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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 
Юний друже! 

Ми хочемо розказати про Індію — дуже цікаву, незвичайну, самобутню країну — і поз-
найомити тебе з казками її народів. 
Індія — одна з найбільших країн світу. Вона розкинулась на півострові Індостан, на Індо-
Гангській рівнині, на деяких островах Бенгальської затоки й Аравійського моря; частина гір-
ського хребта Гімалаї теж належить Індії. Це також одна з найдавніших країн: понад п'ять 
тисяч років тому на високому пагорбі Мохенджо-Даро   віке   стояло   індійське   місто   з   
площами,   вулицями,   будинками. 

В Індії живуть народи кількасот націй та племен; розмовляють вони вісімсот сорока 
п'ятьма мовами й діалектами. 

Природа Індії напрочуд багата й різноманітна. Там є густі тропічні ліси-джунглі, де 
ростуть і величезні пальми-віяла, і кокосові пальми, і мангові дерева з солодкими плодами, і 
духмяні банани. В лісах водяться тигри і пантери, мавпи і шакали, ведмеді і гієни, вовки і ли-
сиці, пурхають барвисті птахи; в річках живуть дивовижні риби, в морі — краби і молюски у 
великих мушлях. 

А скільки в Індії слонів! З давніх-давен вони служать людям — і в мирній праці, і на 
полі битви. Це люди приручили їх. 

Надзвичайно цікава історія Індії та її народів. Хто тільки не ходив війною на цю багату 
країну, які тільки чужоземці не зазіхали на неї, які тільки загарбники її не захоплювали! Бли-
зько двохсот років тому Індію завоювали англійці, й вона стала колонією Британської імперії. 
Віддавна боролися народи Індії за своє визволення;   в   1947 році врешті було проголошено 
незалежну   Республіку   Індію. 

Індія — країна прадавньої, своєрідної, самобутньої культури, творці якої — її народи, 
розумні й працьовиті. Набутком цієї культури є казки. Як і всі народи світу, народи Індії поча-
ли складати й переповідати казки за сивої давнини, за багато віків до того, як винайшли па-
пір і стали писати й друкувати книжки. В казках відтворено світогляд народу на всіх етапах 
його історії, його найзаповітніші думи і мрії. 

В книжці, яку ти оце розгорнув, юний друже, зібрано казки народів Індії, створені за рі-
зних часів. Є тут казки про тварин, чарівні казки — їх складали за найглибшої, непам'ятної 
давнини; є казки побутові, казки-новели. Сюжети багатьох із них схожі на сюжети казок Анг-
лії, Франції, Німеччини, казок слов'янських народів, на наші — українські, російські, білорусь-
кі — казки. Ти, певно, знаєш казку про золоту рибку, в якій дурна, зажерлива баба захотіла 
стати володаркою-царицею і була за це покарана. Ти прочитаєш її і в цій збірці.  А взагалі ця 
казка відома в усій Європі — від Скандинавії та Ісландії до країн Середземномор'я, аж до 
Турції. Ця схожість має свої причини, але свідчить вона й про те, що все людство тісно зв'я-
зане між собою і завдяки прадавній спорідненості, і завдяки єдності психології, і завдяки спі-
льності законів матеріальної та духовної історії народів. До того ж, казки мандрували — пе-
реходили від оповідача до оповідача, передавалися з покоління в покоління. 

В індійських казках, як і в казках інших народів, тавруються багатії-гнобителі — царі, 
володарі, купці, лихварі тощо; навіть бог-творець Брахма зазнає кари. Іноді визискувачі ви-
ступають в образах лютих звірів, а часом — злих духів. 

Герої казок, в яких втілені кращі риси народу,— здебільшого прості люди: ремісники, 
селяни-землероби, дроворуби. Щоправда, подеколи ними є і царевичі, і   купецькі   сини.   Та   
всі   вони — хоробрі,   роботящі,  всі — заступники   знедолених. 

