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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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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

1) George MacDonald. Adela Cathcart, Vol. 3, Ch. II (1864). [Тут і скрізь, опріче 
додатків, уваги тлумача — П. Н.].
2) The Giant Who Had No Heart in His Body.
3) Іван Драбчук. Сліди велетів. Репортер. 22.05.2008. http://report.if.ua/kultura/
CLIDY-VELETIV/.
4) Там само.
5) Див. ст. 2.

Українському вашéцькому читацтву подано 

на пильну ввагу чережну лічничу оповідку для 

юної панни Аделі1) , що потім ще й ще бачила 

світ у численних накладах ріжних ізбірок. Се 

виконаний Джорджем Мак-Доналдом доста 

вільний переказ норвезької казки про 

великолюда, що не мав у свому тілі серця2) , 

записаної Петером Крістеном Асбйорнсеном 

(Peter Christen Asbjørnsen, 1812 — 1885) та 

Йорґеном Енґебретсеном Му (Jørgen 

Engebretsen Moe, 1813 — 1882).

Нарід український теж ізберігає чимало 

переказів про великолюдів аж до неба, які 

ходили лісом, наче травою; легко переступали з 

гори на гору; насипали вали та могили в степах 

тощо3) . Кличуть їх левами та велетами4) , а 

подекуди — турами5) ; от якраз остатнім 

назвищем я скористувався в рамцях 

літературної льокалізації пропонованого твору.

⇧ АСБЙОРНСЕН І 
⇩ МУ (ФРЕДЕРІК 
КЛЕМ, XIX СТ.)
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1) https://svitfantasy.com.ua/reading-page/2018/dzhordzh-makdonald-veletove-
sertse.html.
2) http://sbt.localization.com.ua/project/veletove-sertse/.

Се вже друга з'ява тої оповідки в українській мові. 

Передуща відбулася 9 лютого 2018 р. під назвою «ВЕЛЕТОВЕ 

СЕРЦЕ» в читальні часопису «Світ Фентезі»1) , за що, опріче 

його редакції, файно дякуємо також льокалізаційній спілці 

«Шлякбитраф»2)  та особисто Юрію Бісику, Ользі 

Хмельницькій, Мар’яні Войцещук і Софії Шуль — саме 

вони, як зазначено в публікації, працювали над тим 

перекладом. До слова, либонь то є взагалі найперше — і 

пречудове! — перетлумачення Джорджа Мак-Доналда в 

українську мову. А що воно захищено авторським правом, 

то мною покладено справити власне перетлумачення та 

передати його в суспільне надбання, же я з великою 

охотою й чиню.

Зважився знову додати кунштики з инших книг.

Петрусь Незвісний,

Веселкова Хата,

3—6 травня 2020 р.
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ПРАВОВІ ВВАГИ

1) Див. іще ПОДЯКИ на ст. xv.

Усі без винятку використані в сій книжечці текстові й 

графічні матеріяли перебувають у вільному доступі; усіх їх 

вільно змінювати та/або поширювати1) .

Належать до суспільного надбання (public domain), 

отже є загальнодоступними, у США (бо оприлюднено 

друком до 1 січня 1925 року) та в усему світі (бо автор 

помер принаймні 100 років тому):

• первотворний текст «Турового серця» (The Giant's 

Heart) Джорджа Мак-Доналда (George MacDonald) — 

уперше оголошено друком 1864 року, помер 1905 року;

• текст накладу, за яким тлумачено сю книжечку: 

George MacDonald. Dealings With The Fairies. London: 

Alexander Strahan, 1867, pp. 100—140;

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

щойно накладу — помер 1915 року;

• малюнок невідомого маляра до накладу MacDonald, 

George. Dealings With The Fairies. New York: George 

Routledge and Sons, 1890;

• дереворити птахів Томаса Бевіка (Thomas Bewick) до 
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1) Див. ДОДАТОК A. CC BY-SA 4.0 на ст. a.
2) Див. ДОДАТОК B. CC0 1.0 на ст. e.
3) Див. ДОДАТОК C. DEJAVU FONTS LICENSE на ст. g.
4) Див. ДОДАТОК B. CC0 1.0 на ст. e.

накладу A History of British Birds, Part I. New Castle, 1809 — 

помер 1828 року;

• ритини птахів невідомого різбяра до накладу William 

Bingley. The History of Birds. Philadelphia, 1800;

• 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;

• світлини Асбйорнсена й Му, створені Фредеріком 

Клемом (Frederik Klem) у др. пол. XIX ст. — помер 1895 р.

 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 черенки DejaVu3) .

Тлумачення з англійської та решту матеріялів, не 

охоплених попереднім переліком, тлумач і накладця від 

початку передають у суспільне надбання, застосувавши до 

них CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication4) .



xv

ПОДЯКИ

1) https://openlibrary.org.
2) https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page.
3) https://pixabay.com.

Згаданими раніш у ПРАВОВИХ ВВАГАХ (див. ст. xiii) 

накладами Dealings With The Faires 1867 та 1890 рр., 

забезпечившими первотворним текстом для тлумачення, 

малюнками та частиною инших графічних матеріялів; а 

також накладами The History of Birds та A History of British 

Birds, забезпечившими ритинами птахів, завдячуємо 

Інтернет-ресурсові Open Library1) .

Світлини Мак-Доналда, Асбйорнсена й Му отримано з 

WikiMedia Commons2) .

Рештою графіки (малюнками для обкладинок і 

форзаців, тлом сторінок тощо) завдячуємо спільноті 

Pixabay3) .

Великою підмогою виявилися ріжноманітні словники та 

довідкові матеріяли, насамперед: чотиритомовий «СЛОВАРЬ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» Бориса Грінченка (1907—1909), 

«Порадник української мови» Олекси Синявського (1922), 

«Український стилістичний словник» Івана Огієнка (1924), 

«УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС» (1928), «ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК» 

Григорія Голоскевича (1929), «СЛОВ'ЯНСЬКІ ОСОБОВІ ІМЕНА 
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УКРАЇНЦІВ» Павла Чучки (2011), «ПРАКТИЧНИЙ СЛОВНИК 

СИНОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» Святослава Караванського 

(2014) та инші.

Електронну книгу (файл PDF) споруджено за помогою 

застосунку Scribus. Ужито вбудовані черенки DejaVu.

Окрему й особливу подяку складаю коханій дружині та 

любій доні за їхні доладні ради, неоцінну помогу й довгий 

терпець.
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1)  Проф. Олександер Цинкаловський. Стара Волинь і Волинське Полісся (Краєзнавчий 
словник — від найдавніших часів до 1914 року). Вінніпег: Тов. «Волинь», 1984. Т. 1, ст. 162.

Є то переважно великі могили-кургани, що 
самітно стоять по полях, лісах і урочищах... 
Легенда пе реказує, що під цими курганами 

поховані великі люди — „велетні" або „тури".

В декотрих місцевостях кургани ці називають 
також „Турицями" і твердять, що під ними 

поховані великолюди — Тури.1) 
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1) У первотворі: a giant.
2) У первотворі: Giantland.
3) У первотворі: Tricksey-Wee. Tricksey — натяк на trickser (хитрун, дурисвіт). 
Wee = very little (дуже малий). Малка — жіноче м'я; пара до чоловічого Мал (од 
прикметника МАЛЪ — малий, невеликий, дрібний).
4) У первотворі: Buffy-Bob. Buffy — кольору шкіри буйвола (жовтувато-бежевий). 
Bob ⇦ Robert ⇦ герм. Hrodebert ⇦ hrod (fame) + beraht (bright) = bright fame 
(яскрава слава).

Б
ув колись великолюд — Тур1) , що жив 

накрай Турляндії2) , де вона межувалась 

із землею звичайного люду.

