажуть:
— Що тут зробиш, журбою горю не поможеш! Якось 

треба жити.
Зробив він загороди великі, розбив те яйце, випустив скот 

і забагатів.
Живуть вони, аж поки син підріс. От син і каже:
— Це ви мене, тату, віддали змії. Ну, дарма, якось буде! 
От хлопець і пішов до змії.
Приходить до неї, а вона йому каже:
— Зроби мені три справи та й підеш собі додому, а як не 

зробиш, то я тебе з’їм!
Коло хати змії був великий луг. Так вона йому й каже:
— Щоб ти за одну ніч отой луг викорчував,  зорав, пшениці 

насіяв, зжав її, у скирти поскладав і щоб у ту ніч із тієї самої 
пшениці мені паляницю спік: поки я встану, щоб вона на 
столі лежала.

Хлопець пішов до ставка та й зажурився. А там близько 
був мурований стовп, а в тому стовпі була зміїна дочка заму
рована. Він сидить та й плаче. 

А зміїна дочка його питає:
— Чого ти плачеш? 
А він каже:
— Як же мені не плакати, коли змія загадала таке, чого я 

ніколи за одну ніч не зроблю?
Вона його питає:
— А що?
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Хлопець їй і розказав. 
— Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як 

змія веліла, — говорить зміїна дочка.
Хлопець каже:
— Добре!
— Лягай же тепер спати, а завтра рано понесеш змії паля

ницю.
От пішла зміїна дочка до того лугу та як свисне: той луг 

тріщить, лущить — на тім місці ореться, пшениця сіється... — 
до світу спекла паляницю, дала йому. Він приніс її до змії в 
хату й поклав на столі.

Змія прокинулася, вийшла у двір та й дивиться на той 
луг, — тільки скирти стоять... Тоді йому й каже:

— Ну, упорався! Гляди ж, щоб і другу справу зробив! Щоб 
ти гору розкопав, щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра 
побудуй комори, щоб туди човни причалювали, щоб ти ту 
пшеницю продавав. Як устану рано, то щоб це все було 
готове!

Він знов іде до того стовпа та й плаче. Дівка його питає:
— Чого ти плачеш?
Хлопець розказав їй усе, що йому змія загадала. Так вона 

йому й каже:
— Лягай спати, я все зроблю.
А сама як свисне, то та гора розкопується, Дніпро туди 

заходить, коло нього комори будуються... Тільки прийшла 
та розбудила його, щоб він пшеницю продав купцям. 

Змія встає та й дивиться, що все так зроблено, як вона 
йому загадала.

Тоді знову йому каже:
— Щоб ти цієї ночі зловив золотого зайця й раненько 

приніс мені в хату.
Він знов іде до того стовпа та й плаче. Дівка питає його:
— Що вона загадала? 
Він каже:
— Оце вже не жарти: хто його знає, як того золотого 

зайця зловити.  
Вона каже йому: 
— Ходімо до тієї скелі. Стань над норою, ти будеш ловити, 

а я буду гонити з нори, і гляди ж: як тільки буде хто виходи
ти з нори, бери його  —  то золотий заєць!
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Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить із нори гадюка 
та й сичить. Він її і пустив. Дівчина виходить із нори та й 
питає:

— А що, нічого не вилазило? 
А хлопець каже:
— Лізла гадюка, а я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив.
А дівчина йому каже:
— А щоб тебе! Ото ж і є заєць! Ну, гляди ж, я ще раз піду; 

та як буде хто виходити й казатиме, що тут немає золотого 
зайця, то ти не вір, а хапай його!

Полізла вона та й жене. Коли виходить стара баба та й 
питає того парубка:

— Що ти, сину, тут шукаєш? 
А він їй каже:
— Золотого зайця. 
Вона йому каже:
— Де б він узявся: тут його немає!
Сказала та й пішла. Коли це виходить  дівка та й питає 

його:
— А що, немає зайця? Ніхто з нори не виходив? 
Він каже:
— Виходила баба стара та спитала мене, що я тут шукаю, 

а я сказав, що золотого зайця. А вона каже, що тут його 
немає, то я її і відпустив.

Тоді дівчина каже:
— Чому ти не зловив? Ото ж і є заєць! Ну, тепер більше 

ніде його не піймаєш, хіба я стану зайцем, а ти мене прине
сеш змії та покладеш на стілець, тільки не віддавай їй у 
руки, бо як віддаси, то вона пізнає та розірве і тебе, і мене.

От вона так і зробила: стала золотим зайцем, хлопець 
приніс того зайця, поклав його на стілець та й каже змії:

— Нате ж вам зайця! 
Вона каже:
— Добре, іди! 
Він пішов.
А змія тільки з хати, а заєць знову став дівчиною. Почали 

вони вдвох тікати. Коли це змія побачила, що то не заєць 
був, а її дочка, та послала в погоню свого чоловіка. Змій 
біжить за ни  ми: коли вони чують — аж стугонить земля... 
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Тоді дівка каже:
— Оце вже змій за нами біжить! Я стану пшеницею, а ти — 

дідом  і  будеш стерегти мене. Як змій буде питати тебе, чи не 
бачив парубка й дівки, то ти скажеш, що бачив тоді, як цю 
пшеницю сіяли.

Коли це змій летить та й питає того діда:
— Чи не бачив, тут не йшли парубок із дівкою? 
А він каже:
— Ішли. 
— Давно ж вони йшли?
— Тоді, як оцю пшеницю сіяли. 
— Цю пшеницю вже пора косити, а їх учора не стало.
Та й повернувся назад. Зміїна дочка стала знову людиною, 

а дід  — парубком, та давай тікати.
Прилітає змій додому. Змія його питає:
— А що, не догнав? І нікого не зустрічав на дорозі? 
А він каже:
— Ні! Зустрічав тільки діда, який стеріг пшеницю, а я 

його запитав, чи не бачив він парубка з дівчиною. А він 
каже, що вони йшли тоді, як оцю пшеницю сіяли, але ж та 
пшениця така, що пора косити, то я і повернувся.

Тоді змія йому й каже:
— Чому ти того діда й ту пшеницю не розірвав? То були 

вони! Біжи за ними й розірви!
Летить змій. Коли втікачі чують, що земля реве, так дівка 

каже:
— Ой, летить знову! Стану я монастирем, таким старим, 

що отот розвалиться,  а ти — ченцем; та як буде він тебе 
питати, чи не бачив такихто,  скажеш: «Бачив тоді, як оцей 
монастир будували».

Коли це летить змій та й питає того ченця:
— Чи не бачив,  не йшли тут парубок і дівка? 
А він каже:
— Я їх бачив тоді, як оцей монастир будували. 
А змій каже йому:
— Їх учора не стало, а монастир уже років сто як збудували.
Сказав це та й повернувся назад.
Приходить додому та й розказує змії:
— Бачив одного ченця, коло монастиря ходив; як я його 

запитав, чи не бачив такихто, то він відповів: «Бачив тоді, 
як оцей монастир будували».
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Тоді вона йому й каже:
— Чому ти не роздер того ченця й монастир не розвалив? 

То ж вони! Тепер я сама побіжу за ними!
Ото біжить... Коли втікачі чують — земля реве й гаряча. 

Дівчина тоді каже хлопцеві:
— Отепер ми пропали: уже сама біжить! Я тебе зроблю річ

кою, а сама стану окунем.
Прибігла змія та й каже до тієї річки:
— А що, утекли?
Стала вона щукою та й давай ловити окуня: тільки хоче 

його вхопити, а він повернеться гострим пір’ям до неї, то 
вона й не візьме його. Ловила, ловила, але не зловила та й 
надумала всю воду з річки випити. Стала пити: пилапила, 
випила багато та й лопнула.

Тоді та дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що 
був річкою:

— Тепер уже не бійся! Ходімо до твоєї господи; як ти 
зайдеш у хату, то гляди: усіх поцілуєш, тільки дядькової 
дитини не цілуй, бо як поцілуєш її, то забудеш про мене. А я 
поки наймусь у цьому селі в когонебудь.

Ото він прийшов у хату, з усіма поздоровкався та й думає 
собі: «Як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною? 
Таж вони подумають щось погане про мене». Поцілував і 
дитину дядькову. Як поцілував — так і забув про ту дівку.

Ото побув парубок пів року та й задумав женитися. Забув 
він про ту дівчину, що його врятувала від змії, з іншою 
заручився.

От перед весіллям, увечері, кличуть на шишки молодиць. 
Прикликали й ту дівку, що він із нею втікав, — хоча ніхто й 
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не знав, що воно за дівка. Стали ліпити шишки; та дівка злі
пила з тіста голуба й голубку та й пустила додолу, а вони 
ожили. Голубка й почала говорити до голуба:

— А ти забув, як я за тебе луг викорчовувала й там пшеницю 
сіяла, а з тієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс?

А голуб каже:
— Забув, забув!
Потім знову голубка каже:
— А ти забув, як я за тебе гору розкопувала й туди Дніпро 

пустила, щоб човни ходили до комор і щоб ти пшеницю про
давав?

А він каже:
— Забув, забув!
Потім знову голубка каже:
— А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем? Ти 

й мене забув?
А голуб каже:
— Забув, забув!
Тоді парубок згадав про ту дівку, що голубів зробила, та й 

оженився з нею. І тепер живе добре.

Яйце входить до складу багатьох страв. Цей продукт насичений 
поживними речовинами: він містить багато білка та різних вітамінів. 

• Розкажіть, які страви можна приготувати з яєць.  

У міфах ідеться про те, що з яйця постає світ. Для 
українського народу  велике значення має великоднє яйце (писанка, 
крашанка). Слово райце походить від іменника рай. Най простіший 
зв’язок яйця з раєм можна пояснити через по дібну сполуку слів 
райвирій, оскільки птахи відлітають у вирій, то зрозуміло, що яй 
церайце — це яйце з вирію (райських теплих країв). 

1.	 Жайворонок і миша посварилися через
А яйцерайце
Б паляницю

В зернину
Г	 окуня

2.	 Слова  «Добрий козак усе по волі ходить»  належать
А орлові
Б	 парубкові

В чоловікові 
Г жайворонку 

Розвиваємо компетентності

До речі
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3.	 Парубка рятує 
А орел
Б жайворонок

В дівчиназмія
Г золотий заєць

4.	 Що спільне, а що відмінне мають казка та міф?
5.	 Чи варта одна зернинка війни? Яка риса вдачі стала причи

ною ворожнечі?
6.	 Коли орел попросив чоловіка зарізати бугая, то він відповів: 

«Більше пропало — нехай і це пропадає!» Чи не вважаєте ви 
вчинки чоловіка легковажними? 

7.	 Які звірі й птахи є героями казки? Коротко охарактеризуйте їх.
8.	 Згадайте, які події в казці мають трикратний повтор.
9.	 Хто в казці більш кмітливий — тварини чи люди? Чому народ 

у казці наділив надприродними силами не людей, а тварин?
10.	 Згадайте, які фантастичні елементи є в казці.

11.	 Поміркуйте над значенням слова райце. Чому казка має 
назву «Яйцерайце»?

12.	 «Театр перед мікрофоном». Знайдіть проілюстровані фраг 
менти казки «Яйцерайце» й виразно прочитайте їх за ро
лями. 

1. Поділіть казку «Яйцерайце» на 5–6 частин (за змістом). 
Доберіть до кожної з них заголовок і запишіть у зошит. 

2.	 Прочитайте народну казку «Летючий корабель».

ЛЕТЮЧИЙ  КОРАБЕЛЬ

Були собі дід і баба, а в них було три сини: два розумних, 
а третій дурний. Розумних же вони й жалують, баба їм щоне
ділі білі сорочки дає, а дурника всі лають, сміються з нього, 
а він, знай, на печі в просі сидить у чорній сорочці. Як дадуть, 
то і їсть, а ні, то він і голодує. Аж ось пройшла чутка, що так і 
так: виданий такий царський наказ, щоб зібралися до царя всі 
на обід, і хто змайструє такий корабель, щоб літав, і прилетить 
на ньому, за того цар дочку віддасть. Розумні брати й радяться:

— Піти б, може, там наше щастя закотилося! 
Порадилися, просяться в батька та в матері:
— Підемо ми, — кажуть, — до царя на обід: загубити — 

нічого не загубимо, а може, там наше щастя закотилося!
Батько їх умовляє, мати їх умовляє... Ні!
— Підемо, та й годі! Благословіть нас на дорогу.
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Старі, нічого робити, поблагословили їх на дорогу, баба 
дала їм білих паляниць, спекла порося, пішли вони.

А дурень сидить на печі та й собі проситься:
— Піду і я туди, куди брати пішли!
— Куди ти, дурню, підеш? — каже мати. — Десь тебе й вовки 

з’їдять!
— Ні, — каже, — не з’їдять. Піду!
Старі з нього спершу сміялися,     а то   ді давай лаяти. Так 

ні! Вони бачать, що з дурнем, мовляв, нічого не зробиш, та 
й кажуть:

— Ну йди, та щоб уже й не вертався й щоб не признавався, 
що ти наш син!

Баба дала йому торбу, поклала ту  ди чорного черствого 
хліба, пляшку во  ди дала й випровадила з дому. Він і пі  шов. 
Іде та й іде, коли зу ст річає на дорозі діда: такий сивий, бо  рода 
біла, аж до пояса!

— Здорові, діду!
— Здоров, сину!
— Куди йдете, діду? 
А той каже:
— Ходжу по світу, з біди людей виручаю. А ти куди?
— 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 хто його знає, — каже, — 

чого! Загубити — не загуб лю, а мо   
же, там моє щастя закотилося.

— Сідай же, — каже дід, — та 
спочинеш трохи, пополуд нуємо. 
Виймай, що там у тебе в торбі!

— Е, дідусю, немає тут нічого, 
лише черствий хліб, що ви й не 
вкусите.

— Нічого, виймай!
От дурень виймає, аж із того 

чорного хліба та такі стали паля
ниці білі, що він ніколи й не їв 
таких: сказано, як у панів!
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Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі та й 
каже:

— Ну, слухай, сину: іди ж тепер у ліс, та підійди до дере
ва, та й удар сокирою в дерево, а сам мерщій падай ниць і 
лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді тобі корабель збу
дується, а ти сідай на нього й лети, куди тобі треба, тільки по 
дорозі бери, кого б там не стрів.

Дурень подякував дідові — і розпрощалися. Дід пішов 
своєю дорогою, а дурень пішов у ліс.

От він увійшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув соки
рою, упав ниць і заснув. Спав, спав... Коли це чує — хтось 
його будить:

— Уставай, уже твоє щастя поспіло, уставай!
Дурень прокинувся, коли гляне — аж стоїть корабель: 

сам золотий, щогли срібні, а па  руси шовкові так і понадима
лися — тільки летіти! От він, не  довго думаючи, сів на кора
бель, той знявся й полетів. Як полетів він нижче неба, вище 
землі, оком не змигнеш!

Летівлетів, коли дивиться: припав чоловік на шляху до 
землі вухом і слухає. Він і гукнув:

— Здорові, дядьку!
— Здоров, небоже!
— Що ви робите?
— Слухаю, — каже, — чи вже позбиралися до царя на обід 

люди.
— А хіба ви туди йдете?
— Туди.
— Сідайте зі мною, я вас підвезу. 
Слухало сів. Полетіли. Ле  ті лилетіли, коли дивлять ся: 

шляхом іде чоловік, одна нога за вухо прив’язана, а на одній 
скаче.

— Здорові, дядьку!
— Здоров, небоже!
— Чого ви на одній нозі скачете?
— Того, — каже, — що коли б я відв’язав другу, то за одним 

ступнем увесь би світ переступив, а я не хочу.
— Куди ж ви йдете?
— До царя на обід.
— Сідайте з нами.
— Добре.
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Скороход сів. Знову полеті
ли. Летілилетіли, коли див
ляться: на дорозі стрілець сто
їть і прицілюється з лука, а ніде 
не видно ні птиці, нічого.

Дурень 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?
— Е, — каже, — там за сто 

миль сидить на сухій грушці!
— Сідайте з нами! 
Стрілець і сів. Полетіли. Ле 

тілилетіли, коли дивляться: іде 
чоловік і несе за спиною повний 
мішок хліба.

