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«I write, not for children, but 
for the child-like, whether they 

be of five, or fifty, or seventy-
five.»

GEORGE MACDONALD, 1893.
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«Я пишу не для дітей, але 
для тих, хто як діти, хай їм 

буде п'ять, чи п'ятдесят, чи 
сімдесят п'ять».

ДЖОРДЖ МАК-ДОНАЛД, 1893.
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1) Michaela Fojtíková. The Shadows. Copyright © 2007 Michaela Fojtíková. The 
George MacDonald WWW Page: Home to the George MacDonald Society. http://
www.george-macdonald.com/resources1/the_shadows.html.

Сією книжечкою продовжую започаткований 

наприкінці минулого року проєкт «Назустріч 200-річчю 

Джорджа Мак-Доналда». Шкода не так хутко, як баглося б.

«Тіні» є менше відомим твором літерата, ба одним з 

найменше відомих1); либонь тому не пощастило з'ясувати 

достеменно, коли його вперше оголошено друком. 

Найімовірніше се трапилося 1864 року — як чергову 

лічничу оповідку дядька юної панни Аделі (Adela Cathcart, 

Vol. 2, Ch. III) — але ж декотрі з тих оповідок уже 

оприлюднено передше в тодішніх часописах. Дещо ширший 

варіянт небавом увійшов окремою сторією до збірки 

«Взайомини з феями» (1867) — осе перед вами саме його 

тлумачення.

Зважився додати кількоро кунштиків із инших книг.

Петрусь Безвісний,

Веселкова Хата,

жовтень 2019 р.
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1) див. іще ПОДЯКИ на ст. xv.

Усі без винятку використані в сій книжечці текстові й 

графічні матеріяли перебувають у вільному доступі в 

Інтернеті; також усіх їх вільно змінювати та/або 

розповсюджувати. Будь-хто може безперешкодно отримати 

їх самостійно, незалежно від сієї книжечки1).

Належать до суспільного надбання (public domain), 

отже є загальнодоступними, у США (бо оприлюднено 

друком до 1 січня 1924 року) та в усьому світі (бо автор 

помер принаймні 100 років тому):

• первотворний текст «Тіней» (The Shadows) Джорджа 

Мак-Доналда (George MacDonald) — уперше оголошено 

друком не пізніше 1864 року, автор помер 1905 року;

• текст накладу, за яким тлумачено сю книжечку: 

George MacDonald. Dealings With The Fairies. London: 

Alexander Strahan, 1867, pp. 141—205;

• малюнки Артура Г'юза (Arthur Hughes) зі згаданого 

щойно накладу — помер 1915 року;
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• малюнок Артура Бойда Хоутена (Arthur Boyd 

Houghton) до вірша Дженет Хемпфрі (Jennett Humphreys) 

ПАЩЕКА ДРАКОНА (SNAPDRAGON) із видання Home Thoughts and 

Home Scenes (1865) — помер 1875 року;

• малюнки невідомого маляра до видання The Book of 

Days, Vol. 2 (1832);

• орнамент, зужиткований на початку твору й узятий із 

накладу MacDonald, George. Dealings With The Fairies. New 

York: George Routledge and Sons, 1890;

• світлина Джорджа Мак-Доналда, створена Льюїсом 

Керролом (Lewis Carroll) 1862 року — помер 1898 року.

Логотип Scribus (належить до реклямних матеріялів, 

https://wiki.scribus.net/canvas/Promotion_material) захищено 

ліцензією CC BY-SA 4.01).

Решту графічних матеріялів розповсюджено на умовах 

ліцензії CC0 1.0, тому вони не потребують атрибуції2).

Електронна книга (файл PDF) містить вільно 

ліцензовані вбудовані шрифти з родини DejaVu3).

Тлумачення з англійської та решту матеріялів, не 
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початку передають у суспільне надбання, застосовуючи до 

них CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication4).
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накладами Dealings With The Faires 1867 та 1890 рр., 
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малюнками та частиною инших графічних матеріялів; а 

також накладом Home Thoughts and Home Scenes, 

забезпечившим малюнком Артура Бойда Хоутена, 

завдячуємо Інтернет-ресурсові Open Library.

Згаданим там само накладом The Book of Days, 

забезпечившим малюнками невідомого маляра, завдячуємо 

Інтернет-ресурсові Google Books.

Світлину Мак-Доналда отримано з WikiMedia.

Рештою графіки (малюнками для обкладинок і 

форзаців, тлом сторінок тощо) завдячуємо спільноті 

Pixabay.

Великою підмогою виявилися різноманітні словники та 

довідкові матеріяли, насамперед: багатотомове видання 

«The Century Dictionary and Cyclopedia» (1889—1891), 

чотиритомовий «Словарь української мови» Бориса 

Грінченка (1907—1909), «Український стилістичний 
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словник» Івана Огієнка (1924), «Український 

правопис» (1928), «Правописний словник» Григорія 

Голоскевича (1929), «Англо-український фразеологічний 

словник» Констянтина Баранцева (2005), «Практичний 

словник синонімів української мови» Святослава 

Караванського (2014) та инші.

Електронну книгу у форматі PDF виготовлено за 

помоги застосунку Scribus. Ужито вбудовані шрифти 

DejaVu.

Окрему й особливу подяку складаю коханій дружині та 

любій доні за їхні поради, помогу й довгий терпець.
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С
тарий Ралф Рінкелман добував собі 

прожиток із кумедних шкіців, та й годі, 

але втратив його знову через трагічні 

поеми. Так він став саме тою людиною, яку обрано 

королем фей, бо у Фейляндії верховна влада є 

обираною.

Безперечно, се дуже дивно, що феї мусили б 

охотитися мати смертного короля; але то факт: 

попри всі свої знання та міць, вони не можуть 

позбутися чуття, же дехто з людей величніше за 

них, хай ті й не можуть ані літати, ані фиґлі 

стругати. Тож у такі часи, як там трапляється 

вдвічі більше за звичне тямучих виборців, має бути 

обрана людина на кшталт Ралфа Рінкелмана.
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Вони не думали наполягати на його 

перебуванні; бо потребували його присутности 

лишень ув опрічних трапунках. Але вони мусили 

запопасти його не знати як, першим ділом, щоби 

зробити королем. Укруть по коронуванню вони 

змогли б мати його так густо, як їм заманеться; 

але до церемоніялу була завада. Бо се лишень 

межи життям і смертю феї мають владу над 

дорослими смертними й можуть доправляти їх до 

свої країни. Тому їм довелося пильнувати нагоду.

Вони не мали довго чекати. Бо старий Ралф був 

жахно хорий; і як він перебував межи життям і 

смертю, вони доправили його й укоронували 

королем Фейляндії. Але по тому як його 

укороновано, не дивно, з огляду на стан його 

здоров'я, що він би не спромігся триматися доста 

прямо на троні Фейляндії; отож тому всі ґноми й 

ґобліни, і жорстокі почвари, які сиділи по норах і 

закутках королівства, мали скористати з його 

становища, і бігали сливе нестямно, стругавши 

йому, хай він був король, усілякі фиґлі; юрмившись 

довкола його трону, п'явшись по сходах і 
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навсправжнє вештавшись мішма та лаявшись, як 

ото миші, побіля його вух і очей, же не міг він 

більше ніц бачити й ні про що думати. Та я не 

зміряюся й далі повідáти про сю частину його 

придибашок просто зараз. Завдяки завзятим і 

тривалим зусиллям йому вдалося, по значним 

клопотам і стражданням, привести своїх бунтарів 

до ладу. Усі вони позникали по своїх належних 

норах і закутках; а король Ралф, прийшовши до 

тями, опинився у своєму ліжку, напівпідпертий 

зáголовками.

Але кімнату сповнено темними створіннями, 

грайливо стрибавшими у світлі вогню з коминка 

таким дивовижним і замашни́́́́́м, хай безмовним, 

штибом, же він перше подумав, се деякі з його 

бунтовливих ґоблінів не підкорилися були з 

рештою, а пішли за ним за межі Фейляндії до його 

власного будинку в Лондоні. Як іще могли сі 

навіжені кумедно потворні малята гіпопотама 

вчинити свою паскудну з'яву в опочивальні Ралфа 

Рінкелмана? Та він небавом довідався, що хай вони 

були підхожими до підземних ґоблінів, вони також 
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вельми ріжнилися та вимагали б цілком ріжного 

ставлення. Він чувся переконаним, же вони теж 

були його підданцями й підданками, але він мав 

був якось прогавити їх під час свого допірішнього 

коронування — якщо вони дійсне були при ньому; 

бо не міг ізгадати, же був бачив щось підхоже до 

них раніше. Тому він надумав особливо пильно 

зважити на їхні звики, звичі та удачу; а ні, то він 

яснісінько здрів, що небавом їх би було забагато, 

як на нього; та й певне сього втручання в його 

кімнату, де пані Рінкелманова, яка мусила бути 

королевою, коли він був королем, сиділа, пивши 

чай, побіч коминка, видко щось прочувавши. Але 

вона, угледівши, же він роздивляється навколо зі 

складнішим виразом на обличчю за те, що він був 

носив багацько днів, підхопилася й хутко й 

тихесенько приступила до нього, а обличчя їй 

опромінили радощі. Укруть вогонь запалахкотів 

утішніше; а постаті стали складнішими та 

шанобливішими у своєму поступуванні, 

позадкувавши до стіни на кшталт гарно навченого 

наймиття. Тоді король Фейляндії спожив трохи 

чаю та сухої грінки й, одкинувшись на свої 
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1) У первотворі: Hide and Seek, Touch and Go, Grin and Vanish; опис остатньої 
гри віднайти не склалося, тож український її відповідник добрано довільно.

зáголовки, сливе заснув, але не зовсім, бо ще 

пильнував непроханих гостей.

Аж тут королева полишила кімнату, щоби 

подати чай декому з молодих королевичів і 

королівен; а вогонь став горіти нижче, і ось, 

постаті почорнішали та оскаженіли у своїх 

стрибках, як ніколи! З ігор, бачилося, вони 

надавали перевагу піжмуркам, квачеві, довгій 

лозі1) та ще багатьом до них підхожим; а також 

усісінькому в королівській опочивальні; тож се 

було доста турботно. Се було сливе так погано, як 

наче на будинок напосілися певні створіння, які 

будуть неназваними в казковій сторії, бо 

Фейляндія не бажатиме мати до них справи.

«Але се милосердя, що вони взуті в пантофлі!» 

— мовив собі подумки король; бо його боліла 

голова.

Ізнову лігши з очима напівзакритими й 

напіводкритими, надто втомлений, щоб і далі 

зважати на їхні забави, але взагалі значно більше 
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розважений, аніж ображений, їхнім вільним 

поводженням, бо вони видавалися добротливими 

створіннями, і радше грайливими, як рішуче 

невихованими, він усвідомив нагло, же двійко з 

них відступили від стін, на яких, на кшталт 

велетенських павуків, більшина їх узяла за краще 

порозлягатися, і наразі стояли посередині підлоги 

в ногах ліжка Його Величности, кивавши й 

уклонявшись, й нахилявшись якнайбільш кумедно 

потворним і влесливим робом; водночас 

обертавшись урочисто коли-не-коли на одній п'яті, 

певне вважавши сей рух за найвищу прикмету 

пошани, яку вони могли показати.