Як і в казках інших народів, в індійських казках карається жадібність, користолюбство, 
жорстокість, боягузтво, лукавство («Жадібність до добра не доведе», «Добродум і Злодум», 
«Хто на чуже зазіхає...», «Сонце, Вітер і Місяць», «Полохлива душа», «Чарівний перстень», 
«Слуга за гріш»), а звеличуються високі чесноти— відважність, доброта, щирість («Горщик», 



«Гроші чи розум?», «Ріпка», «Як наймит  поміщика   провчив»,  «Жадібний   багатій»,   «Хто   
про   себе   багато   дбає...»). 

Передаючись із уст в уста, мандруючи по землі, казки в кожній країні збагачувались 
подробицями, характерними для її побуту, звичаїв і традицій, в кожній країні ставали само-
бутніми й оригінальними. Приміром, змій у європейських (і слов'янських) казках завжди — 
люте, хиже створіння. Тож у цих казках завжди є мотив змієборства. В індійських же казках 
змій — мудра, добра, лагідна істота, завжди ладна допомогти людям. Це тому, що колись 
народи Індії мали змія за божество — хранителя й покровителя вод,— яке могло затримува-
ти дощ і осушувати джерела та водоймища. 

Та хоч би про кого йшлося в казках — про людей, тварин, духів,— у них завжди кара-
ється несправедливість, завжди добро торжествує перемогу над злом. Бо народ вірив, що 
зло —це минуще, що в боротьбі можна здобути волю, а значить — і щастя. 
Отже, запрошуємо тебе, наш юний друже, до багатющого, життєдайного джерела — індійсь-
кої народної казки! 

 
Ю. Покальчук, 

кандидат   філологічних   наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Індійські народні казки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фарбований шакал 
 
  

У лісовому краю жив шакал на ймення Чандарава. Одного разу від лютого голоду він 
забився у місто. З усіх сторін збіглися голодні пси і, голосно гавкаючи, кинулися на нього. 
Нещадно покусаний, рятуючи життя, шакал шмигнув у дім маляра, а там ускочив у велику 
бочку із синьою фарбою. Звідти він виліз геть синій. Пси, що чекали на нього під дверима 
дому, навіть не впізнали його, і пофарбований шакал спокійно побіг до рідного лісу.  

Забачивши дивовижного звіра із синьою, як у самого бога Шіви, шиєю, лісові мешканці 
— леви, тигри, пантери, вовки та і решта - із жахом кинулися тікати.  

Хто знає, чого сподіватися від цього чудовиська, — приказували вони. — Краще схо-
ватись од нього подалі.  
— Чому ви всі втікаєте? — зупиняв їх Чандарава. — Вам нема чого боятися. Мене сьогодні 
створив сам Брахман1. «Віднині помазаний мною на царство, — сказав він, — ти будеш во-
лодарем над усіма звірами».  
— Прав нами, о царю! — визнали його лісові мешканці.  

Новоспечений «цар» подарував левові посаду головного радника, тигра зробив керу-
ючим палацом, пантері довірив охорону царської скарбниці, а вовка призначив палацовим 
сторожем. Зі своєю ріднею, шакалами, він навіть не захотів говорити: наказав вигнати геть 
усіх до одного.  

Із того часу всі хижаки приносили здобич шакалові, а вже він — своєю царською вла-
дою — розподіляв її між своїми підданими. 

Якось, сидячи на раді, він почув десь далеко тужливе виття шакалів. І тут од великої 
радості з його очей полилися сльози, він скочив і голосно завив у відповідь. Звірі одразу зба-
гнули, хто перед ними.  
—  Як же обдурив нас цей пройдисвіт?! — у гніві вигукували вони.  
— Це ж усього-навсього жалюгідний шакал! За обман — розірвати негідника!  

Шакал намагався було втекти, але його наздогнали й роздерли на дрібні шматки. 