— Здорові, дядьку!
— Здоров!
— Куди ви йдете?
— Іду, — каже, — добувати на обід хліб.
— Та у вас і так повний мішок!
— Що тут цього хліба? Мені й на один раз поснідати не стане.
— Сідайте з нами!
— Добре.
Сів і Об’їдайло. Полетіли. Лeтілилетіли, коли дивляться: 

ходить чоловік коло озера, мов чогось шукає.
— Здорові, дядьку!
— Здоров!
— Чого ви тут ходите?
— Пити, — каже, — хочеться, та ніяк води не знайду.
— Та перед вами ж цілісіньке озеро. Чому ви не п’єте?
— Е, що тут цієї води? Мені й на один ковток не стане.
— Так сідайте з нами!
— Добре.
Обпивайло сів. Полетіли. Ле  ті лилетіли, коли  глянули  — 

аж іде чоловік у село й несе куль со  ломи.
— Здорові, дядьку. Куди це ви несете солому?

В. Бритвин. Ілюстрація 
до казки «Летючий 

корабель»
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— У село, — каже.
— Ото! Хіба в селі немає со 

ломи?
— Є, — говорить, — та не така!
— А хіба це яка?
— А така, — каже, — що хоч  яке 

спекотне літо було б, а тіль   ки роз
кидай цю солому, то зараз де не 
візьметься мороз і сніг.

— Сідайте з нами!
Морозко сів. І полетіли далі. 

Летілилетіли, коли дивляться: іде 
чоловік у ліс і несe в’язку дров за 
плечима.

— Здорові, дядьку!
— Здоров!
— Куди ви дрова несете?
— У ліс.
— Ото! Хіба в лісі немає дров?
— Чому немає? Є, та не такі.
— А які ж?
— Там, — каже, — прості, а це такі, що як тільки розки

дав їх, так зараз де не візьметься військо перед тобою!
— Сідайте з нами!
І той згодився, сів і полетіли.
Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на 

обід. А там серед двору столи понаставлені, понакривані, 
бочки меду повикочувані: пий, душе, їж, душе, чого заба
жаєш! А людей, сказано, пів царства зійшлося: і старі, і малі, 
і пани багаті, і старці вбогі, як на ярмарку. Дурень прилетів 
із товариством на тому кораблі, спустився в царя перед 
вікнами, повиходили вони з корабля та й пішли обідати.

Цар дивиться у вікно — аж хтось прилетів на золотому 
кораблі. Він лакеєві й каже:

— Піди спитай, хто там на золотому кораблі прилетів!
Лакей пішов, подивився, приходить до царя:
— Якась, — каже, — мужва обідрана!
Цар не вірить:
— Як можна, щоб мужики на золотому кораб лі прилетіли? 

Ти, мабуть, не допитався!

В. Бритвин. Ілюстрація 
до казки «Летючий 

корабель»
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Узяв та й пішов сам поміж людьми.
— Хто, — питає, — на цьому кораблі прилетів? 
Дурень виступив:
— Я! 
Цар як подивився, що в нього свиточка — латка на 

латці, штанці — коліна повилазили, то аж за голову взяв
ся: «Яктаки, щоб я свою дитину та за такого хлопа від
дав?!»

Що ж його робити? І давай йому загадки загадувати.
— Піди, — каже до лакея, — скажи йому, що хоч він і на 

кораблі прилетів, а як не добуде води живлющої та цілю
щої, поки люди пообідають, то царівни не віддам. То оце мій 
меч — а його голова з плеч!

Лакей і пішов.
А Слухало підслухав, що цар казав, та й розказав дурневі. 

Дурень сидить на лаві (такі лави кругом столів пороблено) та 
й журиться: не їсть, не п’є.

— Чому ти, — питає Скороход, — не їси?
— Де вже мені їсти! І в пельку не лізе. 
І розказав:
— Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув 

води живлющої та цілющої... Як я її добуду?
— Не журися! Я тобі дістану!
— Ну, гляди!
Приходить лакей, дає йому царський наказ, а він уже 

давно знає, як і що.
— Скажи, — говорить, — що принесу! 

В. Бритвин. Ілюстрація  до казки «Летючий  корабель»
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От лакей і пішов.
А Скороход відв’язав ногу від вуха та як махнув — так в 

одну мить і набрав води живлющої та цілющої. Набрав, уто
мився. «Ще, — думає,  — поки обід, вернуся, а тепер сяду 
під млином, відпочину трохи».

Сів та й заснув. Люди вже обід закінчують, а його немає. 
Дурень сидить ні живий ні мертвий. «Пропав!» — думає.

Слухало приставив до землі вухо — давай слухати. Слу 
хав  слухав, а тоді каже:

— Під млином спить, вражий син!
— Що ж ми будемо тепер робити? — каже дурень. — Як би 

його розбудити?
А Стрілець каже:
— Не бійся: я розбуджу!
От як нап’яв лук, як стрельне — як торохне стріла в млин, 

аж тріски полетіли! Скороход прокинувся — мерщій туди! 
Люди обід тільки що закінчують, а він приносить ту воду.

Цар — що робити? — та й загадує другу загадку:
— Як із’їсть зі своїм товариством за одним разом шість пар 

волів смажених і сорок печей хліба, тоді віддам свою дитину 
за нього, а не з’їсть, то оце мій меч — а його голова з плеч!

Слухало підслухав і розказав дурневі.
— Що ж мені тепер робити?  

Я і одного хліба не з’їм! — каже дурень.
Та знову зажурився — аж 

плаче. А Об’ї дайло й каже:
— Не плач, я за вас усіх поїм, 

ще й мало буде! 
Приходить лакей: так і так.
— Добре, — каже, — нехай 

да    ють!
От засмажили дванадцять би 

ків, напекли сорок печей хліба. 
Об’ї дай ло як почав їсти — усе 
дочиста поїв і ще просить. 

— Ех, — каже, — мало! Хоч 
би ще трошки дали!..

Цар бачить, що нічого не 
вдіє, — знову загадав загадку: 
щоб випив одним духом сорок 
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сорокових кухлів води та сорок сорокових кухлів меду. А не 
вип’є, то оце меч — а його голова  з плеч!

Слухало підслухав — розказав. Ду  рень плаче.
— Не плач! — каже Обпивайло. — Я сам вип’ю, ще й 

мало буде! 
От принесли їм по сорок сорокових кухлів води та меду. 

Обпивайло як узявся пити — усі до краплі випив ще й під
сміюється:

— Ех, — каже, — мало! Хоч би ще трохи  — ще б випив!
Цар бачить, що нічого не вдіє, та й думає: «Треба його, вра

жого сина, зі світу звести, а то він мою дитину занапастить!» 
От і посилає до дурня лакея:

— Піди скажи, що сказав цар, щоб він перед вінчанням у 
баню сходив. 

А другому лакеєві загадує, щоб ба   ню чавунну натопили: 
«Так він, сякийтакий, підсмажиться!»

Грубник натопив баню — так і пашить: самого чорта можна 
підсмажити!

От іде дурень у баню, а за ним слідом іде Морозко із соло
мою. Тільки що ввійшли в баню — аж такий жар, що не 
можна витримати! Морозко розкинув солому — і відразу так 
стало холодно, що дурень насилу облився, і швидко на піч, та 
заснув, бо намерзсятаки добре.

Уранці відчиняють баню, думають: тільки з нього попі
лець зостався!.. Аж він лежить на печі! Вони його розбудили.

— Оце, — каже, — як я 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 засмутив
ся дуже: що його  робити?  Думавдумав, думавдумав...

— Ну, — каже, — як дістане мені на ранок полк війська,  
то вже віддам свою дочку за нього, а не дістане, то оце мій 
меч — а його голова з плеч!

А сам думає: «Де простому мужикові полк війська до 
бути? Я цар, та й то!..»

От і дав наказ.
Слухало ж 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 із біди й 

тепер виручіть, а то пропав я на світі.
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— Не плач, — каже той, що ніс дрова, — я тебе виручу. 
Приходить слуга:
— Казав цар, що як поставиш завтра на ранок цілий полк 

війська, тоді твоєю буде царівна!
— Добре, зроблю! — каже дурень. — Тільки скажи цареві: 

як не віддасть ще й тепер, то я на нього війною піду та силою 
царівну візьму.

Уночі повів товариш дурня в поле й поніс із 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 набралося. Господи! На ранок прокидається цар — 
аж чує: грають. Він запитує:

— Що там так рано грає?
— То, — кажуть, — той своє військо муштрує, що на зо 

ло то му ко раблі прилетів.
Цар тоді побачив, що ні  чого не вдіє, і звелів його покли

кати до себе.
Приходить лакей, просить. А ду     рень такий став, що його й 

не впізнаєш: одежа на ньому так і сяє, шапочка зо  лота, а сам 
та  кий гарний, що й не сказати! Веде він своє військо, сам на 
вороному коні попереду, а за ним старшина. Підступив під 
палац.

— Стій! — крикнув.
Військо в лаву стало — як перемите! Він пішов у па  лац. 

Цар його обіймає, цілує:

В. Бритвин.  Ілюстрація  до казки  «Летючий  корабель»
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— Сідай, мій зятю любий!
Вийшла й царівна. Як по  бачила — аж засміялася: який 

у неї гарний чоловік буде!
От їх швиденько й повінчали, такий бенкет задали, що аж 

до неба дим пішов!

Справжні летючі кораблі було створено не так давно, як для істо
рії людства, у другій половині ХVІІІ ст. Це була… повітряна куля. 

• Знайдіть у мережі «Інтернет» відомості про те, хто її винай
шов, який вона мала вигляд та як пересувалася в повітрі. 

1.	 Словами «...в нього свиточка — латка на латці, штанці — ко
ліна повилазили» описано

А Стрільця
Б Слухала
В дурня
Г діда

2.	 Кілька разів у казці «Летючий корабель» повторюється ви
слів

А «Військо в лаву стало — як перемите!» 
Б «Дурень сидить на лаві та й журиться...» 
В «— То оце мій меч — а його голова з плеч!»
Г «— ...я за вас усіх поїм, ще й мало буде!»

3.	 Установіть відповідність. 

Герой	твору Вчинок

1 дід
2 ду рень
3 Мо роз ко
4 Ско ро ход  
 

А пе рет во рює чорний хліб на бі лі 
  па ля ни ці 
Б пе рет во рює в’яз ку дров на вій сько 
В до бу ває жив лю щу й ці лю щу во ду
Г охо лод жує со ло мою га ря чу ба ню 
Д ве де своє вій сько до ца ря

4.	 Казка «Летючий корабель» про звірів, побутова чи фантас
тична? Чому ви так  вважаєте?

Розвиваємо компетентності
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5.	 Чому, на вашу думку, дід і баба наказали дурню, щоб нікому 
не признавався, що він їхній син? Як така поведінка їх ха
рактеризує?

6.	 Які вчинки царя свідчать про те, що він нечесна людина?
7.	 Якому герою найбільше симпатизує народ (оповідач)? Із 

чого це видно?
8.	 Чи потрібний був царю летючий корабель? Чому, на вашу 

думку, він вирішив віддати свою дочку за власника летючого 
корабля?

9.	 Як ви вважаєте, чому казки закінчуються перемогою добра 
над злом?

10.	 Які фрагменти казки фантастичні? Які чарівні предмети є в ній?

11.	 Прочитавши казку, визначте, яким був головний герой на 
початку твору та наприкінці. Які події вплинули на ці зміни? 
Чи може людина так змінитися в реальному житті? А які риси 
характеру ви б хотіли змінити? Напишіть (5–6 речень).

12.	 Гра «Словесний фоторобот». Складіть словесний порт рет 
Стрільця, Слухала, Об’їдайла, Обпивайла, Скорохода та 
Морозка. Для цього доберіть і запишіть по три–п’ять слів, 
що передають яскраві ознаки цих казкових героїв. Запро
понуйте свої фотороботи однокласникам та однокласницям 
для впізнавання.

1.	 Законспектуйте правила зі  статті «Виразне читання про
зових творів»  (с. 45) у зошит.

2. Підготуйтеся до виразного читання казки «Летючий кора
бель» за ролями.

Подумайте й розкажіть 

• Що таке народна казка, дійова особа й алегорія?
• Яка народна казка вам найбільше сподобалася?
• Назвіть своїх улюблених казкових героїв і героїнь.
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Про що ви дізнаєтеся?

•	 Що таке літературна казка?
• Хто може бути дійовими особами в літературних казках?  

Окрім народних казок, є і такі, що створюють письменни
ки або письменниці. Такі твори називають літературними, 
у яких за основу взято народні сюжети. Такими є казки зі 
збірки І. Франка «Коли ще звірі говорили», одну з яких  
(«Фарбований Лис») ви обов’язково прочитаєте.

Як і в народних казках, дійовими особами в літературних 
казках є люди, тварини й рослини. Проте ці твори мають і 
свої особливості. Народні казки побутують в усній формі, а лі 
тературні — у писемній, тому вони незмінні, не мають різних 
варіантів, як у фольклорі. Літературна казка може бути як 
прозовою, так і віршованою.

Літературна	казка

Літератýрна кáзка — це авторський художній твір у прозовій чи 
віршованій формі, заснований на фольклорних джерелах, але 
може бути й цілком оригінальний. За основу казки взято вигадані, 
фантастичні події. Кінцівка є переважно оптимістичною: добро пе 
ремагає зло.

У початкових класах ви вже читали казки літературного по 
ходження Сашка Дерманського, Анатолія Дімарова, Редьярда 
Кіплінга, Джанні Родарі.

До визнаних казкарів, окрім І. Франка, належать Леся 
Ук  раїнка, В. Симоненко, Вс. Нестайко, Г. К. Андерсен, 
Ш. Пер ро, брати Грімм та ін.

Ви, напевно, читали всесвітньо відомі казки «По   пелюшка», 
«Кіт у чоботях», «Дюймовочка», «Снігова Коро  лева», «Гидке 
каченя», «ХлопчикМізинчик». За мотивами цих казок знято 
багато кіно і  мультфільмів.

Ми пропонуємо вам прочитати літературні казки україн
ських авторів. Вони посвоєму чарівні та захопливі. Тож читай
те й насолоджуйтеся!

ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА

Теорія літератури
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ІВАН  ФРАНКО 
 (1856–1916)

Іван Франко народився 27 серпня 1856 р. в с. Нагуєвичах, 
що неподалік від м. Львова. Його родина, як на ті часи, була 
досить заможною. Батько працював сільським ковалем. Мати 
походила із шляхетського роду, знала багато народних пісень, 
що впливало на формування Івана як майбутнього письмен
ника.

Спочатку хлопець навчався в початковій школі сусіднього 
села, яку вважали кращою, ніж у Нагуєвичах. Він був дуже 
здібним: за два роки навчився читати українською, німець
кою та польською мовами (до речі, українською навчився 
читати за десять днів!).

Згодом Іван здобував освіту в так званій «нормальній» 
шко  лі Дрогобича, а потім — у Дрогобицькій гімназії. Навчан
ня в цих закладах було марудним1: талановитий сільський 
хлопчик із Нагуєвичів постійно зазнавав знущань від своїх 
учителів, адже ті ставилися з повагою лише до дітей із дуже 
заможних і відомих родин. Незважаючи на це, Іван за під
сумками навчального року виявився найкращим учнем. І не  
дивно, адже він мав феноменальну2 пам’ять: «Пам’ять у 
мене була така, що лекцію з історії, котру вчитель цілу годи
ну говорив, я міг опісля продиктувати майже слово в слово!» 
З його успіхів особливо тішився батько. Про нагородження 
за успіхи в навчанні (на святковій лінійці) письменник зга
дував: «Я не бачив його, а тільки коли мене викликали пер
шого, щоб одержати нагороду, то я почув, що він голосно 
заплакав». А через два місяці в дев’ятирічного Івана батька 
не стало…

Щоб утримувати родину із чотирма дітьми й господарство, 
мати вимушена була вдруге вийти заміж. Вітчим виявився 

1 Ма руд ний — не ці ка вий, нуд ний. 
2 Фе но ме наль ний — ви нят ко вий, рід кіс ний. 
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доброю людиною, він сприяв тому, щоб хлопець продовжував 
навчання. 

