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Перстень-талісман
Одна з найгучніших драм ХІХ ст. розігралася в маєтку гра-

фа Тишкевича неподалік Рюшева, у Львівському воєводстві. 
Палацу в селі Кольбушова вже немає, а учасниками трагічних 
подій 27 травня 1811 р. були 41-річна Францішка Луція Любо-
мирська, дружина Юрія Тишкевича та їх 15-літній син Вінцен-
тій. 

Описав цю подію Тадеуш Хамський. 
Отже, юний Вінцентій був хлопчак капризний і вів життя, 

звичне для тодішніх паничів: закінчивши школу, бив байдики 
на селі, зокрема ходив на полювання, як і його кілька братів. 
Того вечора повернувшись із дводенної облави на вовків, 
син не застав матері вдома, бо вона виїхала у гості до сусідів. 
Опівночі, не дочекавшись її, він ліг спати у мисливському по-
кої, де на стінах висіли роги, сурми, рушниці, а поміж ними й 
коштовна дубельтівка, яку йому мати привезла на іменини з 
Відня. Уся зброя, як на лихо, була набита. 

Тої ночі, видно, дідько не спав. Коли мати повернулася з 
гостини, була третя ночі. Довідавшись, що син повернувся і ліг 
спати, вона вирішила його налякати. В гостях пані дозволила 
собі трохи дзьобнути понад міру, отож тепер вона й служни-
ця перевдягнулися у чоловіче вбрання, насадили на голови 
шапки та стали добиватися у вікно до сина. Шаблями вибили 
шиби, порубали вікна і з успіхом грали ролі розбійників. 

А треба сказати, що на ту пору якраз кружляли околицями 
чутки про нових гайдамаків. Пані Луція, видно, не взяла цього 
до уваги і не передбачила реакції сина. Юнак прокинувся від 
несподіваного галасу і перше, що зробив, то схопив дубель-
тівку і вигукнув: „Хто там?!” І вдруге, і втретє. Але „нападники” 
не відповідали. Юнак знову гукнув: „Хто там?! Зараз стрелю!” 
Але й це не зупинило матері, і вона врешті вибила вікно. 
„Стріляю!” – крикнув юнак і звів цинґель. Служниця шепну-
ла до пані: „Не жартуйте! Панич уже звів курок! Націлився!” і, 
рятуючись від пострілу, зіскочила на землю. Однак мати, ви-
ламавши рештки вікна, влізла до покою. 

Бідний хлопець, тремтячи від збудження, стріляє і поціляє 
шротом під ліву пахву, трохи нижче серця. Пані тільки і всти-
гла, що вигукнути: „Сину! Ти забив матір!” – і випала з вікна на 
подвір’я. Чим не сюжет для якоїсь мелодрами?

Ця трагедія і справді стала мелодраматичною легендою, 
яку згодом стали оповідати в Галичині, пристосовуючи її до 
різних місцевостей. Галицький урядовець Бенедикт Ґреґоро-
вич, який побував у палаці через кілька років по тому, поба-
чив на місці вибитого вікна портрет Луції. А ще за кілька років 
граф Юрій Тишкевич наказав розібрати дерев’яний палац, 
збудований у XVII ст. 

Та не обійшлося в цій історії без містики. Єпископ Лен-
товський подав свою версію описаної події: „Пані Тишкеви-
чева посварилася з матір’ю, а та їй у гніві відказала: „Бодай 
же ти згинула від тої дитини, яку носиш під серцем!” Потім, 
коли вони помирилися, мати дала їй перстеника і наказала: 
„Носи його завше”. Того дня, коли Луція пішла страшити сина, 
перстеника на пальці не мала, бо дала його направити зло-
тнику”. 

Віщі сни
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Генрієта Блендовська на початку XIX ст. була свідком зло-
вісного сну: „В Троянові побіля Житомира моя мати прийня-
ла за секретаря молодого пана Кадо. Він саме повернувся з 
легіонів (перебував у наполеонівській армії. – Ю. В.), не мав 
жодних коштів, але був добре вихований, пристойний, ввіч-
ливий, легко увійшов до нашого товариства і розповідав різні 
цікаві пригоди з перебування у Сан-Домінґо”.