— Чого ви хочете? — мовив король.

— Того, що спонукало би Вашу Величність 

багти ліпше спізнати нас, — відповіли вони. — Ми 

— підданці та підданки Вашої Величности.

— Я знаю, же се так. Я буду вельми щасливий, 

— відповів король.
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— Ми не ті, проте, за кого Ваша Величність нас 

уважає. Ми не такі безтямкі, як Ваша Величність 

про нас думає.

— Неможливо вважати вас за когось мені 

відомого, — заперечив король, який баг ізмусити їх 

до розмови, і сказав перше, же спало на думку, — 

за воїв, жéглярів чи абикого: ви не встоїте 

нерухомо доста довго. Я гадаю, ви навсправжки 

належите до пожежної команди; принаймні, 

утримуєте своє світло згашеним.

— Не жартуйте, будь ласка, Ваша Величносте, 

— і мовивши сі слова — бо вони вдвох говорили 

разом протягом бесіди — виконали врочистий 

заморочливий скік назустріч королю.

— Не жартую! — відповів різко він. — А ви? 

Аги, ви ніц не робите, іно жартуєте. Хто ви є?

— Тіні, мосьпане. І коли ми жартуємо, 

мосьпане, завше жартуємо серйозно. Та може 

Ваша Величність не бачить нас виразно.
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1) Роялісти й пуритани — супротивні сторони в Англійській громадянській війні 
(1642—1651).

— Я бачу вас цілком добре, — відповів король.

— Дозвольте мені, утім, — заперечив їден із 

Тіней; а заки говорив, наблизився до короля; і 

піднявши темного пузвеликого пальця, провів ним 

швидко, але обережно, край чола впоперек од 

скроні до скроні. Король одчув м'який плавкий 

дотик, же ніби вода, заповнював кожну влоговину 

й укривав ізверху кожну горбовину гірського 

пасма думок. Він мимоволі заплющив очі під час 

тої дії, а коли розплющив їх ізнов, щойно пальця 

прибрано, виявив, же вони були розплющилися 

більше, аніж ув одному, сенсі. Кімната здавалося 

поширшала навсібіч, аж він не міг достеменно 

бачити, де були стіни; й усюди стояли нерухомі 

Тіні. Вони були високими й урочистими; радше 

величними навсправжки у своїй з'яві, попри 

багацько примітних кумедно потворних рис, бо 

виглядали просто на кшталт мальовидел пуритан, 

писаних роялістами1), із довгими руками й дуже 

довгими тонкими ногами, на яких теліпалися 

великі широкі ступні, коли на їхніх обличчях 

панувала довжиня підборіддя й носа. Прецінь 
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врочистість на обличчю перемагала всі дивини 

їхніх постатей, тож вони виглядали навсправжнє 

дуже моторошно, усі вдягнені в чорне начебто на 

провід. Але єдиний погляд — се все, що дозволено 

королю; бо колишній виконавець махнув своєю 

темря́́́́́вою долонею перед його очима, і знову 

король бачив іно стіни, осяті вогнем, та мерехткі 

темні постаті на них. Двійко його розмовників 

здавалося теж ізникли. Але врешті король 

однайшов їх обабіч коминка. Вони трималися 

ближче до комина і звертались один до одного 

через усю поличку; уникаючи так прямого 

проміння вогню, котрий, хай світло необхідно для 

їхньої з'яви перед людськими очима, геть не 

узгоджувався з ними — набагато менше давав їм 

життя, як король небавом дізнався. За кількоро 

хвилин вони знову наблизился до ліжка й сказали 

ось що:

— Будь ласка, Ваша Величносте, наразі сутеніє. 

Ми маємо на ввазі, надворі сніжно. Ваша 

Величність може бачити, звідки лежить, холодне 

світло сніжного величного покрівця — сього 
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славетного килима, на якому танцюють Тіні, Ваша 

Величносте. Усі наші браття й сестри будуть зараз 

у церкві, перш як піти на свою нічну роботу.

— Вони завше ходять до церкви, перш як піти 

на роботу?

— Вони завше ходять до церкви перш.

— Де ся церква?

— В Ісляндії. Чи баглося б Вашій Величності 

побачити її?

— Як можу піти й побачити її, коли, як ви добре 

звісні, я хорий у ліжку? Опріч того, я достеменно 

застудився б морозяної ночі на кшталт сеї, навіть 

якщо вдягся б у ковдри та взяв пуховицю за муфту.

Їхніми обличчями промайнуло щось штибу 

тремтіння, яке видавалося на їхній манір сміху. Усі 

риси обличчя трусилися й хилиталися, мов якась 

темря́́́́́ва рідина; заки, ступінь по ступеню повільно 
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назбиравши спокій, не приймали колишньої 

непорушности. Тоді їден із них розсунув ріжно 

запони на ліжку й іще не розсунуті віконні запони, 

король здрів надворі білу мінливу ніч, же 

змагалася з гурами пітьми, які силувались її 

згасити; і небо, рясне зірками, що блискотіли й 

искрилися, ніби живі коштовності. Другий із Тіней 

пішов просто до вогню та зник у ньому.

Тузні Тіней стали не гаявшись до божевільного 

танку по всій кімнаті; ізникавши, їден по їдному, 

крізь незатулене вікно й таємниче ковзавши геть 

поверхом білого снігу; бо вікно було відразу на 

снігове поле. За кількоро хвилин кімната цілком од 

них іспорожніла; та намість полегкости від їхньої 

відсутности, король одразу вчув, ніби він був у 

трупарні й ледві чи міг дихати через чуття 

порожнечі й спустошення, які впали на нього. Та 

коли він лежав і дивився на сніг, же незайманий 

широко стелився перед ним, уздрів віддалік довгу 

темну лінію, яка ближчала й ближчала та врешті 

вся виявилася Тінями, ішовшими по двоє в ряд і 

несшими межи собою щось штибу труни. Вони 
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зникали під вікном, але небавом відроджувалися, 

якось піднявшись стіною будинку; бо вони входили 

в бездоганному порядку вікном, мовби 

прослизавши крізь прозорість скла. Вони, як 

передніше, несли труну чи мари. Їх укрито 

найбагатшим хутром і шкурами чудових диких 

звірів, чиї очі замінено шафірами та смарагдами, 

що вигравали й мінилися у вогні та сніговому 

сяєві. Зовнішня шкіра искрила морозом, зате 

нутрішні були м'якими й теплими, і сухими, як ото 

під лебедячим крилом. Тіні підступили до ліжка та 

поставили мари на нього. Тоді кількоро з них 

принесли величезну хутряну мантію та, 

обгорнувши нею короля, поклали його на мари 

всередину хутра. Ніц не було б ніжнішим і 

шанобливішим ярмису, яким вони рухали його; і 

він не думав навіть відмовлятися йти. Далі вони 

поклали щось йому на голову і підняли мари, 

пронісши його раз навколо кімнати, жеби 

вишикуватися. Проминавши люстро, він побачив, 

що його вкрито королівським горносталем, а на 

голову накладено дивовижну золоту корону, 

оздоблену тіко червоним камінням: рубіни й 



ПРОВІД ТІНЕЙ

(АРТУР Г'ЮЗ, 1867)
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1) У первотворі: salamandrine essence (див. C. G. JUNG, VOLUME 13: ALCHEMICAL 
STUDIES, p. 142).
2) У первотворі: John-o'-Groat's house.

карбункули, і гранати, й инші, яких він не зміг би 

назвати, лепсько сяли круг його голови, мов 

есенція духу1) всіх різдвяних вогнів на світі. Побіч 

нього лежало берло — палиця з гебану, укрита 

гостроверхим діямантом, же пошліхований на 

сотню гранок, спалахував усіма відтінями веселки 

та кидав на всі боки барвисті просвітки, що також 

виглядали підхожими до Тіней, але безтілесніших 

за тих, які його несли. Тоді Тіні піднялись 

обережно до вікна, пройшли крізь нього та, поволі 

спустившись на просторе поле снігу, заходилися 

влаштовано радше ковзати, аніж машерувати, 

мерзлим поверхом. Вони несли короля по черзі, зі 

швидкістю думки, просто на північ. Бігунова зоря 

підбивалася над їхніми головами з примітною 

прудкістю; бо вони навсправжнє рухалися достоту 

так хутко, як сумні думки, хочай і не з усією 

швидкістю щасливих бажань. Англія та Шотляндія 

ковзали повз мари короля Тіней. Понад річками й 

озерами вони линули та ковзали. Вони бралися на 

високі гори й переходили долини небоязким 

підскоком; заки не сягли півночи Шотляндії2) та 

Північного моря. Море не замерзло, бо всі зорі 
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сяли так само ясно в глибочині внизу, як вони 

сяли в глибочині вгорі; й як носії ковзали синьо-

сірим поверхом, зовсім не лишавши слідів на свому 

шляху, вода внизу була такою чистою, що король 

не бачив ані поверху, ані дна, ані чого-небудь між 

ними, і здавалося ковзає тіко крізь синє склепіння 

небес, із зорями над ним і зорями під ним, і межи 

зорями й ним нема ніц, опріч порожнечі, де 

вперше в житті його душа чула доста простору.

Урешті вони сягли скелястих берегів Ісляндії. 

Там вони зійшли на землю, провадивши свою 

вандрівку далі. Сей весь час король не чув 

жадного холоду, бо червоне каміння в його короні 

тримало його в теплі, а смарагдові та шафірові очі 

диких звірів не дозволяли морозу осісти на його 

мари.

Часто на свому шляху їм доводилося проходити 

лісами, вертепами й затіненими скелями 

стежками, де було так темно, що спочатку король 

боявся геть загубити свої Тіні. Але небавом по 

тому, як вони входили в такі містини, діямант у 
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його берлі починав сяти й жевріти, і спалахувати, 

посилавши назовні струмені світла всіх барв, про 

які малярська душа коли-небудь мріяла; у сьому 

світлі Тіні поставали жвавішими та сильнішими, 

аніж будь-коли, квапившись темними шляхами 

якомога прудкіше, але не наосліп. У світлі 

діяманта також декотрі з їхніх рис ставали 

простішими і людянішими, тоді як другі здавалося 

тіко нагло оберталися ще неприборканіше 

безглуздими. Якось, як вони минали вертепа, 

король навсправжнє бачив деякі їхні очі — дивні 

тінь-очі; досі він ані разу не бачив їх. Але, водночас 

із їхніми очима, він спізнав також їхні обличчя, бо 

вони на мент цілком повернули їх до нього; а другі 

Тіні, уздрівши тих, знітилися й затремтіли, і сливе 

зникли. То були  прекрасні обличчя; та король 

став дуже задумливим, коли їх побачив, і лишався 

радше заклопотаним решту вандрівки. Він не міг 

пояснити ті обличчя, які були тамки, і обличчя 

Тіней також, із жвавими очима.

Але небавом він виявив, що межи Тіней людина 

мусить навчитися ніколи ні з чого не дивувати; бо 
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ж укруть вона стане сливе дурною з нескінченного 

повторення несподіванок.