Як і в «нормальній» школі, у Дрогобицькій гімназії Іван 
також став найкращим учнем. У цей час (йому було шіст
надцять років) померла мати. Щоб хоч якось заробляти на 
прожиття, він давав однокласникам із багатших родин плат
ні уроки з математики, іноземної мови й історії. А ще одно
класники згадували, що І. Франко писав за них твори, усі вони 
були змістовними й різними, хоча й на одну тему. А вчи
тель дивувався, як швидко та суттєво підвищувалася гра
мотність у класі.

Навчаючись у гімназії, Іван зібрав чималу бібліотеку — 
майже п’ятсот книжок, захопився фольклором. Спочатку 
пісні записував від матері, далі — там, де тільки випадала 
нагода. Уже незабаром уклав два великі зошити записів — 
майже вісімсот творів!

У дев’ятнадцятирічному віці хлопець вступив на філософ
ський факультет Львівського університету. Як талановитого 
й успішного студента, його звільнили від плати за навчання, 
призначили заохочувальну стипендію1. Згодом І. Франко 
продовжив навчання в Чернівецькому університеті, а у Відні 
захистив наукову роботу, здобувши ступінь доктора філо
софії.

Особливе місце у творчості письменника посідають його 
твори для дітей. Дуже популярна в маленьких читачів і  
читачок його збірка казок «Коли ще звірі говорили». До неї 
ввійшли такі казки, як «Фарбований Лис», «Осел і Лев», 
«Як Лисиця сама себе перехитрила», «Лисичка і Журавель» 
та ін. У казках майстерно змальовано риси тварин: хитрість 
лисиці, упертість осла чи незграбність ведмедя. Одну з них 
ви незабаром прочитаєте. А хто зацікавився дитинством  
І. Франка, той може більше про нього дізнатися з автобіо
графічних2 оповідань письменника «У кузні», «Малий Ми 
рон», «Олівець».

1  Сти пен дія — ре гу ляр на гро шо ва до по мо га. 
2 Ав то бі ог ра фіч ний — твір, у яко му пись мен ник/письменниця роз по ві

дає про по дії сво го жит тя. 
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ФАРБОВАНИЙ  ЛИС

Жив  собі  в  однім  лісі  Лис  Ми кита, хитрийпрехитрий.  
Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, 
наставляли на нього заліза1 або підкидали йому затруєного 
м’яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита 
кпив2 собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх 
товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови — чи то до 
курника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадливі
шого та спритнішого злодія над нього. Дійшло до того, що 
він не раз у білий день вибирався на полювання й ніколи не 
повертався з порожніми руками.

Се незвичайне щастя й та його хитрість зробили Лиса 
страшенно гордим. Йому здавалося, що немає нічого немож
ливого для нього.

— Що ви собі думаєте! — величався він перед своїми това
ришами. — Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду 
до міста й просто з торговиці курку вкраду.

— Ет, іди, не говори дурниць! — уговкували його товариші.
— Що, дурниць? Ось побачите! — решетився3 Лис.
— Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях 

ходять, то вже хіба б ти перекинувся на блоху, щоб тебе не 
побачили й не роздерли.

— От же побачите: і на 
блоху не  перекинуся, і не 
роздеруть мене! — товк своє 
Лис і поклав собі міцно 
зараз завтра, у сам торговий 
день, побігти до міста та з 
торговиці вхопити курку.

Але сим разом бідний 
Ми  кита таки перечислив
ся4. По  між коноплі та куку
рудзи він заліз безпечно аж 
до пе  редмістя; огородами, 

1 За лізо — тут: пас тка.
2 Кпити — глу зу ва ти, нас мі ха ти ся.
3 Ре шетити ся — тут: вих ва ляти ся.
4 Перечислитися — тут: прорахуватися.
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пе  ре    скакуючи плоти та ховаючися між яриною1, дістався аж 
до середмістя. Але тут біда! Треба було хоч на коротку хвиль
ку вискочити на вулицю, збігати на торговицю та повернути
ся назад. А на вулиці й на торговиці крик, шум, гармидер, 
вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, 
свині квичуть, селяни гойкають — одним словом, клекіт 
такий, якого наш Микита й у сні не бачив, і в гарячці не чував.

Але що діяти! Наважився, то треба кінчити те, що за  чав. 
Посидівши пару годин у бур’яні коло плоту, що притикав до 
вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. По  збувшися пер
шого страху, а надто роздивившися потроху, куди та як най
ліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, Лис Микита набрався 
відваги, розбігся й одним духом скочив через пліт на вули
цю. Вулицею ішло та їхало багато людей, стояла курява. 
Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. 
«От пес, так пес», — думали собі люди. А Микита тому й рад. 
Знітився, скулився та ровом як не чкурне просто на торго
вицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах, 
у кошах і кобелях2 на продаж яйця, масло, свіжі гриби, 
полотно, сім’я, курей, качок та інші такі гарні речі.

Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому настрі
чу біжить пес, з іншого боку надбігає другий, там видить 
третього. Псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, 
хто він, загарчали та як кинуться до нього! Господи, яке 
страхіття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропі: що 
тут робити? Куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у 
найближчі отворені сіни, а із сіней — на подвір’я. Скулився 
тут і роздивляється, куди б то сховатися, а сам наслухає, чи 
не біжать пси. Ого! Чути їх! Уже близько! Бачить Лис, що 
на подвір’ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго дума
ючи, скік у діжку та й сховався.

Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси 
цілою купою, дзявкаючи, гарчачи та нюхаючи.

— Тут він був! Тут він був! Шукайте його! — кричали пе 
редні. 

Ціла юрба кинулася по тісненькому подвір’ї, по всіх за 
кутках, порпають, нюхають, дряпають — Лиса ані сліду не  
має. Кілька разів підходили й до діжі, але негарний за  пах, 

1 Ярина — тут: городина.
2 Ко беля — тор ба.
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який ішов від неї, відганяв їх. Укінці, не знайшовши нічо
го, вони побігли далі. Лис Микита був урятований.

Урятований, але як!
У діжі, що так несподівано стала йому в пригоді, було 

більше як до половини синьої, густо на олії розведеної фарби. 
Бачите, у тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та 
садові лавки.

Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат пар
кану й одразу розвів собі цілу діжу фарби та й поставив її в 
куті на подвір’ї, щоб мав на завтра готову. Ускочивши в сей 
розчин, Лис Микита в першій хвилі занурився в нього з 
головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми 
ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоп
лене у фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, 
трошечки стирчала з неї. Отак він вичекав, поки минула 
страшна небезпека. Серце в бідолахи билося сильно, голод 
крутив кишки, запах олії майже душив його, але що було 
діяти! Слава богу, що живий! Та й то ще хто знає, що буде. 
Ану ж надійде господар бочки та застане його тут?

Але й на се не було ради. Майже вмираючи зі страху, бідний 
Лис Микита мусив сидіти у фарбі тихо аж до вечора, знаючи 
добре, що якби тепер у такім строї1 з’явився на вулиці, то вже 
не пси, а люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж 
коли смерклося, Лис Микита прожогом вискочив зі своєї 
незвичайної купелі, перебіг вулицю й, не спостережений ніким, 
ускочив до садка, а звідси бур’янами, через плоти, через ка 

1  Стрій — убрання.
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пусти та кукурудзи чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним 
сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи та не висохла. 

Уже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу, і то не в 
тім боці, де була його хата, а геть у протилежнім. Був го 
лодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти 
зо дві милі, але на се в нього не ставало вже сили. Тож, під
кріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді 
перепелиці, він ускочив у першуліпшу порожню нору, роз
горнув листя, зарився в ньому з головою і заснув як після 
купелі.

Чи пізно, чи рано встав він на другий день, сього вже в 
книгах не записано, — досить, що, уставши з твердого сну, 
позіх нувши смачно й сплюнувши тричі в той бік, де вчора 
була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим 
звичаєм, виліз із нори. Глипглип! Нюхнюх! Усюди тихо, 
спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. «Саме 
добра пора на полювання!» — подумав. Але в тій хвилі зир
нув на себе:

— Господи! — аж скрикнув неборачисько. — А се що таке? 
З переляку він кинувся тікати, але  сам від себе не вте

чеш! Зупинився та знову придивляється: 
— Та невже се я сам? Невже се моя шерсть, мій хвіст, мої 

ноги? 
Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі! Якийсь дивний і страш

ний звір, синійсиній, з препоганим запахом, покритий не то 
лускою, не то якимись колючими ґудзами1, не то їжаковими 
колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне й 
важке, мов довбня або здоровий ступернак2, і та  кож  колюче.

Став мій Лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, 
обнюхує, пробує обтріпатися — не йде! Пробує обкачатися в 
траві — не йде! Пробує дряпати із себе ту луску пазурами — 
болить, але не пускає! Пробує лизати — не йде! Надбіг до 
калюжі, скочив у воду, щоб обмитися від фарби, — де тобі! 
Фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. 
Роби що хочеш, небоже Микито! 

У тій хвилі де не взявся ВовчикБратик. Він ще вчора був 
добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши не 

1 Ґудз — ґу ля.
2  Сту пер нак — тов кач.
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чуваного синього звіра, усього в колючках і ґудзах, з таким 
здоровенним, мов із міді вилитим, хвостом, він аж завив із 
переляку, а отямившися, як не пішов утікати, — ледве 
хлипає! Подибав1  у лісі Вовчицю, далі Ведмедя, Кабана, Оле
 ня — усі його питають, що з ним, чого так утікає, а він тіль
ки хлипає, баньки витріщив та, знай, тільки 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! Зібралося довкола чимало звірів, заспокою

ють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому 
три жменьки волосся зміж очей та пустила на вітер, щоб 
так і його переполох розвіявся, але, де тобі, усе дарма. Ба 
чачи, що з Вовком непорадна2 година, звірі присудили йти 
їм усім у той бік, де показував Вовк, і подивитися, що там 
таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився 
Лис Микита, зиркнули собі ж та й кинулися врозтіч. Де ж 
пак! Такого звіра ні видано, ні чувано, відколи світ світом і 
ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, 
які кігті та яка його воля?

Хоч і як тяжко турбувався Лис Микита своєю новою подо
бою, а всетаки він добре бачив, яке враження зробила та 
його подоба зразу на Вовка, а отсе тепер і на інших звірів.

«Гей, — подумав собі хитрий Лис, — та се не кепсько, що 
вони мене так бояться! Так можна добре виграти. Стійте, 
лишень, я вам покажу себе!»

І, піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у 
глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової люд
ності. Тим часом гомін про нового нечуваного й страшного 
звіра розійшовся геть по лісі. Усі звірі, що жили в тому лісі, 
хотіли хоч здалека придивитися до нового  гостя, але ніхто 
не смів приступити ближче. А Лис Микита мов і не бачить 
сього, іде собі поважно, мов у глибокій задумі, а прийшовши 
посеред звірячого майдану, сів на тому пеньку, де звичайно 
любив сідати Ведмідь.

Сів і жде. Не минуло й пів години, як довкола майдану 
нагромадилося звірів і птахів видимоневидимо. Усі цікаві 

1 По дибати — зус тріти. 
2 Не по рад ний — тут: ли хий.
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знати, що се за проява, і всі бояться її, ніхто не сміє присту
пити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, 
щоб дати драпака1.

Тоді Лис перший заговорив до них ласкаво:
— Любі мої! Не бійтеся мене! Приступіть ближче, я маю 

вам щось дуже важне сказати.
Але звірі не підходили, і тільки Ведмідь, ледвеледве пе 

реводячи дух, запитав:
— А ти ж хто такий?
— Приступіть ближче, я вам усе розповім, — лагідно й 

солодко го ворив Лис.
Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не 

наважилися.
— Слухайте, любі мої, — говорив Лис Микита, — і тіште

ся! Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної 
глини — придивіться, яка вона блакитна! І, ожививши мене 
своїм духом, мовив: «Звіре Остромисле! У звірячім царстві 
запанував безлад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там 
не певний свойого життя та свойого добра. Іди на землю й будь 
звірячим царем, заводь лад, суди по правді та не допускай 
нікому кривдити моїх звірів!»

Почувши се, звірі аж у долоні сплеснули.
— Ой Господи! Так се ти маєш бути наш добродій, наш цар?
— Так, дітоньки, — поважно мовив Лис Микита.
Нечувана радість запанувала у звірячім царстві. Зараз 

кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей, 
вовки й ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу 
перед нового царя. Сей узяв часточку собі, а решту по спра
ведливості розділив між усіма голодними.

Знову радість, знов оклики зачудування й подяки. От цар! 
От добродій! От премудрий Соломон! Та за таким царем ми 
проживемо віки вічні, мов у бога за дверима!

Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, спра
ведливим і м’якосердним, тим більше, що тепер не потребував 
сам ходити на лови, засідати, мордувати. Усе готове, зарізане, 
навіть обскубане й обпатране приносили йому услужні 
міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно у 
звірів: хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи 
не виграв справи.

1 Дати драпака — утекти.
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Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього: 
хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був 
голодний. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, 
той богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що 
мають такого мудрого, могутнього й ласкавого царя, а надто 
такого не схожого на всіх інших звірів.

І Лис Микита, ставши царем, жив собі, як у бога за двери
ма. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, 
щоби звірі не впізнали, хто він є по правді. Для того він ніко
ли не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався й спав 
тільки на м’якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим 
не зрадити перед своїми міністрами, що він є Лис, а не звір 
Остромисл.

Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він 
став на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той 
день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор 
із лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором 
після великих процесій, обідів і промов на честь царя хор 
виступив і почав співати. Чудо! Ведмеді ревли басом, аж дуби 
тряслися. Вовки витягали соло, аж вухо в’януло. Але як 
молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненьки
ми тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було пере
повнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, 
як задзявкає й собі полисячому!

Господи! Що стало? Усі співаки відразу затихли. Усім 
міністрам і слугам царським одразу мов полуда з очей 
спала. Та се — Лис! Простісінький фарбований Лис! Ще й 
паскудною олійною фарбою фарбований! Тьфу! А ми собі 
думали, що він не знати хто такий! Ах ти, брехуне! Ах ти, 
ошуканче!

І, не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його 
величну мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали 
йому дурити себе, усі кинулися на нещасного Лиса Микиту 
й розірвали його на шматочки. І від того часу пішла припо
відка: коли чоловік повірить фальшивому приятелеві й 
дасть йому добре одуритися, коли який драбуга1 отуманить 
нас, обдере, оббреше й ми робимося хоть дрібку мудрішими 
по  шкоді, то  говоримо: «Е, я то давно знав! Я на нім пізнав
ся, як на фарбованім лисі».

1 Дра буга — тут: прой дис віт.
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Як Лис Микита став царем звірів? Як він керував своїм царством? 
Як у вашому класі вибирали старосту? У який спосіб вибирають 

Президента в Україні?  Поміркуйте, чому для вибору керівника важ
ливий голос кожної людини.

У кожного народу є свої звіріулюбленці. З давніх
давен найбільшу популярність у нас мають вовк, лисиця й ворона, 
про яких складено багато казок, прислів’їв і приказок. Фольклористи 
нараховують 147 прислів’їв і приказок про вовка, 51 — про лисицю 
та 49 — про ворону. Поведінка цих тварин часто нагадує людську 
вдачу, тому, читаючи байки про вовка й лисицю, ми вбачаємо в них 
хижу й хитру людину. Значно меншу популярність має лев (усього 
7 приказок). Чому? Напевно, тому, що він цар звірів в екзотичних 
країнах, а в нас верховодить тваринами ведмідь, про нього народ 
склав 27 прислів’їв і приказок. Серед домашніх тварин народними 
улюбленцями є собака (197 стійких висловів), кінь (150) і свиня (99).

Мова	автора	та	персонажів

Ми вже згадували про мову автора й персонажів, коли йшлося 
про виразне читання (с. 45). У літературних творах розповідь ве 
деться від імені особи, її називають мóвою áвтора, а репліки 
дійових осіб — мóвою  персонáжів (або дійових осіб).