Така людина, яка неодноразово сміливо дивилася в очі 
смерті, не повинна б піддаватися песимістичним настроям 
чи вірити у якісь фатальні сни. Та якось він з’явився на обід 
чимось заклопотаний і зажурений. На спроби довідатися про 
такий його стан усе спихав на біль голови, та врешті-решт 
признався при умові, що з нього насміхатися не будуть: при-
чиною його зажури став сон. Снилося йому, що дванадцятого 
дня після Різдва він загине, розшарпаний вовками. 

Цим признанням він тільки розвеселив товариство, яке, не 
дотримавши обіцянки, почало з нього насміхатися. Офіцер, 
загартований у боях на суходолі і на морі, вірить у сни? Вони 
намагалися його розрадити і потішити, але гумору так і не по-
кращили. 

„Проминули свята, – пише Генрієта, – ми давно забули 
про той віщий сон, тільки пан Кадо, чуючи не раз уночі, як ви-
ють за рікою вовки, жахався і постійно заводив про них мову. 

Одного дня він вибрався з моїм шваґром до Бердичева і 
попросив, аби той прихопив із собою рушницю. Шваґер від-
повів, що не має такого звичаю їздити зі зброєю, але пан Кадо 
так наполягав, що шваґер таки звелів камердинеру узяти руш-

ницю. За якийсь час вони поверталися назад, пан Кадо по-
прохав камердинера добути рушницю з покрівця, аби мати її 
напоготові. Коли камердинер з англійською флегматичністю 
став виконувати панську забаганку, пан Кадо з нетерплячки 
сам шарпнув за покрівець, і рушниця, що була повернута ців-
кою, вистрілила йому просто в живіт. Послали за лікарем до 
міста, але намарне, бо нутрощі випали. Жив ще кілька годин і 
якусь кохану Антосю згадував”. 

Мабуть, не зайво додати ще таку цікаву деталь: то був 
якраз дванадцятий день після Різдва. Товариство було шоко-
ване. „Власне тоді я переконалася, – свідчить Генрієта, – що 
є речі, які не піддаються людському розуму. Найвища Істота 
знає, коли, кому і як має об’явитися. Я ніколи сама нічого по-
дібного не зазнала, але ж хіба тільки власному досвіду слід 
вірити й насміхатися з речей, які не розуміємо? Це тільки за-
розумілість і глупота”. 

Наступна пригода сталася з Генрієтою під час листопадо-
вого повстання 1831 р., в якому брав участь і її чоловік майор 
Александр Блендовський. 

Мати Генрієти перебувала при смерті. „Одного разу я при-
бігла на її поклик. Лежала, тримаючи в руці молитовника, і 
стривожено спитала мене, показуючи образок: „Що то за 
кров і та рана, кров’ю залита? Чи бачиш?” Мені стало дуже 
прикро, бо розуміла, що вона марить. Але, не бажаючи їй 
перечити, я відказала, що маю катаракту і нічого не бачу. „Ах, 
справді, – сказала вона, – то йди вже до себе”. Повернув-
шись до сальону, я почула, як прокинулася моя мала донька 
і закричала: „Мамо, я бачила татка, але без ноги, на милицях 
ходив!” – „Спи, котику, – відповіла я, обнявши її, – то тільки 
сон. Спи спокійно”. 

Чоловік Генрієти втратив ногу під Гороховом саме того 
дня. Додому не повернувся, бо помер у московській неволі 
від ран. 
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Траплялися цілі родини, обдаровані даром яснобачення. 

Про родину П’ясецьких із Коломиї пише у своїх спогадах її 
член, Станіслав Шейбал, сам однак позбавлений такого дару 
і настроєний скептично. Сестра його бабці, пані П’ясецької, 
під час повстання 1863 р., не виходячи з дому, непомильно 
повідомляла повстанців про пересування царських військ, 
за що навіть була ув’язнена царською владою. Бабця і сама 
згадувала не раз, що часто бачить події, які відбуваються на 
значній відстані. „Цим оповідкам я не дуже вірив, – пише С. 
Шейбал, – здавалися мені часом кумедними. Але трапився 
випадок, свідком якого був я сам, що й захитало мою недо-
віру”. 