Урешті вони піднялися поточиною невеликого 

струмка, а тоді пройшли вузькою скелястою 

я́звиною, нагло вийшли на схил гори, споглядавши 

блакитне замерзле озеро в самому серці могутніх 

пагорбів. Над головою сполохи тремтіли й 

миготіли на кшталт битви десяти тисяч списів. 

Унизу їхні промені слабко блукали блакитною 

кригою й схилами вкритих снігом гір, чиї вершини 

підносилися всюди, ніби велетенські бурульки, із 

зіркою, що спалахувала на самому кінчику котрої 

тут і там. Та як північне сяєво в небі вгорі, так 

хилиталися й тремтіли, і метушилися туди й сюди 

Тіні на поверсі озера внизу; то збиравшись 

купками, а то розходившись нарізно; а то вкривши 

весь поверх озера, й укруть стисшись ув їден 

темний ґудз посередині. Тут і там на білих горах 

можна було побачити двох чи трьох, майнувших 

геть до вершин, щоби зникнути поза ними, тож їх 

кількість поволі, хоча непомітно, зменшувалася.
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— Просимо Вашу Величність, — сказали Тіні, — 

се наша церква — Церква Тіней.

І мовивши так, королівські охоронці поклали 

мари на скелю та пірнули в юрму внизу. Вони 

небавом повернулися, утім, і віднесли короля долі 

на середину озера. Усі Тіні з'юрмилися навколо 

нього, шанобливо, але безбоязно; і певне досі 

ніколи таке кумедно потворне збіговище не 

відкривало себе перед смертними очима. Король 

був бачив ґномів, ґоблінів і кобольдів усіх штибів 

на своєму коронуванні; але вони були сливе 

простолінійними фігурами порівняно з 

божевільним беззаконням форми, якою тішилися 

Тіні; і найшаленіші стрибки перших були 

впорядкованими танцями церемоніялу поряд із 

певне без мети й навмисними спотвореннями 

фігури та змінами форми, якими насолоджувалися 

остатні. Прецінь вони втримували повсякчас, на 

подив короля, сутність, кожен свого власного 

штибу, незбагненно відчутну в усякій зміні. Дійсне 

се збереження первісної суті кожної форми було 

дивовижнішим за бентежні й смішні зміни, яким 



22

сама форма щомиті піддавалася.

— Хто ви є? — мовив король, спершись на 

лікоть і озиравшись навколо.

— Тінями, Ваша Величносте, — обізвалося 

кількоро голосів одразу.

— Якими Тінями?

— Людськими Тінями. Тінями чоловіків і жінок, 

і їхніх дітей.

— Ви ж не Тіні стільців і столів та коцюб і 

кліщів, достоту так само?

На се питання незлагоджене дивне хвилювання 

пройшло враженим зібранням. Кількоро фігур 

піднеслися вгору на височінь сполохів, та миттєво 

осіли долі знову до людського розміру, ніби 

подолавши свої чуття з поваги до того, хто їх 

розворушив. Їден, хто був підстрибом поспішав до 

найвищого видимого крижаного піку й нагло 
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повернувся, наразі ліктями проштовхувався крізь 

юрбу й зробився її речником протягом решти 

діялогу.

— Вибачте наш невпокій, Ваша Величносте, — 

він сказав. — Я бачу, Ваша Величність іще не 

визнала за слушне ознайомитися з нашою 

природою та звичами.

— Я багну зробити се зараз, — відповів король.

— Ми — Тіні, — повторив Тінь урочисто.

— Йо? — сказав король.

— Ми не густо з'являємося людям.

— Ха! — сказав король.

— Ми зовсім не належимо до сояшного світла. 

Ми проходимо крізь нього невидимими, і йно 

минущий холод дає людям упізнати незнану 

присутність.
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—  Ха! — сказав король ізнов.

— Се тіко в сутінках полум'я чи коли якийсь 

чоловік або жінка залишаються на самоті з їдною 

свічкою, чи коли будь-скільки людей чують їдне й 

те саме водночас, злившись докупи, ми показуємо 

себе й правду буття.

— Чи може бути правдивим те, що любить ніч? 

— сказав король.

— Темрява — се мамка світла, відома річ, — 

одповів Тінь.

— Чи може бути правдивим те, яке збиткується 

з форми? — сказав король.

— Істина всюди вандрує безформним штормом, 

— одповів Тінь.

— Ха-ха! — подумав Ралф Рінкелман. — Се 

римується. Тінь довершує мої питання своїми 

відповідями. Дуже дивно! — і він знову 
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замислився.

Тінь продовжив першим.

— Будь ласка, Ваша Величносте, чи можемо ми 

представити наше прохання?

— Авжеж, — відповів король, — я не доста 

добре ся маю, щоби прийняти його належним 

чином.

— Не зважайте, Ваша Величносте. Ми не надто 

переймаємося формальностями; і насправжки 

жаден із нас не має себе цілком добре. Предмет 

нашого клопотання тяжіє над нами.

— Продовжуйте, — сказав король.

— Мосьпане, — почав Тінь, — самé наше 

існування перебуває в небезпеці. Різноманітні 

штиби штучного світла, як у будинках, так і в 

чоловіків, жінок і дітей, загрожують покласти край 

нашому буттю. Користання й розташування 
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газових лямп, найпаче високо посередині, 

засліпює очі, якими тіко ми можемо бути 

сприйнятими. Нас усіх вигнано з міст. Нас загнано 

в села й самотні будинки, здебільша старі 

фермерські будинки, із яких навіть наші друзі феї 

хутко зникають. Тому ми просимо нашого короля 

силою свого мистецтва відновити нас у наших 

правах у самому будинку та в серцях його 

мешканців.

— Але, — сказав король, — ви лякаєте дітей.

— Дуже рідко, Ваша Величносте; і то тіко задля 

їхнього добра. Ми рідко прагнемо лякати кого хоч. 

Ми здебільше багнемо змусити людей помовчати й 

замислитися; трохи віддатися благочестю, Ваша 

Величносте.

— Набагато частіше ви радше змушуєте їх 

сміятися, — сказав король.

—  Хибá? — сказав Тінь.
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І наблизившись до короля на крок, він 

зупинився просто на мить. Діямант королівського 

берла вибухнув яскравим полум'ям фіялкового 

світла, і король мовчки пильно дивився на Тінь, а 

його губа тремтіла. Він ніколи не казав, що тоді 

бачив; та міг би сказати:

—  Просто уявіть, що могло б статися, якби 

деякі швидкоплинні думки залишилися побути, 

жеби їх помітили.

— Се тіко, — продовжив Тінь, — коли наші 

думки не зосереджені на якомусь певному 

предметові, то наші тіла підкоряються примхам 

стихійних упливів. Звичме серед мирян і 

шелихвісток ми тіко примоцьовуємося до якогось 

предмета обстави чи вбрання; і вони ніколи не 

сумніваються, що ми є просто безглуздими та 

нечіткими виплодами перетину хвиль світла на тлі 

твердих форм, яких повні їхні будинки. Ми не 

прагнемо казати їм правду, бо вони ніколи не 

побачили б її. Але нехай мирянин... або 

шелихвістка... а то...
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З кожною із зазначених павз Тіні цілим загалом 

пульсували й здіймалися від хвилювання; та вони 

небавом поверталися до відносної нерухомости. 

Знову Тінь зосередився на промові. Та нагло вони 

всі подивилися вгору, і король, простеживши їхній 

погляд, побачив, же сполохи почали бліднішати.

— Місяць підбивається, — сказав Тінь. — 

Щойно він загляне через гори в долину, ми 

муситимемо піти, бо маємо багацько зробити під 

місяцем; ми сильні в його світлі. Але якщо Ваша 

Величність прийде сюди завтрішньої ночи, Ваша 

Величність дізнається про нас багато більше, і 

сама суд дасть, чи прийнятним є наше прохання; 

бо тоді відбудеться наше велике щорічне зібрання, 

на якому ми мельдуємо до наших провідників про 

наші спробунки та досягнуті нами лепські чи 

кепські здобутки.

— Якщо ви пошлете за мною, — одповів король, 

— я прийду.



29

Передше як Тінь іспромігся відповісти, краєчок 

ріжкатого місяця визирнув із-поза крижаної 

вершини, і їден тонкий промінь упав на озеро. Він 

не світив на жадну Тінь. Передше ніж очі короля 

знову змогли відшукати землю після першої 

яскравости місячного воскресіння, вони 

позникали; а пóверх озера сяв золотом і блакиттю 

в блідому світлі місяця.

Тамо король лежав, їден серед замерзлого 

озера, із удивлявшимся в нього місяцем. Та 

зрештою він почув звідкілясь голос йому знаний.

— Чи не вип'єте ще одну филижанку чаю, 

любий? — мовила пані Рінкелманова.

— Так, я вип'ю, — він одповів, — і радше з 

великим шматком грінки, якщо Ваша ласка, бо я 

відбув тривалу вандрівку, відколи бачив Вас 

увостатнє.

— Він не отямився цілком, — подумала собі 

пані Рінкелманова.
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— Ви були б вельми здивовані, — продовжив 

Ралф, — якби я Вам сказав, де я був.

— Зважуся стверджувати, я була б, — 

обізвалася його дружина.

— Тоді я Вам скажу, — відповів Ралф.

Та в сей мент здоровезна Тінь вистрибнула з 

полум'я одним велетенським плигом і подолала 

всю кімнату. А тоді вона влаштувалася в одному 

кутику, і Ралф уздрів, як вона майдалає йому 

кулаком на кінці безглуздої руки. Тож він зрозумів 

натяк і стримався. І се було незле для нього. Бо 

мені трапилося дізнатися дещо про Тіней теж; і я 

знаю, же якби він був усе розповів своїй дружині 

просто тоді, вони б не послали за ним наступного 

вечора.

Та як король, покінчивши зо своїм чаєм і 

грінкою, ліг і розглядався навколо себе, Тіні, що 

танцювали в його кімнаті, здавалися йому 

чудернацькішими й нез'ясненнішими ніж коли. 
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Уся опочивальня була сповненою таємниці. Так 

було звичне, але нині се було таємничіше ніж 

коли. Після всього побаченого ним у Церкві Тіней, 

його власна кімната та її Тіні були ще 

дивовижнішими й незрозумілішими за тих.

Се робило ймовірнішим, же він бачив 

правдивим баченням, бо намість надати звичним 

речам звичайного вигляду, як би неправдиве 

бачення зробило, се дозволяло звичним речам 

розкривати диво, що було в них.

— Те ж саме так саме стосується всіх мистецтв, 

— подумав Ралф Рінкелман.

Наступного вечора, коли сутінки похмурішали, 

король лежав, питавши себе, чи прийдуть за ним 

Тіні знов, чи ні. Йому дуже баглося піти, бо він був 

отримав надзвичайне задоволення від вандрівки, і 

він палко бажав, опріче того, послухати, як декотрі 

Тіні повідáють свої сторії. Та пітьма глибшала й 

глибшала, а Тіні не приходили. Причина полягала 

в тому, що пані Рінкелманова сиділа біля коминка 
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в сутінках; і вони не змогли б винести короля, заки 

вона була тамки. Деякі з них намагалися відлякати 

її, утинавши найдивніших штук на стінах і підлозі, і 

стелі; але взагалі без наслідку; королева тіко 

посміхалася, бо мала чисте сумління. Нагло 

прецінь жахний вереск почувся з діточої, і пані 

Рінкелманова гайнула сходами нагору подивитися, 

у чому річ. Скоро вона пішла, зараз двійко чатових 

виступили зобабіч коминка на середину кімнати й 

тихо запитали:

— Ваша Величність готові?