Усеньке в Турляндії було таким великим, же 

звичайні люде бачили тіко скупчення жахних гір і 

хмар; й аніхто живий ізроду звідтіля не приходив, 

як кожен зна, повісти про бачене ним тамки.

Десь-не-десь біля того помежів'я, на другому 

боці, край прездорóвого лісу, жив собі чорнороб зо 

свою дружиною та силою силенною дітей. Їдної 

днини Проноза Малка3) , як вони її кликали, 

дражнила свого братика Бичка Славка4) , заки 

тому терплячка не ввірвалась, і він не загилив їй у 
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вухо. Проноза Малка заплакала; а Бичок Славко 

був такий смутний і так за себе соромився, що 

заплакав теж і дременув до лісу. Його так довго не 

було, же Проноза Малка зачала потерпати, бо 

вона дуже любила свого братика; і так страждала, 

що перше дражнила його, а затим плакала, же 

врешті побігла до лісу шукатися за ним, хочай 

існувало більше шансів заблукати самій, аніж 

ізнайти його. І справді, схоже на те воно й ішлося, 

бо бігши наосліп, вона по довгому часі опинилася в 

долині, про яку ніц не знала. І не диво, бо що на її 

гадку було долиною з круглявими скелястими 

боками, було не инше що, як óбшир межи двома 

кореняками велетенського дерева, же росло на 

межі Турляндії. Вона перетяглася через бік і пішла 

до чогось браного нею за чорну гору з круглою 

маківкою, ген-ген; але котре, як небавом 

з'ясувалося, перебувало ближче до неї та було 

порóжнявою такою здоровенною, що вона не 

могла сказати, у чому її видовбано. Придивившись 

до неї, вона виснувала, же то є дверний проріз; а 

наблизившись і придивившись пильніше, побачила 

двері далеко всередині, із залізним грюкальцем на 
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1) Аршин — давня одиниця довжині, мала ріжні значення в межах від 66 до 
106,6 см. У первотворі: great many yards (1 ярд = 91,44 см).

них, за багацько-багацько аршинів1)  над свою 

головою, і таким здоровим, як ото кóтва великого 

судна. Наразі досі ніхто не був лихим до Пронози 

Малки, і тому вона нікого не боялася. Щодо 

стусана Бичка Славка у вухо, вона не думала, же 

він вартий уваги. Тож розгледівши невеличку 

дюрку внизу дверей, прогризену якоюсь 

велетенською мишею, вона прокралася крізь неї й 

опинилася в незміренній залі. Вона геть не могла 

побачити другий край залі, опріче величезної 

ватри, котра там горіла, меншена віддаллю до 

искорці. До сеї ватри вона побігла якомога хутчіш і 

була неподалік од неї, коли щось упало поперідь із 

незлецьким брязкотом, пошпотавшись на що, вона 

гепнула й покотилася долівкою шкереберть. Вона 

прецінь не дуже забилася та в мент підхопилася. 

Тоді побачила, же те, на що вона була 

пошпоталася, підхоже до здоровезної цеберки. 

Коли вона дослідила його пильніше, то виявила, 

же то був наперсток; а подивившись горі, щоби 

побачити, хто був упустив його, уздріла схилене 

над собою здоровецьке обличчя, із окулярами 

такими великими, як ото круглі церковні вікна, що 
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1) Вершок — бл. 4.4 см; у первотворі: an inch (палець, цаль, дюйм) — 2.54 см.
2) У первотворі: giantess.
3) У первотворі: Mrs. Giant.

скрізь шукало за наперстком. Проноза Малка 

негайно схопила наперстка обома руками та 

підняла його десь на пів вершка1)  ближче до носа 

Турині2) , що обдивлялася. Рух сей дозволив старій 

пані побачити, де той був, і настромити на свого 

пальця, він ізник із очей Пронози Малки, 

похований у бганках білої панчохи, підхожої до 

хмаринки в небі, до церування котрої пані Турова3)  

взялася. Бо то був субітній вечір, а її чоловік ніц не 

вдяг би, опріче білих панчіх, у неділю. Запевне він 

їв малих дітей, але тіко дуже маленьких; а якщо 

йому коли спадало на думку, же хибно так чинити, 

казав собі, що в неділю вдягає біліші панчохи, ніж 

якийбудь другий Тур у всій Турляндії.

Сеї ж мити Проноза Малка почула звук штибу 

вітру в дереві з густим листям і не здужала 

змислити, що б то могло бути; заки, глянувши 

вгору, не виявила, же то Туриня шепотіла до неї; а 

коли дуже важко силилася, спромоглася почути, 

що та казала, доста добре.
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— Біжіть геть, люба маленька дівчинко, — 

казала вона, — так швидко, як можете; бо мій 

чоловік буде вдома за кількоро хвилин.

— Але я ніколи не прогнівила Вашого чоловіка 

непокірливим словом, — сказала Проноза Малка, 

дивившись угору в обличчя Турині.

— Се не важить. Вам ліпше піти. Він полюбляє 

малі діти, найпаче малі дівчатка.

— Йой, тоді він би мене не скривдив.

— Я того не певна. Він так їх полюбляє, що їсть 

їх; і я боюся, він не зміг би втриматися, жеби трохи 

Вам не зашкодити. Він гарний чоловік прецінь.

— Йой! тоді... — почала Проноза Малка, 

чувшись радше наляканою; але перше змогла 

кінчити своє речення, почула ген-ген звук дуже 

важкої ходи. Чережної мити ніхто, як Бичок 

Славко, щодуху біг до неї, блідий мов смерть. Вона 

простягла свої руки, і він убіг у них. Та 
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спробувавши цьомнути його, вона цьомнула тіко 

його гамали́ка, бо його біле обличчя та круглі очі 

повернуто до дверей.

— Біжіть, діти; біжіть і ховайтеся! — сказала 

Туриня.

— Ходімо, Бичку, — мовила Проноза, — отам є 

величезний хащ; ми сховаємося в йому.

Хащ був здоровою щіткою; і вони щойно 

зайшли в її щітину, як почули, же двері 

відчинилися з грімовим звуком, і в них удерся Тур. 

Ви б мали думати, же побачили весь світ крізь ті 

двері, коли він одчинив їх, такими широкими вони 

були; і коли він зачинив їх, гейби ніч запала.

— Де те мале хлопча? — він крикнув голосом, 

підхожим до гуку канони. — Воно виглядало 

навсправжки вельми гарним хлопчам. Я певен, 

воно проповзло крізь мишачу дюрку внизу дверей. 

Де воно, моя люба?
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1) У первотворі: Thunderthump (thunder — грім; thump — гупати).

— Я не знаю, — одповіла Туриня.

— Але Ви знаєте, же казати неправду не чля; 

чи не так, моя люба? — заперечив Тур.

— Так ось, Ви, смішний старий Грімогупе1) , — 

сказала його дружина з усмішкою, широкою, як 

море навсонні, — як я можу церувати Ваші білі 

панчохи й пантрувати за малими хлопчиськами? У 

Вас є доста, жеби вистачило на неділю, я певна. 

Тіко гляньте, які то гарні малі хлоп'ята!

Проноза Малка й Бичок Славко визирнули 

крізь щітину й убачили валку малих хлопчиків, із 

тузінь, із дуже тлустими тварами й виряченими 

очима, які сиділи перед вогнищем і по-дурному 

дивилися в його. Грімогуп більшину з їх призначав 

до мéжі й одгодовував, перше ніж засолити. Часом 

прецінь він не міг угамувати свою жадобу й 

випадково з'їдав кого без солі.

