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ВОСКРЕСАЮТЬ РАДОЩІ
Я на свята кошик 
Прикрашаю,
В нім барвінок-зіллячко 
Буде скраю.
А стрічки у коси 
Заплітаю.

Барви у віночку 
Сяють нині.
Барвінкові очка —
Сині - сині.
Воскресають радощі 
У родині.

Віра БАГІРОВА

/люстр. Е ріки СЛУЦЬКОЇ

П И С А Н К А

Гарна писанка у мене — 
Мабуть, кращої й нема! 
Мама тільки помагала, 
М алювала ж я сама!

Я ту писанку для  себе,
Д ля зразочка залишу,
А  для  мами і для  тата 
Дві ще кращих напишу.

Змалювала дрібно квіти, 
Вісім хрестиків малих,
І дрібнюсіньку ялинку  
И поясочок поміж них.
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МИ ІЗ МАМОЮ УДВОХ 
ПИСАНКИ ПИСАЛИ

Каже мама: вже за тиждень 
Великодні Свята.
Будем, доню, на Великдень 
Писанки писати.

Як разом із нею ми 
Писанки писали,
Все про писанку мені 
Мама розказала.

Що на писанках узір 
Має власну мову.
Кожний символ нам у нім 
З давнини говорить.

На яєчках - сонце, хрест 
Ми намалювали.
І трикутник, з дуба лист, 
Лебеді, спіралі.

І пшеничний колосок, 
Дерево і квітку.
І калиновий листок,
Оленя і рибку.

Безконечники, зірки,
Пави, райські пташки 
І зозульки, ластівки,
І жучки, й комашки.

Півня й коника також 
Ми намалювали,
Як із мамою удвох 
Писанки писали.

Кольорами любо сяють 
Писанки у хаті —
З нами разом зустрічають 
Великодні Свята.



/люстр. Еріки СЛУЦЬКОЇ

Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА

НА ВЕЛИКДЕНЬ
Ми раненько нині встали,
І до церкви поспішали.
Нас збудили дзвони срібні, 
Що до музики подібні.
Я тих дзвонів так чекала, 
Може, навіть, я не спала, 
Візерунки писанкові,
Все виводила поволі,
І коли вже все скінчила, 
Тут матуся розбудила:
— Уставай, моя пташино, 
Настає щаслива днина,

Кошичок тебе чекає 
З писанками а-аж до краю. 
Сон відразу десь подівся, 
Мабуть, в кутик закотився,
Я до церкви поспішаю, 
Писанок багато маю...
Дам Оленці, дам Наталці,
А ще Стефкові й Одарці,
Всіх - усіх я обдарую,
Татка й мамцю поцілую.
День Великий йде з небес:
— Христос Воскрес!

Христос Воскрес!



Богдан ЧЕПУРКО w /люстр. Е ріки СЛУЦЬКОЇ

РАЙСЬКЕ ДЕРЕВО
Летіла Божа пташка над землею і дарувала 

р а й. За нею світило сонечко, засіваючи довкілля 
райським промінням. Бриніло щось високо-високо 
над горами і долами, над ріками і лісами — коли чує 
небесна пташка зарайський спів. Защебетали Божі 
крильця, захвилювалася душа. Щоб не розірвалось 
серденько, не розлетілись літаючі груденятка на ти
сячу пір’їнок, вирішила відпочити на зеленій гілці. 
Коли це бачить — на великодній траві хлопчики і дів
чатка виводять к о л о .  Відчули пташку в леті — кляк
нули на колінця та й питають:

— Пташко, пташко, Божа комашко, Ти високо 
літаєш, в небі раюєш — як там наші Д і д и ?

— Ой, дітки веселі, життя людського замало, 
щоб рай розказати, світ зраювати... У мене крильця 
не для розмови, я пташка всевишня — землю всю 
обнімаю, весну розпочинаю.

Коли це зашелестіли ярими листочками, за
щебетали, співаючи, майські дерева — вишньою 
мовою, пташиними трелями: «Залишайся, залишай
ся — тут гарні люди, тут край веселий». «А й справ
ді, - подумала пташка, - он, як вони люблять Бога, 
шанують небесних родичів, які вони високі духом, 
радісні душею, щасливі співом...» А дерева й собі 
повторили: «Щедрі, роботящі...» А ладні люди обня
ли пташку зарайським співом, молодильною молит
вою, щирим словом - та й сталося д и в о .  Залиши
лася пташка на веселім горбочку і стала в и ш н і м  
д е р е в о м  К р а ю .

Давно те постало. Народилася в нашім краї

Віра БАГІРОВА

К У Л  Ь БАБ К А
Насінинка кульбабки потрапила на піддаш

шя будинку.
І дуже тим засмутилася. Піддашшя — гор- 

бкубате, землі нема, одна потріскана грудочка! Як 
же їй звідси вибратися?..

Унизу трави підносять зелені стебла, дерева 
наливаються життєдайними соками... Невже вона 
загине?

— Вітрику, вітрику! Поможи! — благає насі
нинка.

— Хіба що пилюку тобі принесу, більше зем
лі матимеш.

Ухопилася насінинка за грудочку, пустила ко
рінець, пилюкою притрусила його.