— У вас немає сердець? — запитав король. — 

Чи вони такі самі чорні, як ваші обличчя? Хибá ви 

не чули діточого вереску? Я мушу знати, в чому 

річ із нею, перше ніж піти.

— Ваша Величність може сим не перейматися, 

— відповіли чатові. — Ми спробували все, що 

змогли придумати, жеби позбутися Її Величности 

королеви, та марно. Тож молодий Тінь-

шибайголова, наполовину проти волі старших із 
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нас, ковзнув нагору до діточої; і йому, без сумніву, 

удалося нажахати дитинча, бо він дуже гнучкий і 

дуже довгоногий... Пора, Ваша Величносте.

— Надалі жадних таких штук, устругнутих у 

діточій, — сказав король радше сердито. — Ви б 

могли поставити себе на місці дитини.

— Тоді були б двійнята, Ваша Величносте. І нам 

радше подобаються двійнята.

— Доста ваших жалюгідних жартів! Ви б могли 

позбавити дитину глузду.

— Неможливо, мосьпане, бо вона його ще не 

має.

— Ідіть геть, — сказав король.

— Даруйте нам, Ваша Величносте. 

Навсправжки се піде дитині на хосен; бо та Тінь до 

скону буде для неї прикметою того, що є 

потворним і кепським. Коли вона чутиметься в 



34

небезпеці, узявши ненависть чи мавши заздрість 

на кого, та Тінь повертатиме до її розуму та 

силуватиме її здригатися.

— Гаразд, — сказав король. — Мені се до 

вподоби. Ходімо.

Тіні виконали ті самі церемонії та 

приготування, же й перше; протягом яких 

молодий Тінь, ізгаданий раніше, зачав так 

викривлятися, що тримав дитину зляканою, а 

королеву — у діточій, заки все не було готово. Тоді 

зі стрибом, же підніс його до стелі, і поштовхом 

шестифутових ніг за спиною, він ізник крізь двері 

діточої; і дістався королівської опочивальні просто 

вчас, щоби стати на своє місце з остатніми, хто 

прослизав крізь вікно позаду мар і осідав на сніг 

унизу. Ген-ген вони йшли, як передніше, ковзавши 

чорнотою по білому килиму. А було се на Свят-

вечір.

Коли в полі зору з'явилося гірське озеро, 

король побачив, що весь його поверх заюрмлено 
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мінливою мішаниною Тіней. Вони говорили та 

слухали навперемінки, удвох, утрьох і купками 

всякого розміру. Тут і там великі гурти поглинуто 

ввагою до когось піднесеного над рештою, не на 

катедрі чи на плятформі, а палями наразі 

витягнутих власних ніг. Сполохи просто над 

головою світили на озеро та схили гір, славши із 

зеніту долі сливе до поверху озера величезні бгані 

випари, світні всіма барвами млявої веселки.

Прецінь хоча слова розлягалися в усі боки, ані 

тіни звуку не сягало вух короля: мова Тіней не 

могла ввійти в його тілесні органи. Їден із його 

провідників, проте, помітивши, же король багне 

слухати, та не може, виконав якусь дивну 

маніпуляцію з його головою й вухами; після котрої 

він ізміг чути добренно, хочай іно голос того, на 

кого він наразі звертав свою ввагу. Се, утім, було 

великою перевагою, і тою, що король жадав 

принести із собою назад до світу людей.

Отепер король довідався, же се була не просто 

Церква Тіней, але водночас і їхня новинарня. Бо як 
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у них не є письма чи друку, іно єдиним робом вони 

можуть ознайомити їден їдного зо своїми справами 

та думками, стрічавшись та розмовлявши на сьому 

ринку слів та парляменті відтіней. І як у світі люди 

читають своїх улюблених авторів та слухають своїх 

улюблених мовців, так отут Тіні шукають своїх 

улюблених Тіней послухати про їхні придибашки 

та чують звичайно те, що в них є сказати.

Мавши себе доста сильним, король підвівся та 

пройшовся межи них, загорнений у свою 

горносталеву мантію, із червоною короною на 

голові та діямантовим берлом у руці. Кожен гурт 

Тіней, до якого він підходив ближче, припиняв 

розмову, щойно вони помічали його наближення; 

та за кивом одразу продовжували знов, 

спілкувавшись і розповідавши, і пояснювавши, 

начебто не було там жадного иншого штибу чи 

вищого стану за них самих. Тож король почув 

незлецьку силу сторій. Од декотрих із них він 

сміявся, а від декотрих із них плакав. Та якби 

сторії, повідані Тінями, надрукувати, із них вийшла 

б книга, яку жаден наклáдця не зміг би видати 
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доста швидко, жеби задовольнити покупців. Я 

запишу деякі речі, почуті королем, бо він 

переказав мені їх укруть по тому. Навсправжки я 

був протягом певного часу його особистим 

секретарем.

— І тижня не минуло, як я змусив його 

зізнатися, — сказав старий похмурий Тінь.

— Але який із того хосен? — заперечив 

зухвалий молодик. — Се не могло скасувати 

вдіяного.

— Ні, могло.

— Що! оживити мертвого?

— Ні, але втішити убий-душу. Я не міг уже 

бачити жалюгідні страждання, в яких він 

перебував. Він був набагато щасливіший із 

мотузкою на шиї, ніж із гаманцем у кишені. Я 

врятував його ще й від самогубства.
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— Як Ви змусили його зізнатися?

— Іно трохи поборсавшись на стіні.

— Як те могло змусити його розповісти?

— Він зна.

Тінь ізмовк; і король повернувся до другого, хто 

наготувався промовляти.

— Я змусив дженджуристу матір покаятися.

— Як? — перервало кілька голосів, у котрих 

лунала домішка легкої невіри.

— Просто зробивши маленьку труну на стіні, — 

була відповідь.

— Чи дженджуриста матір зізналася теж?

— Їй не було більше в чому зізнаватися, опріч 

кожним знаного.
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— Що ж тоді кожному відомо?

— Же вона могла б цілувати живу дитину, 

ішовши слідом за мертвою до могили.

— Я зупинив весілля, — сказав инший.

— Жахний маняк, — зазначив поетичний 

пустун.

— Як? — сказали другі. — Розкажіть нам, як.

— Іно кинувши темряву, ніби від розгалуження 

канделябра, на чоло гарної дівчини... Вони ще не 

одружені, і не думаю, же будуть. Та я люблю 

молодика, який кохає її. Як він іздригнувся! Се 

було йому відкриттям.

— Але хибá се не обдурило його?

— Якраз навпаки.
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— Та се була тіко тінь іззовні, не тінь, же 

проходить душею дівчини.

— Так. Ви можете так сказати. Бо все, що 

бажано, — се зробити явним сенс її чола — так, 

усього її обличчя, котрий часом, у павзах його 

пристрасті, бентежив молодика. Усе в ньому — 

вигнуті ніздрі, надуті губи, випнуте підборіддя — 

миттю зладнало з тією темрявою межи бровами. 

Молодик ізрозумів се в мент і пішов домів 

ізнедоленим. І вони досі не побралися.

— Я зловив одного пияка над сулією портвейну, 

— сказав дуже темний Тінь, — і не дав йому її! 

Перш я вверг його в омут п'яничний; а тоді 

влаштував провід, повільно пройшовши довжинею 

протилежної стіни. Я надав йому безліч плюмажів 

і траурних карет. А тоді я надав йому погрėбну 

відправу, та не спромігся зробити стихаря білим, 

що було б усяко ліпше для такого грішника. 

Нещасний витріщався, заки його фіялкове 

обличчя не посіріло, і насправжки полишив іно 

свою п'яту склянку недопитою та сховався зо свою 
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дружиною й дітьми у вітальні, на превелике їх 

здивовання. Я сподіваюся, він дійсне випив 

филижанку чаю; і хоч я густо зазирав відтоді, 

ніколи не зловив його знов, принаймні, пившого на 

самоті.

— Але чи п'є він менше? Чи пішло се йому на 

хосен?

— Сподіваюся, що так; але шкода казати, я не 

можу чутися певним у сьому.

— Хму! Хму! Хму! — буркнули кількоро тіневих 

пельок.

— Якось я мав таку забаву! — крикнув инший. 

— Я розіграв молодого пáроха!

— Вам не вільно розігрувати нікого.

— Йой так, мені вільно — коли се йому на 

хосен. Він звик учити свої казання — де б ви 

думали?
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— Авжеж у своєму кабінеті. Де ще се могло б 

одбуватися?

— Так і ні. Угадайте знов.

— Надворі, серед облич на вулицях.

— Угадайте знов.

— У тихих зелених сільських містинах?

— Угадайте знов.

— Серед старих книжок?

— Угадайте знов.

— Ні, ні. Скажіть нам.

— У люстрі. Ха-ха-ха!

— Він грав чесно; чесну тіневу гру.
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— Гадаю, що так. А я влаштував йому їдної ночі 

таку забаву на стіні! Він одчув доста, щоби 

побачити, же то є він сам і підхожий до мавпи. 

Тож він засоромився, повернув люстро фасом до 

стіни й подумав трохи більше про свій люд, а трохи 

менше про себе. Я дуже зрадів; бо прошу, Ваша 

Величносте, — аж ось мовець повернувся до 

короля, — нам не подобаються створіння, які 

мешкають у люстрах. Ви кличете їх примарами, 

хибá ні?

Перш як король іспромігся відповісти, инший 

розпочав. Та сторія про пáроха розбурхала в 

королі бажання почути їдне з тіневих казань. Тож 

він повернувся туди, де високий Тінь провіщав до 

юрби, що дуже тихо слухала. Він якраз вивершував 

своє казання.

— Тому, шановні Тіні, се нагальніше, щоби ми 

якомога любили їден їдного, бо то небагато. У нас 

нема для нелюбови жадної такої відмовки, як у 

смертних, бо ми не вмираємо, гейби вони. Я гадаю, 

се думка про смерть примушує їх до такої сильної 



44

ненависти. Знову ж таки, ми йдемо спати на весь 

день, більшість із нас, а не вночі, як люди чинять. І 

вам відомо, що ми забуваємо все, що трапилося 

минулої ночи; отже, ми маємо любити лепсько, бо 

любов ся коротка. Йой! люба Тіне, котру я кохаю 

нині всією своєю тіневою душею, я не кохатиму 

тебе взавтра, я не знатиму тебе; я промину тебе в 

юрбі й ніколи не мріятиму тоді про близкість із 

тою Тінню, яку я нині кохаю. Щасливі Тіні! бо ми 

тіко пам'ятаємо наші сторії, заки не повідаємо їх 

тутки, а тоді вони зникають на цвинтарі, де ми 

ховаємо тіко наших мертвих. Йой! братове, хто був 

би людиною й пам'ятав? Хто був би людиною й 

лляв сльози? Ми запевне маємо любити їдне 

їдного, бо ми тіко вспадковуємо забуття; ми тіко 

відновлюємося споконвічним народженням; ми 

самі не нагромаджуємо тягар років. Я вам повім 

про жахну долю їдного з Тіней, що став проти своєї 

природи й намагався згадати минуле. Він казав: 

«Я буду пам'ятав учорашнє». Він ізмагався з 

геніяльними впливами доброго сну, коли сонце 

повставало на жахний мертвотний день світла; і 

хоча він не міг триматися цілком увіч, він снив 
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колишнім днем і ніколи не забував свій сон. Тоді 

він іспробував ізнову наступної ночи й наступної, і 

наступної; і спокусив другу Тінь іспробувати се з 

ним. Та нарешті жахна їхня доля наздогнала їх; бо 

намість продовжувати бути Тінями, вони почали 

відкидати тіні, як дурні люди кажуть; і так вони 

щільнішали й щільнішали, заки не зникли з 

нашого світу. Зараз вони приречені ходити 

землею, чоловік і жінка, зо смертю за собою та 

спогадами в собі. Йой браття Тіні! Любімо їден 

їдного, бо небавом забудемо. Ми не люди, а Тіні.