Він сягнув до горопашних дітей. Ось що робило 

їх навсправжки дуже горопашними, же вони 
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знали: якби тіко вони змогли втриматися від їжі та 

схуднути, то розподобалися б Туру, і він 

попрогóнив би їх геть шукати дорогу домів; але 

попри се були такими невситимими, що наїдалися 

— мало не лускали. Туриня, же їх годувала, 

утішалася думкою, що вони були не правдивими 

хлопчиками й дівчинками, а йно малими пáцями, 

які вдають із себе хлопчиків і дівчинок.

— Тепер кажіть мені правду, — крикнув Тур, 

схиливши своє обличчя долі над ними. Вони 

трусилися з ляку, і кожен сподівався, же хтось іще 

подобається Туру найбільше. — Де маленький 

хлопчик, що забіг до залі просто зараз? Леда-хто 

мені збреше, буде негайно зварений.

— Він у щітці, — закричав їден хлопчик із 

тістуватим обличчям. Він тамки, і маленька 

дівчинка з ним.

— Неслухи, — крикнув Тур, — ховаються від 

мене! — І він сягнув до щітки.





ТУР ГРІМОГУП

(АРТУР Г'ЮЗ, 1867)
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— Хапайся за щітину, Славчику. Лізь просто в 

муріг і тримайся, — саме в раз гукнула Проноза 

Малка.

Тур підхопив щітку, проте ніц не вздрівши під 

нею, поклав ізнов із силою, що вергнула їх обох на 

долівку. Затим він двічі широко ступнув до 

хлопчиків, ізлапав того, же з тістуватим обличчям, 

за шию, ізняв пóкришку зі здоровезного покотила, 

що кипіло на ватрищі, хутко вкинув йогó в йóго, 

гейби то було перемотужене курча, поклав 

пóкришку знову та, мовивши: «Осьо, хлопці! 

Бачте, до чого призводить брехня!», ніц більше не 

питав; бо як завше стояв на слові, то боявся, що 

міг би мати вчинити їднаково з ними всіма; а йому 

не до масти були варéні хлопчики. Він полюбляв їх 

їсти хрусткими, як місячна редька, з виделка чи 

так, аби з'їсти. Тоді він сів і спитав дружину, чи 

поспіла його вечеря. Вона подивилась у покотило 

й, вишпуривши ополоником хлопчика геть, гейби 

той був чорним жуком, же впав до середини та 

зазнав найлихішого, одповіла, що гадає, же то є 

так. По чому він підвівся допомогти їй і, узявши 
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покотило з вогню,  вивернув усе містиво, що 

булькало й хлюпалося, до тарелі штибу кадуба. 

Тоді вони сіли вечеряти. Діти в щітці не могли 

бачити, що в них було на вечерю; та здавалося їм 

се до душі; бо Тур горлав, мовби грім, а Туриня 

відповідала, ніби море, і вони робилися 

говіркішими й говіркішими. Урешті Тур мовив:

— Я не почуваюся цілком затишно через оте 

своє серце, — і казавши, намість покласти руку 

собі на груди, він махнув нею ген до кутика, де 

діти визирали з-поза щіткової щітини, ніби 

переполошені маленькі миші.

— Гаразд, Ви знаєте, мій любий Грімогупе, — 

одповіла його дружина, — я завше думала, воно б 

мало бути ближче до дому. Та Вам видніше, 

запевне.

— Ха! ха! Вам не відомо, де воно, жінко. Тому 

місяць я переклав його.
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1) У первотворі: Doodlem (doodlem ⇦ doodle-em ⇦ doodle 'em ⇦ doodle them, де 
doodle = make a fool of; cheat — обманювати, дурити, шахраювати).
2) У первотворі: Mount Skycrack (sky — небо; crack — колоти, тріскатися).

— Що Ви за чоловік, Грімогупе! Ви ймете 

всякій живій істоті радше, ніж свої жінці.

Тутки Туриня пустила хлипа, який прогучав 

стеменно на кшталт хвилі, що гепнула у війстя 

вертепу аж до стелі.

— Де Ви тримаєте його теперечки? — 

провадила далі вона, угамувавши свої чуття.

— Гаразд, Шальвіро1) , я не противний сказати 

Вам, — одповів Тур заспокійливо. — Прездорова 

вірлиця має його за пóклад. Вона сидить на йому 

ніч і день і гадає, же вилупить найсамбільшого 

орла, що колись точив свого дзюба об скелі гори 

Неболамки2) . Я можу бизувати, же ніхто другий не 

торкнеться його, заки воно в неї. Але її вдача дещо 

нерівна, і признаюся, мені се не байдуже; бо 

найменший дряпак їдної з її шпонь ураз мене 

знищить. А в неї є шпоні.

Я відсилаю кожного, хто не певен сеї частини 

мої сторії, до відомих літописів Турляндії, 
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бережених поміж кельтійськими народами. Се 

цілком було за звичай якому Турові збути своє 

серце доглядачці, бо йому не подобалися клопоти 

й відповідальність робити се самому; хоч я мушу 

визнати, же взяти його було варівким штибом 

задуму, найпаче щодо такого тендитного 

нутрішнього органу, як серце.

Бичок Славко та Проноза Малка все слухали, 

нашорошивши вуха.

— Йой! — подумала Проноза Малка. — Якби я 

тіко змогла знайти Турове жорстоке серце, чи ж 

би не вщулила його!

Тур із Туринею правили розмову далі протягом 

довгого часу. Туриня трималася поради Турові 

сховати своє серце десь у господі; але він 

здавалося потерпав за перевагу над ним, що тоді 

вона б отримала.

— Ви б могли заховати його на споді барила з 

борошном, — сказала вона.
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1) У первотворі: Queen of the Kangaroos.

— Се змусило б мене чутися задушеним, — він 

одповів.

— Гаразд, у вугільному льосі. Альбо на смітнику 

— що за місцина! Ніхто б не подумав шукати за 

Вашим серцем на смітнику.

— Гірше й гірше! — галаснув Тур.

— Гаразд, барило з дощовою водою, — 

запропонувала вона.

— Нє, нє; воно там би змокравіло, — він мовив.

— Гаразд, що Ви будете з ним робили?

— Я лишу його ще на місяць де воно є, а тоді 

дам Королеві Кенґуру1) , і вона носитиме його у 

свої сумці для мене. Ліпше змінити се місце, Ви 

знаєте, щоби мої вороги не нанюхали його. Але, 

люба Шальвіро, се обридлива турбота — мати 

доглядати своє власне серце. Сего обов'язку 

забагато мені. Якби не шматочок місячної редьки 
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часом, я б ніколи сего не витримав.

Тутки Тур із любов'ю поглянув на валку малих 

хлопчиків біля вогнища, усі вони куняли альбо 

спали на долівці.

— Чом би Вам не звірити його мені, любий 

Грімогупе? — сказала його дружина. — Я б 

якомога ліпше дбала про його.

— Я того певен, моя люба. Але 

відповідальности було б забагато для Вас. Ви 

більше не були б мою чарівною, безжурною, 

пустотливою, реготливою Шальвірою. Се обернуло 

б Вас на обтяжену, пригнічену жінку, зморену 

життям — як я.

Тур стулив очі й удав, же засинає. Дружина 

взяла його панчохи та продовжила церування. 

Небавом Турові при́киди стали дійсністю, а Туриня 

почала куняти над свою працею.
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— Теперки, Бичку, — зашепнула Проноза 

Малка, — теперки наш час. Я гадаю, зараз 

місячно, і нам варто вшитися. Просто позаду нас є 

двері з дюркою для кота.

— Гаразд, — мовив Славко, — я готовий.

Тож вони видобулися зі щітки-хащу та 

закралися до дверей. Але їм на превеликий жаль, 

коли вони пробралися крізь них, то виявилися в 

якогось штибу притулі. Вона була повною кухв і 

речей, і хоч її побудовано йно з дерева, вони не 

могли знайти щілини.

