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УкРаЇНа

Як тільки Господь наш, Сотворитель, поселив на Землі людей, 
вони відразу почали просити в Бога для себе зручні та вигідні міс-
ця прожитку. Не квапились тільки українці. Вони були відра зу ко-
заками. Безпечно мандрували по землі, оглядали красоти світу і 
нікому не заважали. Якось огледілись і побачили, що пов сюдно 
снують люди, обживають займані місцини. Тоді пішли й вони до 
Господа. Тихенько стали за порогом і чекали, бо Творець у той 
саме час був чимось дуже зайнятий. А коли Сотворитель оглянув-
ся, то здивувався на вид таких чубатих воїв.

— А чого вам треба, хлопці? — спитав спроквола.
— Та землі-материзни хочемо, Боже.
— Буде вам матірня земля. Ідіть та й осідайте он на тому клап-

тику між морями, — показав пальцем униз.
— Та там уже іспанці, Боже!
— Ага, то біля них селіться.
— Не годен, Господи, там французи, а далі німці, ще якихось 

людей повно.
Подивився Бог згори на долину і переконався, що все вже роз-

дано. А козаки йому дуже сподобались — і не хотів Творець за-
лишати їх без земель.

— Гаразд, — сказав Господь. — Віддам я вам он той куточок по-
над Дніпром, що залишив собі на земний рай. Але то незви чайний 
куточок — раїна. Земля там пахне медом, вода — як молоко, а з 
неба в душу людей ллється пісня. На той куточок будуть зазіхати 
нечестивці, тому його треба постійно боронити. Як будете такими 
відважними лицарями, як мені видається, то на тій землі станете 
і воями, і оріями, господарями, а як ні — то рабами нечестивців.
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— Згода. Добре, Господи! Буде так, як кажеш. Благослови в до-
рогу!

Поблагословив їх Сотворитель і провів до райських воріт. З того 
часу орють орії землю, а зброєю захищають її від усякої нечисті.  
І назвали свій райський куточок — Україна.

 1.  Чому козаки не квапились обживати собі землю?
 2.  Як вони розмовляли з Богом?
 3.  Чи не злякалися козаки застережень Бога щодо райського куточка 

на землі? Яку рису характеру українців підкреслено цим  в легенді?
 4. Знайдіть у газетних або журнальних статтях відомості про  

 походження слова «Україна». ТРИ БРаТИ — ЗасНОВНИкИ кИЄВа

Поляни жили в ті часи окремо і володарювали родами своїми... 
І було три брати: один на ймення Кий, а другий — Щек, а тре-
тій — Хорив, і сестра їх — Либідь. Кий сидів на горі, де нині узвіз 
Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хо-
рив — на третій горі, через що і прозвана вона Хоривицею. І збу-
дували вони городок у честь свого старшого брата і нарекли його 
Києвом. А навколо города був ліс і пуща велика, і ловили там зві-
рів. І були ті мужі мудрими і тямущими, і називалися вони поля-
нами, від них в Києві є поляни й до сьогодні.

Деякі ж, не знаючи, кажуть, що Кий був перевізником, бо ніби-
то тоді біля Києва був перевіз з тієї сторони Дніпра, тому й гово-
рили: «На перевіз на Київ». Проте коли б Кий був перевіз ником, 
то не ходив би до Царгорода. А втім, цей Кий княжив у роді сво-
єму і ходив він до царя — не знаємо лишень до котрого, але зна-
ємо, що великі почесті, як оповідають, віддав йому той цар, при 
якому він приходив. Коли ж Кий повертався, прибув на Ду най, і 
уподобав місце, і збудував малий городок, і хотів осісти у ньому з 
родом своїм, та не дали йому навколишні мешканці. Отож і дони-
ні називають придунайці те городище Києвець. Кий же повернув-
ся у свій город Київ, тут і скончався. І брати його, Щек і Хорив, і 
сестра їх Либідь тут померли.