Син бабці Терези, стрий автора, що мешкав у Відні, важко 
хворів, і щохвилини йому загрожувала смерть. Але його ма-
тір про це ніхто не повідомив, і вона ані не здогадувалася про 
фатальний стан здоров’я свого сина. 

„Вночі мене розбудив скрип дверей, – пише С. Шей-
бал. – У дверях я побачив бабцю в нічній сорочці із запале-
ною свічкою. „Що сталося?” – спитав я. – „Щойно помер 
Ясьо”. – „Що ви таке кажете? Звідки ви знаєте?” – „Він був 
у мене, щоб попрощатися”, – сказала і відійшла. Я запа-
лив свічку і поглянув на дзиґар. Було кілька хвилин по 
першій. Коли ж я вранці, ідучи до школи, вступив до 
тети Софії, то почув: „Нині вночі о першій ночі помер 
твій стрий Ясьо. Щойно прийшла депеша”. 

Візит з іншого 
світу
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Венеціян Білиловський з Києва описав 

свою пригоду у листі до французького уче-
ного-астронома Каміля Фламмаріона (1842 – 
1925), який цікавився окультними науками і 
паранормальними явищами. В. Білиловський 
походив із Полтавщини і був братом відомо-
го письменника і лікаря Кесаря Білиловського 
(1859 – 1938). Лист його був поміщений у книжці 
Фламмаріона „Будинок з привидами”.

„Я був уже одружений, коли став навчатися в 
Київському університеті. Якось ми з дружиною ви-
рушили на село до моєї сестри, що мешкала у маєтку 
неподалік від Пскова. Коли ми поверталися до Києва 
через Москву, моя улюблена дружина захворіла на грип 
і, незважаючи на молодість, швидко занепадала на силах. 
Вона танула на очах, а потім у бідолахи зупинилося сер-
це...

Горе оглушило мене, тим більше, що все відбулося так 
миттєво і несподівано, як грім із ясного неба... Я не буду навіть 
намагатися описати вам, яким глибоким було моє горе і яким 

великим був відчай. Але я хотів би подати на ваш розгляд 
дуже дивні факти, бо мушу признатися, що й дотепер після 
того, як минув час, маю до них живий інтерес і хотів би знайти 
пояснення тривожної для мене загадки.

Отже, факти такі: мій батько у той час жив у Полтаві і не 
відав про хворобу своєї чарівної любої невістки. Знав тільки, 
що вона перебуває разом зі мною у Москві. Як же він здиву-
вався, коли, виходячи з дому, виразно побачив, що вона йде 
поруч із ним. Видіння було хоч і мигцем, але таке реальне, що 
мій батько, охоплений невимовною тривогою, тут-таки наді-
слав нам телеграму, щоб довідатися про здоров’я моєї доро-
гої дружини. А трапилася ця загадкова пригода саме того дня, 
коли вона померла.

Я буду вам глибоко вдячний, якщо ви зволите знайти якесь 
пояснення цього вражаючого факту і повідомите його мені. 
Венеціян Білиловський, студент-медик, що мешкає в будинку 
№ 21 на вулиці Микільській у Києві”.
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Сучасники свідчили, що Григорій Квітка-Основ’яненко 

(1778 – 1843) цікавився спіритизмом й охоче розповідав різні 
моторошні історії. В журналі «Маяк» (1845, № 12) український 
письменник та етнограф М. Сементовський писав: «Буваю-
чи у Григорія Федоровича Квітки, тепер покійного, ми часто 
предметом наших розмов вибирали духовну сторону люди-
ни. Основ’яненко любив розповідати, сам пережив і знав ба-
гато подібних випадків. І ось два з них.