 

 
 

Ріпка 
 

 
Давно колись жив у маленькому селі старий селянин. Якось посадив він на полі, що 

сусідило з поміщицьким, ріпку. А поміщик незабаром пустив на поле селянина овечу череду. 
Вона потолочила, понівечила всі сходи, тільки якимось дивом уцілів один-єдиний росточок. 
Нікуди дітися селянинові — заходився він біля того росточка, доглядав його. 
Та от настала зима, вдарили люті морози, а старий селянин наче й не думав викопувати ріп-
ку. Лише навесні викопав її. А ріпка виросла велика-превелика. 

І треба ж такому статися, що на той час через село проїздив володар округи зі своїм 
почтом. Паланкін, у якому сидів вельможа, несло аж восьмеро слуг. Коли володар побачив 
дідову ріпку в дворі, то дуже здивувався. 
—    Бути такого не може! — вигукнув він. 
—    Дива, та й годі! — підхопив почет. 
—    Ти мусиш послати це чудо нашому цареві! — мовив вельможа старому селянинові. 
—    А що ж я буду їсти? — спитав селянин. 
—    Як, ти хочеш з'їсти цю красуню-ріпку? — вражено вигукнув вельможа.— Ні,  цьому не  
бувати! Подаруй  ріпку  цареві  якомога  швидше! 

І вельможа сів писати цареві листа: мовляв, так і так, у вашій державі під захистом за-
кону та справедливості вродила величезна ріпка, жоден з підданців негідний мати собі таку 
ріпку; отож прийміть од людини, яка її виростила, скромний дарунок. 
Цар утішився, прочитавши послання, хоч і не знав до пуття, що він робитиме з такою вели-
чезною ріпкою. Та все ж подарунок прийняв. Вельможу цар винагородив,  підвищивши в чи-
ні,  а селянина — грішми. 

Царські слуги забрали дідову ріпку й понесли в царські хороми, а старий селянин сто-
яв серед двору, розгублено дивлячись на гроші. З'їсти їх він не міг, купити щось теж не міг — 
царський дарунок! 

А поміщик, що колись витолочив селянинове поле, втратив спокій і сон, бо йому теж 
хотілося чимось заслужити царської ласки. «І пощастило ж, кому не треба! — заздрісно ду-
мав він про селянина.— Таке багатство дістав за якусь ріпку! Що б його подарувати цареві 
від себе, аби заслужити його високої ласки?» 

Думав він, думав, аж поки надумався. Пішов до вельможі, який колись порадив підне-
сти цареві ріпку, дав йому грошей і попросив написати послання цареві. 

Прочитавши послання, цар згадав про ріпку, яка була йому зовсім ні до чого, і поду-
мав, що йому знову хочуть підсунути непотріб. 
Коли поміщик постав перед царем, той суворо спитав його: 
—    Ну, кажи, чого прийшов? 
—    О пресвітлий царю,— шанобливо схилився в уклоні поміщик,— я привів вам у дарунок 
свою доньку. 
Цар дуже зрадів, коли побачив молоду та гарну дівчину. 
—    А тобі,— вдоволено мовив він поміщикові,— я подарую напрочуд коштовну й рідкісну 
річ. їй просто ціни немає! 

Він ляснув у долоні. Слуги внесли величезну ріпку й поклали перед поміщиком. Хоч як 
був поміщик прикро вражений, усе ж не міг виказати свого невдоволення. Довелося йому 
забрати ріпку з собою. Вдома він викинув її на помийницю. 

А селянин, побачивши, що його ріпка гниє на поміщицькому задвірку, вигукнув: 
—    Які ж дурні ці поміщики та царі! Не знають навіть, на що годиться ріпка! 
І він став ще ревніше працювати на своєму полі. 
 
 
 
 



 
 

Дивне прислів’я 
 

 
В одному селі люди казали: де миші з'їдять чавунний казан, там ластівка вкраде се-

мирічного хлопчика. 
Правда чи ні — судіть самі. 