 1. Що в легенді розповідається про заснування Києва? У яких назвах   
увіковічнились імена засновників столиці Русі-України?

історико-героїчні легенди і перекази
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сМеРТЬ кНЯЗЯ ОлеГа

І жив Олег в мирі з усіма землями, княжачи в Києві. І при-
йшла осінь, згадав Олег коня свого, якого тримав здавна у стай-
ні, вирі шивши ніколи не сідати на нього. Питав-бо колись волхвів 
і ві щунів: «Од чого мені доведеться померти?» І сказав йому один 
віщун: «Княже! Кінь, якого ти любиш і їздиш на ньому, — від ньо-
го тобі і померти!» Олег же, взявши це собі до тямки, каже: «Ніко-
ли не сяду на нього і більше не гляну».

І звелів годувати його і не приводити його до себе. І перебував 
декілька років, не бачивши його, аж поки й на греки не пішов.

Повернувшись до Києва і проживши чотири роки, на п’яте літо 
він спом’янув коня, що від нього, як віщували волхви, мав по-
мерти. І, покликавши старшого над конюхами, запитав: «Де кінь 
мій, якого я поставив був годувати і берегти його?» А той каже: 
«Помер». Олег же посміявся і докорив віщунові, кажучи: «Невір но 
ото говорять волхви, і все те неправда є: кінь помер, а я живий».  
І наказав він осідлати коня: «Хай-но погляну на кості його». І при-
був він на те місце, де лежали його кості голі і череп голий, спі-
шився і, посміявшись, сказав: «Чи не від цього черепа смерть мені 
приймати?» І ступив він ногою на череп, і, з’явившись із че репа, 
змія вкусила його в ногу. І з того він розхворівся і помер. І плака-
ли по ньому всі люди плачем великим, і понесли, і похо вали його 
на горі, яка зветься Щековицею. Є ж і досі могила його, зветь-
ся могилою Олеговою. А було всього його княжіння тридцять три 
роки.

 1.  Що віщував волхв Олегові?
 2.  Як поставився князь до тих віщувань?
 3.  Чи здійснилися вони? Як саме?

ЄВШаН-ЗІллЯ

Він же (йдеться про великого князя Романа) кинувся на пога-
них, як той лев, а сердитий був, як та рись, і нищив їх, як той 
кро кодил, і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як 
той тур, бо він пильно слідував предкові своєму Мономахові, який 
зни щив ізмаїльтян, згаданих уже половців, вигнав Отрока в Обе-

зи за Залізнії ворота, а Сирчан залишився при Доні, живлячись  
рибою.

Тоді Володимир Мономах пив золотим шоломом із Дону, за-
бравши їх землю всю і загнавши окаянних агадян. Після ж смер-
ті Володимирової лишився у Сирчана лише один музика Ор, і по-
слав він його в Обези, кажучи: «Володимир умер уже. То ж повер-
тайся, брате, приходь у землю свою. Перекажи ж ти йому ці слова 
мої, заспівай йому пісень половецьких. Якщо ж він не схоче, дай 
йому понюхати зілля, яке зветься євшаном».

А як той відмовився і вертатися, і слухати, дав він йому зілля, 
і той, понюхавши і заплакавши, сказав: «Краще ж на своїй землі 
кістьми лягти, ніж на чужій славному бути». І прийшов він у зем-
лю свою. Від нього народився Кончак, що понищив Сулу, пішо 
ходячи, котла носячи на плечах.

 1.  Що розповідає переказ про подвиги князя Романа?
 2.  З якою метою Сирчан послав співця Ора в Обези?
 3.  У чому виявився вплив євшан-зілля на Отрока?
 4.  Поміркуйте над поведінкою Отрока і скажіть, що для людини  

най дорожче.
 5.  Визначте тему та ідею цього твору.
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до них, то вони мені назустріч біжать та пищать, наче до матері.  
Я вже їх вилизую, чепурю, а гуляти удвох водимо. Я попереду, 
квочка ззаду, а діти посередині. Так шуліки не страшно.