Мову персонажів подають у діалогічній формі: репліки дійових 
осіб чергуються, а перед ними стоять тире. Мова автора менш емо
ційна, це помітно і за змістом, і за використанням розділових знаків 
у кінці речень. У мові персонажів переважає знак оклику (часто 
використовують знак питання), а в авторській розповіді здебільшо
го вживають крапку або три крапки.

Мова автора та мова дійових осіб тісно пов’язані між собою, 
вони постійно чергуються й становлять єдине ціле — художній твір.

Як уже зазначалося раніше, мову автора та персонажів треба 
читати порізному: авторську оповідь читають хоч емоційно й ви 

Розвиваємо компетентності

До речі
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разно, проте стриманіше, аніж мову дійових осіб. Читаючи репліки 
персонажів, треба ніби вживатися в образ, ставати на їхнє місце, 
імітувати їхні прикметні особливості. Наприклад, читаючи слова 
лисиці, потрібно підсолоджувати сказане улесливим тоном, а слова 
вовка чи ведмедя треба передавати зі згрубілістю, зайця — невпев
нено й боязко.

Під час виразного читання не забувайте про основні засоби 
декламації: логічний наголос, темп, силу голосу, тембр звука, дик
цію, паузу й інтонацію.

Мова художніх творів буває двох видів: прозова та віршована.
Прозóва мóва не організована ритмічно, не віршована, вона 

подібна до тієї, якою ми спілкуємося в повсякденні. Прозою написа
ні народні казки «Мудра дівчина», «Летючий корабель», народні 
легенди й перекази, літературна казка І. Франка «Фарбований Лис». 

1.	 Першим побачив фарбованого Лиса Микиту й перелякався
А Ведмідь
Б Вовк

В Кабан
Г Олень

2.	 Мовою персонажа в казці «Фарбований Лис» є речення
А «Усім міністрам і слугам царським одразу мов полуда з 

очей спала».
Б «Але що діяти! Наважився, то треба кінчити те, що за  чав».   
В «А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кігті та 

яка його воля?»
Г «У звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд 

і неспокій».

3.	 Відмінними між народними й літературними казками є
А герої з тваринного світу
Б неймовірні, фантастичні події
В усна й писемна форми побутування
Г чергування слів автора й персонажів

4.	 У чому полягає відмінність між словами автора й персона
жів? Як їх треба читати?

5.	 Які казки вам більше до вподоби: народні чи літературні? 
Чому? Назвіть найвідоміших українських і зарубіжних казкарів.

6.	 Визначте, яке значення фразеологізмів: мов муха в окропі, 
дати драпака, мов у бога за дверима, мов полуда з очей 
спала.

7.	 Назвіть усіх персонажів казки «Фарбований Лис» і поділіть їх 
на головних і другорядних.

8.	 Поділіть казку на частини за змістом, дібравши до них заго
ловки. Запишіть їх у зошит.
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9.	 Кого, крім Лиса Микити, І. Франко висміяв у казці?
10.	 Виберіть прислів’я та приказки, що якнайкраще характери

зують казкового Лиса Микиту.
З лиса лише кожух добрий. 
Лиса вбили — курям радість. 
Лисиця спить, а курей бачить. 
Старого лиса не виведеш із ліса.
Стара лисиця від собак захиститься.
І на хитру лисицю капкан знайдеться.

11.	 Кубування. Виконайте завдання колективно. 
1. Опишіть Лиса Микиту. 
2. Лис Микита — алегоричний образ. Яку людину він вам 

нагадує (риси вдачі, звички, вчинки)?
3. Порівняйте Лиса Микиту з головною героїнею народної 

казки «Лисиця та Рак». Що в них спільного, а що відмінне? 
4. Проаналізуйте поведінку Лиса Микити та мешканців лісу.
5. «Приміряйте» на себе образ Лиса Микити: визначте, яку 

спільну з ним рису ви маєте. 
6. Лісові мешканці наприкінці казки розірвали Лиса Микиту. 

Чи справедливо звірі вчинили? Знайдіть аргументи «за» і 
«проти». 

12.	  Якої помилки припустилася художниця в ілюстрації сцени 
вистрибування Лиса Микити з діжки (с. 79)? Виправте по
милку, словесно домалювавши ілюстрацію.

1. Знайдіть у казці І. Франка «Фарбований Лис» такі слова ав 
тора, які інтонаційно потрібно читати, як мову дійових осіб. 
Випишіть їх у зошит.

2. Порівняйте казку І. Франка «Фарбований Лис» та індійську на 
родну казку «Фарбований шакал», яку ви прочитали на уроках 
зарубіжної літератури. Чим вони подібні, а чим відрізняються?

3. Підготуйтеся до виразного читання уривка, що починається 
й закінчується такими словами: «Сів і жде. Не минуло й пів 
години … Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у 
бога за дверима!»

4.	 Прочитайте казку В. КоролеваСтарого «Мавка Вербинка». 
Випишіть у зошит незрозумілі слова.

Подумайте й розкажіть
• Що таке літературна казка?
• Чи хотіли б ви зіграти Лиса Микиту у виставі?
• Який епізод казки І. Франка «Фарбований Лис» вам найбіль

ше сподобався?
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Василь КоролівСтарий (справжнє прізвище Ко ролів) наро
дився на Полтавщині. Навчався в Полтавській духовній 
семінарії, потім — у Харківському ветеринарному інституті. 

Працював ветеринаром1 і навіть видав дуже популярний 
у той час посібник для лікування тварин. Пізніше займався 
журналістською та видавничою справою.

Через складну політичну ситуацію в країні 1919 р. В. Ко 
ролівСтарий переїхав до Чехословач чини, де провів решту 
свого життя. Саме тут розквітнув його та  лант письменника.

У спадщині митця є багато творів для дітей: роман «Чме
лик», збірка казок «Нечиста сила», п’єсиказки «Русалкажа
  ба», «Лісове свято» та ін. 

Роман «Чмелик» певною мірою — автобіографічний, тобто 
розпові дає про долю самого автора. Цей твір має підзаголовок 
«Навколо сві ту» невипадково, адже в ньому йдеться про долю 
юнака з Полтавщини, який був змушений покинути рідну 
землю й блукати по світу. І хоч йому вдалося влаштуватися в 
Австралії, проте він усе одно повертається в рідну Україну. 
А ось збірка казок «Нечиста сила» побудована на фольклорно
му матеріалі. Одна з казок цієї збірки — «Мавка Вербинка» — 
розповідає про життя лісових тварин і міфічних істот — 
Мавки, Хух, Лісовика та ін. Сподіваємося, що вам буде цікаво 
познайомитися із цими казковими персонажами. 

З	української	міфології

Лісовик — персонаж слов’янської міфології; лісовий дух, уті
лення лісу. Лісовика уявляли як бородатого сірого діда, часто одяг
неного у звірині шкури чи червоний одяг. Очі цього духа зелені й 

1 Ве те ри нар — фа хі вець, який лі кує тва рин. 

ВАСИЛЬ  КОРОЛІВ-СТАРИЙ
(1879–1943) 

До речі
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палають. Вважали, що лісовик не має тіні, улітку ходить лісом, а взим
ку спить у землі. Може лякати людей, які перебувають у лісі, своїм 
сміхом, збивати їх зі шляху, забрати дитину. Покровитель вовків і 
дрібних звірів, випасає зайців та оленів, а ведмеді служать йому як 
охоронці. За народними уявленнями слов’ян, лісовика можна 
задобрити, залишивши для нього частування. 

Мавка — лісова істота української міфології, близька до русал
ки, в образі дівчини з довгим, зеленим, розпущеним волоссям. 
Згідно з народними повір’ями, на мавок перетворюються душі 
утоплениць або дівчаток, померлих без хрещення. Вважають, що 
мавки можуть заманювати хлопців у хащі, де залоскочують їх до 
смерті. 

Хухи — добрі лісові духи в слов’янській міфології. Зовні вони 
схожі на маленьких пухнастих звірків. Давні слов’яни вважали, що 
свої маленькі будинкинори хухи влаштовують між корінням дерев. 
Узимку вони впадають у сплячку аж до весни. Ці міфічні істоти 
мають здатність змінювати забарвлення шерсті залежно від того 
місця, де знаходяться. Вони дуже рідко спілкуються з людьми, а коли 
це роблять, то стають невидимими. Побачити їх можуть тільки 
люди з добрим серцем і світлою душею, які ніколи нікого не обра
жають. Хухи попереджають про небезпеку, що чатує на манд
рівників у лісі (З енциклопедії).

МАВКА  ВЕРБИНКА

У лісі знявся переляк...
Першим вісником прибіг сам не свій — аж мордочка йому 

побіліла — бувалий у бувальцях чорновухий Зайчик. Захе
кав шись, він перебіг лісом і кого тільки зустрів по дорозі, 
перед кожним сідав на задні лапки, передніми витирав вуса, 
відкашлювався й пошепки говорив:

— Біда, братця! Бідаа!.. Бачив я, своїми очима бачив на 
узліссі мисливців, собак і загонщиків... Тисячі, тиисячі йдуть 
сюди... А в кожного по кілька блискучих рушниць... Ріжки 
мідяні, а торбинки величеезні, мов лантухи... А собак! 
А собак! — тисячі!.. Тікай, братця, куди хто!..

Після цих слів він відсапував і летів далі до нової зустрічі. 
Навіть здибавши Лисицю, що вилізла з нори й, приплющив
ши око на сонце, потягувалася зі сну, навіть перед нею спи
нився на мить і гукнув:
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— Біда, братця!.. Мисливці на узліссі!.. Тисячі...
Але ж згадав, що й від самої Лисиці йому так само може 

бути біда, через те чкурнув ще дужче.
Усі мешканці лісу заворушилися...
Хто тікав у поле, хто ховався в нору, хто шукав схованку 

в дуплах або ж біг до очерету, що густо поріс понад болотом.
Аж ось і справді залунав постріл, загавкали ловецькі пси, 

заграли ріжки...
Мавка Вербинка, що вдень ховалася у великому дуплі ста

рої верби над болотом, прокинулася й нашорошила вуха. 
Серце їй болісно стислося. Багато вже разів на своєму віку 
вона чула те собаче гавкання, ріжки, страшні постріли... 
Чула й знала, що багатьом звірам і птицям вони віщують 
смерть. Знала й те, що ще більше буде таких нещасних, котрі 
довгий час конатимуть від ран, зарившись десь під кущами в 
листя. Будуть і такі, що вичуняють, але на все життя зали
шаться каліками.

З її чудових, такого кольору, як фіалки, очей полилися 
блискучі сльози. Вона миттю вискочила з верби й незримо 
побігла, наче полетіла понад землею, до сусіднього великого 
лісу, щоб кликати своїх подружок на поміч.

Ще не добігла вона й до кінця свого лісу, як зачулися вже 
нові постріли.

«Пізно! Буде пізно! — подумала Вербинка з відчаєм. — 
Може, уже там є прибиті, підстрелені, що потребують негай
ної допомоги? А поки я поверну з подругами, у тих бідолаш
них створінь відлетить життя!»

Тоді вона заспівала дзвінким, мов срібним, голоском. 
Вона кликала Хух:

— Біжіть швидше, сестрички, до сусідніх лісів. Кличте 
Мавок: Ясининку, Дубовинку, Вільхівку, Кленівку та Шип
шиночку. Сьогодні в нас буде багато нещасних. Боюся, що 
сама не впораюся...

І тільки вона проказала ті слова, маленькі зелені Хухи 
вже покотили з лісу, мов перекотиполе, у різних напря
мах. А Вербинка узліссям полинула назад, щоб бути позад 
мисливців, бо там вона сподівалася найшвидше знайти пора
нених і конаючих.

Вона пролетіла повз молодих і старих панів, одягнених 
у мисливські вбрання та зелені брилі. Пролітаючи навпро
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стець, черкнулася об одного пса, що мало її не вкусив, бо по 
чув, як запахло біля нього її довге синє волосся. Далі проли
нула над лісниковою хаткою, де вона так часто бувала. Там 
жив добрий лісник, що ніколи не ображав звірів, поважав 
Лісовика, жалів і малих Хух, а її, Мавку, дуже любив. Навіть 
часом ставив для неї на пеньку в мисочці молочну кашку.

Тепер лісникова хата була порожня. Самого ж лісника 
Вербинка вгледіла попереду мисливців із рушницею напо
готові та двома псами.

Вона чула, як знову вибухнули постріли, як жалібно 
заскиглив підбитий Зайчик. «Князю! Князю!» — кричав він, 
немовби просив його пожаліти. Чула нові й нові постріли та 
почала уважно шукати під кущами.

Під старим, спорохнявілим дубом її спіткав Лісовик. Він 
був сумний та роздратований. Його блакитні очі палали, як 
сині вогники в печі, кулаки було затято так, що аж довгі 
кігті впивалися в руки.

— Доню! — тихо озвався він до неї. — Поклич собі допо
могу. Буде багато лиха.

— Я вже покликала, тату. Послала Хух.
— То й добре. Не гай же часу... Ой, нароблять сьогодні ті 

безбожники великого нещастя... Багато їх, багато... Я тим 
часом піду попередити Водяника та Русалок. Може, хтось 
забіжить до води помирати...

Він сперся на свою сукувату патерицю й тихо посунув до 
болота.

А Мавка Вербинка вже вгледіла пораненого Зайчика. 
Закопавшись у мох, його тільце нервово здригалося. Тільки 
по тому можна було визначити, що він ще живий. Вербинка 
обережно підважила мох. Наполоханий Зайчик аж напнув
ся з останніх сил, щоб утікати, але, поглянувши каламут
ними очима, побачив Вербинку й тихо застогнав:

— Убили, убили мене, сестричко Вербинко!..
— Куди ж тебе поранено, Зайчику? — спитала вона.
Зайчикові було перебито задню ніжку й прострелено бік. 

Вербинка швиденько знайшла чисту, суху порхавку, при
трусила йому рани, на ніжку намотала лист подорожника й 
обв’я зала плискуватою, мов бинда1, травинкою. Потім спи

1 Бинда — стрічка.
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нила кількох подорожніх пухнатих джмелів, щоб вони дали 
хворому свого солодкого білого меду, а з великого листка 
ведмежого вуха набрала води й напоїла пораненого. Йому 
стало легше.

— Велике спасибі тобі, сестрице! Прикрий же тепер мене 
добре мохом і листом, а зверху поклади більшу суху гілляку, 
щоб не витяг мене забіглий пес, — попросив Зайчик.

Вербинка зробила все, що було треба, і слабий задрімав. 
Тоді Мавка ще наказала ракшам і сойкам нікуди звідси  
далеко не відлітати, аж поки не закінчаться лови. Коли б 
заблудив сюди якийсь пес, загадала пташкам крутитися в 
нього перед носом і відманити його з того місця, де лежав 
немічний, пострелений Зайчик...

Багато було праці Мавкам того дня в лісі. Було підбито 
чимало тихих Зайчиків, підстрелили ловці й хитру Лисичку, 
заскочили пси й цілу родину Куріпок: одних повбивали, 
інших тільки поранили. Та й після того дня було багато праці 
Мавці Вербинці, бо треба ж було й далі доглядати поранених, 
аж поки вони не видужають.

Але ж ще тоготаки дня, коли був лов у лісі, трапилася з 
нею значна пригода. Довелося їй зробити те, що рідко робить 
невидима сила: вона мусила вперше в житті об’явитися перед 
людиною.

Коли вже Мавка перев’язала та надала першу допомогу 
кільком пораненим, то натрапила на молоду дику Кі  зоньку. 
Та стояла на трьох ніжках майже на чистій галявині, так що 
її здалеку міг побачити кожний.

— Тікай, дурненька! Ховайся мерщій у хащу!.. Ти ж чуєш, 
що в лісі мисливці та собаки, — гукала їй ще здалеку Вер
бинка.

— Чую і знаю, але ж я не можу! — заплакала бідна Кі 
зонька. — Я вскочила в терновий кущ, і він пороздирав мені 
ніжки. Я не можу рушити далі — так мені болить і пече! — 
нарікала вона.