„Це трапилося влітку, о восьмій вечора... Я сидів у світлиці 
і читав книгу: двері в маленьку мою кімнатку були відчинені; 
і все добре проглядалося. Цього ж дня я розмовляв з дружи-
ною, жалкуючи, що довго не дістаю листів від сестри моєї, і 
подумки розгадував причини сього. Раптом, наче мене щось 
змусило подивитися в маленьку кімнатку, я побачив сестру 
мою в довгій білій сукні: обличчям бліда, мертва, вона стояла 
біля столу і вирізала з аркуша білого паперу хрест. Це надзви-
чайно мене розтривожило, я підвівся, щоб встати з канапи, 
але не зміг. Сестра відійшла від столу і двічі або тричі повільно 
пройшла по кімнаті, вирізала хрест і раптом зникла, залишив-
ши витинанку на столі. Сестра моя мешкала в селі за три вер-
сти від мене. Через кілька днів я дістав вістку, що сестра моя 
померла, і, як я вирахував, саме о тій порі, коли її образ мені 
явився.

Товариш мій М. Ф. К. був одружений вдруге. Наприкінці 
третього місяця після весілля одного вечора зібралися до ньо-
го знайомі пограти у віст. М. Ф. посадив чоловіків за зелені 
столики у вітальні, де було тепліш і де також був присутній 
весь жіночий аеропаг. В залі нікого не було, тьмяно горіли дві 
свічки, та маятник велетенського настінного годинника пору-
шував тишу.

Десь о дванадцятій годині молода дружина, залишивши 
гостей, вийшла до зали і, ступивши кілька кроків, упала без 
тями. Вмить усі збіглися до неї і, коли вона опритомніла, то 
почали розпитувати, що з нею таке було. Проте вона тоді нічо-
го не пояснила, вирішивши від чоловіка приховати справжню 
причину свого переляку. Довірилася лише подругам.

– Коли я увійшла до зали, – розповідала вона, – то побачи-
ла за фортепіаном покійницю, першу дружину мого чоловіка. 
Не бачивши її ніколи, вона описала, яке в неї було обличчя, 
яка сукня. Саме в такій сукні й було небіжку поховано.

– Не вірячи в подібні явища, я гадала, що то чийсь жарт, 
але коли підходила до 

фортепіана, привид ру-
шив мені назустріч. Я 

втратила свідомість і 
упала».

Т А Є М Н И Ч І 
І С Т О Р І Ї

Юрій ВИННИЧУК
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Мої публікації таємничих історій зацікавили читачів. І 

ось маємо першу ластівку − оповідь, яку надіслала нам пані 
Олександра Чорпіта з села Лівчиці біля Жидачева на Львів-
щині. Вона пише: „Захоплена Вашими „Таємничими істо-
ріями” і пропоную й далі їх збирати. Читачі „Post-Поступу” 
могли б долучитися до акції”. 

А що? Цікава ідея. Тому закликаю наших читачів надси-
лати свої таємничі історії, які трапилися насправді. 

А нижче подаємо історію п. О. Чорпіти, яку вона почула 
від рідних. 

Моя тітка Катерина у 1923 році вийшла заміж за Тара-
са Франка – сина відомого письменника. Вони мешкали у 
Львові, а на відпочинок улітку їздили до Криворівні, Шкла 
або у Підгірки − село між Станиславовом і Калушем, де 
жив Тарасів стриєчний брат Антось Франко. Він не дуже 
гараздував, тому гості жили, як тепер кажуть „дико”, тобто 
хазяйнували самі. 

Катерина Франкова запросила свою сестру, мою маму, 
тоді ще молоду дівчину, з якою вони дуже любилися, по-
їхати з ними. 

Одного дня моя мама верталася з „кооперативи” (сіль-
ської крамниці), де закупила продукти для приготування 
обіду. Стежка до хати Антося вела між двома нивками го-
роду й попри шпихлір (комору). І раптом мама побачила 
якусь дивну двоногу істоту невисокого зросту, що стриба-
ла їй назустріч. Істота наблизилась, зазирнула мамі у вічі, 
скривилась, обернулась і пострибала за шпихлір. 

Аж тоді моїй мамі пішов мороз по шкірі. Що то було? 
Коза? Людина? Нарешті з думкою, що все це їй тільки при-
виділося (а відзначалася вона буйною уявою), розповіла 
про свою пригоду сестрі. 