Король одвернувся геть і заспівчував 

бідолашним Тіням набагато сильніше, аніж вони 

співчували людям.

— Йой! як ми грали з музи́кою якось уночі! — 

вигукнув їден із Тіней у другому гурті, повз якого 

перше король прямував, а потім зупинився 

послухати. — Ми вешталися вгору й униз, ніби 

молоточки та глушники в його роялі. Та він 

помстився нам. Бо по півгодинному спостереженні 

за нами в присмерку, він підвівся й пішов до свого 
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1) Гра слів: magician — маг, чарівник; і musician — музѝка.

струмента, і заграв тіневий танок, який закріпив 

нас усіх у звуці назавше. Кожний міг сказати, яку 

саме ноту призначено йому; і весь той час, заки 

він грав, ми не могли зупинитися, але 

продовжували танцювати й танцювати під музику, 

достоту, як чарівнику — я маю на увазі музи́ці1) — 

баглося. І він покарав нас незлецьки; бо сливе 

затанцював нас усіх до виснаги й перетворення в 

зморену купку занепалої та тремкої темряви. Ми б 

не підходили до нього знову протягом певного 

часу, якби тіко могли се пам'ятати. Він був дуже 

нещасним цілісінький день, він був таким 

бідолашним; і ми не змогли вигадати жадного робу 

його втішити, опріч як розсмішити. Нам не був із 

того трай попри найнестямніші наші зусилля; та 

се повернуло на краще зрештою; бо його тіневий 

танок привернув до нього ввагу, і він доста модний 

нині та хутко заробляє гроші. — Якщо він не 

шануватиметься, ми небавом удіємо з ним, 

бідолахою, щось іще!

— Я з іще декотрими зробили якось те ж саме 

для бідного драмороба. Він мав написати різдвяну 
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п'єсу, і як [не] самобутньому генієві, йому було не 

так легко добрати тему, як більшості його кляси. Я 

бачив його труднації та зібрав кількоро заблудлих 

Тіней, ми встругнули, авжеж на мигах, 

найкумедніші безглузді штуки, які спромоглися 

вигадати; і се було доста вдало. Бідолаха примічав 

кожен рух, аж заходившись сміхом із нас, і 

захоплювався ідеями, які ми вклали йому в голову. 

Він обернув се все в слова й сцени, і дії; і п'єса 

вийшла з блискучим успіхом.

— Але як довго ми маємо шукати за нагодою 

вчинити щось вартісне, — сказав один із Тіней, 

високий, худий, особливо сумний. — Я щойно вдіяв 

іно єлиний чин, вартий оповідки, відколи ми 

стрічалися востаннє. Та я пишаюся тим.

— Що се було? Що се було? — піднеслося з 

двадцяток голосів.

— Я прокрався в їдальню, якось присмерком, 

небавом по Різдву. Мене туди було принадило 

світло яскравого вогню, сявшого крізь червоні 
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фіранки. Перш я думав, же там нікого нема, і 

сливе залишив кімнату й вийшов ізнову на 

засніжену вулицю, як нагло помітив блиск очей. Я 

виявив, що вони належали маленькому хлопчикові, 

який дуже тихо лежав на канапі. Я прокрався в 

темний куток біля креденця й стежив за ним. Він 

виглядав дуже сумним і ніц не робив, іно 

витріщався у вогонь. Урешті він зідхнув: «Мені 

хотілося б, жеби ненька прийшла домів». 

«Бідолашний хлопчина! — подумав я. — Нема тому 

ради пріч неньки». Проте я мав спробувати 

витратити час на нього. Тож я простяг зо свого 

кутка довгу тіневу руку, сягнувши нею через усю 

стелю та вдавши, ніби хапаю його. Він був радше 

зляканий перш; та був хоробрим хлопцем і 

небавом побачив, що се все було жартом. Тож 

коли я вдіяв се знову, він ухопив мене; і тоді ми 

отримали таке задоволення! Бо хоча він густо 

зідхав і волів би, жеби ненька прийшла домів, він 

завше починав знову зо мною; і так ми грали в 

найшаленіші ігри. Урешті його ненька постукала, 

прийшовши до дверей, і схопившись у захваті, він 

чкурнув до передника зустріти її та геть забув про 
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бідолашного тéмрявого мене. Та я не переймався 

тим анітрохи, бо коли я ковзнув за ним до 

передника, мені відшкодовано мої клопоти 

почутим, що казала йому його ненька: «Йой Чарлі, 

любий, ти навіть завиглядав набагато ліпше 

відтоді як я лишила тебе!» У сю мить я ковзнув 

крізь двері, же зачинялися, а коли біг снігом, 

почув, як ненька сказала: «Що то може бути за 

тінь, же промайнула так хутко?» І Чарлі відповів із 

веселим сміхом: «Йой ненько, я гадаю, се мусить 

бути та кумедна тінь, що грала зо мною в оті ігри 

весь час, поки тебе не було». Скоро двері 

зачинено, зараз я підкрався вздовж стіни та 

зазирнув у вікно їдальні. Й я почув, як ненька 

сказала, увівши його до кімнати: «Ото в сього 

хлопця уява!» Ха-ха-ха! Тоді вона позирнула на 

нього, і сльози з'явилися в її очах; і вона 

нахилилася до нього, і я почув змішаний звук 

цілунку й хлипання.

— Я завше шукаю діточі, повні дітей, — сказав 

инший, — і сеї зими мені дуже пощастило. Я 

певен, що діти належать найпаче нам. Якось 
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увечері, зиривши по величезному місту, я глянув 

крізь вікно у велику діточу, де мерзеного газу ще 

не засвітили. Круг вогню сидів гурт найутішніших 

дітей, же я коли бачив. Вони чекали терпляче на 

свій чай. Се була надто гарна нагода, щоб її 

втратити. Я поквапився геть і зібрав разом 

двацяток найліпших Тіней, яких ізміг відшукати, 

вернув за кілька ментів; і ввійшовши в діточу, ми 

затанцювали на стінах одного з наших найліпших 

танців. Певне його здебільша коверзовано, але я 

схистився зберегти його в злагоді, співавши сю 

пісню, яку створив, заки ми продовжували. Звісно 

діти не могли її чути; вони тіко бачили відповідні 

рухи; але ними вони здавалися геть-то втішеними 

навсправжки, як я зараз вам доведу. Осе ся пісня:

Круть, верть, хить, мах,

Дриґ, тріп, лясь, бах!

  Тож ми йдемо,

  Туди й навспак,

  Тутки й тамки,

  Геть повсюдно,

  Посталі й учені,
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  Ніколи не конаємо,

    Іно зникаємо.

  Гáйда! Уперед.

  Морок, мара,

  Шир і пара,

  Руїна, вéргання,

  Розлука, біг,

  Осада та зачи́н,

  Життя все наше —

  Се борня

Та ризи для спочиву

На дружніх грудях темряви.

  Розлука, єднання,

  Сидження, вставання,

  Сміхотня, дриґáння,

  Усі боки болізні,

Миркання, понурість, грубіянство.

Хить, вертіння, мах!

Осе ґудз пóмерків;

  Осе розталий морок;
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  Осе завіса чорности

  Усю хова кімнату.

Дриґ, тріп, бах!

Гебановий і шлюс гаспидний.

Осе танцюємо, гейби гемони;

  Лежимо, гейби мерлі;

Радо ми б угамувалися,

  Та й у ліжко — беркиць!

Але справу нашу ми ще пораємо,

Тіні-люде, як і ви.

Вкорінення, народження, зростання,

  Підйом і спуск, і плазування;

Мугикання по кутиках таємне;

  Розкол, штовхан, стрибок,

Збірка, піднесення, млость.

  Коли ми ховаємося,

  Ми прецінь працюємо,

Свою бо справу мусимо робити,

Тіні-люде, як і ви.

  Дриґ, тріп, лясь, бах!

  Круть, верть, хить, мах!
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— Які сі Тіні грубелезні! — сказала їдна з дітви, 

задумлива маленька дівчинка.

— Цікаво, звідкіля вони приходять? — сказав 

мрійливий маленький хлопчик.

— Гадаю, вони виростають зі стіни, — відповіла 

маленька дівчинка, — бо я спостерегла їхню з'яву; 

перш їден, а тоді другий, а тоді вся їхня вáлява. Я 

певна, вони виростають зі стін.

— Либонь у них є татусі й мамусі, — із 

посмішкою сказав старший хлопчик.

— Йо, йо, і лікар приносить їх у своїй кишені, — 

сказала друга, поважна мала дівчи́на.

— Ні, я вам повім, — сказав старший хлопчик, 

— вони привиди.

— Але привиди білі.
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— Йой! та вони почорніли, коли спускалися 

димоходом.

— Ні, — із зацікавленим виглядом сказав 

білолиций хлопець чотирнадцяти років, який читав 

у світлі вогнища й зупинився, почувши розмову 

малечі, — вони тіла привидів, а не їхні душі.

Настала тиша, порушена першим хлопцем з 

мрійливими очима, який сказав:

— Сподіваюся, вони не зробили мене таким, — 

на що всі вибухнули сміхом. Якраз тоді мамка 

принесла їм чай, і коли вона перейшла до 

запалювання газу, ми зникли.

— Я зупинив убивство, — закричав іще їден.

— Як? Як? Як?

— Я вам повім. Я протягом декотрого часу 

ховався біля кімнати хорого, де лежав скнара, 

либонь помиравши. Мені зовсім не подобалося се 
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місце, та я чув, гейби мене мали тамки шукати. 

Навколо було безліч схованок, бо кімнату 

запорожнено всіма штибами стародавніх меблів, 

найпаче креденцями, скринями й великими 

шафами. Я вірю, у нього в сій кімнаті був кожен 

дрібок майна, на збіранку котрого він витратив 

довге життя. Я виявив, що в нього було повно 

золота в тих місцях; бо їдної ночи, коли його 

догля́дачки не було, він ізліз із ліжка, бурмотавши 

й тремтівши, і прихитрував одчинити їдну зо своїх 

скринь, хоча трохи не впав од сього зусилля. Я 

заглядав із-поза його спини, і такий блиск золота 

впав на мене, що ледві не вбив. Та почувши, же 

йде його догля́дачка, він затріснув віко скрині, а я 

оговтався.