— Мабуть, вам тепер скрутно приходиться, Чорнушко? Робо-
та важка.

— Ні, що робота, то нічого, я її ніколи не боялася й не боюся. 
А от мені трохи те трудно, що доводиться спати під піччю, а коли 
негода, то й цілий день там сидиш. Тепер там душно, курява, та 
ще знаєш, кури не такі чепурні у своїй хаті. А ми ж, коти, люби-
мо, щоб у нас чепурненько було.

Розмовляємо ми так з Чорнушкою і не звертаємо уваги на те, 
що робиться довкола. Глянув тільки я зненацька — аж бачу: до нас 
підкрадається Мурка, наїжилась так, очі як вогонь!

— Ой, тікайте, Чорнушко! — крикнув я й кинувся геть. Тікаючи, 
почув страшенний крик. Оглянувся, аж то Чорнушка кричить, а 
на неї напосілася Мурка: куса її, дряпа. Чорнушка не має сили 
вирватися, тільки кричить. На крик звідусіль стали збігатись коти. 
Один найсміливіший кинувся розбороняти. Потім другий, третій. 
Наблизивсь і я. Бачу, вже цілий клубок качається, тільки лапами 
махають, та мов курява встає. Мурка пустила Чорнушку і вчепила-
ся в чорного кота, мого ворога й напасника. Уже на що здоровий 
кіт, а ледве-ледве вирвався з її лап. Але вона зараз вчепилася в 
другого, а як той вирвався, то в Рябого. Страшна така стала. Очі як 
у божевільної, шерсть розкуйовджена. Тут вибігла її пані з вели-
кою хусткою в руках, накинула ту хустку на свою улюблену Мурку 
і разом з хусткою понесла її до хати. Інакше не могла б  узяти, 
навіть хазяйку подряпала б.

— Що вона ще вдома витворятиме? — зацікавився я і поліз на 
грушку; відтіль було видно все, що в покоях робиться. Бачу, су-
сідка сидить у коші біля свого одинчика (той і досі сидить у коші, 
мов малий), важко диха і божевільними очима навколо оглядаєть-
ся. А пані її милує, вмовляє і заспокоює.

Я швидше зліз із груші, щоб Мурка мене часом не побачила та 
не вискочила бити.

Сів під грушею, сиджу й думаю. Гірко мені було. Ту кішку, що 
не знать чого лізе до всіх битись, тепер он як заспокоюють, милу-
ють, а мене ніколи ніхто не пригорнув!..

І взяла мене журба. Я вже старий, а мало доброго зазнав на сво-
єму віку. Зимою завжди терплю холод, здебільшого живу надго-

лодь, а вже щоб мене хто погладив чи хто приголубив, того я й не 
сподівався ніколи... І багато є таких, що мені прикрості коять. От 
хоч би й сьогодні. Ще нічого не їв, а взяв шматок, то його сусідка 
одібрала. Тепер у мисці, звичайно, порожньо: ті, що прибігли роз-
бороняти, все розтягли. Зважився я піти подивитись, чи не вики-
нула чого з кухні моя хазяйка.

Пішов, подивився, нічого немає. Ліг біля хати й лежу. Сумую.
Коли дивлюсь — ідуть двоє: якийсь пан і пані, а за ними везуть, 

либонь, їх манатки. Я догадався, що то будуть нові сусіди, тії квар-
тиранти. Пани пішли в горниці.

«Ану, — думаю, — піду подивлюсь, що воно за люди. Може, як-
небудь свій сум розважу».

Зліз на рундук і заглянув у сіни. Нікого не чуть. Я вернувсь на 
рундук і сів, зміркувавши, що коли нові сусіди вийдуть з горниць, 
тоді я побачу, які вони.

Сиджу, сиджу, ніхто не виходить. Тим часом сонечко мене при-
гріває, вишня наді мною стиха шелестить... Незчувсь я, як заснув.

