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– Ура! Відкриття!!! Це Карасикова робота! – почали вигу-
кувати ми.

На наше збудження Степан Зозуля навіть оком не кліп-
нув, лише запитав:

– Не знаю, про що ви, але гадаю, що потім розкажете. 
Може, вас ще щось цікавить?

– Так, одна дрібничка. Які ноги у Карасика?
– Такі самі, як і в корів, тільки трішки більші.
– Значить, не він... – нас неначе хтось облив холодною во-

дою. – Не він? Хто ж тоді? Хто? – заклопотано белькотіли ми.
– Він чи не він – то вже самі вирішуйте, а зараз ми повин-

ні подумати про головне – де будемо рятуватися від зливи! – 
промовив Степан.

– Зливи? Якої? Звідки той дощ? – ми спантеличено озира-
ли ясне, без єдиної хмаринки, небо.

Проте коли ми замовкли, оглядаючи обрій, то почули 
якесь ледь виражене гуркотіння. Що то таке?

– За мною, слідопити! – вигукнув вусань.
Ми рушили за ним, а коли незабаром опинилися за поле-

захисною смугою, то побачили, як півнеба затягнула волоха-
та чорна хмара. Вона дуже швидко наближалася і погрозливо 
гуркотіла.

– Звідки Ви дізналися, що буде злива? – питаємо Степана.
– Про це Карасик підказав. Бугай – найкращий мій баро-

метр! – зізнався Степан. – Якщо господар стада ні з того, ні з 
сього серед дня лягає спочивати – чекай зливи! 

– Нічого собі!.. – здивувалися ми з Мишком.
– Так, це вже точніше за всякі там прогнози! Що будемо 

робити? У мене є чималий шмат брезенту – є під чим переси-
діти зливу. Згодні? – запропонував скотар.

– Поки той дощ уперіщить, ми, мабуть, встигнемо до на-
шої хати добігти! – вигукнув Мишко.

Я з ним погодився і ми щодуху помчали, весь час тримаю-
чись берега річки. Але як швидко ми не бігли, а все ж дощова 
хмара нас наздогнала. І якраз у такому місці, де ніде й оком 
зачепитися та нікуди голову прихилити. Лише на березі річки 
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недалеко від нас стирчав старезний дуплястий пень, ото й усе! 
Що робити? Як врятуватися від зливи?

– Роздягайся! – ні з того ні з сього скомандував Мишко.
– Ну ти даєш, друже! Купатися? І не подумаю – дощ і так 

нас зараз викупає!.. – кинув я.
У відповідь Мишко швидко роздягся і запхнув одежину 

подалі в дупло, а потім – бульк у воду. Лише тоді я зрозумів, 
що мій друг мав рацію. Не гаючи часу я зробив те ж саме і вже 
за якусь там мить стояв поруч з Мишком по шию у воді.

Стоїмо, прислухаємося, чекаємо... Ось над нашими голо-
вами з шаленою швидкістю пронеслися волохаті хмарини і 
десь на пів-хвилинки запала тиша: замовкли пташки, коники 
теж уже не подавали голоси. А тоді подув вітер. Щохвилини 
він дедалі більше дичавів, а потім зовсім оскаженів та басови-
то зареготав. Над степом аж до обрію зналася курява і все по-
ринуло у темряву. А тоді сійнув дощ – густий і важкий. Він 
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батожив степ, прибивав до землі траву, зловісно сичав й натх-
ненню періщив у річкову воду.

Ми мимохіть позакривали голови руками, бо надто бо-
ляче почали лупасити дощові краплини. Я стурбовано слухав 
цю нечувану музику степової зливи.

Усього кілька хвилин била злива. Ці хвилини наче розтяг-
нулися, нам здалися, що цей розгул стихії тривав не 3-4 хвили-
ни, а хвилин 15 чи навіть 20. А тоді знову засяяло сонце, ніби 
нічого подібного й не було. Ми вилізли на берег, одягли сухий 
одяг і побігли у село...

Не встигли ми як слід відхекатися під Мишковою хатою, 
як із-за паркану несподівано вибігло худорляве і гнучке, мов 
лозина, дівча.

– Чуєш, Мишко, тебе твоя мати кличе. Вона зараз на теля-
чій фермі, – чомусь злякано прощебетала вона. – Ти не барися!

– Що трапилося, Надійко?!
– Там дізнаєшся. Начебто, щось трапилося з телятком. Ба-

чила, як до телятника бігли люди. Сам дідусь Чуб уже тамеч-
ки. Чула, як він вигукнув: «З роду-віку такого не бачив і не 
чув!..»

– Цікаво! – вигукнув Мишко.
Нас як вітром змело з двору.
Матінко моя рідна! Що там робилося – біля телятника! 

Людей з’юрмилося стільки, наче їх скликали на збори. Усі 
розмахували руками, певно, про щось сперечалися. Коли ми 
підбігли ближче, всі чомусь замовкли. Я почув, як якась жін-
ка кинула: «О, ці хлопці неодмінно розшукають! Орли, а не 
хлопці, хоч ще і школярі!..»

– Мамо, що сталося? – підбіг Мишко до тітки Оксани.
– Зникла Принцеса!..
– Яка? Часом не англійська? – спробував пожартувати 

Мишко.
– Таке скажеш, англійська. Наше телятко щезло!
– Отакої! Не може бути! Як це сталося? – занепокоївся 

Мишко.
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– Хто його, синку, знає. Зникла та і все... – стенула плечи-
ма тітка Оксана.

– Швидше за все, люди добрі, телятко десь загубилося. Не 
могло ж воно справді крізь землю провалитися! Треба шука-
ти, – безпорадно озираючись навколо мовив старезний дідусь. 
Певно, то і був дід Чуб, про якого говорила Надійка.

– Напевно, так і є, Пилипе Івановичу! – погодилася сухор-
лява чорноока, у квітчастій хустці телятниця.

– Таню, розкажи, будь ласка, як все було, бо мені важко це 
зробити... – попросила іншу телятницю тітка Оксана.

– Так, послухайте-но, хлопці, як це сталося, – озвалася су-
хорлява тітка Тетяна. – Оце ранком вирішили ми наших те-
личок трохи прогуляти, – поспіхом продовжувала вона. – Ви-
гнали їх на луговину. Ну, звісно, як і належить теляткам, вони 
швидко розбіглися у всі боки, а часом, позадиравши хвости, 
гасали, мов очманілі. 

– Так, вони дійсно летіли, мов навіжені... – погодилася тіт-
ка Оксана. 

– Отак ми і дісталися до лісосмуги, – продовжила тітка Те-
тяна, кивнувши головою а знак згоди. – А тут несподівано, як 
оглашенна, налетіла хмара. Враз потемнішало, а тоді линув, 
як із відра, дощара. Поспіхом почали гнати теляток до ферми, 
щоб не застудилися. Уже в загоні перевірили і жахнулися – не 
вистачило однієї телички. І це була саме наша улюблениця – 
Принцеса.

– Уже шукали її, шукали, але так і не знайшли... – додала 
ще одна жінка. – То, може, ви побіжите, хлопці, пошукаєте її. 
У вас і очі молоді та й ноги прудкіші!

– Так, хлопці, пошукайте! Тепер на вас уся надія, – підтри-
мав телятницю старенький Пилип Чуб.

Зрозумівши все, ми не стали гаяти часу і помчали шукати 
Принцесу на луговину. Ми оббігали її вздовж і поперек, підні-
маючись на пагорбі та опускаючись униз. А тоді ми заскочили 
в лісосмугу і почали нишпорити по ній. Жодного чагаря не 
минали. Зазирали за кожне дерево. Але ніде не знайшли. 
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Ми вже збиралися повертатися до ферми, як Мишко, 
який передував, несподівано зупинився – та так, немов поба-
чив під ногами, принаймні кобру з роздутою шиєю.

– Що там?! – жахнувся я.
– Хутко біжи сюди!.. – тремтячим голосом гукнув він.
Я підбіг до нього й спочатку нічогісінько страшного не 

побачив. Усе навколо було стоптане телятками після дощу.
– Поглянь на це, – тикнув він пальцем собі під ноги. 
Я глянув і остовпів від подиву. У мене аж мурашки по спи-

ні забігали, бо я побачив... побачив слід таємничої тварини, 
яка розчавила псюру діда Устима. Яка ото тварюка опинилася 
біля телячої ферми? Що вона тутечки коїла? Цього ми відразу 
не змогли розгадати.