Якось розгулялася страшна гроза, і блискавка вдарила в хату одного працьовитого чоловіка. 
Все його, добро згоріло, залишився тільки величезний чавунний казан — такий міцний, що 
навіть вогонь його не взяв. 

І ось Нандука — а того чоловіка звали Нандука — вирішив поїхати світ за очі, щоб за-
бути про своє лихо. Зайшов він до свого сусіда Лакшмани та й каже: 
—    Їду я далеко й не знаю, коли повернуся. Любий сусіде, візьми на збереження оцей ка-
зан. Більш у мене нічого немає. 
Три роки не було звісток од Нандуки. А як пішов четвертий рік, набридло йому блукати по 
світах, і він повернувся до рідного села. 
Побачивши Нандуку, Лакшмана сплеснув у долоні й, ніби згорьований, вигукнув: 
—    Ой, сусіде, сусідоньку! Велика біда спіткала нас із тобою: твій чавунний казан з'їли миші! 
Нандука, певна річ, не повірив сусідові, однак і бровою не повів. Тільки сказав: 
—    Довго я блукав по світах, багато доріг стоптав, і ось тепер хочу зійти до нашої річки й 
здійснити обмивання. Але ж ти знаєш — у мене для цього нічого немає. Скажи синові, щоб 
поміг мені. Нехай принесе до річки все, що потрібно для обмивання. 
Нандука спустився до річки, вибрав на березі самотнє місце, а сусідів син приніс туди все 
необхідне для обмивання. 
Здійснивши обмивання, Нандука схопив сусідового сина, пхнув його до печери, а вхід зату-
лив величезною каменюкою. 
До  свого  двору  Нандука   повернувся  так,  ніби  нічого  й  не  сталося. 
Цілий день Лакшмана чекав з річки сина, а ввечері, не дочекавшися, прибіг до сусіда: 
—    Нандуко, Нандуко! Де мій син? Чого він не йде додому? 
—    Ой, сусіде, сусідоньку! — каже, ніби згорьований, Нандука.— Велика біда спіткала нас із 
тобою. Поки я здійснював обмивання, прилетіла ластівка і вкрала твого сина. 
—    Ластівка вкрала сина?! — не повірив Лакшмана.— Схаменися, сусіде, що ти верзеш! Та 
хто тобі повірить, що ластівка може схопити семирічного хлопця й летіти з ним?  Зараз  же  
ходімо до  судді! 
Нандука й не думав опиратися. 
От прийшли вони до судді.  Лакшмана виступив  наперед  і каже: 
—    Шановний пане! Всі знають, який ти мудрий і справедливий. Тож розсуди нас. Цей бре-
хливий чоловік каже, що ластівка вкрала мого сина. Ластівка схопила семирічного хлопця й 
полетіла з ним! Накажи злодієві віддати сина! 
Вислухавши Лакшману, суддя мовив до Нандуки: 
—    Негайно віддай чоловікові його сина! Ти що ж — маєш нас за дурнів?! Ану відповідай! 
—    Де ж я візьму того сина, коли його вкрала ластівка? — каже Нандука. 
Усі, хто чув їхню розмову, обурились: 
—    Та що він вигадує! Хіба ж ластівка підніме такого великого хлопця? Бути цього не може! 
А Нандука всміхнувся й каже: 
—    Де миші з'їдять чавунний казан, там і ластівка вкраде семирічного хлопця. 
І він розповів судді, як колись покинув у сусіда чавунний казан і що з того вийшло. 
Суддя засміявся й мовив: 
—    Лакшмано, поверни Нандуці казан, а ти, Нандуко, віддай Лакшмані сина. Помиріться й 
не сваріться більш. 
Так сусіди і зробили. 
Відтоді в селі й кажуть: де миші з'їдять чавунний казан, там ластівка вкраде семирічного 
хлопчика! 
 