— Сонечку, сонечку, грій та не спалюй! — 
благає насінинка.

— Добре! — І сонце заховалось за хмарку.
— Дощику, дощику, порятуй! — благає насі

нинка.
І дощик поспішив на поміч. Напоїв насінинку 

ще й залишив у щілинці воду.

не одна вишенька, зазеленіли по всій Україні виш
неві садочки. Щовесни веселять вони білим цвітом 
людське око,всенький світ. І тебе, донечко. І тебе, 
синочку. Хрущі над вишнями гудуть, єднаючи небо і 
землю; соловейки щебечуть, вилітаючи із вишнево
го серця; Божі люди на рідній землі рай діють...

З року в рік, з правіку й навіки любується- 
красується Боже деревце, рясніють соняшні кульки. 
Літніми вечорами і росяними світанками видзвоню
ють с л а в у  Отцеві небесному і земній Нені. Запро
шують українських діточок на р а й с ь к і ягоди.

На піддашші нашого будинку виросла, а по
тім і зацвіла кульбабка. В неї з ’явились свої насі
нинки, такі ж  самі, як вона колись сама була, з пара
шути ками.

Кульбабка попросила вітер перенести насі
нинки на землю, дощика — полити їх, а сонечка — 
дати тепла.
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Ольга М АК Ілюстрації П. АНДРУСЕВА

КАЗКА ПРО КИЯНКУ КРАСУНЮ ПОДОЛЯНКУ
Давно, давно, ще за тих часів, коли татари на 

українські землі наїзди робили, була в київсько
го князя донька Киянка Красуня Подолянка, про 
яку слава по цілому князівству котилася і навіть 
у сусідні держави доходила. Казали про неї, що 
була вона гарна, як ясна зоря в небі, розумом і 
відвагою могла з кожним мужем помірятися, а 
лагідністю й добротою то хіба святим поступа- 
лз>ся*

Татарський хан, бузувір поганий, мав сорок 
синів. Усіх їх любив, але найбільше любив най
старшого. Бо був той найстарший ханенко гріз
ний і войовничий. Відколи підріс, ханові правою 
рукою став. Усе в походи ходив, близькі й далекі 
землі підбивав, добро всяке й невільників без чи
сла здобував і до батьківського двору привозив. 
Уже стільки понавозив, що треба було нові комо
ри й засіки будувати.

За таку дбайливість вирішив хан своєму най
старшому синові надзвичайну дружину вибрати. 
Хотів таку знайти, щоб ніде їй рівної не було. І 
почав шукати невістки по всіх-усюдах: і поміж 
доньками своїх вельмож, і поміж доньками сусід
ніх володарів, і поміж простими дівчатами, навіть 
і поміж рабинями. Багато бачив гарних та розум
них, але ні одна не видалася йому гідною його 
сина.

І почав уже хан втрачати надію, як ось манд
рівні купці, що побували в київських землях, при
несли йому радісну вістку:

— Так і так, — кажуть, — продавали ми різ
ний крам у дворі київського князя і бачили його 
доньку Киянку Красуню Подолянку. Та така 
гарна, така гарна, що ми вже скільки земель з’їз
дили, а такої не бачили! А до того ще й мудра, і 
відважна, і добра. Сам князь якраз тепер із сина
ми в похід вирушив, і в Києві мало війська ли
шилося. Без труду можна буде місто взяти й кня
зівну здобути.

Почувши це, хан довго не думав — зібрав 
військо й вирушив на Київ. Чи тиждень минув, 
чи місяць — уже татари під Києвом. Облягли мі
сто з усіх боків — і миша не проскочить.

Посилає хан своїх послів до киян і велить їм 
таке сказати:

— Прийшли ми не з війною, а з доброю но
виною. Не будемо міста здобувати, ані людей би- 
ти-грабувати. Хочемо лише вашу князівну Ки
янку Красуню Подолянку за нашого хороброго

ханенка — сина самого татарського хана висва
тати. Буде вона в сріблі-золоті походжати і най
більші почесті серед нас, правовірних татар, мати.

Ох, і розгнівалися ж кияни, коли таку мову 
почули!

— Щоб наша славна князівна та поганому 
татаринові за жінку стала?! Та ніколи того не 
буде! — кричать. — Головами тут усі до одного 
наложимо, а до такої ганьби не допустимо!

Кажуть тоді ханові посли:
— Як хочете . . . Битися, то й битися . . .
Вийшла на ту мову з хоромів сама Киянка

Красуня Подолянка і каже до дружинників:
— Не губіть, слуги мої вірнії, нашої столиці! 

Адже самі знаєте, що ані батенька, ані братів мо
їх удома нема і майже вся дружина з ними пішла. 
Жменька вас проти татарської сили не встоїть. 
Ворог же, місто взявши, все пограбує, церкви свя
ті попалить, людей у неволю забере і мене з ними. 
Краще вже піду я сама з доброї волі. Хай моя 
одна голова за вас усіх і за місто наше славне 
буде.

Стали кияни князівну відмовляти, стали мати 
й сестри голосити — не помогло. Тверда була у 
своїй постанові Подолянка.