Повернулися до телятника посмутнілі, бо, як то кажуть, 
спіймали облизня. Люди до того часу вже розійшлися у своїх 
справах, адже у кожного були клопоти. Чекали нас лише тітка 
Оксана, дідусь Пилип Чуб та телятниця у квітчастій хустці – 
тітка Тетяна.

– Бачу, ви не знайшли телятка, – сумно мовив дідусь.
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– Ні. Хто його знає, де поділася Принцеса?.. – нахнюпили 
ми носи.

– Ой, яке горе упало на наші голови, – сплеснувши рука-
ми, удалася у розпач тітка Оксана. – Що ж це, людоньки, у світі 
діється?! Серед білого дня зникло телятко. Це ж не курча або, 
припустимо, індичка! Та ще яка ж теличка – наша Принцеса!..

«Знайдемо Принцесу! Неодмінно знайдемо!!!» – подумки 
твердив я, слухаючи гірке тужіння тітки Оксани. Я був упев-
нений у тому, що така ж думка була і в голові у Мишка...

Пуше! Де ти є?

Скільки планів було у нас на той ранок! Та не виходила з 
наших голів думка: де шукати Принцесу? Яким чином вряту-
вати її?

Але всі ці думки враз розвалилися, бо лише ми прокину-
лися, як тітка Оксана звеліла нам відвезти діжку води на ху-
торець тваринників. Це повинен був зробити водовоз – дід 
Юхим, а він захворів. До того ж треба було квапитися, бо нас 
вже чекали коло сільської водокачки.

Ми прихопили з собою нашого Пуха. Скільки він бідо-
лашний буде нудитися у своїй хижі? Тепер він уже не буде мо-
татися до телятника, бо немає до кого вже йому бігати – тепер 
він там не знайде Принцеси.

Біля водокачки побачили бричку, на якій громадилася 
зелена діжка, а поруч – жінку років тридцяти. Мишко сказав, 
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що її звали тіткою Катериною. Вона енергійно замахала нам 
руками, мовляв, хутчіше, хлоп’ята! 

Два різномастих коня – сірий та гнідий, – були запряжені 
у бричку.

– Швиденько поганяйте, хлопці! На вас чекає кухарка тіт-
ка Килина, – квапливо мовила тітка і вручила Мишкові баті-
жок. – Тримай, козаче, – це конячий ключ запалювання, – по-
сміхнулася вона.

Ми усілися на передок. Мишко схопив віжки.
– Но! Но! Поїхали-побігли! – замахав він над головою 

отим тітчиним «ключем запалювання».
Коні побігли так, що аж курява здійнялася за нами. А 

слідком за бричкою побіг наш вірний Пух.
Попереду серед степу зеленів вербовий острівець. У хуто-

рі тваринників на нас чекала тітка Килина..
– Тут навколо села багато різних ферм, – розповідав Миш-

ко. – Он тамечки, – він цьвохнув батіжком у бік річки, – качат-
ник, а спереду на пагорбі – індики господарюють. За хутор-
цем – телятник, тамечки ми вже побували, а біля лісосмуги 
– овечий край. Чабанує там Гаврило Микитович, меткий на 
язик дядько. Його медом не годуй, а дай над ким-небудь по-
кепкувати. Тому його в селі прозвали «Гаврилом-Говорилом».

Незабаром мою увагу привернула цікава процесія. На па-
горбі я побачив велику зграю індиків. Вони були майже круг-
лі, неначе їх хтось понадував, а попереду цієї поважної ватаги 
перевальцем дибало якесь невелике, порівнюючи із індиками, 
створіння. Індики дружно тупцювали за своїм поводирем і в 
усьому підкорялися йому.

– Мишко, скажи мені, хто ото там за індичого ватага? 
Якесь нікчемне біле індича? З роду такого не бачив!

– Не індик то, а качур.
– Селезень?! А з якого дива він став індичачим ватагом?
– Той качур надто бойовий. Заради дотепу пташниці наз-

вали його так, як Олександр Македонський іменував свого 
баского коня.
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– Значить, селезень – Буцефал?! Звучить! Чого ж його 
не назвали прямо Македонським? Он яке бундючне військо 
веде!..

– Як бачиш, він трохи не доріс до великого полководця, – 
посміхнувся Мишко і цвьохнув батіжком. – Но! Но!

Через якусь хвилинку Мишко почав розповідати:
– Чому Буцефал став ватажком індиків – то ціла тобі істо-

рія, яку знають усі наші доброводівці! От послухай. Навесні 
тітка Оришка, яка доглядає індиків, знайшла на березі річки 
яйце і, не довго думаючи, підклала свою знахідку під індичку, 
яка вже насиджувала десять своїх яєчок. Згодом на світ з’яви-
лося десять індичат і одне каченятко. Отож, як виявилося, тіт-
ка Оришка знайшла качаче яєчко. 

– Дивина! – висловив я своє захоплення.
– Каченятко, а зараз це вже ніхто інший, як славетний Бу-

цефал, рішуче відмовився жити разом із качками, а індики чо-
мусь визнали його ватагом. Спочатку це було справжнісіньке 
диво. А тепер уже ніхто не дивується, бо наш ветеринар, який, 
як пам’ятаєш, повитягував рибальські гачки з пащі Карасика, 
пояснив що до чого. Виявляється, кожен птах, коли вилупить-
ся з яйця, сприймає як його матір першого, кого побачить – 
будь то пес, кіт чи вівця... Но! Поїхали-побігли! – цвьохнув ба-
тіжком Мишко і замовк.

Незабаром ми під’їхали до будиночка, який ховається під 
височезними гіллястими вербами, де чекала на нас огрядна 
жінка у білому халаті. То і була кухарка тітка Килина.

Наш капловухий слідець відразу помчав до телятника, 
але швидко і повернувся. Він мав засмучений вигляд, часто 
блимав оченятами і без угаву тер лапами свого носа. Слідець 
не знайшов своєї Принцеси. Ми йому співчували.

За порадою кухарки, ми випрягли коней і прив’язали їх 
коло стіжка сіна.

– Може, ви, хлопчаки, до сніданку збігаєте у лісосмугу та 
ще раз пошукаєте Принцесу. Дивись, телятко десь потрапило 
у браконьєрську петлю та й мордується нещасне. Не переве-
лися у нас ще негідники, які петлями ловлять косуль, лисиць 
і зайців. Підете?
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– Обов’язково! – відповів за нас двох Мишко.
– Тоді домовилися! Та не баріться там, приходьте снідати!
– Добре!
Ми вирушили до вже знайомої мені лісосмуги і, зрозумі-

ло, з нами побіг і «Його слідацька величність» Пух...
За якусь чверть години ми були у лісосмузі, а там Пуха 

дуже зацікавила одна галявинка...
Никав-никав наш куцохвостий слідець по ній і раптом 

все ж щось там нанюхав. Він одразу ж чомусь радісно вискнув 
й щодуху побіг вздовж лісосмуги. Що ж там песик надибав? 
Куди побіг, за ким погнався?

На роздуми у нас не було часу. Ми побігли вслід за Пу-
хом. Та де там: за якусь мить гавкун зник у чагарях. Ми зупи-
нилися. Навкруги тихо-тихо.

– Пу-уше, назад! Вернись! – очманіло горлав Мишко. 
Але він даремно кричав. Пух не повернувся. Що нам за-

лишилося робити? Вирішили і собі оглянути оту галявину, 
яка зацікавила слідця. Нічогісінько цікавого ми там не поба-
чили, окрім потолоченої трави.

– Корови, – коротко кинув Мишко. 
Я погодився з ним, бо бачив купи характерних для корів 

коржиків-слідів.
– А Пух побігає-побігає, а як зголодніє – повернеться, – не 

дуже впевнено промовив Мишко.
Ми попрямували до польового стану, який виднівся під 

кучерявими вербами. По дорозі побачили отару овець. Коли 
проходили повз вівчаря17, який опершись на ґирлиґу18, пиль-
но оглядав нас, почули:

– Хлопчаки, що ж ви минаєте? Ану зайдіть до мене, ціка-
а-аве діло є.

