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Передмова
Прочитавши цю збірку казок, ви переконаєтесь, що казка — це дивовижний витвір людського генія, глибини його
думок і мрій. У цих творах народ-казкар возвеличує людину,
радує її, вселяє віру у власні сили, наділяє неймовірними
можливостями та захоплює досяжністю неможливого. Тому
казки з таким захопленням слухали і слухають діти всюди: в
українських хатинах і в африканських хижах, в ескімоських
чумах і монгольських юртах.
Якщо уважно придивитись, прислухатись, то в казках
різних народів можна відзначити риси подібності. Але дивуватись цьому не треба, бо народи, хоч і мають різні долі,
звичаї та мову, розвиваються згідно із загальними законами
історії.
Саме в казках найбільше дізнаємось про предмети національного побуту, одягу, виявляємо звичаї і найголовніше —
риси національної психології.
Метою цієї збірки казок є ознайомлення наших читачів
із різними казковими персонажами, які живуть у багатьох
куточках планети, належать до різних народів, розмовля-
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ють кожен своєю мовою, мають свої національні особливості.
Та спільною рисою для них всіх є реалізація сміливої мрії
людства про щастя і добро, які завжди перемагають зло.
Книжка пропонує вам стати свідком найдивовижніших
пригод, мандрівником, мудрецем — тобто читачем найкращих у світі казок.
Видання призначене для дітей молодшого та середнього
шкільного віку.
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Як пастух перехитрив царівну
Українська народна казка

У царя була дочка небаченої краси та незвичайного розуму. Багато женихів приходило просити її руки, але жоден
із них не міг зрівнятися з царівною розумом. І тоді цар оголосив по всіх землях, що видасть доньку за того, хто загадає їй
три загадки, які вона не зможе розгадати. Але і в інших царствах-державах не знайшлося достойного нареченого. Про
незвичайну царівну почув пастух із Карпатських гір.
«Що то за диво живе в царських палатах? А раптом я
перехитрю її та візьму собі за дружину?» — сказав він своїм
товаришам.
З цими словами сів пастух на коня й поїхав до палацу. Захотілося йому води попити. Бачить — колодязь. Приліг біля нього, зачерпнув води шапкою та п’є. Поки пив, кінь
весь хліб у торбі з’їв. «Є одна загадка!» — втішився пастух і
поподався далі.
У темному лісі він збився з дороги. Почав до дерев придивлятися, з якого боку мох росте, щоб дорогу знайти. Коли
зрозумів, у якому напрямку їхати, подумав: «Ось і друга загадка!».
Поїхав далі. Дуже хотілося йому знайти у лісі ще й третю
загадку. І бачить пастух мисливця, який цілиться в зайця.
«Є й третя загадка!» — зрадів хлопець.
Минуло багато днів, багато ночей, поки дістався пастух до
царського палацу.
— Приїхав я, добрий царю, дочку в тебе сватати!
— Мою дочку? — здивувався цар. — Багато хто хотів
взяти її за дружину, та ума-розуму в них не вистачало!
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Розумна невістка
Черкеська народна казка

Давно це було. Одружився один юнак, і з’явилася в домі
його батьків молода невістка. Настав час, за звичаєм, взятися
їй до роботи. Показали невістці глечики — воду носити; показали ступу — просо товкти; показали казан — пасту1 варити
і звеліли:
— Годуй тепер нас, невістко!
Пішла невістка в саклю, де стояла ступа, нишком від усіх
викопала біля неї ямку, обклала лозою, обмазала глиною і
зверху різним начинням прикрила, щоб непомітно було. Залишила тільки маленьку щілинку.
І з того часу тричі на день, як приходила просо товкти,
одну пригорщу зерна сипала в цю яму.
От наповнилась яма, замазала вона її, викопала другу і
теж проса повно насипала... Скільки тих ям навикопувала,
хто знає, та тільки через рік, а може, через три після того,
як взяли молоду невістку в дім, трапився в цих місцях неврожай. Настав голод... Люди поїли все, що було в засіках. Поїли
і те зерно, що зберігалося для посіву.
Настала весна, а в поле їхати ні з чим. Немає в засіках ані
зернятка! Покликала тоді молода невістка свою стареньку
свекруху і показала їй заховане просо.
— Я зберегла це насіння для людей. Хай приходять по
нього, нене! — каже вона свекрусі.
Зраділа старенька, привела свого діда. А той, як побачив
ями, повні зерна, виліз на покрівлю саклі і став скликати всіх
жителів аулу.
Зібралися односельці. Простяг перед собою старий долоні,
повні проса. Показав людям і вигукнув:
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— Подивіться на це золото! Такої невістки, як у мене, ні
в кого ще не було!
Роздав насіння, люди посіяли його, і аул був врятований!
1

Паста — крута каша із товченого пшона. Її ріжуть і подають за-

мість хліба.