Як я не моцувався, та не спромігся ніц удіяти 

йому на хосен. Бо хоч я творив усілякі форми на 

стінах і стелі, малювавши вчинені ним злі справи, 

із безлічі котрих було з чого вибирати, я не зміг 

утворити жадної форми для його розуму чи 

сумління. Він не бачив ніц опріче золота. І так 

трапилося, що його безсерда догля́дачка не 
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бачила ніц иншого.

— Одного разу, коли вона сиділа поруч його 

ліжка, але де він не міг її бачити, мішавши якусь 

кашу в мисці, щоб охолодити її для нього, я 

побачив, же вона здобула з-за пазухи невеликого 

каламаря, і знав із виразу її обличчя й що се було, 

і що вона мала на оці з ним учинити. На щастя, 

зáтичка насилу виймалася, і се надало мені мент 

подумати.

— Кімната була так захрясла всякого штибу 

речами, що хоча не існувало жадної запони на 

його ліжку з чотирма стовпчиками, жеби ховати 

від скнари вигляд його коштовних скарбів, іще 

малася їдна маленька часточка стелі, придатна 

для кидання себе в тій формі, яку мені баглося 

прибрати. І сієї цятки було важко дістатися. Але 

виявивши, що саме на се місце падає тьмавий 

одбляск од вогнища, кинений дивним старим 

запорошеним люстром, же стояло ген у якомусь 

кутку, я став поперідь полум'я, постеріг, де було 

люстро, кинув себе на нього та стрибнув із його 



СКНАРА ТА ЙОГО ДОГЛЯ́ДАЧКА

(АРТУР Г'ЮЗ, 1867)
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фаса на закруглу калюжку тьмавого світла на 

стелі, прибравши, коли перетворився, форми 

старої горбатої відьми, яка лляла щось із каламаря 

в миску. Я зробив держака ложки із свого 

власного носа, ха-ха! — і рука Тіни попестила 

тіневого кінчика носа Тіни, перше мова Тіни 

відновилася.

— Старий скнара бачив мене: він не скуштував 

каші тої ночи, хоча догля́дачка влещала й шпетила 

його, заки вони обоє не потомилися. Вона вдавала, 

же куштує її сама та ніби їй смакує; але врешті 

відійшла в кутик і, виставивши себе, гейби їсть її, 

добряче подбала, щоби вилляти її всю в попіл.

— Але вона мусила б альбо дійти успіху, альбо 

заморити його врешті голодом, — утрутився 

другий Тінь.

— Я вам повім.

— І, — утрутився третій, — він не вартував 

захисту.
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— Він міг би покаятися, — запропонував 

инший, що був зичли́вішим.

— Жадного на се шансу, — відповів попередній. 

— Скнари ніколи не каються. Любов до грошей є 

меншим у тому, же має виправитися, аніж 

якийбудь инший гріх, у котрий жалюгідні люди 

можуть упасти. Яка милість бути народженим 

Тінню! Гріх не чіпляється до нас. Що нам до 

золота! — Сміття!

— Амінь! Амінь! Амінь! — почулися сотні 

голосів Тіней.

— Вам слід було дозволити їй убити його, і так 

Ви б його позбавилися.

— І також, як він урешті врятувався? Він ніколи 

не зміг би її позбутися, нє?

— Я збирався повісти вам, — продовжив 

оповідач, — іно ви зробили стільки тіневих 

зауважень, що не дозволили мені.



61

— Кажіть далі, кажіть далі.

— Була мала внука, же часом звичме 

приходила й бачилася з ним — єдине створіння, 

про яке скнара піклувався. Її мати була його 

донькою, але старий волів її ніколи не бачити, бо 

вона була вийшла заміж проти його волі. Її чоловік 

був уже помер, але він її досі не пробачив. Прецінь 

після побаченої ним тіни він собі мовив, коли 

лежав не браний сном тої ночі — я бачив сі слова 

на його обличчі: «Як мені позбутися тої старої 

дияволиці? Якщо я не їстиму, то помру; а якщо 

їстиму, то отруюся. Я волію, жеби мала Марія 

прийшла. Йой, її мати ніколи б мене так не 

доглядала». Він лежав не браний сном, думавши 

про се знов і знов, протягом усенької ночи, а я 

стояв, споглядавши його з темного кутика, заки не 

настав світанок і не прогнав мене. Коли я вернув 

навспак наступної ночи, кімната була охайною й 

чистою. Його власна донька, сумнолиця, але 

вродлива жінка, сиділа поруч його ліжка; а мала 

Марія скрутилася на підлозі біля вогню, 

наслідувавши нас, робивши химерні тіні на стелі 
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своїми вивернутими руками. Та вона не могла й 

подумати, яким робом вони туди потрапили. І не 

дивно, бо я поміг їй із деякими дуже 

незбагненними.

— У мене теж є сторія про внуку, — сказав іще 

їден, щойно мовець зупинився.

— Розкажіть. Розкажіть.

— Минулого Свят-вечора, — він почав, — я з 

гуртом наших вирушив смеркома пошукати якого 

будинку, де ми могли б щось учинити; бо ми були 

вирішили діяти разом. Ми взяли кількоро на 

спиток, але знайшли вади в усіх них. Урешті нам 

упав у око великий самотний заміський будинок, а 

поквапившись до нього, ми виявили величенне 

порання біля різдвяної вечері. Ми метнулися в 

нього, обгасали всього його, і вмент дійшли гадки, 

що він згодиться. Ми перше побавилися в діточій, 

де було кількоро дітей, убираних до вечері. Ми 

звичне ходимо до діточої перше, Ваша Величносте. 

Сього разу нас найпаче полонила маленька 
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дівчинка років п'яти, яка плескала в долоні й 

витанцьовувала в захваті від устругнутих нами 

штук; і ми сказали, же зробимо щось для неї, як 

матимемо нагоду. Гурт розпочав набігати; і з 

прибуттям кожного ми кидалися до передника й 

утинали вражаючі вітальні стрибки. Иноді ми, 

гейби вітром гнані, линули подивитися, як триває 

вдягання. Одна панна років вісімнадцяти була 

чарівною. Вона вбралася, нібито не надто тим 

переймавшись, але не змогла не вчинити се 

гарнесенько. Кинувши остатній погляд на видіння 

в люстрі, вона йому півусміхнулась. — Але нам аж 

ніяк не до вподоби ті створіння, які входять у 

люстра, Ваша Величносте. Ми їх не розуміємо. 

Вони нам жахні. — Вона виглядала радше сумною 

та блідою, але дуже втішною та сповненою надій. 

Тож нам забаглося довідатися про неї все, і ми 

небавом віднайшли, що вона була далекою 

родачкою й величезною мазухою господаря 

будинку, старого чоловіка, в особі якого щирість 

мішано з упертістю й глибокою деспотичною 

відтінню. Ми не могли вельми ним захоплюватися, 

але не дійшли загальної думки відразу: Тіні так 
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ніколи не чинять.

— Почувся дзвоник, що запрошував до вечері, і 

ми похопилися донизу. Усі діти виглядали 

щасливими, і ми тішилися. Був там їден 

дрокови́стий пахóлок межи наймиття, чи ж ми 

йому не докучали! чи ж ми з ним не бавилися! 

Коли він ставив страви, ми лежали, чекавши на 

нього, у кожному кутику та стрибали на нього з 

підлоги й із балюстради, і з карунок. Він так 

скидався й зашпотувався, і хибив, що наслідком 

його товариші-пахóлки думали, ніби він був під 

чаркою. Якось-то він упустив талірку й мусив 

повизбирувати склянки та поквапитися геть із 

ними, і чи ж ми не гнали його, коли він ішов! Йому 

пощастило, же господар не бачив, що він коїв; але 

ми піклувалися, жеби не дозволити йому 

вплутатись у якубудь справжню халепу, хай він був 

цілком приголомшений, тікавши від безлічи Тіней. 

Часом він думав, що стіни падають на нього; часом 

— що підлога роззявилася, жеби його ковтнути; 

часом — що він би потрощився на гамуз од 

гонитви туди й сюди чи задушився в темній зглоті.
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— Коли вносили палахтючого сливового 

пудинґа, ми влаштували навколо нього 

довершений тіневий карнавал, танцювавши та 

жестикулювавши в блакитному полум'ї, ніби 

божевільні гемони. І як діти верещали із захвату!

— Старий господар, котрий дуже любив дітей, 

сміявся своїм найщирішим сміхом, коли пролунав 

гучний грюкіт у вхідні двері. Прегарна панна 

здригнулася, стала блідішою, затим червленою, 

немов різдвяне полум'я. Я побачив се й хутко 

накрив її обличчя своїми руками. Вона дуже 

зраділа, і я знаю, сказала у своєму серденьку, чим 

гарно мені віддячила: «Ви — добрий Тінь!» Затим я 

рушив за рештою до передника й іздибав тамки 

превеселого лепського жéгляра із засмаленим 

сонцем лицем, видко хазяйського сина. Старий 

зустрів його зі сльозами на очах, а діти — із 

криками втіхи. Панночка втікла збентежена, саме 

вчасно, щоб уберегтися від млости. Ми 

з'юрмилися навколо лямпи, жеби приховати її 

відступ, і сливе загасили світло; а шафар не міг 

його запалити, заки вона не ковзнула на своє 
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місце знов, улегшена, ізнайшовши кімнату такою 

темною. Скоро жéгляр забачив, що вона йде, і 

зараз же сів поруч неї та, без їдного слова, узяв у 

мороці її руку. Коли всі ми порозбігалися по стінах 

і кутиках, і лямпа спалахнула знову, він дозволив 

їй прибрати свою руку.

— Решту вечері старий стежив за тими двома й 

побачив, же щось існувало межи ними, і був дуже 

злий. Бо він був поважною людиною на своє 

власне цінування, а вони з ним ніколи не 

радилися. На ділі, вони самі не розуміли своїх душ, 

заки жéгляр не прийшов зо свої остатньої плавби, і 

дознали одне одного тіко тепер. — Ми дійшли 

сього всього спостереженням коло них, а затим їх 

обрадою. — Старий пан теж укмітив, що його 

мазуха, яка була так зобов'язана йому за таку 

сильну любов до неї, любила його сина більше, 

аніж його; і заздрощі його поступово зростали, же 

він затьмарив увесь стіл своїми похмурими 

поглядами й короткими відповідями. Такий штиб 

затьмарення дуже ріжниться від нашого; і різдвяні 

ласощі так похмурнішали, же ми, Тіні, не могли 



ПАЩЕКА ДРАКОНА

(АРТУР БОЙД ХОУТЕН, 1865)



ДРАКОН, ЩО ГРАЄ В ПАЩЕКУ ДРАКОНА

(НЕВІДОМИЙ МАЛЯР, 1832)
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1) У первотворі: snap-dragon. Різдвяна гра, в якій тре хапати й гамкати 
родзинки, котрі плавають у мисці з палаючим бренді; світло в кімнаті зазвичай 
гасять для моторошнішого вражіння.