Ми з Мишком переглянулися і одночасно повернули до 
схожого на цигана засмаглого до чорноти кучерявого дядька. 

17 Вівча́р – людина, яка пасе овець, чаба́н; вівча́рка – собака, яка допома-
гає вівчарю пасти овець.
18 Ґирли́ґа (ж.), іноді ґерли́ґа – ціпок, часто загнутий на кінці, яким кори-
стуються пастухи, старі люди і таке інше.



94

Обличчя в нього було зморшкуватим, а чорні очі насмішкува-
тими.

– Це і є чабан-насмішник Гаврило-Говорило. Тримайся, 
друже, – тихо прошепотів Мишко.

– Мишко, а хто з тобою? – запитав чабан, коли опинилися 
поруч.

– Юрко...
– Видно, теж із отих слідопитів, що заткнули за пояс ото-

го задаваку Шерлока Холмса? – хитрувато примруживши очі 
поцікавився чабан.

– Із таких самих, Гаврило Микитовичу! – ствердно кивнув 
головою Мишко.

– Он як! Виходить, сьогодні мені здорово поталанило! – 
вдавано радо вигукнув дядька Гаврило. – Я добре знаю вашого 
брата! Вас і хлібом не годуй, а якусь дивовижу покажи! Отож, 
діти, топайте за мною!..
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Ідучи за вівчарем, ми підійшли до верби, а там побачили 
довжелезного колодязного журавля, який, нахилившись, три-
мав у «дзьобі» цеберку. Що то за диво?

– Не туди дивитеся, – помітивши наше розчарування, ска-
зав чабан. – Вербу огляньте!..

Ми підійшли до верби. Молода, висока, кучерява, вона 
своїми довжелезними гілками торкалася землі. Це ж не диво 
– такі верби вважай у кожного доброводівця біля воріт красу-
ється.

– Огляньте уважненько стовбурину, – підказав нам вівчар.
Ага, он виходить де ховалося оте диво! Досить височень-

ко хтось живосилом19 вирвав великий шматок вербової кори. 
Були чітко видні сліди товстезних зубів тварини, яка це зро-
била.

– Хто ж отако понівечив вербу? – кинулися ми до чабана.
– О, не чекав від вас такого, хлопчаки! Ви зовсім мене роз-

чарували! – задоволено посміхнувся дядько Гаврило. 
Не зважаючи на попередження Мишка, я не чекав таких 

образливих слів від вівчаря. Дійсно ні дати, ні взяти Гаври-
ло-Говорило. Та і Мишка ті слова, як я помітив, таки зачепили 
за живе. Проте він промовчав і з інтересом слухав, що ж дядь-
ко Гаврило скаже далі.

– Я хотів якраз у вас про це дізнатися. Розумієте, – роз-
мірковував уголос чабан, – корова на таку височінь не дістане, 
коні не обгризають стовбури – це всім відомо, а отих довгоши-
їх жирахвів, та й верблюдів мені не довелося ще зустрічати в 
наших степах... – він на мить замовк, а потім продовжив. – Хто 
ж тоді скривдив мою вербу? Моя, бо я її посадив. Рана, хоча й 
велика, загоїться: вербичка ще молода, вистачить у неї сили. 
Отож ваша, слідопити, слушна думка. Слухаю! – він дещо зне-
важливо посміхнувся і вирячив на нас свої глузливі очі.

Ми стояли немов у воду опущені. Але незабаром я помі-
тив, що Мишко чомусь пильно дивиться не на вербу, а на баг-
нюку, що була утворена біля колодязя. Я і собі глянув і здриг-
нувся від несподіванки, бо знову побачив чіткий відбиток 
19 Живосилом (розм.) – всупереч чиєму-небудь бажанню; насильно,  
силою.
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великої довгастої ратиці, точнісінько такої ж, як ми знайшли 
на березі річки біля садиби діда Купи-Продай.

Ми змовницьки перезирнулися, а чабан, певно помітив 
це.

– Бачу, хлопчаки, ви все ж помітили кінець мотузочки від 
цієї таємничої події!.. – по-змовницьки підморгнув він нам.

– Ага, побачили! – відповів за нас двох Мишко.
– Де ж вона, ота мотузочка, – озирнувся навколо дядько 

Гаврило.
– Це наша тепер таємниця! – відрубав Мишко.
– Добре! Отож розмотаєте?! – лукаво посміхнувся чабан.
– Обов’язково! Чекайте! – пообіцяли ми і побігли до бу-

диночка.
Бігли і весь час озиралися, чи не побачимо Пуха. Але його 

було не видно...
– Чому мої водовози такі засмучені? – зустріла нас тітка 

Килина.
– Пух зник!..
– Що! Песик утік? Це же і не таке стихійне лихо, хлоп-

чаки! Дома його знайдете. Зголодніє – прибіжить. А як же, 
обов’язково додому повернеться!

– Справді, прибіжить! – охоче погодилися ми й трохи по-
веселішали, але все ж кидали погляди на дорогу.

– Годі вам, козачата, чекати свого цуцика! Краще мийте 
руки і до столу. Сніданок смачненький. Картопля з барани-
ною, пиріжки з абрикосами та гарбузом, а зап’єте узварчи-
ком... – розхвалювала страви куховарка.

Ми помили руки, усілися за стіл, а тітка Килина поради-
ла, насипаючи їжу:

– Добре наїдайтеся, хлопчаки, бо вам доведеться ще раз 
по водичку з’їздити. Домовилися?

– Угу! – не досить виразно відповіли ми, бо вже заходили-
ся «знищувати» сніданок.

Картопля була насправді до того смачною, що, мабуть, не 
було у світі такої сили, яка б змогла відтягнути нас від мисок!..
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Примари з’являються на світанку

У надвечірній час підкотив автобус і ми було зібралися 
повертатися додому. Там нас уже чекав Пух – ми в цьому були 
впевнені.

Коли сідали в автобус, нас зненацька зупинив бригадир, 
кремезний дядько Яків.

– Стривайте, хлопчаки! – сказав він. – Може, залишитеся і 
на нічне коненят попровадите? Дід Охрім хворіє. Га? Перено-
чуєте біля річки у садівника Федора Ільковича. То як?

– Згода! Згода! – одразу погодилися ми в один голос. 
Коней у нічне! Яка то краса! Про таке я лише в книжках 

читав. А Пух почекає, нічого з ним не станеться!..
– Раз домовилися, біжи, Мишко, до конюшні за сідлами. 

Вони легкі. А ще прихопи заплічник20 зі щітками – коней по-
купаєте.

– Біжу, Якове Григоровичу!
Мишко побіг до стайні, а бригадир звернувся до мене:
– Тобі, хлопче-моряцька душа, доводилося коли-небудь 

сидіти на конячій спині?
– Ні, – щиросердно зізнався я. – Але вже давно мрію про 

таке.
– Схвалюю твою мрію! – щиро посміхнувся дядько Яків. 

– От сьогодні, як справжній козарлюга, промчиш. Сядеш на 
гнідого. Смирненька конячина, хоч і Буяном його величають, 
а Мишко сірого Сокола осідлає. Вони уже давно потоваришу-
вали – ще коли Мишко закінчив другий клас!..

На радощах я було метнувся до гнідого, який стояв неда-
лечко.

– Ач який нетерплячий!.. – зупинив мене дядько Яків. – 
Запам’ятай, кінь – це не мопед або моторний човник! Підбіг, 
став, джик і помчав! Кінь, треба знати тобі, дуже чутлива і ро-
зумна тварина. 

– Так, я розумію... – трохи знітився я.
– А раз так, то перед тим, як сісти на коня – треба з ним 

познайомитися, трохи побалакати.
20 Заплічник – те ж саме, що і наплічник або рюкзак.
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– Ага, – знову погодився я.
– Запам’ятай! Щоб кінь зрушив з місця – слід легесень-

ко натиснути п’ятками у конячі боки. А щоб його зупинити 
– треба натягнути повіддя і промовити: «Пр-ру-у!»

І вже коли бригадир скінчив своє напучування, скоман-
дував:

– Біжи, хлопче-морячок, і знайомся з Буяном! Ось тобі 
гостинець для гнідого, – він дістав із кишені жменю кубиків 
цукру-рафінаду. – Підійди до нього і простягни на долоні ці 
ласощі.