— Не журіться! — потішає. — Без Божої во
лі людині і волос із голови не спаде. Як Бог схо
че — так і буде! Моліться щиро — може Він і ви
слухає ваших молитов.

І на тому стало.
Попрощалася Киянка Красуня Подолянка з 

родиною, слугами і з усім містом та й пішла в та
тарський табір. А за нею плачі та голосіння по
стелилися — гірші, як на похороні.

Прийшла Подолянка до хана, стала перед ним, 
сміливо на нього подивилась і мовила:

— Ось і я, хане! Прийшла з доброї волі, тож 
і ти слова дотримай: міста не займай і людей мо
їх не кривдь!

Подивився хан на князівну й засміявся задо
волено.

— Бачу, — каже, — що ти й справді розумна 
та відважна. А щодо вроди, то, мабуть, у Криму 
такої красуні зроду не було. Якраз такої дружи
ни хотів я для свого сина улюбленого. А за місто 
і за людей своїх не бійсь — я слова дотримаю!

Завернуло назад татарське військо, ніякої 
шкоди киянам не заподіявши. А князівну наказав 
хан цілу дорогу на золотих ношах під шовковим



наметом нести, всяко їй годити і почесті їй, як 
хановій дружині, віддавати. Коли ж прибули до 
Бахчисараю, поселили Подолянку в прегарному 
палаці, зі слонової кости різьбленому і накрито
му срібним дахом. А в палаці — розкіш невидана: 
стелю стовпи золоті підпирають, водограї б’ють 
пахучими водами, скрізь найдорожчі кадила ку
ряться. Мармурові підлоги оксамитними килима
ми вкриті, у кришталевих дзбанках дивні квіти 
заморські квітнуть, у водограях рибки золоті пла
вають. Куди не глянь — усе шовки, та оксамити, 
та золото, та срібло, та каміння дорогоцінне — 
так і ряхтить ув очах. Слуг і рабів приставлено до 
Подолянки без числа. Всі князівні в очі загляда
ють, всі одне поперед одного намагаються кож
не її бажання вгадати, всі перед нею на коліках 
повзають. Але на кожному вікні палацу ґрати 
міцні і густі, — навіть руки не просунеш, і знад
вору тисяча татар з важкими та гострими ятага
нами на сторожі стоїть. Пильнують, щоб князів
на не втекла. Бо хан пригрозив, що всім голови

повідрубує, коли синової нареченої не встережуть.
А син той, найстарший ханенко, пішов далеко 

в похід на землі індуські та й забарився.
І так сидить Киянка Красуня Подолянка у 

своєму розкішному палаці, наче пташка в золо
тій клітці. Але ні горя, ні радости на втіху воро
гам не виявляє. Рибок золотих годує, пісень рід
них співає та ревно Богу молиться.

От чи довго вже вона сиділа так, чи ні, аж 
прибувають до хана посли від київського князя, 
а за послами ціла валка вантажених возів їде.

Прийняв хан послів, а вони йому й кажуть:
— Так і так, хане татарський, вернувся наш 

володар з походу, довідався про лихо й оце нас 
прислав. Привезли ми сто возів пшениці зерно-в- 
зерно вибраної, сто возів ярого воску зеленого, 
сто возів меду липового і тисячу бобрових шкур. 
Забирай оце все і споживай, а нам віддай нашу 
славну Киянку Красуню Подолянку! Бо, як не 
віддаси по-доброму, то рушимо на тебе війною і 
нашу князівну силою заберемо.
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Усміхнувся хан, кликнув слуг і наказує їм:
— Ану, витягніть но там із комор сто возів 

пшениці зерно-в-зерно вибраної, сто возів ярого 
воску зеленого, сто возів меду липового і тисячу 
бобрових ш кур!

Як слуги виконали наказ, то хан і каже по
слам:

— Оце добре, що ви мені нагадали, бо я все 
забуваю. У мене, бачите, того добра нікуди поді
ти. Пшеницю черва точить, боброві шкури міль 
побила, мед попліснів, а віск від спеки топиться.

А тоді до слуг:
— Порубайте но шкури боброві, а мед, пше

ницю й віск у море викиньте — хай не заваджа- 
ють!

Висипали ханові слуги пшеницю в море, пови
кидали мед і віск, а боброві шкури порубали па
лашами на локшину. Князеві ж посли дивилися 
на це мовчки і мали великий жаль у серці.

„Стільки добра, стільки праці людської іродів 
бусурмен знищив! — думали собі. — Певно й 
справді воно в нього вартости не має.”

А хан каже до них:
— Ось бачите! Не треба мені нічого того, що 

ви привезли, і Подолянки я вам не віддам! Але, 
як задумає ваш князь на нас війною йти, то я  
вашу князівну накажу в мішок зав’язати і також 
у море вкинути. Як не буде наша, то не буде й 
ваша . . .

Засмутилися посли, завернули валку возів і 
поїхали назад.

Але за місяць приїжджають інші посли від 
київського князя з іншим викупом: привозять 
ханові десять бочівок червінців і десять возів до
рогої зброї. І знову просять:

— Візьми, хане, червінці й зброю, а нам від
дай князівну!

— Оце добре, що ви мені пригадали! — відпо
відає хан. — Бо я зовсім забув!