— Нумо спробуємо сю нору, — сказала 

Проноза, бо Тур із Туринею спали поза ними, і 

вони не важилися вертати.

— Гаразд, — сказав Славко.

Він мало коли говорив щось іще, опріче Гаразд.
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Ото нора ся була в горбку, що заходив крізь 

óструба до притули, і простягався долівкою на 

деяку віддаль. Вони вповзли в неї, і вона виявилася 

дуже темною. Та полапцем шукавши шлях уперед, 

вони небавом сягли до невеликої щілини, крізь яку 

побачили траву, бліду в місячному сяєві. Як вони 

полізли далі, то виявили, що нора зачала ширшати 

та прямує горі.

— Що то за шум течії? — мовив Бичок Славко.

— Не можу сказати, — одповіла Проноза, — бо 

бачте, я не знаю, у чому ми є.

Навсправжки вони пластували жилою ві 

стрижні велетенського дерева; а чутий їм шум був 

шумом соку, що тік його деревляними трубами. 

Коли вони притулили вуха до стіни, то почули, як 

він дзюрчить повз із приємним шумом.

— Гучить гарно й лепсько, — сказала Проноза. 

— Се вода біжить. Осе вона мусить бігти відкілясь 

кудись. Я гадаю, нам ліпше йти далі, і ми кудись 



21

1) У первотворі: an owl.

прийдемо.

Іти далі зараз було трохи важко, бо вони мали 

п'ястися, гейби братися на пагорба; прецінь прохід 

теперки став широким. Сливе зморені, вони врешті 

забачили світло над головою та, повилазивши 

крізь щілину на вільне повітря, опинилися на 

розсосі величезного дерева. Навколо них лежала 

безмірна, широка, нерівна просторінь, із якої в усі 

боки сягали кóнари, найменший із них такий 

самий великий, як найбільше дерево ві краю 

звичайного люду. Понад головою листя було доста, 

жеби настáчити всі дерева, котрі вони коли були 

бачили. Небагато місячного світла могло пройти 

наскрізь, але листя під вітром иноді мерехтіло 

білим. На дереві було повнісінько прездорових 

птахів. Повсякчас який міг промайнути проз із 

дуженним шумом. Але проче випадкового 

щебетання, що гучало на кшталт пронизливої 

труби величного оргáну, вони не чинили жадний 

шум. Аж гульк, їден кугач1)  заходився лулукати. 

Він гадав, же співає. Скоро він зачав, зараз инші 

птахи відповіли, взявши його на рідкі глузи. На 
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диво їм, діти виявили, же годні розуміти кожне 

слово, що вони співали. А що вони співали, було 

чимсь осего штибу:

— Пісню буду я співати.

    Кугач я, о-хо-хо.

— Співай пісню, тьох-тьоророх ти,

    Нічвидна птахо!

Про що співатимеш безперестанку

З вечора та й до ранку?

— Співаю про ніч;

    Кугач я, о-хо-хо.

— Ти не годна видіти світло, певна річ,

    Дурна птахо.

— Йой! Місяць! і рóсонька!

І тіні! — ту-хуу! — От так пісенька!

Кугач розгорнув свої безшелесні м'які 

скрадливі крила й, улетівши межи Пронозою 

Малкою та Бичком Славком, сливе задушив їх, 

обійнявши ними. Схоже було, гейби їх поховано в 

пуховому ліжку. Але кугачу не сподобалося ніц 



КУГАЧ,
STRIX BUBO, BUBO BUBO

(НЕВІДОМИЙ РІЗБЯР, 1800)
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1) У первотворі: Mr. Owl.

межи своїми боками та крильми, тож він одкрив їх 

ізнов, і діти змогли вихопитися. Проноза Малка 

негайно стала перед птахом і, дивившись горі в 

його величезне обличчя, котре було таким самим 

круглим, як скельця Турининих окулярів, і 

набагато більшим, зробила втішний реверанс і 

мовила:

— Будь ласка, пане Кугаче1) , я хочу 

пошепотітися з Вами.

— Дуже добре, мала дитино, — одповів кугач, 

дивившись поважно та схиливши своє вухо до неї. 

— Про що річ?

— Будь ласка, скажіть мені, де жиє та вірлиця, 

що сидить на Туровому серці.

— Йой, Ви капосна дитина! То є таємність. 

Майте совість!

І з гучним сичанням, що нажахало їх, кугач 

полетів углиб дерева. Усі птахи надибували 
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1) У первотворі: a large nightingale.

тайнощі, але мало хто з них міг таїти їх так гарно, 

як сей кугач.

Тож діти пішли далі, бо не знали, що ще 

вчинити. Шлях їхній виявився дуже нерівним і 

важким, на дереві було повно горбів і влоговин. 

Часом вони плюскалися в калабатину; часом 

натрапляли на гілляки, які росли зі стовбура, де їм 

не було чого робити, і були більшиною в рославі 

тополі. Часом вони надибували величенні дивани з 

м'якого моху, і на їдному з їх полягали й одпочили. 

Але недовго вони пролежали, перше ніж 

вистежили великого соловія1) , що сидів на гілці, 

ясними очима дивившись горі на Місяця. Ще за 

мент він заходився співати, а птаство довкола його 

стало відповідати, але відмітним тоном од того, 

яким воно відповідало кугачеві. Йой, птаство 

кликало соловія такими чарівними назвищами! 

Соловій співав, а птаство відповідало сим штибом:

— Пісню буду я співати.

    Соловейко я простий.

— Співай пісню довго-довго ти,
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    Таланнику малий!

Про що співатимеш безперестанку,

Про світло вечора чи ранку?

— Про світло співаю,

    Що йде ген-ген;

Слабшає, геть із очей ізникає —

    Нещасний загублений День!

Жалоба за Днем неживим

Над ложем його тьмяним.

Соловій співав так солодко, же діти б мали 

позасинати, але вони боялися проґавити хоч 

абищо з пісні. Коли соловій зупинився, вони 

підвелись і повандрували далі. Вони не знали, куди 

прямують, але гадали, же ліпше йти далі, бо тоді 

вони могли б надибати чи те, чи те. Вони дуже 

шкодували, що забули спитати в соловія про 

орлине гніздо, але його музи́ка вибила їм усе з 

голови. Вони поклали прецінь не забути 

чережного разу, як матимуть нагоду. Тож вони 

йшли й ішли собі далі, заки обоє не потомилися, і 

Проноза Малка не сказала врешті, намагавшись 
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1) У первотворі: Dutch doll — деревляна лялька, умоцьована кілочками.
2) У первотворі: a lark and his wife.
3) У первотворі: Mr. and Mrs. Lark.

сміятися:

— По правді сказати, мої ноги чуються просто 

як у голяндської ляльки1) .

— То осьо є місцина, жеби пооблягатися, — 

сказав Бичок Славко.

Вони стояли край торішнього гнізда й дивилися 

вниз із утіхою ві круглявий, укритий мохом, 

вертеп. Тоді вони обережно вповзли в середину та, 

полягавши їдне їдному на руки, знайшли його 

таким глибоким і теплим, і зручним, і м'яким, що 

небавом міцно поснули.

Наразі поруч них, у дуплі, було инше гніздо, в 

якому спочивав жайвір зо свою жайворінкою2) ; і 

дітей порозбуркувала, рано-ранісінько, суперека 

між паном Жайвором і пані Жайворовою3) .

— Дайте мені злетіти, — мовив жайвір.

— У свій час, — сказала жайворова жінка.
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— Саме час, — радше шорстко сказав жайвір. 

— Темрява доста зрідла. Я можу сливе бачити 

свого власного дзюба.