Я взяв цукор із рук дядька Якова.
– Ага, а як він мене гризоне? – завагався я.
– Я гадав, що ти не з полохливих. Не турбуйся, це тобі не 

собака, а розумна тварина, – заспокоїв мене бригадир.
Я подякував дядькові Якову за те, що поділився зі мною 

своїм досвідом, а тоді став повільно підходити до Буяна. Я вже 
знав, що до коней не можна підходити ззаду, бо кінь може від 
несподіванки, не бачачи людину, злякатися та інстинктивно 
ударити необачного задніми ногами. Тому я підходив до Буя-
на спереду, щоб він мене бачив.

Підходячи, я почав звертатися до нього:
– Буяне! Буянчику! Мене звати Юрко, я хочу з тобою по-

дружитися. 
Кінь підвів голову і сторожко подивився на мене велики-

ми густо-карими очима.
– Пригощай – підказав бригадир.
Яків Григорович залишався стояти на тому ж місці, де ми 

з ним говорили перед цим, і уважно спостерігав картину на-
шого знайомства. 

Я трохи млів від страху, але все ж набрався духу й обереж-
но простягнув до конячої морди руку з частуванням, а сам аж 
зажмурився: що, як він справді гризоне отими зубищами? А 
коли розплющив очі – здивувався, бо цукру на своїй долоні не 
побачив, а Буян уже довірливо дивився на мене своїми чудо-
вими очима.

Як це так? Я навіть не відчув як гнідий злизнув гостинець! 
Мені здалося, що цукрові кубики самі потрапили йому до 
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рота. «Чиста робота!» – захоплено подумав я і вже сміливіше 
погладив Буянову морду.

– Усе гаразд! Познайомилися! – задоволено промовив 
бригадир. 

– Так, начебто познайомилися... – стримуючи свої емоції 
відповів я.

– А он уже і Мишко повертається! Та час не жде. Вечоріє 
і тепер можна вже і в дорогу!.. – промовив дядько Яків і пішов 
від мене...

Мій друг замість того, щоб одразу осідлати коней, почав 
уважно оглядати їхні ноги і холки. Я поцікавився, що він там 
хоче відшукати. Мишко мені став пояснювати:

– Розумієш, коні не можуть розмовляти і не скажуть, які 
в них є проблеми. Тому, перш ніж сідлати тварину, треба її 
уважно оглянути. Якщо, приміром, натертий загривок, бо 
хтось до цього їздив із погано затягнутим сідлом, то варто 
швидко прибинтувати капустяний лист і дати час коню підлі-
куватися! І навіть назавтра краще його не чіпати...

– Оце так! А я навіть не подумав про таке! Я знав, що ко-
рабель перед виходом у море треба оглядати. А про коня не 
знав!.. – вихопилося в мене.

– А буває, що на череві коня є припухлість. Тут уже навпа-
ки – попруга21 була не в міру натягнута. І можна застосувати 
той же «рецепт» з капустою.

Говорячи це, Мишко обходив коней, легенько поплеску-
ючи їх долонею. 

– А для чого тих їх плескаєш? Просто так, граєшся? – зно-
ву поцікавився я.

– Справа в тому, Юро, що якщо тварина не смикається, не 
лякається, значить, її ніщо не турбує.

– Тепер я, здається, краще розумію, чого так тебе любить 
твій Сокіл, – розмірковуючи над почутим, промовив я.

21 Попру́га – частина кінського спорядження , широкий міцний ремінь зі 
шкіри або іншого матеріалу. Охоплює корпус коня знизу й з обох боків 
кріпиться до сідла. Деякі види сі-дел мають по 2-3 попруги.
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– Так, коли ти любиш і дбаєш про коня, то і він відповідає 
тобі взаємністю... – погодився мій друг, якого я ніби побачив 
іншими очима...

Мишко закріпив сідла, підтягуючи попруги , потім надів 
вуздечки . Я з інтересом спостерігав за його діями і відмітив 
для себе, що він робив це досить вправно і швидко. 

Потім друг допоміг мені здертися на Буяна, а сам хвацько 
злетів на свого Сокола і помчав. А мій гнідко стояв на місці, 
лише вухами стриг. Я тоді пригадав пораду дядька Якова і ле-
гесенько притиснув коня п’ятками. Він спочатку повільно сту-
пив один крок, потім другий, а тоді побіг слідком за Соколом. 

Буян ніби розумів, що я був новачком і мені треба звикну-
ти тримати рівновагу і тому почав рухатися і набирати швид-
кість плавно, за що я був дуже вдячний йому. З кожною хви-
линою кінь біг дедалі швидше. Мені назустріч линули трава, 
кущі, птахи і навіть хмаринки! Яка краса!.. 

Я відразу навіть не зрозумів, чому мене охопила ще не 
знана якась хвилююча радість і почало здаватися, що за моєю 
спиною виросли могутні крила і я сам став, немов той птах, 
лечу над землею!..

Шаленіючи від щастя, я горлав якусь пісню – вже і не 
пригадаю, яку саме. До цієї миті я вважав себе лише госпо-
дарем моря, поважав боротьбу з навалою морських хвиль. То 
була моя стихія, в якій я виростав. А коней я не знав і бачив 
в основному лише по телевізору. Звідки ж оце нове почуття? 
Може, від дідів-прадідів? Вони ж певно були степовиками. Це 
вже точно! Степовиками! Ніби з глибин душі спливли обра-
зи славних козаків-запорожців, які століттями боронили наш 
край, об’їжджаючи на конях Великий Луг22 уздовж і поперек 
та виглядаючи чи не з’явилися бува десь вороги!..

22 Великий Луг – історична назва місцевості, велетенських річкових 
плавнів, які колись існували на лівому березі Дніпра між Дніпром і річкою 
Конкою. Плавні, зарослі листяним лісом, очеретом і рогозом, мали площу 
понад 400 км2. Уся ця місцевість належала Запорозькій Січі й з ним ото-
тожнювали усе Запоріжжя. Щоб стерти пам’ять про славні часи козацтва 
радянська влада у 1955-1957 роках затопила майже весь Великий Луг 
водами Каховського водосховища...
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Через деякий час мій кінь наздогнав Сокола і ні на крок 
не відставав від нього. Ми довгенько мчали по ледь помітній 
стежинці, а згодом Мишко зіскочив на луговину і попряму-
вав навпростець до саду, який уже кучерявився у далечині, а 
поруч де-не-де між очеретинами виблискувала річка проти 
вечірнього сонця.

Мій Буян риссю перетинав луг та раптом чомусь кинувся 
убік, неначе натрапив на якусь перешкоду. Я ледь утримався 
у сідлі, вхопившись за жорстку гриву коня і припавши живо-
том до його спини.

Я натягнув повіддя. Кінь зупинився. Де ж ота перешкода, 
від якої шарахнувся Буян? Хто його так налякав? Я уважно ог-
лянув все навколо і несподівано під одним бур’янцем помітив 
невеличку сіру ганчірку. Що то?

Я було зібрався зіскочити, щоб роздивитися оту дивови-
жу, яка налякала Буяна. Та у цей час до мене під’їхав Мишко.

– Чого зупинився? Що трапилося? – тривожно запитав він 
мене.

– Якась ганчірка налякала Буяна...
– Де вона?
– Ондечки, під бур’янцем, – відповів я.
Мишко глянув на ту ганчірку.
– Ну, Юро, ти даєш! Яка ж то ганчірка?! Друже мій, то ж 

зайчатко причаїлося! 
– Та невже?! – від здивування я ледь не випав із сідла.
– Ну так! І зовсім ще маленьке! Може, навіть цієї ночі 

з’явилося на світ!
– Нічого собі! Отаке маленьке, а наполохало коня! – зди-

вувався я.
– Та ти що?! Кінь злякався! Та він, до твого відома, збочив, 

щоб ненароком не розчавити вухатого!
– Оце так!!! – ще більше здивувався я, бо такого навіть і на 

гадці не мав!
– Ти маєш знати, що всі коні не те що зайчика, а навіть 

кубельце жайвора помічають і завжди минають його.
– Це правда? Ти не глузуєш? – недовірливо перепитав я.
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– По щирості кажу!.. – запевнив мене Мишко без тіні по-
смішки на обличчі.