Кликнув, як і за першим разом, слуг, наказав 
відчинити скарбницю і зброївню, витягнути де
сять бочівок червінців і десять возів дорогої зброї 
та й висипати все в море.

— Забагато в мене того всього завелося, — 
каже. — Зброя іржавіє, а червінці вже в грудки 
злипаються — треба лопатами пересипати . . .

Вернулися і вдруге київські посли із золотом 
та зброєю, але без Подолянки. А тут уже й по
сланці від ханового сина прибувають і вістку при
носять, що повертається ханенко із здобиччю не

зчисленною. Тільки що вози з добром дуже важ
кі, а бранці, поморені далекою дорогою, скоро 
йти не можуть, тож і військо з ними мусить по
волі просуватися.

Зрадів дуже старий хан, як  це почув. Зараз у 
всі сторони світу гінців розіслав, щоб просили 
всіх володарів сусідніх і найбільших вельмож 
на весілля.

Почали гості з’їжджатися, а тут і сам ханів 
син із здобиччю прибув. Тисячі возів із золотом 
за ним приїхали, тисячі верблюдів, дорогими тка
нинами, пахощами та солодощами навантажені, 
і сто тисяч здобутих у війні бранців прийшли.

Хан сина улюбленого обіймає і хвалиться йо
му:

— Поки ти, сину, воював і добро всяке здо
бував, я тут також дарма не сидів. Придбав для 
тебе наречену. Подивись, чи до вподоби тобі . . .

Та кому б така красуня, як Киянка-Подолянка, 
не сподобалася! Ханенко, як лише побачив її, то 
сам не знав, що з ним діється.

— Бачу, — каже до батька, — що ти ще кра
ще від мене справився. Велику здобич я здобув, 
але вся вона і мізинця цієї дівчини не варта.

А Киянка Красуня Подолянка в думках до 
Бога молитву зносить:

„Та й страшний же цей ханів син! Гордий та 
жорстокий та непривітний! Не допусти, Госпо- 
доньку, щоб він мені за чоловіка став!”

А ханські слуги тим часом золото в засіки 
зсипають, всяке інше добро по коморах ховають, 
бранців поміж собою ділять. Ще всієї роботи не 
скінчили, аж у браму — стук-стук! — втретє по
сли від київського князя просяться. Пригнали сто 
табунів коней, бистрих, як вітер, і тисячу татар
ських бранців, давніше у війні здобутих. І знову 
просять:

— Візьми, хане, коней, прийми своїх підда
них, що в нас у неволі пробували, а нам віддай 
нашу князівну Киянку Красуню Подолянку. Від
коли її нестало, над містом сонце не світить, бать
ки за нею побиваються, брати й сестри з жури по
марніли, всі кияни очі виплакали. Віддай нашу 
князівну!

Та тверде було бусурменське серце. Камінь 
зм’як би скоріше, ніж воно. І хан не лише не зми
лосердився, а ще й посміятися з князевих послів 
схотів. Покликав князівну, зібрав усіх вельмож,
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усіх гостей і при них та при синові всю пригоду 
з Подолянкою оповів.

— Тепер, — каже, — вони привели мені сто 
табунів коней і пригнали тисячу наших підданих, 
що у війні в неволю попали. Дивіться ж, що я на 
це скажу!

Гукнув на слуг і наказує:
— їдьте мерщій на пасовисько і відділіть сто 

табунів коней, а в місті наловіть тисячу людей! 
Коней порозганяйте у степ, а людям голови по
відрубуйте! Забагато маємо коней, а від людей 
тісно в місті.

Як почули це присутні, то їм від страху аж 
мороз по спині пробіг. Однак, ніхто не зважився 
проти ханового наказу слова сказати.

А хан, ніби нічого й не сталося, всміхається 
і до київських послів такими словами промовляє:

— Видно, ваш князь не знає, що у мене сміт
тям називається таке, що там у вас велику вагу 
має. Тримаю я вашу князівну для свого сина, бо 
другої такої красуні у світі нема. Коли ж уже хо
чете й справді її назад в обмін дістати, то дайте 
мені щось таке, чого я  ще не мав і не бачив. Та 
добре запам’ятайте: не хочу ні золота, ні само
цвітів, але хочу такого, що було б гарне, як золо
то, і самоцвіт, і сама Киянка Красуня Подолянка. 
Як до семи днів мені таке принесете — віддам 
вам вашу князівну, а як не принесете — хай ваш 
князь не гнівається — бути Подолянці за дружи
ну моєму синові улюбленому. За тиждень від сьо
годні весілля.

Засмутилися посли, голови вниз поспускали і 
думу важку думають: за тиждень вони ж і до Ки
єва не доїдуть. Коли б же й доїхали, то що можуть 
у викуп привезти, коли в того бусурмена справді 
лише пташиного молока бракує . . .

А гості сміються з ханової вигадки:
— Оце добре ти, володарю, придумав: хай 

дадуть тобі таке, чого в тебе нема, чого ти ще не 
бачив, і таке, що було б краще від самоцвітів і 
від самої Киянки Красуні Подолянки! . .