 
 
Іван Франко 

Коли ще звірі говорили 
 

Фарбований Лис 
 
 
 

Жив собi в однiм лiсi Лис Микита, хитрий-прехитрий. Кiлька разiв гонили його стрiльцi, 
травили його псами, заставляли на нього залiза (залiзо — пастка) або пiдкидали йому за-
труєного м'яса, нiчим не могли йому доїхати кiнця. Лис Микита кпив (кпити — глузувати) 
собi з них, оминав усякi небезпеки, ще й iнших своїх товаришiв остерiгав. А вже як вибрався 
на лови — чи то до курника, чи до комори, то не було смiлiшого, вигадливiшого та 
спритнiшого злодiя над нього. Дiйшло до того, що вiн не раз у бiлий день вибирався на по-
лювання i нiколи не вертав з порожнiми руками. 

Се незвичайне щастя i та його хитрiсть зробили його страшенно гордим. Йому здава-
лося, що нема нiчого неможливого для нього. 
— Що ви собi думаєте! — величався вiн перед своїми товаришами. — Досi я ходив по селах, 
а завтра в бiлий день пiду до мiста i просто з торговицi Курку вкраду. 
— Ет, iди, не говори дурниць! — уговкували його товаришi. 
— Що, дурниць! Ану, побачите! — решетився Лис. 
— Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять, то вже хiба б ти пере-
кинувся в Блоху, щоб тебе не побачили i не роздерли. 
— От же побачите, i в Блоху не перекинуся, i не роздеруть мене! — товк своє Лис i поклав 
собi мiцно зараз завтра, в сам торговий день, побiгти до мiста i з торговицi вхопити Курку. 
Але сим разом бiдний Микита таки перечислився. Помiж коноплi та кукурудзи вiн залiз без-
печно аж до передмiстя; огородами, перескакуючи плоти та ховаючися мiж яриною, дiстався 
аж до серед мiстя. Але тут бiда! Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, 
збiгати на торговицю i вернути назад. А на вулицi i на торговицi крик, шум, гармидер, вози 
скриплять, колеса туркочуть, конi гримлять копитами, свинi квичуть, селяни гойкають — од-
ним словом, клекiт такий, якого наш Микита i в снi не бачив, i в гарячцi не чував. 

Але що дiяти! Наважився, то треба кiнчити те, що зачав. Посидiвши пару годин у 
бур'янi коло плоту, що притикав до вулицi, вiн освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися 
першого страху, а надто роздивившися потроху, куди i як найлiпше бiгти, щоб осягнути свою 
цiль. Лис Микита набрав вiдваги, розбiгся i одним духом скочив через плiт на вулицю. Вули-
цею йшло i їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хто й запримiтив, i нiкому до нього 
не було дiла. "От Пес так Пес", — думали собi люди. А Микита тому й рад. Знiтився, ску-
лився та ровом як не чкурне просто на торговицю, де довгим рядом сидiли жiнки, держачи 
на решетах, у кошах i кобелях (кобеля — торба) на продаж яйця, масло, свiжi гриби, полот-
но, сiм'я, курей, качок i iншi такi гарнi речi. 

Але не встиг вiн добiгти до торговицi, коли йому настрiчу бiжить Пес, з iншого боку 
надбiгає другий, там видить третього. Псiв уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, 
хто вiн, загарчали та й як не кинуться до нього! Господи, яке страхiття! Наш Микита скру-
тився, мов муха в окропi: що тут робити? куди дiтися? Недовго думаючи, вiн шмигнув у 
найближчi створенi сiни, а з сiней на подвiр'я. Скулився тут i роздивляється, куди б то схова-
тися, а сам надслухує, чи не бiжать пси. Ого! Чути їх! Уже близько! Бачить Лис, що на 
подвiр'ї в кутi стоїть якась дiжка. От вiн, недовго думаючи, скiк у дiжку та й сховався. 

Щастя мав, бо ледве вiн щез у дiжi, коли надбiгли пси цiлою купою, дзявкаючи, гарча-
чи, нюхаючи. 
— Тут вiн був! Тут вiн був! Шукайте його!— кричали переднi. 