Не знаю, чи довго спав, чи ні, тільки чую крізь сон, що мене 
хтось на руки бере. Розплющую очі й бачу, що мене держить на 
руках якась чужа пані. Ох, як я злякався! Так і вилетів у неї з рук. 
Втік аж до сусідів. Коли трохи заспокоївся, став думать про те, 
що сталося. Згадав, що пані взяла мене дуже обережно і всміхала-
ся до мене.

Після того мене стало так вабити на рундук. Я приходив і сідав 
там, але знову, як пані чи пан виходив, мені робилось так страш-
но, що я тікав. Днів через три, коли я там сидів, вони вийшли обоє 
й почали мене кликати; та так ласкаво, приязно. Мало хто на мо-
єму віку озивався до мене так. Я розманіжився і дався, щоб вони 
мене взяли. Вони понесли мене до хати, дали мені м’яса й моло-
ка. Я хоч і боявся, але все поїв.

Потім, коли вже нічого не зосталось, мені стало чогось так страш-
но, так страшно, що я присів і швиденько вибрався на город.

Після сього почалось для мене нове життя. Я оселився в нових 
сусідів, тих квартирантів, і там не тільки днював, а й ночував. 
Сього мені ще ніколи не траплялось. Раніше я ночував де — на 
горищі. Бувало, сплю і щохвилини прокидаюся, щоб подивитися, 
чи нема якої небезпеки. Траплялось, що розплющу очі, а переді 
мною стоїть який-небудь наїжений здоровенний котюга. Тоді обо-
роняйся, швидше тікай!.. Не було спокою ні вдень, ні вночі.
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З тієї саме пори Серпнева Ніч над Галичиною виблискує незви-
чайно яскравим сяйвом зір.

Як З’ЯВИлОсЬ УРОЧИще ПаПОРОТЬ

Колись там, де зараз Кульпарків, знаходилося урочище Папо-
роть. Тут било два джерела, з яких брала свій початок річка Со-
рока, яка впадає в Полтву. А жив тут на хутірці смолокур зі своєю 
жінкою.

Одного разу увечері хтось постукав до них у двері. Господар від-
чинив і побачив дідуся, який шукав нічлігу.

Старого пустили до хати, нагодували чим Бог послав і спати по-
клали. А вранці прокинулися господарі в замку, що аж тріщав від 
усілякого багатства. А дідуся і слід пропав.

Зажили вони тоді, як справжні князі. Та минув рік, і такого са-
мого вечора хтось постукав до замкових воріт. Сторож протер за-
спані очі й, ліниво позіхаючи, гукнув:

– Хто там?
– Старий подорожній просить нічлігу.
– Зараз, — буркнув сторож, — піду спитаю дідича. Поплуганив-

ся він до покоїв, де господарі якраз мостилися спати.
– Пане! Агов пане?
– А що таке?
– Там якийсь старигань просить нічлігу!
– Жени його до дідьчої матері! То не заїзд, а замок!… Хоча, мо-

жеш йому дати що там після вечері лишилося.
– Сторож узяв у банячок недоїдки, виніс до брами і, прочинив-

ши віконце, зневажливо буркнув:
– Пани сказали, аби ви йшли собі де-інде. А тут маєте трохи пе-

рекусити. Наставте шапку.
Старий скинув шапку, сторож влив йому якоїсь бовтанки і за-

тріснув віконце.
Подорожній похитав сумно головою, щось шепнув над шапкою 

і вихлюпнув недоїдки на ворота. І тої ж миті розкішний замок зі 
всіма мешканцями запався з гуркотом у підземні провалля. Пусти-
ще незабаром густо заросло папороттю і, дивлячись на нього, ніх-
то б і не здогадався, що тут височів колись замок.

Як ЖІНкИ лЬВІВ РЯТУВалИ

Коли татари в 1283 році пробували захопити Львів, то хан Теле-
буга захотів дізнатися, як довго зможуть оточені протриматися. А 
простояв він під містом два тижні і вже собі думав, що львів’яни 
мусять від голоду вимирати.