— Бздура! — сказала жайворонова жінка. — 

Знаєте, Ви вчорашнього ранку вернули домів геть 

ухорканими — Вам довелося злетіти так високо, 

перше його побачити. Я певна, йому дáрма, якби 

Ви трохи сим легковажили. Угамуйтесь і ляжте 

спати знов.

— То все не те, — сказав жайвір. — Воно не 

багне мене. Я багну його. Дайте мені злетіти, 

кажу.

Він заходився співати; а Проноза Малка та 

Бичок Славко, тепер навчені звичаю, одповіли 

йому:

— Пісню буду я співати.

Я жайвір, уяви.

— Співай, співай на повне горло ти,

Малий убивця темряви.
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Про що тобі співати малося,

Коли на світ ще й не займалося?

— Я можу тіко щебетати;

Я не можу думати.

Лише дайте мені злетіти.

Дайте мені пити!

Спрагнений довгим смéрком

За світла ковтком.

Під сей час жайвір стояв край свого гнізда та 

дивився на дітей.

— Бідолашна малеча! Ви не годні літати, — 

сказав жайвір.

— Ні; але ми можемо дивитися догори, — 

сказала Проноза.

— Йой, Ви не знаєте, що то є — бачити Сонце 

на самому свому сході.
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ЖАЙВІР СПАДАЄ ПІСЛЯ СПІВНОГО ЛЕТУ

(НЕВІДОМИЙ РІЗБЯР, 1800)

ЖАЙВІР І ЖАЙВОРІНКА БІЛЯ СВОГО ГНІЗДА

(НЕВІДОМИЙ РІЗБЯР, 1800)
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1) У первотворі: bursting into his Jubilate. Мова про 100-й псалом (за иншої 
редакції — 99-й), що починається словами Jubilate deo. У переспіві Івана 
Огієнко (1962) — ВДЯЧНИЙ ПСАЛОМ.

Але ми знаємо, що то є — чекати на його з'яву. 

Воно не згірше за бачене Вами передше, нє?

— Йой ні, запевне ні, — одповів жайвір 

поблажливо, а тоді, нагло співонувши свого 

вдячного псалма1) , скочив горі, ляскавши 

крильми, гейби дзиґáр, же стає.

— Скажіть нам, де... — почав Бичок Славко.

Але жайвір ізник із очей. Його пісня — усе, що 

по йому лишилося. Вона була скрізь, а його ніде не 

було.

— Себелюбий птах, — мовив Бичок. — Се все 

дуже лепсько для жайворів — іти полювати за 

Сонцем, але вони таки не мають права зневажати 

своїх сусідів.

— Можу я вам якось у пригоді стати? — мовив 

солодкий пташиний голос із гнізда.
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1) У первотворі: King of the Larks.

Се була жайворова жінка, же лишилася вдома з 

молодими жаворатами, заки її чоловік подався до 

храму.

— Йой! дякую. Коли ласка Ваша, — одповіла 

Проноза Малка.

І вигулькнула гарненька рудувата голівка; а 

тоді виникло барнáве перисте тіло; і наостанці 

постали стрункі ноги на краю гнізда. Там вона 

крутнулася й, дивившись униз у гніздо, із котрого 

йшла ціла літáня джерготання за сніданок, 

сказала: «Лежіть іще, малеча». Затим вона 

повернулася до дітей.

— Мій чоловік — Монарха Жайворів1) , — 

мовила вона.

Бичок Славко іскинув свого кашкета, а Проноза 

Малка зробила дуже низький реверанс.

— Йой, се не я, — сказала птаха, мавши вельми 

сором'язливий вигляд. — Я тіко йогó жінка. То мій 
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чоловік, — і вона звела очі на йóго в небо, звідкіля 

йогó пісня досі падала, гейби плюща співних 

гряди́н. Либонь вона могла йогó здріти.

— Начудним він є птахом, — сказав Бичок 

Славко, — іно Ви знаєте, він буде вставав дрібку 

пóрано.

— Йой, ні! не пóрано. Се тіко його ярмис, Ви 

знаєте. Але скажіть мені, що я можу для Вас 

учинити.

— Повідайте нам, будь ласка, пані Жайворова, 

де жиє вірлиця, же сидить на серці Тура 

Грімогупа.

— Йой! Се таємність.

— Ви обітувалися не повідáти?

— Ні; але жайворам чля бути здéржливими. 

Вони бачать багато більше за инших птахів.
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— Та Ви не злітаєте так високо, як Ваш чоловік, 

нє?

— Не густо. Та се не важить. Я дізнаюся про те 

все.

— То скажіть мені, і я заспіваю Вам співанку.

— Ви теж можете співати? — У Вас нема крил!

— Так. І я співатиму Вам співанку, вивчену 

колись, про жайвіра та його жінку.

— Будь ласка, нубо, — сказала жайворова 

жінка. — Ша, діти, і слухайте.

Проноза Малка дуже раділа, же їй було 

трапилося дізнатися співанку, котра прецінь 

задовольнила б жайворову жінку, леда-що сам 

жайвір міг би про неї подумати, якби почув її. Тож 

вона заспівала:

— Добридень, пане, — в небі сам-один
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Запіяв жайвір ген серед хмарин

Схід сонця на свого престола

З-поза безмежжя виднокола.

— Осяй мене, владáрю; тіко я

Прийшов з-поміж усего наймиття

Просити щиро до госпóди

І не шукать винагороди.

Трапилось годину аж злітати

Горí просто, правда, щоб застати

Первíстка бляску неземного

Волосся твого золотого.

— То маю бути вдячним я тобі, —

Спитав король у жайвора тоді, —

Бо ген-гéн високо літаєш

І на пітьму ти зáзлість маєш?

Пóваб опосів тебе гріховний;

Напівспраглий, просиш келих повний:

Піл-нá-піл — се любá до мене

Й жадання першости шалене.

Сила птаства свої не квапить сни,

На з'яву мою чекають вони.

Нема в них першости жадоби;
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Мені се більше до подоби.

І сховав король в завою хмари

Голову свою, урвавши свари;

А жайвір припинив співати,

Хтів нéстям й страх утамувати.

Та він подумав собі лукаво,

Вище злетівши: «Уже небавом

Гнів короля сплине й минеться,

Тоді король знов усміхнеться,

Пірря оберне моє брунатне

В тріюмфальне золото ошатне

Із бганки хмарної, як з трони,

Осяйний бляск його корони».

Отож він знову вгору полетів,

Як жайвора посилля він летів.

Але коли підносився він,

Хмара вставала теж навздогін;

І ані просвітку неяснóго

Короля волосся золотого

Крізь повітря некрізьку глибінь

Не пройшло; усе вгорнула тінь;
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Нім, летом зморений аж до краю,

Зідхнувши болісно: «Помираю!»,

Моцний сонця шукач не знеміг

І ніц уже вдіяти не зміг.

Крила милістю не даровані,

Миром золота не мировані,

А пірря ми́ршаве й хиренне,

І цýндраве, й сухе, й злиденне;

Тож він затріпався й додолу спав,

І падав грудкою, ледь не сконав.

А там унизу, в їхнім кублі,

Лишена ним у досвíтній млі,

Сиділа на яйцях малих жона,

Оттілесенька та сама-їдна,

Їх у теплі тримавши вéльми

Своїми лапами та кри́льми.

Хибá ж я сказала сама-їдна?

Гай-гай, нічого такого нема!

Вповні в обличчя король їй сяв,

А до жайвора так промовляв:

— Пане Жайворе, радий вітати!
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Видко ти вже зморився літати.

Горí — не завше найліпший шлях

До мене сягти, зна кожен птах.

Заки ти літав так далечезно,

Заки ти співав так височезно,

Увесьденички сяв я нині

Твоїй манюсінькій дружині.