Цiла юрба кинулася по тiсненькiм подвiр'ї, по всiх закутках, порпають, нюхають, дря-
пають — Лиса анi слiду нема. Кiлька разiв пiдходили й до дiжi, але негарний запах, який iшов 
вiд неї, вiдгонював їх. Вкiнцi, не знайшовши нiчого, вони побiгли далi. Лис Микита був урято-
ваний. 



Урятований, але як! 
У дiжi, що так несподiвано стала йому в пригодi, було бiльше як до половини синьої, 

густо на олiї розведеної фарби. Бачите, в тiм домi жив маляр, що малював покої, паркани та 
садовi лавки. 

Власне завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану i вiдразу розробив собi 
цiлу дiжу фарби та й поставив її в кутi на подвiр'ї, щоб мав на завтра готову. Вскочивши в 
сей розчин. Лис Микита в першiй хвилi занурився в нього з головою i мало не задушився. 
Але потiм, дiставши заднiми ногами дна бочки, став собi так, що все його тiло було затоп-
лене в фарбi, а тiльки морда, також синьо помальована, трошечки вистирчала з неї. Отак вiн 
вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бiдолахи билося сильно, голод крутив 
кишки, запах олiї майже душив його, але що було дiяти! Слава богу, що живий! Та й то ще 
хто знає, що буде. Ану ж надiйде господар бочки i застане його тут? 

Але й на се не було ради. Майже вмираючи зо страху, бiдний Лис Микита мусив сидiти 
в фарбi тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер, у такiм строї (стрiй — убрання), 
появився на вулицi, то вже не пси, але люди кинуться за ним i не пустять його живого. Аж 
коли смерклося. Лис Микита прожогом вискочив iз своєї незвичайної купелi, перебiг вулицю 
i, не спостережений нiким, ускочив до садка, а вiдси бур'янами, через плоти, через капусти 
та кукурудзи чкурнув до лiсу. Довго ще тяглися за ним синi слiди, поки фарба не обтерлася 
трохи або не висхла. Вже добре стемнiлося, коли Микита добiг до лiсу, i то не в тiм боцi, де 
була його хата, а геть у протилежнiм. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба 
було ще бiгти зо двi милi, але на се у нього не ставало вже сили. Тож, пiдкрiпившися трохи 
кiлькома яйцями, що знайшов у гнiздi Перепелицi, вiн ускочив у першу-лiпшу порожню нору, 
розгорнув листя, зарився у ньому з головою i заснув справдi, як по купелi. 

Чи пiзно, чи рано встав вiн на другий день, сього вже в книгах не записано, — досить, 
що, вставши з твердого (стрiй — убрання) сну, позiхнувши смачно i сплюнувши тричi в той 
бiк, де вчора була йому така немила пригода, вiн обережненько, лисячим звичаєм, вилiз iз 
нори. Глип-глип! Нюх-нюх! Усюди тихо, спокiйно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. 
"Саме добра пора на полювання!" — подумав. Але в тiй хвилi зирнув на себе — господи! Аж 
скрикнув неборачисько. А се що таке? З переляку вiн кинувся тiкати, але ба, сам вiд себе не 
втечеш! Зупинився i знов придивляється: та невже се я сам? Невже се моя шерсть, мiй 
хвiст, мої ноги? Нi, не пiзнає, не пiзнає, та й годi! Якийсь дивний i страшний звiр, синiй-синiй, 
з препоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гудзами, не то їжа-
ковими колючками, а хвiст у нього — не хвiст, а щось таке величезне i важке, мов довбня 
або здоровий ступернак (ступернак — товкач), i також колюче. 