Але тета, яка на відміну від мами була особою цілковито 
раціональною, відповіла:

− Нє, то тобі не привиділося! То всі, хто приїжджає впер-
ше, мусять то побачити. І я то виділа. Потім ми з Тарасом і 
Антосем зазирали за шпихлір, але там нічого не було.

Як виявилося, людям ввижалися душі, що покутували. 
Антось купив хату, у якій була колись парохія. Жив там па-
рох, місцевий священик, який був неабияким гульвісою. 
Наймички родили від нього дітей і, не охрестивши, зако-
пували за шпихліром. 

Хата Антося виявилася на недоброму місці, у нього по-
мерло троє дітей, господарка не велася, а сам він бідував. 
Йому порадили змінити оселю. Він послухався, і з того часу 
все пішло на краще.

2
Між іншим, ідея нашої читачки не нова. Понад сто років 

тому редактори „Kuriera Metapsychicznego”, який був до-
датком до „Kuriera Codziennego”, вирішили вивчити над-
природні явища у Львові і закликали читачів надсилати 
історії про духів до редакції. Завдяки цьому повстав своє-
рідний путівник по місцях, які навідували духи. І хтозна, чи 
не є він актуальний нині... 

Дух черниці
На площі Отця Бандурського (пл. Митна) містилася ко-

лись податкова. Раніше будинок належав сестрам карме-
літкам. На верхніх поверхах були замуровані проходи, які 
залишилися після того, як монастир зачинили. Урядовці, 
чиї бюра містилися на другому поверсі, дуже неохоче зали-
шалися у вечірню пору. Якщо доводилося їм завершувати 
роботу, яку не встигли скінчити за дня, то вони, вгинаючись 
під стосами папок, спускалися на перший поверх. Причи-
ною тих міграцій була з’ява на другому поверсі привида 
черниці. Дух мав звичай випірнати зі сліпого коридору, 
пропливати над підлогою, після чого несподівано розчиня-
тися у повітрі. 

 Старий костелик
В кінці вулиці святого Войцеха (Довбуша) була колись 

казарма австрійського війська. Для потреб армії влашту-
вали в костелику, який стояв на пагорбі, склад. Вночі біля 
нього стояла варта. Однак вояки старалися за будь-яку ціну 
уникнути служби в цьому місці, оскільки вартових провіду-
вала з’ява в образі священика, який ніс святі дари, і пала-
маря, що присвічував йому ліхтарем. 

Привиди виходили з костелика, рухалися у напрямку 
вартових, а коли опинялися зовсім біля них близько, то 
раптово зникали. Рідко хто з вояків міг спокійно пережити 
цю зустріч. Одні стріляли у повітря, інші непритомніли. Вра-
жені солдати не раз про ці випадки рапортували. Справа 
набрала такого розголосу, що про неї широко писалося в 
„Kurierze Lwowskim”. 

 Дух-п’яничка 
В давнім будинку Єзуїтів на вулиці Рутковського (Теа-

тральна), який потім зайняла Ізба скарбова, з’являвся не-
буденний дух. В реляціях незалежних свідків повторювався 
той сам опис: дух нагадував церковного сторожа в старо-
світському вбранні, з каптуром, що був насунутий на голо-
ву. З’ява тримала в руках в’язку ключів. 

Очевидно, що то були ключі від пивниці з вином, оскільки 
дух, як зауважили очевидці, заточувався. А однак, незважаю-
чи на стан легкого сп’яніння, не втратив здатності блискавично 
реагувати на зустрічних перехожих. Він зникав, як тільки хтось 
наближався до нього ближче, ніж на кільканадцять кроків. 

Фіґлярний дідусь
Під кінець XVII сторіччя на вулиці Домініканській (Став-

ропігійська) була популярна винярня. Тішилася вона вели-
ким успіхом серед гуляк усіх сфер. Власником її був якийсь 
Федорович, життєрадісний дідок, якого любовно називали 
Федуньом.

І ось цей дідок найняв собі для роботи двох дівчат, які 
підсідали до гостей і заохочували їх покуштувати те чи інше 
вино, а при вині ще й пропонували самих себе. 