Далі я їхав уже тихіше. І все дивувався у своїх міркуваннях: 
«Отака велика тварина, а яка вона уважна до всього, слідкує за 
кожним своїм кроком! І навіть на повному ходу здатна помі-
тити таку дрібноту!.. Виходить, я на справжньому диві їду!!!»

Минули й садок з невеличким будиночком, в якому, пев-
но, і жив садівник. А згодом під’їхали до крутого річкового 
берега.

Слідом за Соколом мій кінь обережно слід у слід зійшов 
до річки і там зупинився.

– Злізай, приїхали! – гукнув Мишко.
Я злізав перший раз у житті з коня. Але було зовсім не 

страшно це робити, бо я зрозумів, наскільки великодушна ця 
істота...

– Юро, знімай сідло. Почнемо купати коней!.. – весело 
розпорядився Мишко.

Коли я зняв сідло, Буян зайшов по груди у воду, гучно 
захропів, а потім почав пити воду...

Мишко вручив мені чималу круглу щітку та ще якусь не-
зграбну залізну скребачку.

– Оцією залізною штукою розчешеш Буяну гриву і хвіст, а 
боки та черево обмивай цією м’якою щіткою... – порадив він.

Я ствердно кивнув головою, налаштовуючись морально 
на роботу, яку теж треба було зробити вперше в житті.

– Пам’ятай, друже, що це не велосипед, а ...
– Не турбуйся, Мишку! – перебив я його на слові. – Тепер 

я знаю, з ким маю справу!..
Я роздягся й побрьохав до Буяна, який наче спеціально 

мене чекав і весь час стояв на місці. Я його заходився купати. 
Щоб я не робив – кінь стояв, мов вкопаний. І лише коли роз-
почав старанно мити черево кінь з неприхованим задоволен-
ням хропів і пересмикував шкірою, повернув голову до мене 
і розпочав услід моїм рухам і собі водити головою, неначе до-
помагав мені. Зі всього було видно – гнідому дуже подобалося 
купатися.
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Коли ми з Буяном вийшли на берег, до нас підійшов ху-
дорлявий, вилицюватий, з кущистими бровами вусань.

– О! То я бачу юних конюхів! Хвалю! А куди подівся мій 
товариш – душевний дід Охрім? – вусань підняв сторчма свої 
руді брови.

– Хворий дідусь Юхим, дядьку Федоре, – відповів Мишко.
– От так біда! Це трапляється з ним! – промовив вусань. 

– Однак цей дідок ще міцненький. Видужає! Такі діди довго 
не вилежуються. А тепер, хлопчаки, – звернувся він до нас – 
відпускайте коненят на всі чотири сторони, нехай пасуться, 
нікуди вони не дінуться – не вперше їм бути коло річки, – а 
самі прямуйте до моєї садової господи.

Коли ми вже підходили до садка, я крокував позаду й по-
чув, як садовник притишеним голосом запитав мого друга:

– Мишко, скажи, хто це з тобою?
– Юрко Дубяга із Тополівки. Він косянин.
– Виходить, морячок! Ото і добре! Треба пригостити ко-

сянського гостя степовою юшкою!..
Ми зайшли в садок і я побачив уже знайомий мені неве-

личкий будиночок, який двома віконцями дивився на яблуні. 
Поруч із ним стояла струнка тополина, а вже далі – сарайчик 
і кабиця23. 
23. Каби́ця (ж.) – відкрита літня кухня (піч) у дворі або в садку.
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Поруч із подвір’ям у садівника височіла чимала вишка, з 
якої, мабуть, дядько Федір оглядає свої володіння.

Уже коло будиночка, де нас привітно зустрів великий ру-
дий кіт, садівник-вусань зупинився:

– Хлопці, бачите от там під яблунею ящички?
– Ага, бачимо, – відповів я за двох.
– Я хочу вас попросити: позносьте їх під паркан. А то ран-

ком прибудуть заготівельники й розпочнуть вештатися по 
садку. А яблуні таке не дуже люблять...

– А хіба яблуні щось розуміють? – вирвалося в мене.
– Аякже, дерева по-своєму тямущі, адже вони живі істо-

ти!.. – посміхнувшись відповів дядько Федір. – Вони лише роз-
мовляти ще не навчилися.

Я задумався над його несподіваними словами. 
– Поки ви будете переносити ящики, я тим часом особли-

ву вечерю приготую! – хитро підморгнув нам дядько Федір.
Ящичків з яблуками було не так багато. Ми їх швиденько 

поперетягували до паркану, а там охайненько склали. І, зрозу-
міло, покуштували яблук – «зняли пробу»...
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Коли повернулися у двір садівника, одразу відчули: 
навколо запанували дуже смачні пахощі. Дядько Федір засто-
сував свій кулінарний хист і треба сказати, що він у нього був 
на висоті.

– Повинен вам сказати, що степовий куліш – це майже 
одне і те ж, що і рибальська юшка зі свіженької риби! – гово-
рив садівник, насипаючи у миски пахучу їжу.

Не встигли ми як слід її розкуштувати, як хтось гучно й 
нахабно пропищав: «По-о-оду-у-ши-ину!» Ми з Мишком зди-
вовано позадирали голови і побачили на гілці тополі невели-
ку пташку. Вона була розміром з маленького голуба, з тулубом 
пісочно-сірого кольору, з головою та верхом шиї блідо-сірого 
кольору з якимсь рожевим відливом та з чорним півкільцем 
поперек задньої частини шиї. 

«По-о-оду-у-ши-ину!» – знову зажадала пташка.
– Дядько Федоре, хто то у Вас живе? Що за сонько? – запи-

тав Мишко.
– Ще як слід не стемніло, а йому, бачте, вже подушку по-

давай! – пожартував я.
– Е-е, друзі мої, вже другий рік живуть у мене на топо-

лині ледацюги, – розпочав свою оповідку садівник. – Коли я 
вперше побачив цих пташок, гадав, що то до мене завітали 
наші степові горлички. Проте коли пильніше придивився, то 
побачив, що схожі, але не вони. Пізніше дізнався від одного 
вченого із краєзнавчого музею, що то все ж таки горлички, але 
не наші, а так звані кільчасті або садові.

– То виходить, що раніше таких горлиць у нас не було? – 
уточнив я.

– Так, вони не так давно залетіли до нашої країни з Туреч-
чини, а там вони з’явилися з Японії або Китаю. Вони швидко 
розповсюдилися. Ці, як я їх називаю «подушечники» полю-
бляють шумливі міста, багатолюдні базари, а чому вони до 
мене завітали – мабуть, уже ніхто і не скаже. Птахи ці хитрю-
щі, тут уже нічого не скажеш. На ніч влаштовуються на гілці 
якнайвище. Спочатку сидять так, ніби посварилися – голова-
ми в різні боки, а насправді вони так пильнують за моїм ко-
том. А коли вже зовсім споночіє і мій Мурко відправляється 
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на горище у своє кубельце, подушечники головка до головки 
повертаються. Усю ніч отак сплять, а коли лише на світ по-
чинає благословлятися новий день, здіймають галас аж до ве-
чора – подушку давай їм! Буває такечки жалісливо просять, 
наче три ночі не спали, що вірите, хоч хапай свій пуховик та і 
дерись на тополину... О, якби ви побачили, як вони споруджа-
ють кубельце! Сміхота, та й годі! Соромно навіть і дивитися на 
них. Накидають десь на гілячці кілька ломачок – ото вам і все. 
Згодом дивишся – вже на яєчках сидить горличка, а те гніздо 
наскрізь світиться. Яєчок буває одне або два і не більше. Вза-
галі ці пташки симпатичні і ніякої шкоди від них, а користь 
є – різних комах шкідливих ковтають. Ці горлички все ж таки 
не така і дивина, а справжня чудасія кожного ранку біля річки 
з’являється...

– Що, може, примари?! – підхопилися ми й навіть ложки 
на стіл покидали.

– Е-е, хлопці, це вже нікуди не годиться! Сідайте, – охоло-
нув нас садівник. – Наказую до кінця розправитися з кулішем, 
а на ту дивину подивимося на світанку. Зрозуміли?

– Угу-у, – неохоче погодився Мишко, бо нам хотілося яко-
мога швидше дізнатися про ті привиди.

За розмовою непомітно зсутеніло. Вже не було видно 
ящиків з яблуками, утихомирилися й горлички. Вони, певно, 
вже спочивали десь на гілочці. Та і кота ми теж не помітили. 