Став мiй Лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтрiпа-
тися — не йде. Пробує обкачатися в травi — не йде! Пробує дряпати з себе ту луску пазу-
рами — болить, але не пускає! Пробує лизати — не йде! Надбiг до калюжi, скочив у воду, 
щоб обмитися з фарби, — де тобi! Фарба олiйна, через нiч у теплi засохла добре, не пускає. 
Роби що хочеш, небоже Микито! 

В тiй хвилi де не взявся Вовчик-братик. Вiн ще вчора був добрий знайомий нашого 
Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звiра, всього в колючках та гудзах i з та-
ким здоровенним, мов iз мiдi вилитим, хвостом, вiн аж завив з переляку, а отямившися, як не 
пiшов утiкати — ледве хлипає! Подибав у лiсi Вовчицю, далi Ведмедя, Кабана, Оленя — всi 
його питають, що з ним, чого так утiкає, а вiн тiльки хлипає, баньки витрiщив та, знай, тiльки 
лепоче: 
— Он там! Он там! Ой, та й страшне ж! Ой! Та й люте ж! 
— Та що, що таке? — допитують його свояки. 
— Не знаю! Не знаю! Ой, та й страшенне ж! 

Що за диво! Зiбралося довкола чимало звiра, заспокоюють його, дали води напитися. 
Мавпа Фрузя вистригла йому три жмiньки волосся з-мiж очей i пустила на вiтер, щоб так i йо-
го переполох розвiявся, але де тобi, все дарма. Бачачи, що з Вовком непорадна (непорадна 
— лиха) година, звiрi присудили йти їм усiм у той бiк, де показував Вовк, i подивитися, що 
там таке страшне. Пiдiйшли до того мiсця, де все ще крутився Лис Микита, зиркнули собi ж 
та й кинулися врозтiч. Де ж пак! Такого звiра нi видано нi чувано, вiдколи свiт свiтом i лiс 
лiсом. А хто там знає, яка у нього сила, якi в нього зуби, якi кiгтi i яка його воля? 



Хоч i як тяжко турбувався Лис Микита своєю новою подобою, а все-таки вiн добре ба-
чив, яке враження зробила та його подоба зразу на Вовка, а отеє тепер i на iнших звiрiв. 
"Гей, — подумав собi хитрий Лис, — та се не кепсько, що вони мене так бояться! Так можна 
добре виграти. Стiйте лишень, я вам покажу себе!" 

I, пiднявши вгору хвiст, надувшися гордо, вiн пiшов у глиб лiсу, де знав, що е мiсце 
сходин для всеї лiсової людностi. Тим часом гомiн про нового нечуваного i страшного звiра 
розiйшовся геть по лiсi. Всi звiрi, що жили в тiм лiсi, хотiли хоч здалека придивитися новому 
гостевi, але нiхто не смiв приступити ближче. А Лис Микита мов i не бачить сього, йде собi 
поважно, мов у глибокiй задумi, а прийшовши насеред звiрячого майдану, сiв на тiм пеньку, 
де звичайно любив сiдати Ведмiдь. 

Сiв i жде. Не минуло й пiвгодини, як довкола майдану нагромадилося звiрiв i птахiв 
видимо-невидимо. Всi цiкавi знати, що се за поява, i всi бояться її, нiхто не смiє приступити 
до неї. Стоять здалека, тремтять i тiльки чекають хвилi, щоб дати драпака. 

Тодi Лис перший заговорив до них ласкаво: 
— Любi мої! Не бiйтеся мене! Приступiть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. 
Але звiрi не пiдходили, i тiльки Ведмiдь, ледве-ледве переводячи дух, запитав: 
— А ти ж хто такий? 
— Приступiть ближче, я вам усе розповiм — лагiдно i солодко говорив Лис. Звiрi трохи наб-
лизилися до нього, але зовсiм близько не важилися. 
— Слухайте, любi мої, — говорив Лис Микита, — i тiштеся! Сьогоднi рано святий Миколай 
вилiпив мене з небесної глини — придивiться, яка вона блакитна! I, ожививши мене своїм 
духом, мовив: 

"Звiре Остромисле! В звiрячiм царствi запанував нелад, несправедливий суд i неспо-
кiй. Нiхто там не певний свойого життя i свойого добра. Iди на землю i будь звiрячим царем, 
заводь лад, суди по правдi i не допускай нiкому кривдити моїх звiрiв!" 