Дідок, казали, і сам мав звичай насолоджуватися їхніми 
привабами. Мав змогу їх часто провідувати, оскільки вся 
трійця мешкала на другому поверсі. 

Федуньо навіть по смерті не міг розлучитися зі своїми 
підопічними. Повернувся до них уже за кілька днів після 
похорону. 

Коли одна з дівчат вийшла пополудні з покою, то поба-
чила свого працедавця. Стояв у коридорі, махав руками і 
ворушив вустами, не видобуваючи з себе при цьому жод-
них звуків. Ошелешена дівиця спочатку запитала:

– Як то? Ви живі? Таж  ви померли!
А тоді заверещала зі страху. Дух тим часом зник. За кіль-

ка днів те саме спіткало другу дівицю. Федуня бачив також 
сторож. Він єдиний не дивувався з тих візитів. Мав звичай 
казати:

– Старий любив за життя вибрики, то й по смерти хо-
дить.

 Бал у Чорній Кам’яниці 
У ХІХ сторіччі з фліґеля Чорної Кам’яниці на Ринку ноча-

ми лунали таємничі звуки. Ті, хто відважувався там посели-
тися, відчували присутність якоїсь істоти. Овівав їх струмінь 
повітря, немовби проходив повз них хтось невидимий. 

Явища ці зникли, коли власник наказав зірвати всі під-
логи в будинку. Мав на меті знищити щурів, а однак не ви-
явив жодного сліду гризунів. 

А тим часом розгадка цієї історії сягає значно глибше. На 
початку XVIII сторіччя до власника Чорної Кам’яниці завітав 
якийсь таємничий пан у багатому одязі, зі шпагою при боці 
і в капелюсі з розкішним павичевим пером. 

– Маю до вас одне прохання, – сказав гість. – Чи не міг 
би я винайняти вашу кам’яницю на цілу ніч? 

Очі господаря відразу ожили, справи у нього останнім 
часом йшли дуже погано, і можливість заробити гріш ви-
кликала жвавий інтерес. 

– А можна поцікавитися, з якою метою? – запитав він 
для годиться, бо насправді йому було начхати, задля якої 
мети впала в око незнайомцеві його кам’яниця. 

– Хочу влаштувати бенкет. І заплачу вам сто золотих. 
Але є одна умова...

– Одна умова... – кивнув господар. 
– Тільки одна. В будинку не повинно бути жодної живої 

душі. Тільки я і мої гості. І ніхто не сміє підглядати чи під-
слуховувати, що тут діється. 

– Ага. А куди ж я маю подітися?
– А це вже ваш клопіт. У корчмі переночуєте. 
– Гроші наперед. 
– Добре. Люблю ділових людей. 
Незнайомець вручив господареві сто золотих, і на тому 

вони попрощалися. 
Ввечері господар подався ночувати до корчми, але за-

снути не міг. Крутився, крутився, зрештою вбрався і пішов 
подивитися, що ж там у його кам’яниці має відбуватися. 
Визирнув з-за рогу і побачив, як до будинку під’їжджають 
карети, повні панів і пань, гості заходять до кам’яниці, і ка-
рети від’їжджають. На освітлених шторах видніються тіні 
гостей на бенкеті. А карети й далі зупиняються біля Чорної 
Кам’яниці, а гості заходять, заходять і заходять до брами, і 
кінця їм нема. Господар очам своїм не вірить: яким чином 
його будинок може помістити таку безліч людей? Йому 
хочеться теж опинитися там, всередині, і побачити, що то 
за учта. Чи не рознесуть вони йому часом будинку таким 
натовпом? 

„Гроші грошима, але ж ми так не домовлялися, – думає 
він собі. – Я розумію, що на бенкеті може бути і два, і три, і 
чотири десятки людей. Ба навіть і сто. Чому ні? Але ж самих 
тільки карет під’їхало уже більше сотні, а з кожної вийшло 
по парі, а то й по дві пари гостей. Вже не кажу про ті карети, 
які прибули перед моєю появою. А їм нема кінця-краю... 
Сто вісімнадцять... сто двадцять п’ять... сто сорок... Нє, це 
неможливо! Сто сімдесят дві...”