– Пораджу вам, гості мої, переночувати у садку на вишці. 
Там є постіль. О цій порі всі садові пахощі там скупчуються та 
й до зірок можна вільно рукою доторкнутися, – стримуючи 
посмішку мовив садівник.

Ми з радістю пристали на таку пропозицію. По рипучих 
сходах ми видерлися на вишку і за якусь хвилину опинилися 
віч-на-віч з яскравим місяцем, блискучими зірками, що весело 
переморгувалися, та у царстві садових запахів.

– Хлопці, – гукнув до нас дядько Федір, – вам здорово по-
таланило! Ви лише погляньте, як місяць доспів, мов диня на 
баштані, круглий та ясний, хоч прикурюй. Ранком він допо-
може вам краще розгледіти отих примар. Спіть міцненько. На 
світанку я вас розбуджу.
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– Не встигли ми і кількома словами перекинутися, як по 
моєму тілу блаженно заструменіло якесь незвичне тепло, таке 
приємне і лоскотливе, що я одразу заснув...

А ще через хвилину відчув, що хтось обережно торсав 
мене за плече. Я відкрив очі і в півтемряві роздивися садівни-
ка.

– Піднімайся, Юрку! Світає, – тихо промовив він.
– Встаю! – підхопився я, зрозумівши, що вже наступає сві-

танок.
Над далеким небокраєм повис величезний жовтогарячий 

місяць, а бліді зорі дивилися вже сумовито. Та воно й зрозумі-
ло – кінчалася ніч, а з нею й весілля зірок.

Опершись на поручні, вже стояв Мишко. Я мовчки став 
поруч і озирався навколо. Ніяких привидів я не побачив. Десь 
за темною стіною гайка вже золотився ранок, рожевіла річка, 
яка за садком вигиналася коліном і зникала десь за такої пори 
чорних очеретів.

Дядько Федір стояв біля мене й деякий час мовчав.
– Щось останнім часом, хлопці, розпочали з’являтися ніч-

ні привиди, – тихенько промовив він, неначе боявся, що хтось 
підслухає його слова. – На мою думку, то все ж якісь великі 
тварини втекли із заповідника й оселилися у нашому гайку. 
Отакого раннього часу вони прибігають до річки, щоб поку-
патися. Удень я їх не помічав. А може я і помиляюся, хто його 
знає... що то за примари є насправді...

Дядько Федір на хвилинку замовкає, а потім несподівано 
сіпає мене за рукав.

– Дивіться, он вони!..
Я побачив, як від темного гайка відокремилися якісь не-

виразні фігури і не поспішаючи попрямували до річки. Їхні 
обриси не зовсім чітко вимальовувалися в досвітніх сутінках, 
але все ж я помітив – передувала якась довгонога горбата та 
ще й рогата істота. За нею простувала трохи менша, а позаду 
пленталося зовсім невеличка.

Все ж коли привиди наблизилися до річки, мені здалося, 
що там була ще четверта істота...
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У воду плигнули великі тварини, а мале залишилося на 
березі. У ранковій тиші аж виляски полинули над річкою, 
отак бурхливо купалися привиди.

Згодом купальники видерлися на берег і тієї ж миті зни-
кли. Як ми не додивлялися, силкуючись знову побачити їх, 
примари зникли, неначе їх і не було... Може їх хтось наля-
кав, а, може, і зовсім не було, а все, що ми бачили – було всьо-
го-на-всього ранкове марево...

Проте несподівано здалеку донеслося ледь чутне скавчан-
ня. Мишко аж підскочив від здивування.

– Мій Пух! Його хтось скривдив! – схвильовано вигукнув 
він.

– Що ти, Мишку? Звідки тут Пух? – промовив я. – Тобі, 
друже, почулося. Наш слідець вдома у своїй хижі, вилежується 
під хатою...

Замість відповіді Мишко зненацька, заклавши два паль-
ці до рота, по-розбійницькому свиснув – так голосно, що аж 
залунало навколо. Це він так покликав песика. Але де він? Я 
нічогісінько не зрозумів. Лише дядько Федір, який мовчки 
слухав нас, зауважив:

– Привиди, як мені здається, не повертаються на свист, 
якби голосно він не пролунав. Піду я, хлопці, дозорюю... – 
промовив він і повернувся до своєї хатини.

Я теж улігся, а Мишко ще деякий час стовбичив і прислу-
хався. Навколо панувала дивовижна передранкова тиша, було 
чути як падали яблука в садку. 

Згодом Мишко теж ліг і деякий час пристрасно шепотів: 
«Це він!.. Це мій Пух! Хто його скривдив?» Але могутній ран-
ковий сон здолав і нас і ми міцно поснули.

Я прокинувся, коли вже зовсім розвиднилося. Прокинув-
ся від того, що почув, як у садку, десь зовсім близько від нас, 
можливо, і під нашою вишкою, хтось жалісно скавчав... Хто то?

– Чуєш? – штовхнув я Мишка ліктем.
– Пух! – вигукнув він і за кілька стрибків опинився уже під 

вишкою. Там справді скавчав наш слідець. Ото дивина! Звідки 
він тут? Як опинився у садку? Може, він потоваришував з оти-
ми привидами?
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Його важко було впізнати: брудний, скуйовджений, стур-
бований. Мишко в обіймах приніс вуханя на вишку. Пес збу-
джено гарчав і весь час поривався кудись бігти, але його міцно 
тримав Мишко.

– З гайку примчав. У примар був, – схвильовано говорив 
мій друг, притискаючи до грудей песика. – Чому опинився 
наш слідець у товаристві таємничих привидів?

– Не знаю, – щиро відповів я.
Ми довгенько сушили собі голови над цим питанням. 

Врешті вирішили перевірити у чому тут справа...

Он хто вкрав Принцесу!

Другого дня сільським автобусом ми дісталися хуторця 
тваринників. Не гаючи часу, ми попрямували до лісосму-
ги. Щоб скоротити дорогу, рушили навпрошки. Передував 
Мишко. Він тримав на повідку нашого слідця, який поводив 
себе так, як і належить справжньому нишпорці. Він ретельно 
обнюхував кожну грудку та чагарець. Нюхав-нюхав і таки до-
нюхався, що з-під самісінького його носа несподівано гомінко, 
з квоктанням злетів рудий птах, але відразу ж упав, побіг, тяг-
нучи крила, неначе хтось його підстрелив. Не дуже й тікав той 
птах. Він раз у раз озирався на песика, ніби прохав: «Поганяй-
ся за мною!» Зрозуміло, Пух що є сили смикнувся за птахом, 
але Мишко смикнув його за поводок.

– Назад! – гримнув він на слідця. – Час уже і запам’ята-
ти тобі, що то все куріпчині фокуси. Хіба ти не бачиш, що та 
красуня прикидається пораненою, бо відводить нас від свого 
кубельця!.. Зрозумів, капловуха ти тварино?!

У відповідь Пух ображено гавкнув: не дозволили йому на-
здогнати пташку!..

Уже біля лісосмуги ми зустріли чабана дядька Гаврила.
– О, радий вас бачити, Шерлок Холмс і Доктор Ватсон! 

– не дуже щиро вигукнув він. – Упевнений, що вас привела 
сюди мотузочка, кінець якої, як я добре пам’ятаю, знайшли 
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біля колодязя. У вітроупорі24 – це вже не зійти мені з місця, – 
упіймаєте істоту, яка обгризла мою вербу. 

Ми мочали.
– Я правду кажу? – він значущо кахикнув. – А на допомо-

гу, значить, ще і цуцика капловухого прихопили! О, з такою 
псиною і під землею знайдете оту негідну тварюку!

Ми вирішили не відповідати на глузування Гаврила-Го-
ворила, бо підсвідомо відчували, що з ним не варто зайвий раз 
зв’язуватися. А його наче розпирало від самозадоволення, на-
скільки він значним бачив себе у своїй дотепності.

– Будьте обережні, хлопці, не хапайте ту потвору за хвоста 
або за роги... – і ще щось кричав нам у слід капосний вівчар.

Але ми вже не слухали його базікання, бо ступили у за-
тінок лісосмуги. Вона була широка і довжелезна, простяглася 
аж до гайка, який зеленою хмаринкою кучерявився вдалині. 