Золотосяйного вінця свого

Вмостив він навколо гнізда всього,

А зсередини йшов бляск, агей,

Її малих брунатних грудей;

І така вона гарнюня була,

У плиннім чéрвіні потонула,

Що з дива та Божого страху

Закляк пан Жайвір на півшляху.

Він упхав голову їй під крило,

А зморене тіло поруч лягло,

Гейби камінь, без жадних розмов,

Заки прічки король не пішов.

Скоро Проноза Малка викінчила свою співанку, 

зараз жайворова жінка зачала свою власну тиху, 
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мелодійну, простеньку й коротеньку пісеньку; а по 

двом чи трьом хвилям мовчанки вона сказала:

— Ви, любі діти, що можу для вас учинити?

— Скажіть нам, де жиє вірлиця, будь ласка, — 

мовила Проноза Малка.

— Гаразд, я не думаю, що може бути багацько 

лиха в тому, жеби повісти таким тямущим добрим 

дітям, — сказала пані Жайворова. — Я певна, ви не 

бажаєте заподіяти ніяку шкоду.

— Йой, ні, геть навпаки, — сказав Бичок 

Славко.

— Тоді я скажу вам. Вона жиє на самій високій 

верховині гори Неболамки, а єдиний шлях взятися 

на гору — здертися павучинням, що вкриває її від 

верху до низу.

— Се доста серйозно, — сказала Проноза 

Малка.



44

— Але ж ви не бажаєте піти вгору, дурна 

малечо! Ви не можете піти. І нащо ви хочете туди 

піти?

— Се таємність, — сказала Проноза Малка.

— Гаразд, мені до того зась, — одрубала пані 

Жайворова, трохи ображена й цілковито 

засмучена тим, же вона була їм повіла. Тож вона 

полетіла геть шукати за яким сніданком для свої 

малечі, котра під сей час теркотіла дуже 

нетерпуче. Діти глянули їден на їдного, забралися 

за руки та подалися прічки.

Іще за хвилину сонце вийнялося, і небавом 

вони сягли до зовнішньої частини дерева. Кори́на 

була така ґрундзювата й корцю́биста, і повна 

паростків, що їм поталанило спуститися, хоча не 

без важкезної труднації. Тоді, далезно на півночі, 

вони побачили здоровенну верховину, же 

здіймалася просто в небо, гейби церковна швайка. 

Вони подумали, що се мусить бути гора Неболамка 

й повернулися обличчями до неї. Коли вони пішли 
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1) Стопа — міра довжині (прибл. 30 см). У первотворі: foots (1 фут = 30.48 см).

далі, то побачили Тура чи двох, тутки й тамки, 

сягавших ногами по полях альбо крізь дерева, але 

трималися осторонь од них. Не те щоби вони були 

під великою загрозою, бо тіко їден чи двоє з Турів-

узгряничан так полюбляли дітей.

Нарешті вони прийшли до підгірря Неболамки. 

Вона самотою стояла на плащи́ні та стриміла 

просто догори, я не знаю на кільки тисяч стіп1) , у 

повітря, довга вузька списувата гора. Увесь її 

перед, од верху до низу, укрито мережею 

павучиння з павутинок ріжного розміру, од таких, 

як шовчина, до таких, як швиґáр. Павучиння 

хилиталося й тремтіло, і хвилювалося на сонці, 

лелівши, гейби срібло. Іскрізь бігали велетенські 

павуки-ненажери, які ловили велетенські дурні 

мухи й гатели́ли їх.

Тутки вони посідали враяти, що можна вдіяти. 

Павуки на них не вважали, але ласували віддалік 

мухами. — Отож підгірря й усе навколо оточено 

водою, не вельми широкою, та вельми глибокою. 

Як вони сиділи, споглядавши за нею, їден із 
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1) У первотворі: Mr. Spider.

павуків, чиє павучиння виткано через сю воду, сяк 

чи инак не втримався й упав у неї спиною. 

Проноза Малка та Бичок Славко побігли до його 

на поратунок і, тримавши кожен по їдній із його 

ніг, мали поспіх, за помогою инших ніг, які 

сіпалися цілком павуковим робом, у вицуплюванні 

його на суху землю. Щойно він обтрусився та 

трішки обсох, павук повернувся до дітей, питавши:

— А зараз, що я можу для вас учинити?

— Повідайте нам, будь ласка, — сказали вони, 

— як ми можемо взятися на гору до гнізда вірлиці.

— Нема ніц легшого, — одповів павук. — 

Просто біжіть угору й кажіть їм усім, же я вас 

послав, і ніхто вами не буде клопотатися.

— Але в нас нема пазурів, як у Вас, пане 

Павуче1) , — сказав Бичок.

— Ет! ніц у вас нема, горопашні ненаготовлені 

створіння! Прецінь я думаю, ми можемо дати сему 





БИЧОК СЛАВКО ТА ПРОНОЗА МАЛКА 
ПРИЙМАЮТЬ ПРОВІДАЧІВ

(НЕВІДОМИЙ МАЛЯР, 1890)
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раду. Ходімо домів зо мною.

— Ви багнете з'їсти нас, чи не так? — сказав 

Бичок.

— Мої любі діти, — одповів павук тоном 

зневаженої гідности, — я не їм ніц, опріче 

шкідливого й некорисного. Ви поратували мене, а 

тепер я споможу вам.

Діти враз попідводились і, як могли, сягли до 

павукового гнізда в серці павучиння. Не те, щоб їм 

се здалося дуже важким; бо раз у раз, як 

траплявся завеликий перемежок, павук пряв 

міцний шнур, напинавши його просто де б вони 

вирішили зробити свій чережний крок. Він лишив 

їх у свому гнізді, принісши їм двох здоровезних 

мéдяних міхурів, узятих у бжіл, котрих він був 

ізловив; та вкруть вернув десь із шістьма 

наймудрішими павуками. Було доста жахно 

дивитися горі й бачити їх усіх навколо війстя 

гнізда, задивлених униз на них у рóздумі, гейби 

цікавих знати, чи файна була б із них лагоми́на. 
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Урешті їден із них сказав: «Повідайте нам правду, 

чого ви жадаєте від тої вірлиці, а ми спробуємо 

помогти вам».

Тоді Проноза Малка повіла їм про Тура на 

кордоні, же пригощався малими дітьми не згірше 

за місячну редьку, і що вони ледві втекли, жеби він 

їх не з'їв; що вони довідалися, же прездорова 

вірлиця з гори Неболамки наразі сидить на його 

серці; і що якби тіко вони змогли запопасти те 

серце, укруть навчили б Тура ліпшої повелачки.

— Але, — сказав їхній господар, — якщо ви 

сягнете до серця Тура, то виявите, же воно таке 

велике, як їден із ваших слонів. Що можете ви з 

ним учинити?

— Найменший дряпак уб'є його, — одповів 

Бичок Славко.

— Йой! але ви могли б учинити ліпше за те, — 

сказав павук. — Осе ми враяли помогти вам. Осьо 

невеличка торбинка павукового соку. Тури не 
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1) У первотворі: pudding-bag (торбинка для пудінґу).

приймають павуків, і сей сік є їм жахною 

трути́зною. Ми всі ладні п'ястися з вами та зігнати 

вірлицю. Тоді ви мусите покласти серце в иншу — 

осю — торбу й понести його вниз із собою; бо тоді 

Тур буде під вашою владою.

— Але як ми зможемо се вчинити? — сказав 

Бичок. — Ся торба не набагато більша за вóрока1) .

— Та вона така завбільшки, яку ви будете 

спроможні нести.

— Так; але що ми вдіємо із серцем?

— Покладіть його в торбу, звісно. Іно перше ви 

мусите вичавити на його краплю з иншої 

торбинки. Ви побачите, же трапиться.