Та тут несподівано озвалася сама Подолянка:
— Хай буде по твоєму слову, хане! Я сама за 

себе викуп складу. Дам тобі щось таке, чого ти 
ще не мав і не бачив і що буде краще від золота 
та самоцвітів, і від мене, грішної.

Здивувалися присутні й сміятися перестали. 
А хан зацікавився дуже.

— Що ж ти можеш дати?

— Це вже моя річ, — каже Подолянка. — 
Тільки ж ти приобіцяв мене звільнити за щось 
таке, чого ти ще не мав і не бачив і що буде кра
ще від золота й самоцвітів. Гості — свідки.

— Гаразд, — погодився хан. — Я слова не 
ламаю.

А сам думає: „У жінок розум короткий. Що 
вона там зможе таке дати, щоб я його не бачив?”

Вернулася князівна у свій палац, усіх слуг 
повиганяла, а сама замкнулася і цілий тиждень 
не виходила. І ніхто не знав, що вона там робила.

Як же минув тиждень, вийшла Киянка Красу
ня Подолянка і звеліла повідомити хана, що вже 
викуп готовий.

Зібралися всі ханові сини, всі царедворці і всі 
гості, запрошені на весілля. Хан на золотому тро
ні сів і свого найстаршого сина праворуч від себе 
поставив. Покликали послів від київського князя 
та й чекають.

Тоді прийшла й Подолянка і перед ханом пле
тений кошичок, накритий вишиваною хустинкою, 
поставила. Тоді хусточку зняла і каже:

— Дивись, хане!
Глянув хан і занімів з дива. А ханові сини й 

вельможі й гості, щоб краще бачити чудо-диво, 
повитягали шиї, мов гуси, і очам своїм не вірять.

— Ну, хане, — питає тоді князівна, — маєш 
ти таке чи ні? Як не маєш, то, може, бачив коли? 
Коли ж бачив, то скажи, як воно називається.

Хан побачив, що програв, і з досади навіть сло
ва сказати не зміг. Але ханенко, якому ніяк не хо
тілося Подолянки втратити, вдав дуже веселого.

— Та це ж яйця! — крикнув навмисне голос
но й силувано засміявся.

— Ба ні, ханенку, не яйця! — заперечила кня
зівна. — Звалися яйцями, коли білими були. А 
тепер стали писанками. Своєї роботи хвалити не 
годиться, але хай усі присутні самі скажуть, чи 
мій викуп умові відповідає, чи ні?

Тут усі навіть про небезпеку забули й в один 
голос закричали:

— Відповідає, відповідає! Ці писанки кращі за 
самоцвіти, і хіба ти одна можеш з ними красою 
змагатися!

Хан із сином дуже посмутніли, бо писанки й 
справді були чудові. Списані мудрими взорами, 
одна гарніша від другої, так і брали за очі. Та не 
лише за очі — здавалось, аж серце лоскотали.



Померкли перед ними всі дорогоцінні прикраси 
на багатих одягах присутніх, і навіть величезний 
смарагд на хановій чалмі блиск утратив, неначе 
засоромився. Лише одна князівна при своїх пи
санках ще краща стала.

Тоді озивається хан пошепки до сина:
— Що тепер зробимо, сину? Мусимо відпусти

ти Подолянку!

А ханенко, також пошепки, відповідає:
— Як відпустиш її — життя мені не буде! 

Глибоко мені ця князівна в душу запала. Вига
дай щось! . .

Шкода ханові улюбленого сина. От він і каже 
до Подолянки:

— Гарні твої писанки — нема що сказати! 
Але і в нас такі вміють робити. Почекай тиждень
— поставлю тобі їх цілий кіш.

— А як не постазиш ? — питає Подолянка.
— Як не поставлю, — відповідає хан, — тоді 

проси мене, чого хочеш.

А сам собі думає: „У мене тисяча найкращих 
у світі мистців, а кожен з них тисячу штук уміє 
показати. То, хіба, зуміють і писанки зробити”.

І скликав хан усіх найвидатніших мистців із 
свого царства, звелів усі яйця до палацу позво
зити, всі фарби по крамницях викупити. І поса
див мистців до роботи. А мистці наколотили фарб 
повні бочівки, побрали в руки пера золоті та пенз
лі шовковії і заходилися яйця розмальовувати. 
Малювали, малювали, тисячі яєць побили, так що 
довкола палацу ціле озеро з білків та жовтків по
стало, а зі шкаралуп виросла височезна купа. А 
найстарший мистець з дротяним нагаєм поза спи
нами майстрів ходить і, як хто не справується 
добре, то такому до ребер тіло розсікає. Котрі ж 
найкраще розмальовані яйця, велить окремо у ве
ликий кіш складати. За тиждень кіш був повний.

От знову зібралися. вельможі, гості й слуги. 
Хан посередині на золотому троні сів і старшого 
сина праворуч від себе поставив. Тоді наказав по
кликати і Киянку Красуню Подолянку.

Відкрили кіш, а султан і питає князівни:



— А що, бачиш?
— Бачу, — відповідає князівна. — Великих 

ти мистців маєш, хане. Мабуть, ніхто краще від 
них яєць не зуміє розмалювати.