Мавка знала, що кози й справ ді не можуть стрибати на 
трьох ногах. Вона підбігла до неї, швиденько перев’язала їй  
ніжку й, підтримуючи збоку, повела до кущів. У той момент 
на поляну виткнувся лісник. Він побачив, як шкандибає 
Кі  зонька й кинувся до неї. Звісно, Мавки він не ба  чив.
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Вербинка знала, що він — 
добрий. Але ж тепер, коли 
довкола була стрілянина, коли 
вже люди повбивали стільки 
звірів, вона страшенно зляка
лася. Бо ж знала й те, що на 
полюванні й добрі люди стають 
жорстокими, а пролита кров 
викликає в них лихий запал, 
що підштовхує їх до вбивства 
безневинних створінь. Не могла 
вона стерпіти: заступила со 
бою Кізоньку, а сама об’я ви
лася перед лісником.

Лісник остовпів, побачивши перед собою незвичайно крас
ну дівчину, що з’явилася не знати звідки. Здивовано дивив
ся він у її темні очі, що були як фіалки або фіалкова тінь; 
дивився на довге темносинє волосся, що відблискувало, як 
гайвороняче крило, любувався з її довгих світлозелених 
шат. А тим часом вона простягла до нього ніжні, білі, як 
лілеї, руки, і він почув голос, неначе задзвонили навколо 
сині дзвіночки:

— Дядечку! Прошу вас, змилуйтеся над нею! Вона ж така 
молоденька, живе всього тільки чотири місяці, така гарна й 
тендітна! Вона ж нікому не робить шкоди!..

Лісник усе ще стояв нерухомо.
— Ти — Мавка? — спитав він, нарешті отямившись.
— Так, я — Мавка із цього лісу. Звуть мене Вербинка. 

Ви ж добрий, я це знаю. Це ж ви мені виносите молочної 
кашки на пеньок. А я оберігаю та пильную всіх звірят у 
вашому лісі. Пожалійте цю Кізоньку, дуже вас прошу, дя 
дечку!..

— Добре! — промовив схвильований лісник, у якого 
розм’якло серце. У людей завше м’якшає серце, коли в них 
щось ласкаво просить гожа дівчина. — Добре! Я візьму її до 
себе й сховаю в хліві. Там вона перебуде, поки одужають її 
ніжки, а потім я знову випущу її в ліс. Не бійся, у мене ніхто 
її не займе.

Він ласкаво погладив перелякану Кізоньку, узяв її на 
руки й поніс до своєї хатинки.
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Коли лісник оглянувся ще раз, Мавки вже не було видно. 
Тільки він почув, як продзвенів її ніжний голосок:

— Спасибі вам, дядечку. Як я рада, що ви такий доб
рий!..

Лісник відніс Кізоньку додому й сховав у хліві. Коли 
закінчилися лови й до нього у двір посходилися пани
мисливці, то один панич угледів Кізоньку. Дуже вона йому 
сподобалася, і закортіло йому відвезти її до міста. От і 
попросив він лісника, щоб той продав звірятко. Давав за неї 
великі гроші, навіть погрожував лісникові різними при
кростями. Але лісник не схотів її продати:

— Це Мавчина Кізонька, доньки нашого Лісовика. Сама 
Вербинка просила мене її захистити. А я дав їй своє слово, 
коли Кізонька видужає, випущу її в ліс.

— Мало що! Мавка — не людина. Для неї ваше слово нічо
го не важить, усе одно, що сказати на вітер.

— Нехай для неї і не важить, так зате моє слово важить 
для мене. Коли даєш якусь обітницю1, то мусиш її дотрима
тися, — відповів лісник твердо.

З того часу всі лісові мешканці ще більше полюбили свого 
доброго лісника. Зайчики ніколи не гризли дерев у його 
садку, Лисичка не крала його курей, а пташки чистоначи
сто оббирали з його дерев усю гусінь і нищили шкідливих 
комах...

По тій пригоді минуло багато часу. Аж ось одного дня 
забіг ло до того лісу кілька здорових сірих Вовків, що їх 
настрахали мисливці аж у московських лісах. Осіли вони 
тут і почали хазяйнувати, як удома. То Зайчиків ловлять, 
то Кі  зоньку роздеруть. Одне слово, не стало життя тихим 
для мирних звіряток від тих зайд. Лісовик на них сварив
ся, і Мавка, й інші невидимі лісові сили вмовляли їх, щоб 
вони пішли.

А Вовки тільки облизуються та глузують:
— Нам тут краще, як удома! Бо ваші Зайці та Кози ще не 

вчені. От ми їх і повчимо, щоб краще бігали...
Та недовго вони панували. Як тільки помітив добрий ліс

ник, що в його лісі хижакизайди завелися, то й почав їх 
висліджувати. Уже аж трьох підстрелив. Однак інші не тіка

1 Обітниця — обіцянка. 
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ли. Тільки стали хитріші й ховалися від лісника. Тоді він і 
каже собі:

— Ну, ви хитрі, та і я ж не дурний. Побачимо, хто кого 
перемудрить!

Узяв він лопату, пішов у хащу та викопав глибоченну 
яму, таку, що була зверху вужча, а зісподу ширша. Потім 
понакладав зверху тонкого хмизу та рясно притрусив 
жовтим листом, бо вже тоді був приморозок і багато листя 
з дерев пообпадало. Так він хитро все те зробив, що ніхто б 
не впізнав, де та яма. Тільки ж, щоб туди Вовків тягнуло, 
поклав усередину принаду — великий шматок старого 
сала.

Минув день, аж чує лісник зі свого двору, що виють Вовки. 
Прислухався — саме там, де він викопав для них яму. «Ну, 
це вже, певне, якийсь туди вскочив!» — міркує він.

Та й закортіло йому подивитися, дарма, що вже був 
вечір і в лісі стало зовсім поночі. Узяв він рушницю та й 
подався. Прийшов до того місця й почав обережно підхо
дити до ями. Але помилився, не догледів! Як шугне знена
цька однією ногою! Не втримався й полетів сам у ту вовчу 
пастку.

Що ж його робити? Яма глибока, вилізти не можна, бо ж 
немає за що зачепитися. А в ямі темнопретемно. І бачить 
він, що в тій пітьмі десь у кутку немов дві маленьких 
жаринки жевріють... Аж серце йому захолонуло, бо вгадав 
він одразу, що там разом із ним і Вовк сидить. Мерщій ухо
пився він за рушницю, а потім подумав: «А якщо я в пітьмі 
промахнуся, не вб’ю того ірода відразу, а тільки пораню?! 
Тоді ж він, підстрелений, живцем мене з’їсть!..»

Так і не вистрелив він у Вовка, а вистрелив угору, у по 
віт ря. Думав, що тим і Вовка настрашить та й, може, хтось 
почує той постріл і допоможе йому з ями визволитися.

Але сидить він і сидить, а ніхто йому на поміч не йде. 
Вистрелив він іще раз, а далі й боїться, бо залишився в нього 
тільки один набій. Отож коли б Вовк захотів на нього плиг
нути, то не було б йому чим і відбитися.

Засумував лісник. А далі як загукає:
— Рятуйте ж хоч ви мене, лісові духи!
Почули те сусідні Хухи та мерщій до Мавки Вербинки. 

Аж її немає дома: пішла в сусідні ліси прощатися з подруж
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ками, бо вже надходила зима, а Мавки швидко мусили ляга
ти спати аж до весни.

Хоч як далеко була Вербинка, почула вона ще перший 
постріл у своєму лісі й мерщій полетіла додому. Думала, що, 
може, почалися гони й знову їй доведеться піклуватися про 
поранених звірів.

Коли ж вона підлітала до лісу, то почула й другий постріл. 
А тут назустріч їй викотилися Хухи та розповіли, що сталося.

Вербинка подалася до ями. Хутчій поскидала хмиз і листя. 
І коли там стало видніше, бо саме сходив місяць, побачила 
свого доброго лісника з Вовком. Кинулася вона тоді мерщій 
до свого батька.

— Тату, — каже, — швидше рятуйте лісника!
Лісовик одразу туди та як налетів на дерево, що стояло 

біля самої ями, так і повалив його. Деревина впала на вовчу 
яму, а її віти попадали вглибину. Тоді лісник ухопився за 
галузки й по них видерся нагору...

Не було чого йому й розпитувати. Знав він добре, що навко
ло ями всі дерева були міцні, їх і вітер би не звалив, не те щоб 
самі собою могли падати. Таж того вечора й вітру не було. 
Отож він зразу зрозумів, що врятувала його не хто інша, як 
Мавка Вербинка, за те, що колись він захистив її Кізоньку.

Так вони й поквиталися. Тільки ж лісник хотів, щоб його 
було зверху. Узяв він відро молока й кухоль пшона. Наварив 
величезний чавун каші, притрусив цукром і корицею та по 
ставив увечері на пеньок...

Ото був веселий бенкет у лісі тієї ночі... Аж мені шкода, 
що мене туди не покликали!

Бо хто ж таки не любить молочної каші з корицею?!

Висловте своє ставлення до лісника. Як ви допомагаєте твари
нам? За якими знаками можна орієнтуватися в лісі? Роз кажіть про 
них.

Радимо	прочитати

Казки В. КоролеваСтарого «ХухаМоховинка» та «По  терчата».

Розвиваємо компетентності
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1.	 Мавка Вербинка вперше об’явилася перед людиною, захи
щаючи 
А Лисичку 
Б Зайчика
В Куріпку
Г Кізоньку

2.	 «Він був сумний, роздратований. Його світлі блакитні очі па
лали, як сині вогники в печі, кулаки було затято так, що аж 
довгі кігті впивалися в руки» — це опис  
А мисливця 
Б Лісовика 
В лісника 
Г Вовка

3.	 Установіть відповідність.

Репліка Герой/героїня	твору

1 «— Тисячі, тиисячі йдуть 
сюди… А в кожного по 
кілька блискучих 
рушниць…»

2 «— Може, уже там є прибиті, 
підстрелені, що потре бу ють 
негайної допомоги?»

3 «— Ой, нароблять сьогодні 
ті безбожники великого 
не  щастя… Багато їх, бага
то…» 

4 «— Добре! Я візьму її до 
себе й сховаю у своєму 
хліві. Там вона перебуде, 
поки одужають її ніжки…»  

А Мавка Вербинка
Б Лісовик
В Зайчик 
Г лісник
Д Хухи

4.	 Де відбуваються події казки В. КоролеваСтарого «Мавка Вер
бинка»? Назвіть дійових осіб. 

5.	 Що є реальним, а що фантастичним у цій казці?
6.	 Знайдіть опис зовнішності Мавки Вербинки й прочитайте 

його. Поміркуйте, чому творча уява наших предків наділила 
її очі, волосся та руки саме такими кольорами. 
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7.	 Знайдіть фрагмент, у якому Мавка Вербинка лікувала Зай
чика, прочитайте його. Як потрібно надавати першу допо
могу потерпілим? Які ви знаєте лікарські рослини?

8.	 Який епізод казки найбільш напружений? Перекажіть його. 
9.	 Як лісника характеризують його ж слова: «Коли даєш якусь 

обітницю, то мусиш її дотриматися»? Які ще риси вдачі ліс
ника вам сподобалися?

10.	 Запишіть усіх дійових осіб казки «Мавка Вербинка» в три ко
лонки в зошиті. 

Люди	 Тварини Міфічні	істоти

	 	

11.	 Поділіть казку «Мавка Вербинка» на частини за змістом, 
дайте їм назви й запишіть їх як план. 

12.	 Створення малюнкового сюжету. Попрацюйте в групах. 
Кожна група, вибравши один із запропонованих епізодів, 
має намалювати до нього ілюстрацію. Після завершення 
роботи розмістіть на дошці ілюстрації в тій послідовності, 
у якій розгортаються події в казці «Мавка Вербинка». 
Епізоди: 1) Лісовик налітає на дерево й звалює його на яму; 
2) Мавка Вербинка відкрилася перед лісником; 3) лісник 
опиняється в ямі з Вовком; 4) лісник готує молочну кашу 
з корицею; 5) Мавка Вербинка надає допомогу Зайчику; 
6) Мавка Вербинка звертається до Хух по допомогу. 

1. Навчіться стисло переказувати казку В. КоролеваСтарого 
«Мавка Вербинка» за складеним планом. 

2. Прочитайте казку В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон» і 
випишіть у зошит незрозумілі слова. 

Подумайте й розкажіть 
• Яка міфічна істота викликає у вас найбільше симпатій? 
• З ким із міфічних героїв і героїнь ви хотіли б подружитися? 
• Що б ви змінили в казці В. КоролеваСтарого «Мавка Вер

бинка»?





98

  ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО
(1935–1963)

Василь Симоненко народився на Пол тавщині — землі, 
яка подарувала Україні багатьох талановитих митців і мист
кинь. Його дитинство та юність припали на роки воєн  ного й 
післявоєнного лихоліття. Василь зростав без батька, його замі
нив хлопчикові рідний дід Федір, що майстерно вмів ви  ко
нувати пісні про сиву давнину. Про це В. Симоненко пізніше 
написав: 

А він вимовляє, виспівує
Гарячі  прості слова —
І  все давниною сивою
В очах моїх ожива. 
І плачу, було, й сміюся,
Як слухаю ті пісні…
Спасибі ж тобі, дідусю,
За те, що ти дав мені.

Мама хлопчика працювала вчителькою. Саме вона навчила 
сина жити по совісті. Його однокласники й однокласниці зга
дують, що Василь майже не вчив уроків, усе ловив на льоту 
з пояснень учителя (пригадайте: такий талант мав І. Франко). 
Хіба що уроки з математики доводилося робити вдома. 
Школа була аж за дев’ять кілометрів від села, де жила сім’я 
Симоненків. Учи  телі розповідали, що одного дня в якусь 
несусвітню завію, коли учні із сусідніх сіл не прийшли на 
уроки, Василь усе ж таки дійшов до школи. 

Ніякі труднощі не були перешкодою в навчанні В. Си  мо
ненка, він був відмінником. У шкільному журналі, який збе
рігся, були тільки п’ятірки (у той час існувала п’ятибальна 
система оцінювання). Проте поміж них є одна двійка: учи
телька дала завдання написати твір на тему «Моє щасливе 
дитинство». Робота Василя мала один рядок: «У мене щасли
вого дитинства не було…»
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Школу В. Симоненко закінчив із золотою медаллю, потім 
навчався на факультеті журналістики Київського універ
ситету. 

У літературі відомий як тонкий лірик, світла людина й 
патріот. У спадщині поета є і твори для дітей, один із найві
доміших — казка «Цар Плаксій та Лоскотон», яка вам обо
 в’язково сподобається.

Казку «Цар Плаксій та Лоскотон» В. Симоненко 
написав за одну ніч, а вже наступного дня читав її сину Олесеві як 
першому критику. Люблячий батько довіряв своїй дитині: рядки, 
які син запам’ятав, він друкував, а решту доопрацьовував. Напевно, 
саме тому діти й люблять цю казку.

ЦАР  ПЛАКСІЙ  ТА  ЛОСКОТОН

      Цареве  сімейство

Там, де гори і долини,
Де гуляє вітровій, —
Там цвіте красакраїна
З дивним ім’ям Сльозолий.
І колись в країні тій
Був на троні цар Плаксій,
Голова його — мов бочка,
Очі — ніби кавуни.
В Плаксія було три дочки
І плаксивих три сини. 
Старша звалася Нудота,
Середульшенька — ВайВай,
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
Забіякисльозівці.

До речі
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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.

     Дядько  Лоскотон

Але в тому диво-царстві,
Зневажаючи закон,
Жив у мандрах і митарстві1 
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 Лоскотона 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.

       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.

1 Митарство — тяж кі пе ре жи ван ня, труд но щі. 
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Опівночі Лоскотон,
Коли всіх колише сон,
Йшов собі в бідняцькі хати
Їхніх діток розважати.
Був тоді у Плаксія
Лютий посіпака1,
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 аркан2 
Зашморгнув на шиї.
Руки вивернув назад,
Міцно спутав ноги

І мерщій у Плаксоград
Рушив у дорогу…

       Весілля  в  палаці

Лоскотона посадили
За вузенькі ґрати,
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.

1 Посіпака— прис луж ник, го то вий до по ма га ти в будь  я ких ді ях, пе ре
важ но га неб них. 