— Дуже добре, ми робитимемо, як ви нам 

кажете, — мовила Проноза Малка. — А зараз, 

якщо Ваша ласка, як ми підемо?
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— Йой, то наша справа, — сказав перший 

павук. — Ви ходіть зо мною, а мій дідусь візьме 

Вашого брата. Вилазьте.

Тож Проноза Малка вилізла на вузину 

павукової спини й міцно трималася. А Бичок 

Славко сів на дідову спину. І горі вони подерлися, 

поспіль павутинками, горі й горі — так хутко! І 

кожен павук рушив за ними; так що коли Проноза 

Малка оглянулася назад себе, то зобачила ціле 

військо павуків, які дерлися за ними.

«Нащо нам так багацько?» — подумала вона, 

але ніц не сказала.

Місяць наразі знаходився вгорі, і чудовий 

крайобраз був унизу й навколо них. Уся Турляндія 

розтяглася попід ними зо своїми велетенськими 

горбами, озерами, деревами та звіринóю. А понад 

ними скрізь було ясне небо, і гора Неболамка 

вганялася в його зо своїми нескінченними 

драбинами павучиння, що леліло, мовби мотуззя, 

зроблене з місячного проміння. І горі місячним 
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промінням бралося, поповзом і дряпавшись, і 

гнавшись, величезне військо величезних павуків.

Нарешті всі вони сягли до самого верху, де 

зупинилися. Проноза Малка та Бичок Славко 

могли бачити над собою здоровезну кулю з пірря, 

що викінчувала гору, гейби оздоблений 

навершник.

— Але як ми зженемо її? — сказав Бичок.

— Ми небавом дамо тому раду, — одповів 

павук-дідусь. — Нумо, ви, тамки внизу.

Горі винеслося ціле військо, проз дітей, через 

край гнізда, на вірлицю, і запорпалося в її пірря. В 

мент вона стала дуже невпокійною й заходилася 

обдзюбуватися своїм дзюбом. Нагло вона 

розшугакала свої крила з гуком штибу шурубури й 

одлетіла скупатися в морі, а тоді павуки зачали 

падати з неї навсібіч на своїх павутинових крилах. 

Діти мали міцно триматися, жеби вітер од лету 

вірлиці не звіяв їх. Щойно він ущух, вони 
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зазирнули ві гніздо, а там лежало Турове серце — 

жахна й почварна штука.

— Покваптеся, дитино! — сказав Пронозин 

павук.

Тож Проноза схопила свою торбинку й 

вичавила з неї крапельку на серце. Вона думала, 

же чула, як Тур пустив одлеглий болісний ревіт, і з 

жаху ледві не впала зо свого сідала. Серце вмент 

зачало маліти. Воно маліло й брижилося, заки 

сливе не зникло, і Бичок Славко підхопив його та 

вклав у свою торбу. Тоді двійко павуків 

повернулися й подалися додолу знов якомога 

хутчіш. Перше ніж сягнути до низу, вони почули 

вереск вірлиці через втрату свого яйця, але павуки 

сказали їм не фрасуватися, бо її очі були завеликі, 

щоб їх бачити... Коли вони сягли до підгірря, усі 

павуки доправилися домів і знову клопоталися 

ловитвою мух, наче ніц не трапилося.

Опісля нових подяк своїм другам діти рушили, 

несши Турове серце із собою.
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— Якби вам се здалося геть клопітним, просто 

відразу дайте йому трохи більше павукового соку, 

— сказав дідусь, коли вони прощалися.

У той мент, як вони помастили його серце, Тур 

пустив жахний болісний ревіт і впав долі в корчах, 

в яких він лежав так довго, що всі хлопчики могли 

б утекти, якби не були такими гладкими. Їден утік 

і добувся домів убезпеченим. Скількись день Тур 

був неспроможний говорити. Першими словами, 

які він проказав, були:

— Йой, моє серце! моє серце!

— Ваше серце доста убезпечено, любий 

Грімогупе, — сказала його жінка. — Навсправжки 

чоловік завбільшки з Вас не мав би бути таким 

нервовим і боязким. Мені соромно за Вас.

— У Вас нема серця, Шальвіро, — він одповів. — 

Запевняю Вас, же сеї мити моє в незмірній 

небезпеці. Воно впало в руки ворогів, хоча хто 

вони є, я не можу сказати.
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Тутки він знову зомлів; бо Проноза Малка, 

виявивши, що серце зачало трохи бучавіти, дала 

йому найменшу дрібку павукового соку.

Знову він очуняв і сказав:

— Люба Шальвіро, моє серце вертає до мене. 

Воно ближчає й ближчає.

По кількагодинній мовчазній лéжі він заволав:

— Воно в хаті, я знаю!

І він підхопився й походжав, зазиравши до 

кожного кутика.

Як він підхопився, Проноза Малка з Бичком 

Славком повиходили з дюрки в корені дерева та 

крізь котячу дюрку ві дверях і сміливо рушили до 

Тура. Обойко пасли його очами. Проваджений 

любов'ю свого власного серця, Тур укруть 

дошукався їх і люто до них поточився.





ТУР НА КОЛІНАХ

(АРТУР Г'ЮЗ, 1867)
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— Я з'їм вас, чужоїди! — він горлав. — Тутки з 

моїм серцем!

Проноза добряче вщипнула серце. Долі впав 

Тур на коліна, зайшовшись плачем і кричма 

благавши свого серця.

— Ви матимете його, якщо шануватиметесь, — 

сказала Проноза.

— Як я буду шанувався? — він запитав, 

скигливши.

— Візьміть усіх отих хлопчиків і дівчинок та 

боржій однесіть їх домів.

— Я не годен. Я надто хорий. Я б упав.

— Просто підійміть їх.

— Я не можу, заки Ви не дасте мені моє серце.
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— Дуже добре! — сказала Проноза й ущипнула 

серце ще раз.

Тур зірвався на ноги й попідхоплював усі діти, 

постромляв кого в кишені камізельки, кого — у 

наперсну кишеню, поклав двійко чи тройко в 

крисаню та взяв по оберемку їх попід пахи. Тоді 

поточився до дверей.

Сей увесь час нещасна Шальвіра сиділа ві 

свому фотелі, рюмавши, і церувала білу панчоху.

Тур прямував до кордону. Він не міг іти так 

швидко, тим то Бичок і Проноза примудрялися не 

відставати від його. Коли вони дісталися до 

кордону, то подумали, що було б охвітнíше дати 

дітям самим одшукати шлях домів. Тож вони 

сказали йому покласти їх долі. Він укорився.

— Чи поклали Ви їх усіх долі, пане Грімогупе? 

— запитала Проноза Малка.

— Так, — сказав Тур.
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— Се брехня, — пікнув тоненький голосочок, і 

вистромилася голова з його камізелькової кишені.

Проноза Малка щипала серце, заки Тур не 

заревів із болю.

— Ви не лицар. Ви баєте байки, — сказала вона.

— Він був найкандибистішим у гурті, — сказав 

Грімогуп, рюмавши.

— Ви теперечки всі там, діти? — запитала 

Проноза.

— Так, добродійко, — обізвалися вони, 

злічившись дуже пильно й із певною труднацією, 

бо всі були недотепними дітьми.

— Так ось, — сказала Проноза Малка Туру, — 

Ви обіцяєте до віку більше не забирати діти та 

ніколи не з'їсти знов ані дитини?
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— Егеж, егеж! Я обіцяю, — одповів Грімогуп, 

рюмавши.

— І Ви ніколи не перетинатиме кордонів 

Турляндії?

— Ніколи.

— І Ви ніколи не одягнете знову білі панчохи в 

неділю, до віку... Ви обіцяєте?