Зрадів хан, а ханенко — ще більше.
— Ну, що ж, — говорить хан, — умову пам’я 

таєш?
— Пам’ятаю, — відповідає Подолянка. — 

Умова була така, що ти поставиш кіш, повний пи
санок. Але я тут ні однієї писанки не бачу.

— Як кажеш?! — скрикнули батько і син.
— Кажу, — говорить князівна, — що бачу 

перед собою великий кіш ГАРНО ПОМАЛЬОВА
НИХ ЯЄЦЬ, але ПИСАНКИ тут нема ні одної!

Розлютився хан і звелів усіх мистців перед се
бе покликати. Мав їх жорстокою смертю скарати. 
Та вони почали проситися:

— Змилосердися над нами, хане! Є нас тут 
тисяча, і кожен з нас уміє по тисячі різних штук. 
Але як писанки писати, ніхто з нас не знає!

Ханенко з горя дорогу одежу на собі подер, 
а старий хан із сорому перед гістьми та з жалю 
за сином аж розхворівся. Та Киянка Красуня По
долянка на те не вважає, підступає сміливо до 
хана і пригадує:

— За першою умовою, хане, ти зобов’язався 
мене звільнити, а за другою — кожне моє про
хання вдоволити. Твої царедворці й гості свідка
ми були.

Та хан так охляв, що лише рукою махнув: 
мовляв, хай буде!

Отже, князівна й каже:
— А моє прохання таке, щоб ти всіх моїх 

земляків, які у вас тут у татарській неволі пробу- 
вають, звільнив і додому відпустив. Бо у нас не
забаром рокове свято — Великдень, а в цей день 
усі мусять бути щасливими.

Мусів хан і на це погодитись, щоб перед сві
том у брехуни не пошитися.

Ох, і справді ж радісний був того року Велик
день, коли Киянка Красуня Подолянка вернулася 
в рідний Київ і привела зі собою видимо-невидимо 
людей, що довгі роки в татарській неволі поневі
рялися! Кажуть, що тоді сонце цілий тиждень на 
небі стояло і не заходило. А дзвони так дзвонили, 
так дзвонили, що на цілий світ було чути.

Хан незабаром помер. А ханенко пішов у да
лекий похід свою тугу за Подолянкою розвіяти.

Пояснетшя-словничок: з а с і к  — комора на зерно (bin 
for grain); п р а в о в і р н и й  — такий, що вірить у  прав
дивого Бога, або визнає правдиву віру у правдивого Бо
га, або визнає правдиву віру (true believer); б у з у в і р  
або б у с у р м е н  — невірний, безвірний (faithless, infidel), 
зневажлива назва турків і татар; х о р о м  а — палата, 
двір (palace); г о л о с і н н я  — плач над померлим 
(lamentation, wailing; at funeral); р я х т і т и  — виблис
кувати (to sparkle, to glisten); я т а г а н  — великий, кри
вий ніж-сікач (curved sword, yataghan); я р и й  з е л е 
н и й  віск — найкоштовніший рід воску; п а л а ш  — ко
ротка шабля (broad sword, falchion); л о к ш и н а  — ук
раїнська назва макарон; ч е р в і н е ц ь  — давня золота 
монета (ducat); ч а л м а  — матерія, що її чоловіки у схід- 
ніх країнах обвивають довкола голови у формі шапки 
(turban); с а м о ц в і т  — дорогий камінь (gem ); ц а р е 
д в о р е ц ь  — вельможа, що живе у царському дворі, цар
ський дорадник (afficer of court, courtier); о x л я c т и 
— знесилитися, втратити силу (to grow week, to tire).

З А Д З В О Н И Л И  д з в о н и
До схід сонця задзвонили 
Дзвони на відправі,
Що Ісус воскрес з могили 
У великій славі.
Задзвонили дзвони всюди 
По широкім світі.
Щоб раділи серцем люди — 
І старі, і діти . . .

Щоб квітки на свято вбрали 
Лісову галяву.
Щоб пташата заспівали 
Богові на славу . . .
Щоб хлоп'ята і дівчата 
їм допомагали,
Щоб гаївку, мов пташата. 
Радісно співали.

Р о л я н и к
Д о  с х і д  с о н ц я  — удосвіта (at dawn); 

в і д п р а в а  — богослуження, Служба Божа.
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Леся ШАНТА

ПОЛОНИНСЬКА ВЕЛИКОДНЯ ЛЕГЕНДА
— Анничко, подай мені яйця. Та швидше, бо 

віск прохолоне. А горнятко з фарбами поклади ось 
тут. Добре. Писальце є?.. Тепер поклич Марічкута 
Петра, будемо писати писанки.

— Марічко, Петре! Анумо скоріше, яйця вже 
готові!

— Ідемо, ідемо! — і вмить вже всі сиділи при 
столі.

— Боже, нам допоможи — сказала мама, 
перехрестилася й узяла писальце.