Наш слідець одразу ж напав на якийсь слід і щосили 
натягнув повідка. Ми рушили слідом за ним. Пес увесь час 
тримався досить широкої стежинки, що звивалася серед лі-
сосмуги, обминаючи кілкі чагарі глоду та шипшини. Іноді він 
зупинявся і якось безпорадно озирався і старанно обнюхував 
усе навколо, а потім плигав у чагарі, а згодом уже знову біг по 
стежинці.

Отак ми бігли за слідцем до того часу, коли він стишив 
ходу, а тоді взагалі зупинився і чомусь наїжачився, потім по-
чав шумливо втягувати носом повітря. Я бачив, як пес трохи 
розтулив губи над гострими зубами й одразу тицьнув носом у 
траву, погрозливо загарчав. Що там?

Попереду ми побачили юрмище птахів. Ми побачили, 
що там чомусь ворони завзято чубилися із сороками. Спочат-
ку ми не могли нічого второпати. Звичайно, не знали, чому 
злетілося он скільки крилатих горланів. Що вони там не по-
ділили?

Обережно наблизилися до крилатих забіяк. Птахи запо-
лошилися. Невдоволено каркаючи, ворони полетіли у степ, а 

24 Вітроупо́р – посадка, лісозахисна смуга в степу між полями. яка рятує 
від степових вітрів, земляних бур.
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сороки посідали на гілках навколо галявини і підняли такий 
галас, хоч вуха затуляй. 

Ми підійшли ще ближче і заклякли, бо побачили таке, 
від чого роти пороззявляли і злякано закліпали очима. І було 
чому дивуватися: серед галявинки у калюжі загустілої крові 
лежало сіре довгоноге телятко, в якого хтось вирвав горлян-
ку...

– Принцесо! – жахнувся я.
Мене аж заморозило від такого видовища. Певно від хви-

лювання мій друг не зронив ні слова. Він наблизився до теля-
ти, присів навпочіпки біля нього і розпочав оглядати. 

– На щастя ти, Юро, помилився... – сказав він якомога спо-
кійніше. – Це не Принцеса. Загинуло телятко, якого я зроду не 
бачив.

– Що воно за тварина?
– Сам подивися! Замість хвоста у нього стирчить якийсь 

віхтик, мов у зайця, і сіре воло25, цибате26 й зовсім не схоже на 
нашу Принцесу.

– Хто ж його отак порішив? – поцікавився я.
– Питаєш, хто загриз телятко? – Мишко заклопотано 

озирнувся навколо. – Давай уважно оглянемо галявину. Може 
знайдемо таке, що нам допоможе знайти відповідь на це запи-
тання...

Ми почали нишпорити навкруг теляти. Ось і перша зна-
хідка та ще яка – вже відомий нам слід таємничої тварини, а 
поруч... а поруч чіткий відбиток на глині великої кігтистої 
лапи якогось хижака. 

Мені здалося, що я вже десь бачив такі сліди. Я силкувався 
пригадати, де саме я їх бачив – може, в якійсь книжці?..

– Це ж вовк наслідив... – все ж пригадав я малюнок у книж-
ці про хижаків.

– Вовк? – Мишко глузливо зиркнув на мене. – Запам’ятай, 
друже, у наших степах вовків немає!

– А що як якийсь прибіг із лісів?
25 Во́ло (розм.) – тут «шкіра, яка брижами звисає під шиєю вола або коро-
ви; підгруддя».
26 Циба́те (розм.) – з довгими тонкими ногами.
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– Може і прибіг, – неохоче погодився Мишко. – Сидіти! 
Чого смикаєшся?! – переключився він на Пуха, який під час 
наших пошуків поривався бігти кудись геть звідси.

Зі всього було видно, що у куцохвостого пошукові при-
страсті не згасли. Він рвався вперед. А те, що отут сталося – 
його зовсім не цікавило. Куди він біжить? До кого?

Ми залишили місце, де загинуло невідоме нам телятко, 
а Пух від того радо заскавчав і притьмом кинувся вперед. А 
ми за ним знову торували нашу нелегку і все ж дуже цікаву 
доріжку. куди вона нас ще приведе? Що нам доведеться поба-
чити цим ранком? Цього ми, звичайно, не знали.

От уже і скінчилася лісосмуга і ми опинилися у гайку, се-
ред високих дерев. Наш слідець і тутечки знайшов стежинку і 
біг по ній – з кожною хвилиною все швидше і швидше. Здава-
лося, що якась невідома й могутня сила тягла нашого капло-
вухого у нетрі гайка...

Ми вже добряче втомилися, хотілося присісти, відпочити, 
та де там!.. Ми дедалі швидше бігли за нашим провідником, 
далі заглиблювалися у лісову смугу, де було вогко й похму-
ро. І от нарешті Пух зупинився і чомусь одразу розпластався 
на траві і, кумедно перебираючи лапами, поплазував у чагарі. 
Слідком за псом порачкували і ми.

Деякий час ми продиралися крізь густе сплетіння терно-
вих кілких гілочок до того часу, коли нарешті Пух зупинив-
ся і, висолопивши язика, крутнув хвостиком, неначе побачив 
свого давнього знайомого. Хто там?

Ми розпочали озиратися. Поруч – товстезний стовбур 
крислатого дуба, а спереду, за чагарем, побачили простору, 
майже круглу галявину, яка заросла високою травою. Неда-
лечко від нас трава була вкрай витолочена. Що це? Хто тут 
буває?

Ми залягли і чекали, що буде далі. Поруч спочивав наш 
цуцик й теж чекав. Кого? Хто знає, скільки ми пролежали під 
дубом, ані лялечки не побачили. Навкруги тиша, лише десь 
над нашими головами тривожно цокотіла сорока. Вона помі-
тила нас – певно, десь на дубі було її кубло...
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Несподівано наш слідець нашорошився, вискнув і було 
кинувся на галявину, але Мишко вчасно сіпнув за повід, встиг-
нувши його затримати.

– Лежати! Нічичирк! – тихо наказав Мишко, міцно трима-
ючи в руках шворку.

Тієї миті на протилежному боці галявини затріскотіла гіл-
ка. Яке ж було наше здивування, коли звідти, із густих чагарів 
вийшла велика довгонога рогата тварина, а слідком за нею ще 
одна – така ж сама, але безрога. А за ними вийшло телятко. 
Отож, ціла родина!

Тварини попрямували прямісінько до нашої схованки. 
Першим моїм бажанням було якомога швидше ушитися звід-
си, але коли побачив поруч стовбур гіллястого дуба, то заспо-
коївся: у разі чого – встигнемо врятуватися на дереві.

Тим часом звірі наближалися. Ми поприпадали до землі, 
затамували подих, зачаїлися. Лише Пух нетерпляче совався, 
намагався вирватися з рук Мишка, радісно повискував...

Тварини зупинилися там, де була потолочена трава і по-
лягали. Певно, вони не вперше тут відпочивали. 

О, тепер я впізнав звірів. То було лосине сімейство. З на-
шої схованки мені було добре видно очі рогаля, в яких відби-
валися сонячні промені. Ті очі були злющі-презлющі. Лоси-
ний батько був чимось стривожений, увесь час озираючись, 
крутив головою. 

Я подумав: «У цього велетня будь-якої миті може пробу-
дитися звірина лють». Від такої думки у мене по спині забіга-
ли мурахи. Але я лежав і мовчав, чекаючи, що буде далі.

Руде телятко зручненько влаштувалося біля черева сво-
єї матері й весь час дивилося на неї закоханими очима. Мене 
здивувало, чому це лосине сімейство так сильно цікавить на-
шого слідця. Мишко ледь утримував його. Що все це значить? 
Зовсім незрозуміло.

Мишко просто прикипів поглядом до лосенятка, а згодом 
чіпко схопив мене за руку і пошепки схвильовано промовив:

– Це ж наша красуня!
– Хто? Принцеса? – не повірив я своїм вухам.
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– Вона! – пристрасно шепотів Мишко. – Он як притулила-
ся до лосихи. От артистка! Все зрозуміло: лосиха украла наше 
телятко. Гайда звідси!.. – Мишко рішуче позадкував, тягнучи 
за собою Пуха, який відчайдушно пручався: йому зовсім не 
хотілося вертатися!.. У нас неначе полуда з очей спала: Пух не 
забував своєї подруги і привів нас до неї. Отака дружба!