Коли кількість карет перевалила за дві сотні, господар 
не витримав і рушив до своєї кам’яниці. Якраз під’їхала 
чергова карета, з неї вийшло троє панів у чорних плащах, 
господар приєднався до них, вони разом увійшли в браму, 
потім стали підніматися сходами. З кімнат нагорі лунала 
танцювальна музика. Пани за весь той час не перекинулися 
ані словом. Від їхньої похмурої поведінки у господаря на 
спині побігли мурашки. Нарешті вони зупинилися перед 
дверима, які вели до великої зали, перезирнулися і відчи-
нили двері. Музика залунала голосніше. 

Господар увійшов за гостями до зали і те, що він поба-
чив, позбавило його надовго дару мови. Зала була вщерть 
заповнена якимись чудовиськами. Там були рогаті й хвос-

таті потвори з собачими, вовчими, котячими, щурячими і 
ще бозна-якими головами, декотрі з них мали шкіряні кри-
ла, наче кажани, а замість ніг були копита або півнячі лапи з 
великими кігтями. Дивовижним було і те, що зала перетво-
рилася на щось безмежне, бо не видно було ані кінця її, ані 
краю, так що гостей тут могло поміститися ще кількасот. 

Господар закляк на місці і якусь хвилину жадібно ловив 
ротом повітря. Потім почав тихенько задкувати і, поки на 
нього ніхто не звернув уваги, вискочив назад на сходи, ху-
тенько спустився, а там уже нові гості під’їхали. Виглядали 
вони, як звичайні собі пани, що у той час ходили вулицями 
Львова, і щойно у тій залі ставали такими, якими були на-
справді. 

Господар прибіг до корчми і протремтів усю ніч від стра-
ху. Ледве досидів до ранку, а з першими півнями поква-
пився до Чорної Кам’яниці. Він зазирнув у кожну з кімнат, 
і до великої зали в першу чергу, але не помітив нічого не-
звичного, зала знову мала ті самі розміри, що й раніше. Не 
виявилося жодних слідів нічного балу. Господар навіть по-
думав, що то все йому наснилося, і мацнув себе за пояс, 
на якому висів гаман з грошима від дивного гостя. Гаман 
був на місці, але замість твердих і круглих монет пальці на-
мацали щось м’яке і розлізле. Хутенько розв’язав гаман і в 
ніс йому вдарив сморід. Ви, мабуть, уже здогадалися, що 
він там побачив. 

Тоді йому пригадалося застереження не сміти підгляда-
ти за тим, що буде у нього в кам’яниці відбуватися. Цілий 
день господар ходив, як причмелений, а під вечір почувся 
дуже погано, ліг у ліжко і вже не прокинувся. 

Та після його смерті ночами ще довго у кам’яниці світи-
лося світло, доки туди не вселилися нові мешканці. 

Страхіття в малому 
будиночку

На вулиці Шептицьких стояв малий будиночок. Ніхто не 
хотів його купити, отож він так і стояв незаселений. Час від 
часу збиралася групка відважних, що мала намір там зано-
чувати. Прихопивши горілку, свічки і карти, вони розташо-
вувалися у будиночку на ніч, аби вже по опівночі з жахом 
вилетіти звідти. 

Щось гасило їм свічки і шпурляло столиками, які вони 
принесли з собою. Понадто бідаки бачили там такі речі, 
про які вони не були в змозі комусь щось розповісти. Такі 
були перелякані. 

Голова турка
Вулиця святого Марціна (Жовківська) мала колись не 

дуже гарну славу. В одному з тамтешніх будинків з’являла-
ся голова без тулуба. На голові був тюрбан. Але бачили цю 
голову тільки жінки. 

Колись на цьому місці страчували злочинців. Газета 
висловила здогад, що екзотичний дух встругнув якусь ка-
пость, пов’язану з жінками, за що його й скарали на смерть. 
А що це могло бути, як не ґвалт?

Т А Є М Н И Ч І  І С Т О Р І Ї
Юрій ВИННИЧУК