— Марічко, Аннице! До вас говорю! Ви вже 
великі дівчата, до школи ходите. Ось — ось 
матимете свою родину. Тоді мусітимете самі 
писанки писати та своїх дочок навчати так, як я вас 
тепер учу. Щороку в кожній українській хаті мусить 
бути принаймні одна нова писанка. Вона хоронить 
хату перед пожежою та блискавками. А тепер 
уважайте й добре приглядайтеся. Тоді самі попро
буєте. Писальця я вже підготовила — і мама 
вмочила яйця в жовту фарбу. Тоді почала воском у 
писальці малювати на яйцеві взори.

— Візьми, Марічко, яйце й починай писати.
— Писанки пишете? — озвався тихо голос від 

дверей.
— Бабуня, бабуня! — закликали всі радісно.
О, бабуню, колись ви нам обіцяли, що на

Великдень розкажете леґенду про те, чому щороку 
треба писати писанки. Пригадуєте? — сказала 
Марічка й поглянула на бабуню.

— Пам’ятаю, пам’ятаю. Ось послухайте, розка
жу.

І бабуня сіла коло них на лаві.
— Було це давно, дуже давно. Ще тоді, коли 

Ісуса Христа мали розп’яти на хресті.
Плакала, гірко плакала Мати Божа і не знала, 

як помогти Синові, що робити, щоб Його рятувати. 
Аж ось, що прийшло їй на гадку: намалює яєчка й 
понесе Пилатові. Нічого іншого в Неї немає, вона ж 
убога. Та може всевладному Пилатові сподобаю
ться помальовані взорами яйця і він помилує її 
Сина. Швидко взялася до роботи.

На білих мов сніг яєчках почала писати прек
расні взори. І як тільки сльоза впала на яйце, зразу 
змінялася на червону, мов кров, крапку. Коли вже

намалювала з десяток яєць, зав’язала їх у хустину й 
вибралася до Пилата. Прийшла до його палати й 
упала перед ним навколішки. Та, як ставала на 
коліна, хустина розв’язалася і всі писанки покоти
лися по цілому світі. Закотилися вони й у наше 
село. Старі люди кажуть: ,,Поки по хатах будуть 
писанки, поти світ буде існувати. Коли ж ніхто не 
захоче писанок писати, то страшна потвора, яка 
тепер прикована до скелі в високих горах, розірве 
кайдани і знищить наше село та весь світ” .

Щороку вірні слуги тієї потвори обпітають світ 
і числять скільки писанок розмапьовано. Що 
менше, то краще для потвори. Вона міцніє й поволі 
розриває кайдани. Велике лихо тоді коїться на світі. 
Коли ж багато писанок, то кайдани міцніше ско
вують потвору й на світі стає радісно. Тому ніколи 
не забудьте писати на Великдень писанок. Що 
більше їх, то краще.

Ось вам обіцяна леґенда — скінчила бабуня 
своє оповідання й стала помагати писати писанки.

Поясненя-сповничок: полонина — гірське пасовисько (pasture- 
land in the mountains); Анничко, Анице — в гуцульському 
говорі — Анночко, Анно; коїтися — ставатися, діятися (звичайно 
щось недобре).
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Н А Р О Д Н И Й  К А Л Е Н Д А Р
Любі діточки!
Ті, що вже ходять до школи, знають про іс

нування календарів. Є їх два: за новим стилем — 
Григоріянський і за старим стилем — Ю л іа н 
с ь к и й . Одні святкують церковні свята за новим 
стилем, другі - за старим. Тому так нескладно ви
ходить: одні вже відсвяткували Різдво чи Велик
день, а інші в той час лише готуються до свята.

Але існує ще народний календар, його вже 
мало хто вживає, проте він дуже цікавий. Колись 
він був один для всіх. У ранніх віках нашої пра
історії та історії наші пращури мали свій кален
дар; знали докладно час зміни пір року; знали, 
яка буде погода, яке літо чи зима; чи достатньо бу
де дощу, снігу, чи гаряче буде літо, чи великі бу
дуть зимові завії та морози. Свої спостереження 
вони робили, приглядаючись до поводження пта
хів та звірів. Наприклад, сойки (джей) особливо 
кричать перед дощем. Боягузливі зайці перед до
щем пасуться в трав’яних зарослях довше і за
любки вивалюються в поросі ( чи знаєте чому?). 
Борсючиха ніколи не витягне з нори своїх малят, 
як у повітрі пахне дощем. Горобці, відчуваючи 
прихід сильних морозів або заметіль, починають 
приглядатися до місць, де б знайти теплу хатку 
або зробити її теплішою.

Спостереження та передбачення наших 
пращурів здебільшого були вдалі - справджу
вались. Я пригадую свою бабуню, яка бувало, ка
зала: «Сонце заходить за хмари - завтра буде 
дощ», або, як при заході сонця хмари червоні - на
ступний день буде вітряний. Якщо кішка спить ка
лачиком, або вилазить на піч - буде холодно; ла
стівки літають над самою землею - буде дощ... 
Старенькі бабусі ніколи не помилялися і точно ви
значали, коли починаються і кінчаються: М’ясни
ці, Великий, Петрівчанський чи Спасівський по
сти, коли Пилипівка, Великдень, Зелені Свята то
що. Багато з цього увійшло в нашу культуру, як ус
ний народний епос, який часом перетворювався в 
приповідки, пізніше записані українськими чи ін
шими науковцями - дослідниками з уст старих лю
дей.