Тур у сему завагався й зачав сперечатися, але 

Проноза Малка, гадавши, же се пішло б на 

користь його доброзвичайности, напосідала, і Тур 

обіцяв.

Тоді вона зажадала від його, щоби коли 

поверне йому його серце, він оддав би тоте свої 

жінці — довіку ним піклуватися.

Бідолашний Тур упав на коліна та знову 

заходився благати. Але Проноза Малка трохи 

вщипнула серце, він галáснув:
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— Егеж, егеж! Шальвіра матиме його, я 

присягаюся. Іно вона мусить не класти його в 

барило з борошном альбо на смітнику.

— Запевне ні. Учиніть із нею свою власну згоду. 

І Ви обіцяєте не заважати мому братові й мені 

альбо чинити пімсту за вдіяне нами?

— Егеж, егеж, мої любі дітки, я обіцяю геть усе. 

Покваптесь, молю, і поверніть мені моє горопашне 

серце.

— Тоді зачекайте тамки, заки я принесу його 

Вам.

— Егеж, егеж. Тіко покваптесь, бо я чуюся 

дуже слаби́м.

Проноза Малка заходилася розпускати горло 

торби. Але Бичок Славко, що став на всі ноги 

кутий під свої вандри, добув свого ножа, гейби 

обрізати мотузки; та навсправжки, жеби 

наготуватися до першого-ліпшого небезпеченства.
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Скоро серце опинилося поза торбою, зараз 

воно побільшало до розміру вола; а Тур із вереском 

люти й пімсти кинувся на двійко дітей, які 

оступилися набік од жахного серця. Але Бичок 

Славко був запрудким для Грімогупа. Він стрибнув 

до серця й заглибив у його свого ножа аж до 

колодки. Струмінь крови вдарив із його, й із 

жахним стогоном Тур упав неживий до ніг дрібної 

Пронози Малки, що попри все не змогла 

втриматися від жалю за ним.
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трансформуєте матеріал, засновуєте свій твір на 

матеріалі, ви повинні розповсюджувати свої твори на 

умовах тієї ж ліцензії3) , що й оригінал.

• Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати 
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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.

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)  Інші права. Використання твору, вільного від авторськоправового захисту, 
може регулюватись або бути обмеженим іншими законами. Твір або його 
використання може бути об'єктом законів про захист персональних данних, 
зображення особи або приватного життя, котрі дозволяють особі контролювати 
те, як використовуються її голос, зображення або образ, або ж інших заборон і 
обмежень згідно застосовного законодавства.
2)  Підтримка чи схвалення. В деяких країнах помилкове стверджування, що 
автор, видавець або ще хтось інший підтримує чи схвалює використання вами 
твору, може бути протизаконним.

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.

The Font Software may be sold as part of a larger 

software package but no copy of one or more of the 
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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 

further information, contact: fonts at gnome dot org.
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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.

The Font Software may be modified, altered, or added 

to, and in particular the designs of glyphs or 
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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, 

DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, 

SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL 
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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

Барнавий, барнастий — коричневий.

Бганка — зморшка, брижа, згортка.

Бздура — нісенітниця, дурниця.

Бизувати — ручитися, ґарантувати.

Боржій — мерщій.

Бучавіти — бубнявіти, набрякати.

Вандри — мандри.

Варівкий — небезпечний.

Вашецький — шановний.

Верховина — тут: найвища частина (гори).

Ворок — мішечок із гострокутним дном для 

відціджування та віддушування сиру.

Гамалик — потилиця, карк.

Гателити — (жадібно) жерти.

Грядина — градина.

Ґрундзюватий — ґудзюватий, вузластий.

Дереворит — ритина на дереві.

Дзиґар — годинник.

Диван — тут: килим.

Доброзвичайність — добрі звичаї, моральність.

Дрібку — трохи.

Ймати — вірити, довіряти.
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Калабатина — тут: калюжа (дощова).

Кандибистий — худий, схудлий.

Канона — гармата.

Конар — тут: груба гілляка, що росте від стовбура 

дерева.

Корцюбистий —  нерівний, горбастий.

Котва — якір.

Крисаня — бриль, капелюх.

Крізький — прозорий.

Кунштик — малюнок (друкований), ритина.

Кухва — бочка.

Лагомина — ласощі, смакота, смаколик.

Лежа — лежання.

Літаня, літанія — урочиста церковна служба, 

благальна молитва (у католиків).

Маляр — художник, живописець.

Межа — маринад.

Місячна редька — редиска (Raphanus sativus).

На всі ноги кутий — обізнаний, бувалий.

Навсонні — на сояшному боці; на місці, відкритому 

для сонця, освітленому сонцем.

Нагло — хутко, раптово.

Накладня — видавництво.

Накладця — видавник.

Настачити — вдосталь поставити, припасти.

Не до масти (бути) — не подобатися.

Нім — заки, доки.
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Ніц — нічого; ніц-а-ніц — анічогісінько.

Облягатися — лягати спати.

Оструб — деревляна стіна.

Оттілесенький — (отакий) малесенький.

Охвітно — приємно, зручно, безпечно.

Паця — порося, свиня.

Пластувати — тут: плазувати, повзти.

Плащина — тут: рівнина.

Плюща — злива.

Повелачка — поступування, поводження, поведенція.

Поклад — тут: яйце, що кладуть у гніздо.

Покотило — тут: великий горщик.

Порано — зарано, дочасу.

Прецінь — принаймні, бодай, проте.

Прикиди — удавання, прикидання.

Притула — тут: господарська прибудова до хати.

Прічки — геть.

Проз — повз, біля.

Ритина — гравюра.

Розсоха — розгілля, розгалузина.

Розшугакати — широко розкрити, розгорнути, 

розчинити.

Сливе — майже.

Твар — тут: обличчя.

Тлустий — тут: гладкий, вгодований.

Трутизна — трута, отрута.

Тузінь — дванадцятка.
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Узгряничанин — прикордонний мешканець.

Укруть — в мент, одразу.

Умоцювати — скріпити.

Ураяти — урадити, вирішити (порадившись).

Ухорканий — змордований, зморений, виснажений.

Ущулити — стиснути, притиснути.

Файний — гарний, добрий.

Фрасуватися — дуже турбуватися, тривожитися, 

журитися.

Хорий — хворий.

Цеберка — залізне відро.

Церувати — штопати.

Цундравий — зношений.

Червінь — тут: червоне золото.

Черенки — тут: шрифт.

Чля — гоже, добропристойно; не чля — не личить, не 

слід, не годиться.

Чужоїд — паразит.

Шальвіра — шахрай(ка), крутій(ка), хитрячка, 

лукавниця.

Шануватися — тут: гарно поводитися, поважати 

себе.

Швиґар — кінець батога.

Шовчина — шовковина (шовкове волокно, нитка).

Шпоня — пазур (хижого птаха).

Шурубура — тут: шуря-буря, вихор, смерч.

Ярмис — чин, роб, побит, спосіб.



Назустріч 200-річчю 
Джорджа Мак-Доналда

2021

• Узайомини з феями (ізбірка)
• Хвантазії: Чарівний роман
• Королівна та ґоблін

2022

• Королівна та Кудря
• Загублена королівна: Подвійна сторія

2023

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

2024

• Ліліт: роман
• Джордж Мак-Доналд: Життєпис

https://gmd200.home.blog







#Турляндія
#Тур Грімогуп #Туриня Шальвіра
#Проноза Малка #Бичок Славко

#кугач #соловій
#жайвір #жайворінка

#павуки
#вірлиця

Жив собі
великолюд-людожерець,

тримав своє вразливе серце далі 
від себе. Вельми ласий він був

до дітей звичайного люду.
Аж ось двійко з них, братик і 

сестричка, важаться навчити його 
ліпшої повелачки...
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