2 Аркан — дов гий мо ту зок, за до по мо гою яко го лов лять ко ней та ін ших 
тва рин. 
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   Звільнення  Лоскотона

Та поки гуло весілля,
То п’яниці вартові
Напились якогось зілля 
Та й поснули у траві.
А вночі йшли до в’язниці
Батраки1 й робітники,
Щоб звільнити із темниці
Лоскотона на віки.
Рознесли всі перепони,
Гнули ґрати, 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…

   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 — 
              Лоскотон! —
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 сміялисьреготали,
Що штани з них поспадали —
Тож всі троє без штанів
До чужих втекли країв.
Три царівни теж навтьоки
У чотири бігли боки.
Кровопивцісльозівці
Стали п’явками в ріці,
А Макаказабіяка
З’їв себе із переляку.
Так веселий Лоскотон
Розвалив поганський трон.

1 Батрак — бідний селяниннаймит.
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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 —
В цю країну попадеш.

Хто з дійових осіб казки В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон» 
викликав у вас симпатію? Чи згодні ви з думкою, що усмішка й добро
зичливість — ключі до серця людини? Чи мають право на усмішку 
працівники офісу під час укладання угоди, прийняття нового спеціа
ліста/спеціалістки на роботу чи в іншій діловій ситуації?

									Віршована		мова

Віршована мова має ритм, вона розмірена, їй властиві образ
ність та емоційність. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон» написана 
саме такою мовою. Що таке ритм? 

Ритм — це розміреність і злагодженість у звучанні. Також ритму 
можна досягти завдяки рівномірному чергуванню наголошених і 
ненаголошених складів. Якщо проставити наголоси у віршовано
му  уривку, то помітимо, що в більшості випадків почергово розміще
но наголошений та ненаголошений склади, наприклад: «Ллються 
сльози, як ріка». Придивіться: у рядку сім складів, з них наголо
шені — перший, третій, п’ятий та сьомий, а не  наголошені — другий, 
четвертий та шостий. Таке чергування створює у вірші ритм, воно 
ритмізує рядок.

Мова вірша може мати риму, а може й не мати. Що таке рима?

Рима — це співзвучні  закінчення рядків у віршованому творі. 
Знайдіть риму в казці В. Симоненка. Прочитайте рядки.

У па ла ці ко жен ска че
Та від щас тя гір ко пла че,

Ллють ся сльо зи, як рі ка, —
Бач те, ра дість в них та ка!

Звер ніть ува гу на кінець ряд ків: пер ший ря док спів звуч ний із дру
гим (ри ма аче), а тре тій — із чет вер тим (ри ма ка). От же, у цьо му 
урив ку пер ший ря док ри му єть ся з дру гим, а тре тій — із чет вер тим. 
До ре чі, ри му ван ня мо же від бу ва ти ся і в ін ший спо сіб: нап рик лад, 
пер ший ря док ри му єть ся з тре тім, а дру гий — із чет вер тим, як у 
та ко му урив ку: 

Розвиваємо компетентності

Теорія літератури
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Але в то му ди во  царс тві,
Зне ва жа ю чи за кон,

Жив у ман драх і ми тарс тві
Доб рий дядь ко Лос ко тон. 

А ще ритмізації сприяють паузи — короткі перерви (або зупин
ки) під час читання, які у вірші здебільшого збігаються із закінчен
ням рядка. Віршовану мову записують у колонки.

Часто віршований текст поділяють на строфи, чого немає в казці 
«Цар Плаксій та Лоскотон». У цьому творі віршований текст іде 
суцільним полотном.  Що таке строфа?

Строфа — це кілька рядків, згрупованих за змістом та інтонацій
но. Вона може об’єднувати два рядки (двовірш), три рядки (три
вірш), чотири рядки  (чотиривірш) і більше. Коли  будете читати  твори 
Т. Шевченка, П. Тичини й М. Рильського, зверніть увагу на особли
вість строф у їхніх віршах. Тож не плутайте поняття «рядок» і «стро
фа», коли йдеться про поетичний твір.

1.	 Портретна характеристика «...голова його — мов бочка, 
очі — ніби кавуни» належить

А Лоскотонові
Б Плаксуну

В Плаксію
Г Макаці

2.	 Установіть відповідність.

Сло	во	 Лек	сич	не	зна	чен	ня

1   ар кан
2   бат рак
3   по сі па ка
4   ми тарс тво  
 

А бід ний се ля нин  най мит у ба га тія 
Б за мож ний се ля нин у дав ні ча си 
В тяж кі пе ре жи ван ня, труд но щі,  

по не ві рян ня
Г мо ту зок, за до по мо гою яко го лов

лять ко ней
Д прис луж ник, який го то вий до по

ма га ти навіть у га неб них ді ях 

3.	 Установіть відповідність.

Персонаж		твору Вчинок

1   Лос ко тон
2   Плак сій
3   Ма ка ка 
 

А з’їв се бе з пе ре ля ку 
Б но сить у тор би ні сміх 
В по дав ся до чу жих кра їв
Г	 п’є сльо зи ді тей

4.	 Чим віршована мова відрізняється від прозової?
5.	 Прокоментуйте імена членів царської родини та назву  

краї  ни.
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6.	 За що діти й дорослі любили Лоскотона? Як вони допомогли 
йому в скрутну хвилину?

7.	 Знайдіть і прочитайте портрет Лоскотона. Які засоби за
свідчують симпатію автора до цього героя?

8.	 Чому капітан Макака вирішив допомогти Плаксію знайти 
Лоскотона? Які слова використовує автор, характеризуючи 
Макаку?

9.	 Визначте, чому В. Симоненко вирішив написати казку про 
плаксу й веселуна.

10.	 Випишіть у зошит приказки й прислів’я, які близькі за зміс
том до казки «Цар Плаксій та Лоскотон».

Тобі сміх, а мені плач.
Сміх — найкращі ліки.
Буває сміх і крізь сльози.
Дурню сміх — розумному сльози.
Краще сміятися, ніж плакати.
Скоре на сміх — гостре на плач.
Не смійся багато, бо скоро будеш плакати.
Над товаришем не смійся, бо над собою заплачеш.

11.	 Гра «Упізнайте героїв».	Упізнайте за цитатами героїв літера
турної казки В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон» і запи
шіть їх у зошит. Перевірте з учителем/учителькою відповіді й 
полічіть кількість балів, яку ви отримали (кожна правильна від
повідь — 1 бал). Визначте переможців.
1. «Хто сміявсь — вони хапали і нагайками шмагали». 
2. «Голова його — мов бочка, очі — ніби кавуни». 
3. «Мав він вдачу теплу й щиру, ще й лукавинку в очах». 
4. «Віроломний, як змія», «з’їв	себе із переляку». 
5. «(…) одубіли, бо сміятися не вміли».
6. «Так сміялисьреготали, що штани в них поспадали…».
7. «(…) теж навтьоки у чотири бігли боки». 
8. «(…) напились якогось зілля та й поснули у траві». 

12.	 Складіть маленький вірш із поданими римами.
... прилетіли; ... вони; ... сповістили; ... весни.

	 Запишіть у зошит перші чотири рядки Державного Гімну 
України й підкресліть у ньому рими.

Подумайте й розкажіть 

• Кому з персонажів ви найбільше симпатизуєте?
• Чого навчила вас казка?
• Кого з дійових осіб казки ви зіграли б у шкільній виставі?
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ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
(1878–1944)

Олександр Олесь (справжні ім’я та прізвище Олександр 
Кан диба) відомий у літературі передусім як тонкий лірик. 
Він належить до тих людей, яким довго чекати слави не дове
лося, адже на другий день після виходу у світ його першої 
збірки віршів «З журбою радість обнялась» він прокинувся 
знаменитим.

Поезія Олександра Олеся відразу припала до душі читацько
му колу, недарма Леся Українка заявила, що він її випере
див і тепер писати вірші поетесі не варто.

З поезією Олександра Олеся ви ознайомитеся в 10 класі, а в      
5 класі вивчатимете віршовані оповіді «Заспів», «Україна в 
старовину», «Похід на Царгород» і «Ярослав Мудрий» із 
книжки «Княжа Україна» (с. 153). Її сюжет постав на осно
ві літописних даних, тож, читаючи, ви поринете в сиву дав
нину. Сподіваємося, вам буде цікаво перенестися, ніби 
машиною часу, на тисячу років назад і познайомитися з 
князем, якого народ нарік Мудрим. 

А ще ви прочитаєте казку Олександра Олеся «Микита Ко 
 жум’яка», що написана для постановки на сцені. Вона ство
рена на основі сюжету однойменної народної казки.

МИКИТА  КОЖУМ’ЯКА

Казка  в  чотирьох  картинах

ДІЙОВІ ОСОБИ:

Микита Кожум’яка;  
Батько, він же Дід; 
Князь; 
Княгиня; 
Князівна; 
Джура; 

Дівчина;
Посланець; 
Гонець; 
Воєводи;
Сини;
Парубок;

Старий дід;
Діти;
Дівчинка;

Юрба.
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КАР ТИ НА  ПЕР ША

Па ла ти Кня зя.

Д і в  ч и  н а

Сум ний наш Князь,  
Сум ний наш Князь,
Ляг ли йо му на чо ло хма ри,
Не на че ждуть нас 
                            знов уда ри,
Не на че знов ор да зня лась...

К н я  г и  н я

Ах, я так сер цем не бо лі ла,
Ко ли ор да в сте пах ки пі ла,
І він з ме чем і на ко ні
Лі тав ор лом між во ро га ми,
А кров чер во ни ми 
                               квіт ка ми
Цві ла на ди кім бур’яні.
Те пер же я го рю в ог ні, —
Нев же від да ти му шу Змію
Доч ку мою, кра су, на дію,
Са ма згу би ти її му шу?
Ах, кра ще б взяв 
                       мою він ду шу...

Д і в  ч и  н а

Ли шіть! Пос лу хай те ме не:
Ще, мо же, ли хо і ми не.
Ще, мо же, най деть ся 
                              в дер жа ві
Юнак хо роб рий, мо ло дий,
Що й сам по вер неть ся 
                                    у сла ві
І всла вить трон ваш 
                                 зо ло тий.
Хай Змій ві ки уже 
                               лю тує, —
Всьо му на сві ті край свій є...

Кня ги не! Сер це моє чує,
Що Змія ли цар той уб’є!

К н я  г и  н я

По кинь свої хи мер ні мрії
І в очі прав ді по ди вись:
Прий шла чер га — 
                             і смерть на дії,
І не зма гай ся, і ко рись...
От так ко лись чер га 
                                     нас та не,
І зги ну я, і зги неш ти...

Д і в  ч и  н а

Чо му ж увесь на род 
                                  не вста не
Страш но го ка та розп’яс ти?!
Хай має він за ліз ні ру ки,
Хай має без ліч він го лів,
Не хай страш ні на род ні 
                                      му ки, —
А ще страш ніш на род ний
        гнів.
К н я  г и  н я

Мов чи... Бо й сті ни 
                             ма ють ву ха!..
І що, ко ли нас Змій 
                           під слу хав, —
Уд вох за ги нем в од ну мить!

Д і в  ч и  н а

Ах, в сер ці кров моя ки пить!
Ко ли б Кня зів ну вря ту ва ти,
Я б не бо я лась са мос тра ти...

К н я  г и  н я
У те бе сер це зо ло те...
Мов чи!.. Зда єть ся, хтось іде...
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Дів чи на, уг ле дів ши на по ро зі  
Кня зя, ви хо дить.

К н я з ь

Не доб рі знов у те бе очі...
Чо му?! Від сліз? 
Не спа ла но чі?
То му моя й жур ба 
                         под вій на...

К н я  г и  н я

Ні, Кня зю мій! 
                   Ні, я спо кій на.

К н я з ь

Спо кій на... ти... 
                      А де ж во на?

К н я  г и  н я

Си дить в за ду мі край вік на
І в прос тір ди вить ся ку дись...
А очі слізь ми на ли лись...

К н я з ь

Нев же кра ї на вся бай ду жа?..
Нев же у нас не має му жа,
Пал ко го сер цем, мо ло до го,
Який би зва живсь на дво бій,
Нев же не знай деть ся ні ко го
В дер жа ві на шій мо ло дій?!

Вхо дить  Д ж у  р а .

К н я з ь

Що ста лось, Джу ро? 
                        Чийсь го нець?
Д ж у  р а

Атож! Від Змія пос ла нець.

К н я з ь  (до Кня ги ні)

Іди со бі в свої по кої.

К н я  г и  н я

Ах, не ми ну ти до лі злої...
(Ви хо дить.)

К н я з ь

Хм! Пос ла нець?!
Від Змія... Клич!

Д ж у  р а

Та кий він чор ний, 
                           як та ніч!..
Та кий зу ба тий та ока тий...

К н я з ь

Дар ма!.. Іди, зо ви в па ла ти!

П о с  л а  н е ц ь  (вхо дить)

Наш Пан, ве ли кий во ло дар
Зем лі й са мо го пек ла цар, 
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Прис лав ме не то бі ска за ти,
Що му сиш ти Доч ку від да ти.
Ли шає він то бі три дні...
Оце ска зать зве лів ме ні.
А що ме ні ска за ти Па ну, —
Ка жи, бо так я не одс та ну.

К н я з ь

За три дні від по відь я дам...
Яку — твій Пан по чує сам.

П о с  л а  н е ц ь

Гля ди! Нак ли чеш ще бі ду...
Ди ви ся сам... Так я пі ду.
(Ви хо дить.)

К н я з ь

Щоб на реш ті ка та  га да
Наш поз ба вив ся на род,
Джу ро, скли кать во є вод!
Ни ні вве че рі на ра да!

Д ж у  р а

Во є во ди над во рі
Хо дять, ра дять ся, 
                     мір ку ють,
А у Змія на го рі,

Ка жуть, зран ку 
                    бен ке ту ють.
(Пі шов.)

К н я з ь

...Від чу ва ю чи за ра ні,
Що у них бен кет ос тан ній!

К н я  г и  н я  (вхо дить)

Що, пі шов?

К н я з ь

Пі шов, зда єть ся.

К н я  г и  н я

Як у ме не сер це б’єть ся!
Що ж бу ло тут, роз ка жи.

К н я з ь

Та ні чо го... За ли ши!
Му сить бу ти те, що бу де...

К н я  г и  н я

Як го рять у ме не гру ди!..
Ке лих ви пи тий до дна...
Вся от ру та... 

(По ба чи ла Кня зів ну.)

Ах, во на!
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К н я  з і в  н а  (вхо дить)

Ма мо, та ту! Не жу ріть ся!..
Ви нав ко ло по ди віть ся:
Смерть зли ва єть ся 

                               з жит тям,
Роз цвіт тут, за не пад там...
Хай я зги ну в па щі Змія,
Та в ме ні жи ве на дія,
Що за ги не й він ко лись
І по то ки люд ських сліз
Зго дом ви сох нуть ро сою...

К н я  г и  н я

До ню, до неч ко, з то бою
Хтось на вік роз лу чить нас...
Чи ж ко ли нас та не час,
Що те бе уг лед жу зно ву

І го лі вонь ку шов ко ву
Знов до сер ця при ту лю,
Чи, на по є на жур бою,
Тіль ки сльо зи ро зіл лю,
Си ву го ло ву схи лю?

К н я з ь

Ні, до зброї, до дво бою!
За раз скли чу во є вод
І, ко ли во ни, без си лі,
Схи лять го ло ви по хи лі,
Під ні му я весь на род — 
Або біль ше я не Князь!
Джу ро! Слу ха ти на каз:
Всі сто ли єд ва бом1 вкри ти,
Во є вод цю мить про си ти.

КАР ТИ НА  ДРУГА

Ве ли ка світ ли ця в па ла тах Кня зя. За сто ла ми си дять во є во ди.

К н я з ь

Во є во ди, в го рі, в ту зі
Вас, мої і слу ги, й дру зі,
Скли кав я на ра ду днесь2...
Я не сам, на род увесь
Про сить вас по ра ду да ти,
Як дер жа ву вря ту ва ти,
Як скру ти ти Змія злість,
Бо він всіх нас пе ре їсть.
Ви зга дай те, скіль ки 
                                кра щих
Во я ків про па ло в па щі,
Скіль ки в роз кві ті дів чат
Йде що ро ку з на ших хат.
За яку, ска жіть, про ви ну

Му сим ми пла тить 
                               да ни ну?!
За що кров з нас смок че
                                  Змій?
Во є во ди, на дво бій!
Що чер га Доч ці, — 
                                бай ду же, 
Хай моя Кня ги ня ту жить,
Все дар ма... Але не во лі
Му сим крик ну ти: 
                                   «До во лі!»
До сить нам зу бів і лап!
Хто не бо реть ся, той раб!