Кожний місяць року мав дні, коли і що мо
жна сіяти чи садити, а з прийняттям християнства

це було пов’язане зі святими. Наприклад: на день 
Бориса і Гліба (15 травня н. ст. - найпізніша сівба) 
казали: «На Бориса - Гліба — нема в коморі хлі
ба», або на Петра і Павла (12 липня) : «Петрівка
— голодівка, спасівка — лакомка»; на день святої 
Докії (Євдокії, Явдохи - 14 березня н. ст.): «Як на 
Явдохи - вода, то на Юрія - трава», або «Яка Єв- 
докія - таке й літо». Навіть були такі дні, котрі вва
жали кращими для купівлі чи продажу; коли кра
ще було виносити вулики з бджолами в поле чи на 
узлісся. Люди знали багато різних трав, квітів, 
грибів, які вживали для лікування чи гоїння ран.

Ми живемо в Америці, зустрічаємось з 
людьми, різними за походженням, різної куль
тури, і всі вони мають в минулому той самий ко
рінь. Хто живе серед природи і любить її - той ро
зуміє її. Придивляйтеся і ви, любі діти, гуляючи в 
парках, степу чи в лісі, до вашого оточення. У різ
них місцях - різні птахи, тварини, трава, дерева. 
Діліться своїми спостереженнями зі своїми дру
зями в школі, а коли побачите, що хтось робить 
шкоду деревам, птахам, тваринам, — повідомте 
про це старшим.

Пам’ятайте, що збереження Зеленого Сві
ту — запорука здорового покоління в майбутньо
му.

Н. К.

Віра БАГІРОВА

ОБНОВИ

Півень на базар ходив,
Сім кептариків купив.
Вдягся сам, вдяглася квочка, 
Всі сини вдяглись і дочки.
І гуляє біля тину 
У обновах вся родина.



НАВЧАЙМОСЯ РАЗОМ

У „ В Е С Е Л Ц І ” Г О С Т Ю Є  „ Б У К В А Р И К  

З великим
настрій
пісенька

гладенькии
лискучий
повзучий

Повзав по дереву
великий Удав,

гарним мав настрій
пісеньку співав: _
Я довгин, гладенький 

лискучий, увесь по деревах
тшшуннт

Чи то дощик ллє довкола, 
Чи лютує завірюха,
Буква «й» ніде й ніколи 
Не скидає капелюха.

Маленькі будиночки 
По місті біжать. 
Хлопчики й дівчатка 
В будиночках сидять.

(neew edj.)
Андрій Анатолій 
Сергій Олексій

У ' /  

Ч с $ _ К с І

Сірий зайчик вирвав травку 
І поклав її на лавку.
Хто травичку цю візьме,
Той зовсім від нас піде.
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Світлана КУЗЬМЕНКО /люстр. Еріки СЛУЦЬКО Ї

Н А Ш  Г О Р О Д Ч И К

Біля хати в нас городчик. 
Взимку спить. На ньому сніг. 
Прокидається городчик 
Завжди рано навесні.

Скине сніжне покривало, 
Що водичкою стає:
Вже й підсніжник повертає 
Сонцю личенько своє.

На городчику щоднини 
Так багато різних див. 
Ось дивлюся вранці нині 
Перший пролісок розцвів.

Проростає скрізь травичка. 
Розцвітається бузок.
І береза, і вербичка 
Розпускається з гілок.

А фіялок ціла злива!
І тюльпан прибув учас. 
Отаке весною диво 
На городчику у нас!

Д И Т Я Ч А  Т В О Р Ч І С Т Ь
Я ХОЧУ ТОПОЛЬКОЮ СТАТИ

Я хочу тополькою 
Стати,
і птахом у небо майнути, 
Хмаринки легенькі 
Дістати,
Про щастя у них 
Запитати 
і зір миготіння 
Сягнути.

Я хочу ті ясні видіння 
В хустину червону 
Зібрати,
Найкращі із них 
Відшукати,
Тепло їхнє людям 
Віддати. Ірина Сабашна 

с. Мовчанівка 
на Житомирщині, Україна.

СКІЛЬКИ НАС?

Чи ви вмієте малята 
Читати й рахувати?
Якщо вмієте — тоді 
Ви є справжні трударі 
Нум, давайте рахувати 
Скільки всіх живе у хаті:
Я — Ганнуся,
Татко і матуся,
Дідусь і бабуся,
Сестричка — Мартуся,
Братик мій Петро,
Песик наш Сірко, 
і ще кітка Ласка.
Скільки нас? Скажіть, будь ласка.

Вікторія САРАМАКА
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Йде Параска, несе паску, — 1 Наталка йде в намисті, Ось свячене масло й сир —
Зягппнллтія. v запалку. Писанки несе взописті. Вже несе І Япоміго.

Не забудьмо й про Маринку, Із ковбасами до нас Хто там ще? Гуп-гуп! — Антін!
Що несе велику шинку. Йдуть Тарас і Опанас. — Що несеш? — Несу я хрін.

На мальованому ґанку їли шинку і ковбаску, А до всього трішки хрону, —
Посідали до сніданку. Яйця, масло, сир і паску. Для святочного „фасону”.