Старий тигр
Туркменська народна казка

Чи

було, чи не було, та кажуть, жив колись у прадавні
часи один тигр. Замолоду був він дужий і спритний, а прийшла старість, став нездатний ні до якого полювання. І от,
щоб не померти з голоду, надумав він удатися до хитрощів.
Знайшов собі велику печеру, заліг у ній і пустив чутку, що
дуже заслаб. І стали звірі зблизька і здалеку приходити до
печери, щоб розпитати тигра про його здоров’я.
Одного разу, прочувши про тигрову недугу, прийшла провідати хворого й лисичка. Роздивившись пильно на всі боки,
вона зупинилася біля входу до печери і голосно запитала:
— Як ваше здоров’я, йолбарс-ага?
— Здоров’я моє нікуди вже не годиться, — відповів з печери тигр. — Але чого ти там стоїш, лисичко, чом не заходиш
до мене в печеру? Заходь — посидимо, погомонимо про моє
самопочуття.
— Та я б і зайшла, йолбарс-ага, на приємну розмову. Тільки ж бачу — дуже багато довкола слідів тих, хто заходив до
тебе в печеру, і зовсім не видно, щоб хтось потім з неї виходив.
Ось так відповіла лисичка і живою повернулася з відвідин
хворого тигра.
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У царя тієї країни, де вони тепер жили, був син. Якось
після полювання він заблукав і кінь привіз його на берег моря.
І сталося так, що він побачив красуню-доньку царя-пастуха.
Як побачив він ту красу, то занімів.
Дивився, дивився, а запитати, як її звуть і хто вона, не
зміг. А вона пройшла собі повз нього і попрямувала у своїх
справах. Але царевич покохав її з першого погляду і додому
повернувся сумний. Прийшов до батька і каже:
— Дозволь, тату, мені одружитися. Я знайшов собі наречену. Дуже вона припала мені до серця.
Зрадів цар, бо дуже любив свого сина.
— Якого царя вона донька? — питає він сина.
— Наречена моя не царського роду, — відповідає.
— Тоді, може, княжого? — перепитує цар.
— Ні, батечку, — відповів царевич, — вона простого роду,
донька пастуха. Від здивування придворні аж роти зоззявляли, а цар так почав гніватися, що на морі хвилі здійнялись.
— То це ти мене перед усім світом зганьбити хочеш? Не
бувати такому!
Та царевич не відступав від свого слова.
— Ніяку іншу дівчину за дружину не візьму, — наполягав на своєму царевич, — чи зовсім не буду одружуватися.
Збігли дні та ночі. Трохи заспокоївся цар. Відчуває, що син
від свого не відступиться. І вирішив послати свого радника до
пастуха сватати дівчину. Прийшов радник до пастуха і каже:
— Син мого царя хоче взяти за дружину твою доньку. Це
велика честь для тебе і твоєї родини. Його величність направила мене зумисне до тебе про це сповістити.
Думав радник, що після цих слів зрадіє старий чоловік.
Але той спокійно вислухав його і запитав:
— О, мудрий раднику! Скажи мені, а що вміє той царевич
робити? Яке ремесло він знає?
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Очі на лоба полізли у радника від такої відповіді.
— Про що ти питаєш, пастуше? Навіщо царевичу знати
ремесло? Чи замало в нашій державі гончарів, кравців чи
шевців, щоб працювати на царського сина?
Але цар-пастух тільки головою похитав, та відмовився
віддати доньку за чоловіка, який не знає жодного ремесла.
Коли радник розповів про все почуте царю, той дуже здивувався. Не повірив, що незнання ремесел може стати причиною відмови царевичу. Посилає він ще мудрішого та досвідченішого радника. Але і той повернувся з тією ж відповіддю.
Дізнався про це царевич. Сильно засмутився, а потім подумав і вирішив: «Якщо я так сильно кохаю доньку пастуха,
то хочу і зможу заради неї зробити все, що завгодно. То чому
б мені не вивчити якогось ремесла?»
Як вирішив, так і зробив. Пішов на ринок. Побачив безліч
ремісників! Всі так вправно працюють. Усі ремесла корисні. Але більш за все сподобалось йому ремесло плетіння. Як
вправно плетуть умільці кошики, килими і меблі! Найнявся
царевич на навчання і досить швидко опанував цю справу.
І вже третій радник їде до пастуха на сватання його доньки. Замість звичних царських подарунків він повіз велику
рогожу, плетену самим царевичем.
— Добре зроблено. На базарі за неї динарів п’ять дадуть.
Сьогодні п’ять, завтра — п’ять, так і прожити можна. Якби я
міг плести, то не довелось би на старості років пасти худобу.
І тоді він розповів радникові царя про все, що з ним сталось. Згодом дав своє благословення на одруження доньки із
царевичем.
Незабаром і весілля справили. А запросили на нього не
царів із чужих країв, а своїх простих ремісників, тих робітників, чиєю працею країна живе, годується і процвітає.
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