того витримати й були в захваті, коли панії 

підвелися, щоб іти до вітальні. Пани б не 

лишилися позаду паній, навіть задля славетного 

вина. Тож похмурий господар, усупереч своїй 

гостинності, залишився на самоті за столом у 

великій тихій кімнаті. Ми пішли за гуртом нагору 

до вітальні, а звідти до діточої для гри в пащеку 

дракона1); та поки вони займалися сією 

найсповненішою тіней грою, сливе всі Тіні знову 

прокралися вниз до їдальні, де старий усе ще 

сидів, точений власним себелюбом. Вони 

скупчилися в кімнаті та, користавши кожний штиб 

ширення, — надимавшись на кшталт мильних 

бульбашок — поступили в захаращуванні всієї 

кімнати тінню на тіні. Вони опинилися найгустіше 

коло вогнища й лямпи, заки врешті сливе не 

потопили їх поміж горбів темряви.

— Перше ніж вони так багацько вчинили, дітей, 

утомлених забавами і веселощами, укладено 

спати. Та мала панночка п'яти рочків, якою були 

ми так утішалися, коли тіко прийшли, не могла 

заснути. У неї була власна невеличка кімната; і я 
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пильнував її дорогою до ліжка, а наразі зганяв сон 

із очей, стрибавши в промінні нічного світла. Коли 

її очі якось зупинилися на мені, я взяв на себе 

подобу її пана дідуся, зобразивши його на стіні, як 

він сидить на своєму стільці, похнюпивши голову, а 

руки мляво висять по бокам. І дитина згадала те, 

же було якраз, коли вона бачила його востатнє; бо 

їй трапилося зазирнути крізь двері їдальні по тому, 

як решта пішла нагору. «Що як він досі там 

сидить, — подумала вона, — сам душею в темряві!» 

Вона вислизнула з ліжка й скралася донизу.

— На той час инші зробили кімнату внизу 

такою темною, що йно обличчя й біле волосся 

старого можна було слабко рогледіти в юрбі Тіней. 

Бо він виповнив свою душу тінями, яких ми, Тіні, 

багли витягти з нього. Тіні отті дуже опрічні від 

нас, Вашій Величності відомо. Він думав про всі 

розчарування, же були в його житті, і про всю 

невдяку, яку був істрів. І він багато більше думав 

про добро, учинене ним, аніж про добро, учинене 

другими. «Після всього, що я для них зробив, — він 

сказав із гірким зідханням, — жаден із них мною 
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геть не піклується. Мої власні діти зрадіють, коли 

я піду!» — У той мент він підвів голову й побачив 

крихітну постать у довгій нічній сорочці, яка 

стояла біля дверей. Двері позатиллю неї були 

зачиненими. Се була моя маленька товаришка, же 

була нечутно підкралася. Болючий напад 

крижаного зляку вразив серце старого, але хутко 

розтанув, бо ми втворили прохід межи собою для 

променя від вогнища, щоб упав на обличчя малої 

феї; і він подумав, же се була його власна дитина, 

котра померла саме у віці своєї небоги, яка наразі 

стояла, дивившись на пана дідуся серед Тіней. Він 

подумав, вона вийшла зо свої могили в холодній 

пітьмі запитати, чому її пан батько сидить на 

самоті на Різдво. І він чув, що в нього не було 

жадної відповіди, жеби дати своїй малій марі, 

опріч їдної: йому соромно її слухати. Та його внука 

бачила його тепер і підійшла до нього з діточою 

статечністю, пошпотавшись раз чи двічі на щось 

на кшталт її довгого покрівця. Вона сягла його 

протовпом проз із'юрблені Тіні, видерлася йому на 

коліна, поклала свою маленьку довгокосу голівку 

на плечі й запитала: «Пане дідусю! Вам сумно? Чи 
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1) У первотворі: Kissy-Day. Либонь ідеться про різдвяну звич цілуватися під 
гілкою ямелини.

се не Ваш День Цілунків1) теж, пане дідусю?»

— Нове джерело любови здавалося вирвалося з 

глею старечого серця. Він притис дитину до свої 

груднини й заплакав. Тоді, без слова, він підвівся з 

нею зо свого стільця, відніс нагору до її кімнати та 

поклав у ліжко, укрив, чоломкнув у втішний 

маленький ротик, несвідомий осуду, а затим пішов 

до вітальні.

— Скоро він увійшов, побачив зараз же 

винуватців у тихому кутику самих-одних. Він 

підійшов до них, узяв руку кожного та спарувавши 

їх у своїх, сказав: «Хай Бог вас благословить!» Тоді 

він повернувся до решти гурту й мовив: «Тепер хай 

буде колядка», — і добре, він спромігся; бо хоч я 

густо навідувався до сього будинку, ніколи не 

бачив його не в доброму гуморі; і певен, що мусив 

стати йому в чимало клопоту.

— Ми щойно прийшли з велетенського палацу, 

— сказав инший, — де, ми знали, було багацько 

дітей, і де думали почути радісні голоси й 



ДІТОЧА КОЛЯДКА

(НЕВІДОМИЙ МАЛЯР, 1832)
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1) У первотворі: wise prince. Образ Мудрого Принця досить поширений у 
західній літературі (приміром, Каспіян і Тиріян із ХРОНІК НАРНІЇ, Фарамір із 
ВОЛОДАРЯ КІЛЬЦЯ, дехто з Таргаріенів із ПІСНІ ЛЬОДУ Й ПОЛУМ'Я тощо).
2) Королеву.
3) Сином Божим. У первотворі: Light of Light.

побачити розкішні веселі погляди. Та скоро ми 

ввійшли, зараз усвідомили, що їдна могутня Тінь 

огорнула всеньке; і тая Тінь глибшала й глибшала, 

заки не зібралася в темряві біля спочилого тіла 

мудрого королевича1). Коли ми його вгледіли, не 

змогли більше рухатися, але міцно вчепилися до 

стін, і наша нерухомість додала смутку тій годині. І 

коли ми побачили матір її народу2), що голосила 

никла через утрату того, на кого вона покладала 

надії, нас захопило таке жадання не бути більше 

Тінями, але криластими янголами, котрі є білими 

тінями, вергнутими в небеса Світлом від Світла3), 

жеби зібратися навколо неї й шугати над нею 

заспокійливо, що ми позникали зі стін і опинилися 

високо над баштами палацу, де ширяли й стріли 

янголів на їхньому шляху, і знали, же наша помога 

не потрібна.

У сей час стався просвіток верхобіжного 

місячного сяєва, і король почав бачити кількоро 

тих дивних Тіней із людськими обличчями й 

очима, що рухалися крізь натовп. Він одразу знав, 

же вони не належать до його підданих. Вони 
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дивилися на нього й ішли близько до нього, і 

повільно минали, але ніколи не віддавали якихось 

поклонів чи ознак шанування. І що їхні очі 

промовляли йому, іно король міг би сказати. Та він 

не сказав.

— Що то за инші Тіні, які рухаються крізь 

натовп? — звернувся він до одного зо своїх 

підданих біля нього.

Тінь скинувся, роззирнувся навкруги, легко 

здригнувся й приклав пальця до губ. Тоді відвів 

короля трохи вбік і пильно подивився на нього ще 

раз...

— Я не знаю, — мовив тихо він, — хто вони такі. 

Я часто про них чув, та йно раз бачив їх раніше. Се 

було, коли дехто з нас їдної ночі відвідав чоловіка, 

який сидів сам-самісінький, і як то кажуть, думав 

велику думу. Ми бачили двох із них, котрі сиділи в 

кімнаті з ним, і він був такий самий блідий, як і 

вони. Ми не змогли переступити порога, але 

тремтіли й дрижали, і чулися готовими 
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1) У первотворі: Little Child. Можливо, се натяк на вчення Ісуса Христа про 
дітей та Небесне Царство (Царство Боже) — див. ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАТЕЯ 18:1-11, 
19:13-15; ЛУКИ 18:15-17 тощо.

недокучливо зникнути геть. Хибá Ваша Величність 

не боїться їх теж?

Та король не дав жадної відповіди; і перше він 

ізміг заговорити знову, місяць підбився над 

могутніми стовпами Церкви Тіней і дивився у 

величне вікно небес.

Усі постаті позникали, і король, ізнову підвівши 

голову, побачив не що инше, як стіну своєї 

опочивальні, на котрій мерехтіла Тінь Малої 

Дитини1). Він подивився долі, і там, сидівшого на 

ослінчику біля вогню, побачив їдного зо свої 

малечі, чекавшого дати на добраніч свому панові 

батькові та рано піти спати, жеби змогти встати 

рано теж, і бути добрим і щасливим усеньке 

Різдво.

І Ральф Рінкелман ізрадів, що він людина, а не 

Тінь.

Та як Тіні зникли, вони лишили чуття пісні в 

королівському мозку. І слова їхньої пісні мусили 
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бути якимись на кшталт осих:

Тіні, Тіні, Тіні всі!

Вродини й проводи їх!

Тіні-місяці блищать

Понад голівчиною;

Тінь-могилами йдемо.

Тінь-сподіванка жиє,

Росте та й умирає.

Тінь-кохання з тінь-очей

Тінь-опіканця вабить

Тінь-словом тінь-надгробка,

Вершивши тінь-кáзанку

Тінь-тінь-тінь-голосінням.

Тінь-людино, ти — морок,

Вергтий на тінь-гробницю

Крізь вічне тінь-повітря

Тінню, що посіла там

Неповорушний тінь-трон,

Щоразу тьмянішою

Крізь минулі століття;

Північ, полудень, зо й ув,
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Східень, спадень, все навкруг

Кидає всюди тіні

На порозмальоване

Маревами повітря.

Тінь-людино, у тебе

Немає жадних сторій,

Ніц, опріч тіни-слави.

Та Ралф Рінкелман подумав:

— Вони йно Тіні, які співають таким робом; бо 

Тіні можуть бачити йно Тіней. Людина бачить 

людину, де Тінь бачить тіко Тінь.

І він потішився собою.
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ДОДАТОК A.
CC BY-SA 4.0

1) Текст відтворено таким, як є на сайті Creative Commons, без додаткових уваг 
щодо похибок. [П. Н.]
2) Відмова від відповідальності. Цей короткий виклад підкреслює лише деякі 
ключові умови ліцензії. Він не є ліцензією і не має юридичного значення. Вам 
слід уважно ознайомитися з усіма умовами власне ліцензії перед 
використанням ліцензованого матеріалу.

Із Зазначенням Авторства —

Поширення На Тих Самих Умовах 4.0

Міжнародна (CC BY-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

deed.uk1)

Це спрощений виклад (а не замінник) ліцензії2) — 

повний текст доступний за наступними посиланнями: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

legalcode (англійською мовою) та https://

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.uk 

(українською мовою).

Ви можете вільно:

• Поширювати — копіювати і розповсюджувати матеріал у 

будь-якому вигляді чи форматі
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1) Якщо їх повідомлено, ви маєте вказати ім'я творця і авторство, застереження 
про авторське право, вказівку на ліцензію, застереження про відмову від 
відповідальності, та посилання на матеріал. Більш ранні, ніж Версія 4.0, версії 
ліцензій CC також вимагають від вас вказувати назву матеріалу, якщо вона 
наявна та можуть мати інші невеликі відмінності.
2) В 4.0 ви маєте зазначити чи ви вносили зміни до матеріалу і зберігати 
зазначення попередніх модифікацій. В 3.0 і попередніх версіях ліцензії вказівка 
при внесенні зміни була нобхідною тільки у разі створення похідного твору.
3) Ви також можете використати ліцензію, що визначена як сумісна на https:// 
creativecommons.org/ compatiblelicenses.