1 Єд ваб — кош тов на шов ко ва тка ни на.
2 Днесь — сьогодні.
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П е р  ш и й  в о  є  в о  д а

Му сим ми ско ри тись до лі —
Віт ром гнеть ся й дуб у по лі.

Д р у  г и й  в о  є  в о  д а

Гну лись ми, та до сить 
                                гну тись —
Час до віт ру обер ну тись!..

Т р е  т і й  в о  є  в о  д а

Прав да! Час під ста вить 
                                         гру ди:
Хай що бу де, те і бу де!
Му сить ста ти ся дво бій.

Ч е т  в е р  т и й  в о  є  в о  д а

Хай за ги не лю тий Змій!

П ’ я т и й  в о  є  в о  д а

Му сить край нас та ти Змію!

К н я з ь

Ба чу, слу хаю, ра дію.
Але хто се бе і зброю
Вкриє сла вою яс ною?!

Т и  ш а.

Д р у  г и й  в о  є  в о  д а

Що ж за мов кли,  
                         лю ди доб рі?!
Є ж у нас бор ці хо роб рі!
Їх ні ру ки з кри ці ку ті...
І, як зві рі, в гні ві лю ті.

П е р  ш и й  в о  є  в о  д а

Їх ні ру ки, ка жеш, з кри ці!..
Чув вже я... 
                       Ли ши дур ни ці,
До сить тих бор ців хва ли ти!..

Кра ще — де во ни, — 
                          вка жи ти;
Їх, на жаль, у нас не має...

Д ж у  р а  (вхо дить)

Дід там... Спра ву 
                           пиль ну має,
Хо че Кня зю щось ска за ти.

К н я з ь

Що ж, га разд! 
                    Зо ви в па ла ти.
Ви ба чай те, во є во ди,
Що на ра ду пе рер вав.

Т р е  т і й  в о  є  в о  д а

«В ли хо літ тя всі 
                      до зго ди», —
Бать ко мій ко лись ка зав.
Хай зем ля йо му пе ром!

Д і д  (вхо дить)

Б’ю я Кня зе ві чо лом,
Б’ю чо лом і во є во дам!
Чув я, Кня зю мій, що ти
Пе рес тав спо кій но спа ти,
Що до те бе йдуть сва ти,
Щоб Доч ку твою узя ти.
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П е р  ш и й  в о  є  в о  д а

Тут не міс це жар ту ва ти!

Д і д

Я, па но ве, не жар тую,
Не для жар тів я прий шов:
Я до Кня зя в сер ці чую
І по ша ну, і лю бов.
Во є во ди! Не го дить ся,
Щоб від дав Доч ку наш Князь.
Тре ба з лю тим Змі єм бить ся,
Щоб не жер він біль ше нас.
Кня зю! Тре ба вби ти га да!

К н я з ь

Ось про це і йде на ра да...
Але б хто на бій пі шов?!

Д і д

Змія б син мій по бо ров.

К н я з ь

Що ж, він ду жий?

Д і д

Та не знаю,
А по ду жав би, га даю.
Всі си ни мої, па но ве,
Мо ло ді, міц ні, здо ро ві,
А най мен ший — 
щось страш не!
Вже з трьох літ бо ров ме не!
...Раз ко лись ко ня мій син
Пе ре ки нув че рез тин.
...А сер ди тий!.. 
                 Тіль ки сло во —
І ски пів, і вже го то во!
Що під вер неть ся під ру ку,
Все пот ро щить, як ма ку ху!
Ска жеш: «Си ну, 
                  час вста ва ти!» —
І ті кай, ті кай із ха ти,

Бо, що тра пить ся на очі,
Те то бі й на спи ну ско че!
Сміх і сльо зи... 

                  Чу лий, доб рий,
І ро зум ний, і хо роб рий,  
І всіх лю бить нас, ли бонь, 
А за че пиш — як огонь!
Кня зю! В ме не є на дія,
Що по ду жає він Змія.

К н я з ь

Ах, ко ли б він га да вбив,
Я б те бе озо ло тив!
Не за ба ром за мість ха ти
Мав би ти, ста рий, па ла ти,
Мав би ко ней і во лів —
Все, що тіль ки б за хо тів...

Д і д

Не про шу ні чо го в те бе,
Та ме ні йо го й не тре ба;
Я хо тів ли ше то бі
По мог ти в тяж кій жур бі...

К н я з ь

Ох, ста рий, тяж ка го ди на!
Що ж... Пок лич до ме не си на!

Д і д

Щоб пі шов він?! Та ні за що!
Не пос лу хає, ле да що.
Він не вста не із стіль ця.

К н я з ь 

Що ж — пос ла ти пос лан ця?

Д і д

Де там! Знаю я си нів!
Шли два над цять пос лан ців,
Шли най кра щих, мо ло дих.
Не пос лу хає ста рих!
Як не вий де знов ні чо го,
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Шли ма лих ді тей до ньо го.
Най ми ліш йо му ди ти на...
Ота ко го маю си на!

К н я з ь

Все зроб лю, си вень кий мій,
Тіль ки б зав тра був дво бій!
Я на все, ста рий, го то вий!
Про ща вай, іди здо ро вий.

  П е р  ш и й  в о  є  в о  д а

Цей уб’є на пев но га да!..

К н я з ь

Що ж... Скін чи ла ся на ра да, 
Ду же ви до по мог ли...
Але є ще в нас ор ли,
Та не тут, не в цій па ла ті,
А в му жиць кій прос тій ха ті!

Князь устає і ви хо дить. Ра зом із ним уста ють  і во є во ди  
з ні я ко во по хи ле ни ми го ло ва ми.

КАР ТИ НА  ТРЕТЯ

Под вір’я Ко жум’яки. Си ни при ро бо ті. 

П е р  ш и й  с и н  (спі ває)

«На го рі мак цві те,
А во лош ка в жи ті.
Лю бить дів чи ну юнак
Над усе на сві ті.
Од ру жив ся б з нею він,
Взяв її до до му,
Та да ле ко до зо рі
Мі ся цю яс но му».

Д р у  г и й  с и н

Гар на піс ня, що й ка за ти...
І чо му на сві ті так:
Лю бить дів чи ну юнак,
Та не мо же її взя ти?

Т р е  т і й  с и н

Ви би ра ти тре ба рів ну,
Нез ва жа ю чи на смак...
Ось Ми ки та наш, ди вак,
По ко хав со бі Кня зів ну.

Ч е т  в е р  т и й  с и н

Тих ше!.. Мо же він по чу ти,
І то ді не щас тю бу ти:

Вхо пить шку ру 
                        та як тріс не —
Дух твій вий де, ані пис не!

Т р е  т і й  с и н

Ко ли шку рою вже ляс не, —
На доб ра ніч, сон це крас не!

Ч е т  в е р  т и й  с и н

А ви чу ли чут ку див ну?
Ка жуть лю ди, що Кня зів ну
Зав тра Змію від да ють...
У па ла тах сльо зи ллють!..

Д р у  г и й  с и н

Що ро бить? 
Прий шла чер га
Нев бла ган на, гріз на, лю та...
Ех, ко ли б оця ру ка
Та бу ла з за лі за ку та!

Ч е т  в е р  т и й  с и н

Та ку ру ку має він,
Наш най мен ший брат  

                                   Ми ки та.
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Не з за лі за — з кри ці ли та!
Пе ре міг би він один...

П е р  ш и й  с и н

Гей, Ми ки то, чу єш ти,
Що Та рас про те бе ка же?
Мо же б, ти схо тів пі ти?..
Пе ре мо жеш, Змій по ля же.
Зваж ся, з си лою збе рись
І — на га да!

М и  к и  т а

Од че пись...

Б а т ь  к о  (вхо дить)

Гар но, си ну, ду ги гнеш —
Це сьо год ні уже п’яту?

(До дру го го)

І ти доб ре шку ри мнеш...
Що ж! Но ву збу ду єм ха ту,
Ку пим па ру ще во лів
Та но вий пос та вим хлів.
А Ми ки та?! Цей від ра зу
По два над цять шкур бе ре...

Д р у  г и й  с и н

З йо го си ла так і пре:
Він по міг уже й Та ра су...

Ч е т  в е р  т и й  с и н

Ех, цю б си лу та на Змія!
Та чо мусь пло ха на дія...

Вхо дять два над цять па руб ків.

П а  р у  б о к  (до ста ро го 
                      Ко жум’яки)

Князь ве ли кий нас пос лав
І чо лом зве лів нам би ти
До тво го син ка Ми ки ти,

Щоб він від по відь нам дав.
Князь до ві давсь, що твій син
Ней мо вір ну си лу має,
Що в дер жа ві він один
Ка та Змія по до лає.

(До Ми ки ти)

От же, Князь хо тів би зна ти,
Чи ти пі деш на дво бій,
Бо Кня зів ну на шу взя ти
Піс ля зав тра хо че Змій.
Що зве лиш ска за ти Кня зю?
Не ва гайсь, ка жи від ра зу:
Бу деш ти з тим га дом 
   бить ся?..
Що ж мов чиш ти?..

М и  к и  т а  (рве два над цять шкур)

Од че піть ся!..
Геть! Не маю я охо ти
Роз мов лять під час ро бо ти.

Б а т ь  к о  (до па руб ків)

Кеп сько... Ви мов чіть те пер...
Ти хо йдіть со бі до до му,
Бо не спус тить він ні ко му!
Бач, два над цять шкур 
                                         роз дер.

Па руб ки з по хи ле ни ми го ло ва ми 
піш ли.

Б а т ь  к о

Си ну, си ну! Що ж це бу де?
Це ж бу ли від Кня зя лю ди...
Не га разд, мій лю бий си ну...

М и  к и  т а

Сло во ще — й ро би ти ки ну.

        Вхо дять два над цять ді дів.
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С т а  р и й  д і д

Князь пос лав нас до Ми ки ти
І зве лів чо лом нам би ти!

(Укло ня ють ся.)

Дов го Князь мар нів від су му,
Все мов чав і ду мав ду му,
І на ду мавсь він пов ста ти
Про ти Змія, про ти ка та,
І по чав він до би ва тись —
Хто б міг з га дом по тя га тись.
І по ві ри те: пів  сві ту
По ка за ло на Ми ки ту.
Ка жуть: дру го го не має,
Він і бі са по до лає.
Згляньсь на Кня зя, 
                          край спа си!
Яку ж від по відь да си?

М и  к и  т а

Хо дять, ла зять, за ва жа ють,
Від ро бо ти од ри ва ють,
Хоч по кинь та з дво ру йди...

Б а т ь  к о  (по шеп ки до ді дів)

Йдіть, бо близь ко до бі ди!

М и  к и  т а

Знов на би лось пов ний двір...
Че рез вас два над цять шкір
Вже по дер... Хі ба не шко да?

Б а т ь  к о

Йдіть, бо ста неть ся при го да!

Ді ди піш ли.

Б а т ь  к о

Що це, си ну?! Глум, пи ха?

М и  к и  т а

Не до водь те до грі ха!

Б а т ь  к о

Я мов чу... 
              Не хо чеш би тись, —
Бу дем Змі є ві ко ри тись.

П е р  ш и й  с и н

Ба чать: ро бить — по че кай те,
Не схо ті ли — ну, так май те.

Вхо дять два над цять ді тей.

Д і в  ч и н  к а

Нас прис ла ли до Ми ки ти,
Ми прий шли йо го про си ти.
Де ж він, той, що ду ги гне?

Б а т ь  к о

Ось він, ді ти, шку ри мне.

Д і в  ч и н  к а

Князь, Кня ги ня і Кня зів на
Низь ко б’ють то бі чо лом.
На ле ти ор лом на Змія,
Вбий йо го сво їм кри лом.
Ко ли кра щу від Кня зів ни
Най деш квіт ку на вес ні,
І ко ли тем ні ше не ба
Її ві чень ки яс ні,
Ко ли є ко ра ли в мо рі,
Чер во ні ші уст її,
І ко ли від неї кра ще
Зас пі ва ють со лов’ї, —
То не йди... Во на й не хо че.
Ко ли ж чу єш прав ду ти,
На дво бій із лю тим Змі єм
Му сиш, ли ца рю, пі ти.
Все ти ма ти меш, що схо чеш,
Зро бить Князь для те бе все,
А во на то бі в да ру нок
Влас не сер це при не се...
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М и  к и  т а

Скар бів, ді ти, я не хо чу!
Що б ро бив я з скар бом тим?
Не до сяж на зір ка в не бі,
Хоч во на і сяє всім.
Йдіть ска жіть яс но му Кня зю,
Що іду я на дво бій,
Що по мі ря юсь я з га дом,
Хоч і ду жий, ка жуть, Змій.
Йдіть ска жіть, що за хви ли ну
Я у Кня зя на дво рі
Хо чу спро бу ва ти си лу,
А уран ці — на го рі.

Д і в  ч и н  к а

Низь ко б’єм чо лом 
                              Ми ки ті...
Ще не вмер ла прав да 
                                  в сві ті,
Вог ник ві ри не по гас...

Г о  н е ц ь  (вбі гає)

Лю ди доб рі! Ли хо в нас!
При ле тів на кри лах гад
І Кня зів ну вкрав з па лат!

Усі на че за кам’яні ли.

 КАР ТИ НА  ЧЕТ ВЕР ТА

Май дан за міс том. Уда ли ні, на го рі, химер ний за мок Змія з різ но ко
льо ро ви ми, ос віт ле ни ми вог ня ми вік на ми. Лі во руч по під го рою — час ти
на міс та. Лед ве по чи нає роз вид ня тися. Юр ба щох ви ли ни збіль шу єть ся.

П е р  ш и й  г о  л о с

Ось тут, ось тут ста вай:
Все вид ко звід си бу де,
А ти не зас ту пай:
Хай див лять ся і лю ди. 

Д р у  г и й  г о  л о с

На ро ду зві ду сіль
Іде сю ди без лі ку,
Ідуть із міст і сіл
Ди ви тись на по ті ху. 

Т р е  т і й  г о  л о с

Хо ті ло ся б пі ти
До зам ку, аж на го ру...

Ч е т  в е р  т и й  г о  л о с

І смерть со бі знай ти,
Але вже пев ну й ско ру.

П ’ я т и й  г о  л о с

Та там те бе чор ти

Умить на ви ла схоп лять,
Ро зір вуть, як хор ти,
Або в смо лі утоп лять.

Ч е т  в е р  т и й  г о  л о с

А скіль ки їх прий шло
До Кня зя у па ла ти!..
І Кня зю до ве лось
Доч ку свою від да ти.

Т р е  т і й  г о  л о с

Ко ли б це вдень бу ло,
Ми б шлях їм по ка за ли,
А то вно чі прий шли,
Ко ли всі міц но спа ли.

Д р у  г и й  г о  л о с

Та де там! Се ред дня
На кри лах Змій при ли нув,
Кня зів ну ухо пив
І на че в прір ву зги нув.
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П е р  ш а  д і в  ч и  н а

Сьо год ні Князь ішов,
Мов чав, схо вав ши му ку,
Кня ги ня ж — як та ніч...
Її ве ли під ру ку.

Д р у  г а  д і в  ч и  н а

Я ба чи ла в дво рі
Ми ки ту Ко жум’яку:
Усе смі єть ся він —
Ні крих ти пе ре ля ку!

Т р е  т я  д і в  ч и  н а

За ліз ну бу ла ву
Всю ніч йо му ку ва ли,
Не щас ні ко ва лі
І сті леч ки не спа ли.

П е р  ш и й  г о  л о с

Зда єть ся, ось ідуть
Кня ги ня з Кня зем 
                        по руч...
Ми ки та шап ку зняв,
Пі шов со бі пра во руч.