Виряджено було татарських послів і вони стали гукати під бра-
мою, щоби пустили їх. І вже, було, хотіли львів’яни відчинити бра-
му, як про теє дізналося жіноцтво й почали вони просити, щоби 
ще зачекали.

Хутенько розбіглися львівські жінки по хатах і повикочували на 
вулиці порожні діжки, поставивши їх горі дном. Тоді повимітали з 
комірок усю крупу й муку, яка там була, й засипали дно хто кру-
пою, хто мукою, а хто зерном так, аби ще й вершок стримів.

– От тепер ми вже готові, — сказали жінки, — пускайте бузуві-
рів. Рушили татарські посли через місто, а тут, куди не глянь, сто-
ять діжки, повні харчів незліченних. Та ще мало того. Повипуска-
ли жінки усю пташину й худобину з хлівців на вулиці, що послам 
довелося палки в руки взяти, бо свині їм проходу не давали, а гу-
саки розлючено сичали.

Побачили посли таку силу-силенну різної живності і дуже смут-
ними назад вернулися. А хан Телебуга, як вислухав їх, то зараз ве-
лів усьому військові збиратися й рушати додому.

лЬВІВсЬка каТОРГа

Коли львівський бургомістр Мартин Кампіан затіяв у 1615 році 
будування Ратушевої вежі, то звелів виловити геть усіх дармоїдів, 
волоцюг, п’яниць, картярів та всіх, хто по шинках дні свої губив.

Їх приводили на будівництво, записували поміж робітників і 
змушували працювати. А треба ж сказати, що серед цієї чесної 
компанії багацько було діток заможних міщан, котрі в руках, крім 
ложки, карт і келиха не вміли нічого тримати.

Ото сміху було! Усе місто потішалося над ними. А чимало бать-
ків самі приводили своїх синів і віддавали, як тоді жартували, на 
каторгу.

Саме тому з північного боку Кампіанівської вежі було видовба-
но на камені зображення корабля, як пам’ятку про той час, коли 
гультіпак відправили «на галери».
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щО лЮБОВ сПОлУЧИТЬ

Цю історію можна було б назвати «Львівські Ромео і Джульєтта».
У 1594 році з далекого Кріту привіз вино італієць Мікеліні. Час-

тину товару замовив для себе український купець. І от у нього вдо-
ма побачив італієць юну Пелагію, доньку купця. І з першого по-
гляду закохався. Відтоді уже частенько шукав якогось приводу, аби 
завітати до них, аж поки й Пелагія не відповіла взаємністю.

Італієць втратив будь-яке бажання вертатись додому. Моло-
ді люди шепотіли одне одному чутливі слова, а батьки прихиль-
но спостерігали за цим, бо італієць припав їм до вподоби. Проте 
страшне лихо вже підкрадалося до Львова: чума.

Вона вже не раз збирала своє чорне жниво по всій Європі, та от 
нарешті і сюди завітала. І щодня косила десятки людей.

Даремні були молитви, даремні цілодобові служіння по церквах.
Мор не обминув і купцевої садиби. Пелагія захворіла. За суво-

рим приписом усіх зачумлених виносили за межі міста і залишали 
в саду, де за ними доглядали монахи.

Та Мікеліні не покинув своєї коханої і не відходив від неї, як 
умів потішав і вселяв надію на одужання.

Але дівчина була приречена. Мікеліні поховав її на православ-
ному цвинтарі церкви Благовіщення. А за дев’ять днів і сам зліг. 
Видно далося взнаки спілкування з хворою.

Помираючи, прохав Мікеліні поховати його в костелі святого 
Станіслава, а на їхніх могилах вимурувати одинакові нагробки.

Так воно і сталося. На обох могилах поставлено нагробки, на 
яких вибито по парі сердечок, пов’язаних галузкою лавру. А вни-
зу вірш львівського поета Шимона Шимоновича:

Що любов сполучить,
І смерть не розлучить.
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