• Змінювати — реміксувати, трансформувати, і брати 

матеріал за основу для будь-яких цілей, навіть 

комерційних.

Ліцензіар не може відкликати ці дозволи поки ви 

дотримуєтесь умов ліцензії.

На наступних умовах:

• Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора1), 

розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було 

внесено зміни до твору2). Ви можете зробити це у 

будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати 

враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи 

схвалює вас або ваше використання твору.

• Поширення На Тих Самих Умовах — Якщо ви реміксуєте, 

трансформуєте матеріал, засновуєте свій твір на 

матеріалі, ви повинні розповсюджувати свої твори на 

умовах тієї ж ліцензії3), що й оригінал.
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1) Ліцензія забороняє застосування засобів технічного захисту, визначених з 
урахуванням положень Статті 11 угоди ВОІВ про авторське право.
2) Права користувачів, встановлені винятками і обмеженнями авторського 
права, такі як право на добросовісне і чесне викоритсання, не обмежуються 
ліцензіями CC.
3) Можливо вам потрібно буде отримати додаткові дозволи перед 
використанням матеріалу у бажаний вами спосіб.

• Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати 

додаткові умови або застосовувати технологічні засоби 

захисту1), що обмежують права інших на дії дозволені 

ліцензією.

Повідомлення:

Ви можете не дотримуватись умов ліцензії в частині, 

що стосується частин матеріалу, котрі знаходяться у 

суспільному надбанні, або коли ваше використання 

дозволене застосовними виключеннями та обмеженнями 

авторського права2).

Не надається жодних гарантій. Ліцензія може не 

надавати всіх необхідних дозволів, необхідних для 

вашого використання матеріалу. Наприклад, інші права, 

такі як право на зображення особи, на приватне життя 

або особисті немайнові права3) можуть обмежувати ваші 

можливості використовувати матеріал.
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ДОДАТОК B.
CC0 1.0

1) Текст відтворено таким, як є на сайті Creative Commons, без додаткових уваг 
щодо похибок. [П. Н.]
2) Відмова від відповідальності. «Короткий Виклад» (The Commons Deed) не 
є юридичним інструментом. Це всього лише зручний засіб для розуміння 
повного Юридичного Тексту CC0, викладені зрозумілою пересічній людині 
мовою формулювання деяких ключових умов. Це свого роду зручний інтерфейс 
Юридичного Тексту СС0. Цей Виклад сам по собі не має юридичної сили, і його 
текст не є власне текстом CC0.

CC0 1.0 Універсальна (CC0 1.0)

Передання до Суспільного Надбання

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

deed.uk1)

Це написаний зрозумілою мовою короткий виклад 

юридичного тексту2). Прочитати повний текст 

(англійською мовою) можна за наступним посиланням: 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

legalcode.

Немає авторського права

Особа, котра приєдала до твору цей короткий виклад 

передала твір в суспільне надбання шляхом відмови від 

всіх її прав на твір по всьому світу, котра вона мала 

за законами про авторське право, включаючи всі 

суміжні права, в тій мірі, в якій це можливо за 
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1) Ліцензія забороняє застосування засобів технічного захисту, визначених з 
урахуванням положень Статті 11 угоди ВОІВ про авторське право.
2) Права користувачів, встановлені винятками і обмеженнями авторського 
права, такі як право на добросовісне і чесне викоритсання, не обмежуються 
ліцензіями CC.

законом.

Ви можете копіювати, змінювати, розповсюджувати і 

виконувати твір, навіть в комерційних цілях, не 

запитуючи дозволу. Дивіться Інша інформація нижче.

Додаткова інформація

• Ні в якому разі патентні права або права на 

торговельні марки жодної особи не зачіпаються СС0, 

так само, як і права котрі інші особи можуть мати 

стосовно даного твору, такі як права на зображення 

особи чи приватне життя1).

• У разі, якщо окремо не обумовлено інше, особа, 

котра пов'язала твір з цим коротким викладом, не 

надає жодних гарантій щодо твору, і, у тій мірі, в 

якій це можливо за законом, відмовляється нести 

відповідальність за будь-яке використання твору.

• Коли ви використовуєте або цитуєте твір, ви не 

повинні вказувати на підтримку чи схвалення2) від 

автора або особи, котра підтвердила статус твору.
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ДОДАТОК C.
DEJAVU FONTS LICENSE

Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes 

are in public domain.Glyphs imported from Arev fonts 

are (c) Tavmjong Bah (see below)

Bitstream Vera Fonts Copyright

------------------------------

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights 

Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, 

Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any 

person obtaining a copy of the fonts accompanying 

this license ("Fonts") and associated documentation 

files (the "Font Software"), to reproduce and 

distribute the Font Software, including without 

limitation the rights to use, copy, merge, publish, 

distribute, and/or sell copies of the Font Software, 
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and to permit persons to whom the Font Software is 

furnished to do so, subject to the following 

conditions:

The above copyright and trademark notices and this 

permission notice shall be included in all copies of 

one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added 

to, and in particular the designs of glyphs or 

characters in the Fonts may be modified and 

additional glyphs or characters may be added to the 

Fonts, only if the fonts are renamed to names not 

containing either the words "Bitstream" or the word 

"Vera".

This License becomes null and void to the extent 

applicable to Fonts or Font Software that has been 

modified and is distributed under the "Bitstream 

Vera" names.
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The Font Software may be sold as part of a larger 

software package but no copy of one or more of the 

Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT 

WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 

BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT 

OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN 

NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE 

LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 

INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, 

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF 

CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE 

USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM 

OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of 

Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., 

shall not be used in advertising or otherwise to 

promote the sale, use or other dealings in this Font 

Software without prior written authorization from the 

Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For 
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further information, contact: fonts at gnome dot org.

Arev Fonts Copyright

------------------------------

Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights 

Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any 

person obtaining a copy of the fonts accompanying 

this license ("Fonts") and associated documentation 

files (the "Font Software"), to reproduce and 

distribute the modifications to the Bitstream Vera 

Font Software, including without limitation the 

rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/

or sell copies of the Font Software, and to permit 

persons to whom the Font Software is furnished to do 

so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this 

permission notice shall be included in all copies of 

one or more of the Font Software typefaces.
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The Font Software may be modified, altered, or added 

to, and in particular the designs of glyphs or 

characters in the Fonts may be modified and 

additional glyphs or characters may be added to the 

Fonts, only if the fonts are renamed to names not 

containing either the words "Tavmjong Bah" or the 

word "Arev".

This License becomes null and void to the extent 

applicable to Fonts or Font Software that has been 

modified and is distributed under the "Tavmjong Bah 

Arev" names.

The Font Software may be sold as part of a larger 

software package but no copy of one or more of the 

Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT 

WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 

BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT 

OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN 

NO EVENT SHALL TAVMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
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DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, 

SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY 

TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN 

THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of 

Tavmjong Bah shall not be used in advertising or 

otherwise to promote the sale, use or other dealings 

in this Font Software without prior written 

authorization from Tavmjong Bah. For further 

information, contact: tavmjong @ free . fr.
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СЛОВНИЧОК

Берло — скіпетр.

Бігун — тут: полюс. Бігунова зоря — Провідна, або 

Полярна, зоря.

Валява — велика кількість.

Вандрівка — мандрівка, подорож.

Вандрувати — мандрувати, подорожувати.

Вертеп — тут: печера.

Гебан — ебенове (чорне) дерево.

Гемон — демон.

Гура — купа.

Густо — тут, також: часто.

Дженджуристий - чепурний.

Діточа — тут, також: діточа кімната.

Доста — досить.

Дроковистий — дратливий.

Жегляр — мореплавець, моряк.

Заголовок — подушка.

Закруглий — овальний.

Запопасти — взяти, дістати, схопити.
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Запорожняти — наповнювати (приміщення, посуд 

тощо).

Звик — звичка.

Звич — звичай.

Звичме — звичайно.

Зглота — юрба, тиснява.

Казання — тут: проповідь.

Каламар(ь) — тут: невелика пляшечка.

Карунка — ґзимс, карниз.

Коверзувати — тут: вигадувати, імпровізувати.

Креденець, креденс — буфет, посудна шафа.

Куншт(ик) — малюнок (друкований).

Майдалати — махати.

Мазуха — улюблениця.

Маляр — художник.

Мари — ноші для перенесення мерців.

Матися — тут: почуватися; також: ся мати, мати 

себе.

Мішма — впереміш.

Моцуватися — тут: намагатися, силуватися

Наймиття — збірне: слуги, челядь.

Накладня — видавництво.

Накладця — видавник.
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Ніц — нічого.

Обрада — (спільне) обговорення.

Обстава — обстановка.

Омут п'яничний — запійне маячіння, біла гарячка 

(лат: delirium tremens).

Опрічний — особливий, окремий.

Осада — тут: поселення.

Охотитися — бажати.

Парох — парафіяльний священник.

Пахолок — наймит, слуга.

Передник — передпокій.

Покрівець — саван.

Поступати — тут: просуватися, доходити доспіху.

Поступування — поведінка.

Придибашка — пригода.

Примоцьовувати(ся) — прикріпляти(ся).

Провід — тут: похоронний похід.

Пузвеликий — вказівний (палець).

Пуховиця — тут: перина.

Сам душею — сам-самісінький.

Склянка — тут, також: скалка (од скла, посуди 

тощо).

Сливе — майже.
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Схиститися — прихитрувати, примудрувати.

Талірка — тарілка.

Темрявий — темнуватий, темний.

Трай — тут: успіх.

Трапунок — випадок.

Тузінь — дюжина.

Убий-душа — душогубник, убивця.

Увіч — наяві.

Укруть — негайно.

Филижанка — чайна чашка.

Хорий — хворий.

Хосен — користь.

Шафар — ключник, маршалок, дворецький.

Шафір — сапфір.

Шкіц — нарис, ескіз.

Шлюс — досить; кінець; годі.

Язвина — яр, ущелина.

Ямелина — рослина Viscum album L.; також: ивілга, 

омельга, гомела, омела.



Назустріч 200-річчю 
Джорджа Мак-Доналда

2021

• Взайомини з феями (збірка)
• Поза бореєм
• Королівна та ґоблін

2022

• Королівна та Кудря
• Загублена королівна: Подвійна сторія

2023

• Стівен Арчер та инші сторії
• День-хлопча та ніч-дівча 

2024

• Ліліт: роман
• Джордж Мак-Доналд: Життєпис

https://gmd200.home.blog







#Вперше в українській мові

#Фейляндія
#Ралф Рінкелман

#пані Рінкелманова
#Тіні #діти #Свят-вечір #Різдво

#ґноми #ґобліни #кобольди

Дивовижні придибашки Ралфа 
Рінкелмана, короля Фейляндії,

та деяких його незвичайних 
підданців і підданок...

Одна з найменше відомих сторій 
автора.
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