Д р у  г а  д і в  ч и  н а

В па лац, до зам ку йде!
Ой ли шень ко, ой го ре!
Та що ж це бу де з ним?
Та він же не по бо ре?!

П а  р у  б о к  (з де ре ва)

Пог лянь те: став, як дуб,
І сту кає в во ро та...
Змій виг ля нув з вік на
І сип ле іск ри з ро та!!!

Д р у  г и й  г о  л о с

Князь! Князь! Шап ки 
                                 з го лів...
До ро гу! Роз сту піть ся!

Т р е  т і й  г о  л о с

Кня ги ня та кож з ним
Іде на бій ди вить ся.

К н я з ь

Доб ри день вам усім!
Усіх тут вас ві таю...
В страш ний, три вож ний час
Я шап ку вам ски даю.

Д і д

Б’ємо то бі чо лом,
Б’ємо й тво їй Кня ги ні!
Ми на ло те бе зло,
Ми не те бе і ни ні.
Я Змія знав зда вен
І си лу йо го знаю:
Ми ки ту щоб по бив, —
Я, Кня зю, не га даю.
Хі ба що Змій ог нем
Ми ки ті спа лить очі,
Та хло пець він вер ткий
І на бік в час від ско чить.

Князь із Кня ги нею піш ли  
на пе ред.

Г о  л о с  (з де ре ва)

Ой, глянь те, глянь те: Змій!

П е р  ш а  д і в  ч и  н а

Ой ли шень ко, ди віть ся!

Д р у  г а  д і в  ч и  н а

Який страш ний та злий!
І в сні та ким не снить ся.

Д р у  г и й  г о  л о с

Ми ки та одс ту пив...

Д р у  г а  д і в  ч и  н а

Нев же це з пе ре ля ку?
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Т р е  т і й  г о  л о с

Ми ки та не здриг не:
Я знаю Ко жум’яку.

П ’ я т и й  г о  л о с

По си пав іск ри Змій.
Го рять, вго рі лі та ють,
Мов сні гом зо ло тим
Віт ри у по лі гра ють.

Ш о с  т и й  г о  л о с

Схо пи лись... Ай, ай, ай!
Одс ко чи ли і ста ли...
Сто ять і ждуть...

С ь о  м и й  г о  л о с

Ну що ж?
Хоч бо ки ро зім’яли!

П е р  ш и й  г о  л о с

Ди віть ся! Бу де щось:
Ми ки та нас ту пає,
Три має бу ла ву,
Змій ла пи по ти рає.
(Гук від уда ру.)

Ага! Ото діс тав!

Д р у  г и й  г о  л о с

Діс та лось і Ми ки ті!

Д і д

Це, ма буть, пер ший бій
Та кий на ці лім сві ті.

Д р у  г и й  г о  л о с

Ай, як роз гні вавсь Змій!
Пус тив, ди віть ся, па ру,
Мов ку ря ва зня лась.
О, зно ву ки нув жа ру!

(Чу ти гу пан ня бу ла ви.)

Г о  л о с  (з де ре ва)

Не вид ко ані  ні!
Вся пло ща ди мом вкри та...

(Па у за.)

Ди віть ся: Змій упав, 
Спіт кнув ся і Ми ки та.

Т р е  т і й  г о  л о с

Схо пи лись знов! Ай ай!

(Чу ти: бух, бух, бух.)

Ну, тут вже бу де край!

Д р у  г и й  г о  л о с

Пог лянь те: Змій зва ливсь!
Це, ма буть, доб ре вшква рив!
Ми ки та Змія взяв,
Ще раз об зем лю вда рив.
(Гу пан ня.)

Лю ди весь час во ру шать ся, де я кі про бу ють ви ліз ти на де ре ва,  
ма те рі під ні ма ють уго ру ді тей.

Г о  л о с  (з де ре ва)

Як мер твий, Змій ле жить...
Ле жить і не здриг неть ся...

Ми ки та в бо ки взявсь,
Сто їть со бі й смі єть ся.
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К р и  к и

— Сла ва, сла ва, сла ва!
— Сла ва, сла ва Ми ки ті!
— Хай жи ве Князь!
— Хай жи ве Ми ки та!
— Сла ва, сла ва, сла ва!

П е р  ш и й  г о  л о с

Ми ки та вже з па ла цу йде
І на ру ках ви но сить...

К р и  к и

— Кня зів ну, Кня зів ну!
— Кня зів ну не се!
— Хай жи ве Князь...

У яких життєвих ситуаціях вам можуть допомогти акторські здіб
ності? Візьміть участь у мініпроєкті «Створіть свою казку». Об’єд
найтеся в групи для виконання мініпроєкту й попрацюйте над своїм 
завданням. 

Завдання для груп
1) «Сценаристи» та «сценаристки» створюють сюжет казки про царя 

українського лісу — Ведмедя, який, подолавши труднощі, зміг згурту
вати навколо себе мешканців карпатських лісів;

2) «науковці» шукають у мережі «Інтернет» інформацію про тва
рин, які живуть у Карпатах;

3) «режисери» та «режисерки» й «актори» та «акторки» готують інсце
 нізацію казки. 

Казка «Микита Кожум’яка» відома із часів Ки  їв
ської держави. Її згадано в «Повісті минулих літ» ХІІ ст. У давнину 
кожум’я кою називали майстра, який обробляв шкури.

Драматичний	твір,	його	будова

У літературі драматичним називають художній твір, що призна
чений для постановки на сцені. За основу такого твору обов’язково 
взято дію, тобто на сцені відбувається дійство: актори й акторки 
розмовляють, співають, танцюють, закохуються, сваряться, як у 
реальному житті. Якщо виставу поставлено майстерно, то глядачі 
та глядачки іноді навіть забувають, що вони в театрі, і стають ніби 
учасниками / учасницями дійства на сцені. Казка Олександра Олеся 
«Микита Кожум’яка» належить до драматичних творів, тому її нази
вають драмою-казкою.

Розвиваємо компетентності

До речі

Теорія літератури
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Будова драматичного твору своєрідна: увесь текст поділено 
на дії, а ті, у свою чергу, — на картини. Ви, напевно, помітили, що 
драма казка «Микита Кожум’яка» не має поділу на дії, бо вона 
невелика за обсягом, проте її поділено на чотири частини, які 
на  звано картинами. Навіщо ж це зроблено? Поперше, гра на 
сцені вимагає дуже багато фізичних та емоційних зусиль, тому 
артисти/артистки по  требують відпочинку. Подруге, дія у творі 
може відбуватися в різних місцях і тоді доводиться змінювати 
декорації. 

Декорації — це предмети, якими облаштовують сцену: картонні 
або дерев’яні будинки чи кімнати, предмети побуту (стіл, стілець, 
ліжко, посуд), штучні кущі, дерева тощо. Щоб не робити цього 
перед глядачами/глядачками, оголошують перерву, яку в театрі 
називають антрактом, і поки гості прогулюються красивими зала
ми, на сцені за завісою встановлюють нові декорації. Згадайте: 
у першій картині драмиказки «Микита Кожум’яка» події відбува
ються в палаті Князя, у другій — у світлиці, у третій — у дворі 
Кожум’яки, а в четвертій — на майдані за містом.

На початку драматичного твору подано список дійових осіб. 
Роз логих пейзажів, детальних портретів героїв і героїнь у драма
тичних творах не буває, бо все це й так добре видно на сцені. 
Драматурги вводять лише ремарки, але не для глядачів і глядачок, 
а для режисера/режисерок та артистів/артисток. 

Ремарки — це коротка інформація про декорації, пору року, 
зовнішність дійових осіб, їхні інтонації, жести й рухи. Ремарки 
записують або в дужках, або дрібнішим шрифтом.

Драму будують на розмовах дійових осіб, кожне висловлюван
ня записують із нового рядка, а перед ним указують ім’я персона
жа. Згадайте з уроків української мови, що розмову двох дійових 
осіб називають діалогом. Якщо ж дійові особи висловлюють дум
ки для себе чи для глядачів/глядачок, то такі висловлювання на 
зивають монологом.

У лі те ра тур них тво рах, щоб воз ве ли чи ти чи прос ла ви ти ге роя 
або героїню, ви ко рис то ву ють гі пер бо лу.	Гі пер бо ла — це ху дож  ній 
при йом, який по ля гає в пе ре біль шен ні рис лю ди ни, пред ме та чи 
яви ща з ме тою на дан ня зоб ра жу ва но му ви нят ко вої ви раз нос ті. 
Гі пер бо ла — улюб ле ний за сіб на род ної твор чос ті, нап рик лад: 
«Щи ра пра ця го ри вер не» (при каз ка). Цей при йом ви ко рис та ний і 
в дра мі  каз ці «Ми ки та Ко жум’яка». Справ ді, чи мо же лю ди на 
побороти ве ли кий вог онь, як це зро бив Ми ки та? 
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Олександр  Олесь

2016 р. українські аніматори створили яскравий 
мультфільм «Микита Ко жу м’яка» (у міжнародному прокаті цей 
мультфільм має назву «Дра конячі чари»). Радимо пере гля нути на 
дозвіллі захопливу історію про легендарного ки  ївського богатиря.

1.	 Микита послухав
А Батька
Б дванадцятьох парубків

В дванадцятьох дідів
Г дванадцятьох дітей

2.	 Установіть відповідність.

Термін Визначення

1  дра ма
2  де ко ра ції
3  ре мар ки
4  мо но ло г   

А	 	дум ки ді йо вої осо би, вис лов ле ні для 
се бе чи гля да цького кола

Б  ху дож ній твір, приз на че ний для пос та
нов ки на сце ні

В	 	роз мо ва двох ді йо вих осіб 
Г	 	пред ме ти, яки ми об лаш то ву ють сце ну
Д	 	ін фор ма ція про час і міс це по дій, зов

ніш ність ді йо вих осіб

3.	 Установіть відповідність. 

Герой/героїня	
твору

Репліка

1	 	Ми ки та
2	  Бать ко
3  Князь
4  Дів чи на

А «— Не хай страш ні на род ні му ки, — 
  А ще страш ніш на род ний гнів». 
Б «— Мов чи… бо й сті ни ма ють ву ха!..
  І що, ко ли нас Змій під слу хав, — 
  Уд вох за ги нем в од ну мить!»

До речі

Кадр із мультфільму «Микита  Кожум’яка»  (реж. М. Депоян)



Розділ  1.  МИСТЕЦЬКИЙ  СПАДОК  НАЩАДКАМ
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В «— Все зроб лю, си вень кий мій,
  Тіль ки б зав тра був дво бій!»
Г «— Я мов чу… Не хо чеш би тись, —
  Бу дем Змі є ві ко ри тись». 
Д «— Хо дять, ла зять, за ва жа ють,
  Від ро бо ти од ри ва ють, 
  Хоч по кинь та з дво ру йди…»

4.	 Які особливості будови драматичного твору?
5.	 Яку роль у драматичному творі відіграють ремарки? Проко

ментуйте останню ремарку другої картини.
6.	 У театрі глядачі й глядачки побачать на сцені двобій між 

Микитою та Змієм. А із чого вони дізнаються про деталі 
двобою?

7.	 Чому Микита послухав не дорослих, а дітей, і погодився 
стати на двобій зі Змієм?

8.	 Знайдіть у драміказці Олександра Олеся «Микита Кожу
м’яка» гіперболу й прочитайте  її.

9.	 Знайдіть у драміказці Олександра Олеся «Микита Кожу
м’яка» ремарки й випишіть їх у зошит.

10.	 Чому читачі й читачки, не дочитавши до кінця твір, упевнені, 
що Микита Кожум’яка переможе Змія?

11.	 Доберіть заголовок до кожної картини драмиказки Олек
сандра Олеся «Микита Кожум’яка», запишіть у зошит.

12.	 Хто з українців належить до найсильніших людей світу? Чим 
вони близькі до Микити Кожум’яки? Запишіть свої думки в 
зошит.

1. Знайдіть у першій картині драмиказки Олександра Олеся 
«Микита Кожум’яка» не менше десяти емоційно забарвле
них слів і словосполучень. Запишіть їх. 

2. Створіть буктрейлер до драмиказки Олександра Олеся 
«Микита Кожум’яка» (за бажанням).

Подумайте й розкажіть  

• Який зв’язок між драмоюказкою «Микита Кожум’яка» та те 
атром?

• Що вам сподобалося в цьому драматичному творі?
• Чи хотіли б ви мати силу Микити Кожум’яки? Чому?
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Про що ви дізнаєтеся?

•	 Що таке ліричний твір, ліричний герой, пейзаж і персоніфікація?
• Як за допомогою засобів художнього мовлення зображають пей

заж у ліричних творах?
• Як навчитися виразно читати поезію? 

 

Тарас Шевченко — видатний український письменник. 
Його поетична творчість вплинула на хід історії України. Він 
народився кріпаком (іншими словами — рабом), але знайшов у 
собі сили піднятися з колін і повести за собою весь народ. За 
це Україна йому вдячна. З творами, у яких поет своїм палким 
словом закликав український народ до волі, ви ознайомите
ся в 9 класі.

МУЗИКА  ПОЕТИЧНОГО  СЛОВА

Розділ 2. МАЛЮЄ  СВІТ  ПОЕЗІЯ

ЛІРИКА

ТАРАС  ШЕВЧЕНКО
(1814–1861)
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Розділ  2.  МАЛЮЄ  СВІТ  ПОЕЗІЯ

Т. Шевченко — майстер у написанні віршів з українськими 
пейзажами. І невипадково, адже він ще й талановитий худож
ник. Саме поезії про красу природи України й людини в ній ви 
зараз прочитаєте.

Слово лірика походить із грецької мови, у якій воно 
означає «струнний музичний інструмент», під акомпанемент якого 
в Стародавній Греції виконували вірші й пісні.

Ліричний		твір

Ліричні твори — це твори, у яких виражено думки, почуття та 
переживання людини в певних обставинах, під впливом певних 
подій. У таких творах немає чітко окресленого сюжету, а є лише 
емоції та переживання — радість, захоплення або сум і гнів. Ліричні 
твори пишуть переважно віршованою мовою.

Прикладом ліричного твору є вірш Т. Шевченка «За сонцем 
хмаронька пливе...».

•	Пригадайте, що драматичні твори призначені для постановки 
на сцені, у них розписано репліки для акторів та акторок, подано 
ремарки. Нещодавно ви читали драматичний твір, а саме драму
казку Олександра Олеся «Микита Кожум’яка». 

«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. 

Ілюстрації в підручнику покликані підсилити враження від худож
нього твору, порівняти своє бачення образів із тими, що на картині 
чи світлині. Доберіть у мережі «Інтернет» варіант ілюстрації до вірша 
Т. Шевченка «За сонцем хмаронька пливе…» і запропонуйте його на 
розсуд класу. Колективно визначте найбільш вдалий вибір.

До речі

Теорія літератури

Розвиваємо компетентності
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Тарас  Шевченко

Засоби		образної		мови

Емоційності й барвистості ліричним творам додають засоби 
образної мови, які називають тропами. 

Тропи — слова або вислови, які вживають у переносному й 
образному значенні. До тропів (або засобів образної мови) нале
жать гіпербола, порівняння, метафора, епітет, персоніфікація.

Персоніфікація — образний вислів, у якому ознаки людини 
переносять на неживий предмет чи явище (одним словом, олюд 
нення), наприклад: танцюють сніжинки, спить камінь. Ритмічне й 
спокійне кружляння сніжинок нагадує танець людини, тож неви
падково митець у художньому творі вдається до персоніфікації 
сніжинки танцюють, він ніби оживляє та олюднює сніжинку. Або 
мовчазність і нерухомість каменя нагадує повний спокій людини 
під час сну, тому він і наділений людською властивістю спати. 

Вірш Т. Шевченка «За сонцем хмаронька пливе…» побудо
ваний на персоніфікації.  Майже  всі дієсловаприсудки в ньому 
персоніфіковані: хмаронька пливе, сонце зове, серце одпочине й 
заговорить та ін. Персоніфікація виникає на основі подібності, 
асоціацій, вона оживляє поезію та емоційно її наснажує.

     «САДОК  ВИшНЕВИЙ  КОЛО  хАТИ...»

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть.

Сім’я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.

Теорія літератури

К. Крижицький. 
Вечір