Почувши се, звiрi аж у долонi сплеснули. 
— Ой господи! Так се ти маєш бути наш добродiй, наш цар? 
— Так, дiтоньки, — поважно мовив Лис Микита. 

Нечувана радiсть запанувала в звiрячiм царствi. Зараз кинулися робити порядки. Ор-
ли та яструби наловили курей, вовки та ведмедi нарiзали овець, телят i нанесли цiлу купу 
перед нового царя. Сей узяв часточку собi, а решту по справедливостi роздiлив мiж усiх го-
лодних. 

Знов радiсть, знов оклики зачудування i подяки. От цар! От добродiй! От премудрий 
Соломон! Та за таким царем ми проживемо вiки вiчнi, мов у бога за дверми! 

Пiшли днi за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим i м'якосердним, тим 
бiльше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засiдати, мордувати. Все готове, зарi-
зане, навiть обскубане i обпатране, приносили йому услужнi мiнiстри. Та й справедливiсть 
його була така, як звичайно у звiрiв: хто був дужчий, той лiпший, а хто слабший, той нiколи 
не виграв справи. 

Жили собi звiрi пiд новим царем зовсiм так, як i без нього: хто що зловив або знайшов, 
той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрiльцi, той мусив загинути, а хто втiк, 
той богу дякував, що жиє. А проте всi були дуже радi, що мають такого мудрого, могутнього i 
ласкавого царя, а надто так неподiбного до всiх iнших звiрiв. 

I Лис Микита, зробившися царем, жив собi, як у бога за дверми. Тiльки одного боявся, 
щоб фарба не злiзла з його шерстi, щоби звiрi не пiзнали, хто вiн є по правдi. Для того вiн 
нiколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався i спав тiльки на м'якiй перинi. I вза-
галi вiн пильнував, щоб нiчим не зрадити перед своїми мiнiстрами, що вiн є Лис, а не жоден 
звiр Остромисл. 

Так минув рiк. Надходили роковини того дня, коли вiн настав на царство. Звiрi надума-
ли святкувати врочисто той день i справити при тiй нагодi великий концерт. Зiбрався хор з 
лисiв, вовкiв, ведмедiв, уложено чудову кантату, i вечором по великих процесiях, обiдах i 
промовах на честь царя хор виступив i почав спiвати. Чудо! Ведмедi ревли басом, аж дуби 
тряслися. Вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молодi лисички в народних строях 
задзявкотiли тоненькими тенорами, то цар не мiг витримати. Його серце було переповнене, 
його обережнiсть заснула, i вiн, пiднявши морду, як не задзявкає й собi по-лисячому! 



Господи! Що стало? Всi спiваки вiдразу затихли. Всiм мiнiстрам i слугам царським вiд-
разу мов полуда з очей спала. Та се Лис! Простiсiнький фарбований Лис! Ще й паскудною 
олiйною фарбою фарбований! Тьфу! А ми собi думали, що вiн не знати хто такий! Ах ти, 
брехуне! Ах ти, ошуканче! 

I, не тямлячи вже анi про його добродiйства, анi про його величну мудрiсть, а лютi 
тiльки за те, що так довго давали йому дурити себе, всi кинулися на нещасного Лиса Микиту 
i розiрвали його на шматочки. I вiд того часу пiшла приповiдка: коли чоловiк повiрить фаль-
шивому приятелевi i дасть йому добре одуритися; коли який драбуга отуманить нас, обдере, 
оббреше i ми робимося хоть дрiбку мудрiшими по шкодi, то говоримо: "Е, я то давно знав! Я 
на нiм пiзнався, як на фарбованiм Лисi". 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