– Це ж треба таке! Принцеса присмокталася до лосихи. А 
от чому таке сталося? Де ж поділося лосине дитятко? Га? – вго-
лос міркував мій друг, коли вже гайок залишився у нас позаду.

– Лосеня розірвав вовк, – підказав я.
– О, Юро! Ти діло кажеш! Он, виходить, хто лежить у лі-

сосмузі! Лосенятко! Тоді виходить, що його розірвав не вовк, а 
псюра діда Купи-Продай!..

– За що рогаль і ухекав його! – додав я.
– Це вже точно!
– От як тепер звільнятимемо Принцесу? – стурбовано за-

питав я.
– Справа складна! Дуже складна! – зупинився Мишко. – 

Щось придумаємо!..
Трохи помовчавши, він додав:
– Але про те, що ми сьогодні дізналися – анічичирк! Не-

хай поки це буде наша з тобою таємниця. Не станемо ж ми 
себе виставляти на посміховисько!

– Чому?
– Бо ніхто і не повірить нам! Утямив, друже? – цілком ро-

зумно зауважив Мишко.
– Так, не будемо в усі дзвони дзвонити, – охоче погодився 

я.
У Доброводівку ми дісталися вчасно. Зайшли у двір і 

одразу свого слідця припнули на цеп. Припнули, щоб не біг у 
гайок до Принцеси, а отой страшенний рогаль не розправив-
ся з ним, як це зробив із псюрою діда Устима.

Ми вирішили самі врятувати Принцесу. Але як? Потріб-
но будо негайно щось придумати...
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Чи врятує дзвоник?..

Ранком тітка Оксана, поквапливо витираючи кінчиком 
косинки сльози, важко зітхнула:

– Не можу, хлопчики, припустити думки, що вже ніколи 
не побачу своєї красуні Принцеси.

– Може ще і знайдеться?! – підбадьорили ми її.
А так кортіло крикнути: «Жива Ваша Принцеса, жива!». 

Проте ми таке не крикнули, бо не хотіли розголошувати на-
шої таємниці. 

– Таке скажете! Знайдеться... Телятко загинуло, тепер уже 
у цьому немає сумніву, – безнадійно махнуло рукою тітка 
Оксана і рушила на роботу.

Ми з Мишком зручно влаштувалися серед двору під роз-
ложистою шовковицею. Я вже помітив, що на її гілках ночувала 
велика родина індиків. Довгий час ми сиділи мовчки і кожен 
сушив голову: як же звільнити з лосиного полону Принцесу?

– Спочиває, а телятко в цей час десь біля лосихи увиваєть-
ся. Матуся плаче і рве собі серце, а ми сидимо склавши руки!.. 
– порушив мовчанку Мишко.

– Гадаю, що звільнити Принесу буде не так і важко! – ба-
дьоро відгукнувся я, бо на той час у мою голову вже завітав, як 
мені здавалося, чудовий план. – От слухай, друже. Ми зверне-
мося до мисливців. Вони оточать гайок за нашим сигналом, 
бабахнуть із рушниць. Лосі дременуть. Ото і всі діла. Телятко 
наше залишиться нам...

– Не мели дурниць! – обірвав мене на слові Мишко. – Від 
тих пострілів звірі бігтимуть доки стане сил, а слідком і Прин-
цеса. Ти, мабуть, помітив, як вона закохалася у свою нову мам-
ку?! Певно, молочка смокче доволі й смачненького. Бабахнеш 
– і шукай тоді її, як вітру в полі! Ясно тобі?!.

Я промовчав... Що мені було протиставити таким аргу-
ментам? Мишко поклав мене на лопатки. 

– Крім того, гайок заповідний і стріляти там заборонено! 
– додав він.

Увесь мій чудовий план від його слів розтанув прямо на 
моїх очах, мов те морозиво у найспекотніший липневий день!..
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– Ясно то ясно, – насупився я. – Що ж по-твоєму маємо 
робити?

– Звідки я знаю?! – мій приятель пересмикнув плечима, 
ніби по його спині лазив жук. – Знаю, що все ми повинні ро-
бити потихеньку. А от що?

– Я думаю, що тишком-нишком нам не звільнити Прин-
цеси!..

– А от врятуємо! – стояв на своєму Мишко.

Ми ще довго того ранку отак сиділи й усе думали. Але то 
були все пусті балачки. Ні до чого путнього ми так і не доду-
малися. 

Рішення знайшлося несподівано тоді, коли, рятуючись 
від ранкового дощику, ми опинилися у тій кухоньці, де взим-
ку Пух подружився з Принцесою. Стіни тієї невеличкої кім-
натки суціль були обвішані низками цибулі й часнику. Миш-
ко одразу ж кинувся до блискучого дзвіночка, що звисав зі 
стелі на мотузці. Схопив його і трясонув. Дзвоник відізвався 
срібним співом і наш слідець у ту ж мить нестямно заскавчав.

– О! Пух пригадав дзвінок! То, може, його пригадає і 
Принцеса?! – із захопленням вигукнув Мишко.

Я погодився на його слова, пригадавши, як тітка Оксана 
кілька днів тому мені розповідала: «Усе робили по науці, як 
і порадив сільський ветеринар. На кухні Мишко прив’язав 
дзвіночка. Як тільки синочок дзеленькне, так і мчать до кухні 
Принцеса, а слідком за нею Пух. Молочко пили з цеберки, по-
тім песик дбайливо облизував телячу мордочку.» 

– Це ж, друже, наш справжнісінький рятівник! – притис-
нув Мишко до грудей дзвоник. – Як же я про тебе не згадав? 
Тепер нам варто повернутися до схованки під дубом і подзе-
ленькати – то наше телятко і прибіжить до нас. 

– А, може, і справді!.. – зрадів і я.
– Що не кажи, а це вже точно прибіжить! – запевнив Миш-

ко. – Рефлекс – велика справа!
– Прибіжить! – погодився я. – А от що ми будемо робити, 

коли слідом за Принцесою притопають і лосиха зі своїм рога-
лем?!. Га?
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– І правда... – трохи охолов мій друг. – Чим же їх наляка-
ти? – заклопотано заблимав він очима.

– Нам же недовго буде врятуватися на дубових гілках!.. – 
підказав я. 

– Ага, ми то видеремося на дуба, як коти, а Принцеса зно-
ву смоктатиме лосиху, а моя матуся знову плакатиме.

– Може, все-таки ружжо прихопимо? – я знову за своє.
– Хто ж нам ту рушницю довірить? Та я вже казав, що і 

стріляти тамечки не можна! – правив своєї Мишко.
– От би ракетою їх налякати!
– Якою ще ракетою? – здивувався мій друг.
– Тією, що на свята запускають! Феєрверк, зрозумів? – по-

яснив я свою думку.
– Стривай, Юрчику! Така ракета є!
– Де? – захоплено вигукнув я. – У кого? Кажи скоріше!
– У Васька Морквини. Це точно! Навесні в нашому селі 

було свято. Увечері палили феєрверк. Василь там допомагав і 
прихопив кілька ракет для себе.

– Навіщо вони йому? – запитав я.
– Хоче на свій день народження побавитися...
Мишко визирнув у двір.
– Дощик перестав. Сонячно. Знаєш що?
– Що? – перепитав я.
– Давай зайдемо до Василя Морквини. Як ти?
– Рушаймо!
Поспішаємо до Васька-морковоїда. Йдемо вулицею повз 

яскраво-білі будиночки, які причаїлися у вишневих садах і ви-
зирали звідти віконними блищиками.

Скрізь у дворах, повз які ми проходили, а також біля пар-
канів з боку вулиці буяли квіти – червоні, білі, жовтогарячі, 
бордові, сині. «Усі кольори світу зустрічають нас цього ранку! 
Це, мабуть, ознака того, що нам поталанить!» – подумалося 
мені.

– Наша вулиця – найдовша і найкрасивіша у Доброводів-
ці! – похвалився Мишко, наче прочитавши мої думки.

На вулиці ми не зустріли жодної людини. Усі на роботі – 
літо в селі у розпалі.



118

– Васько – міцненький горішок. У нього не дуже чогось 
випросиш. Не дарма його вже зараз називають «завгоспом».

Край вулиці серед вишневого саду, який червонів від ряс-
них ягід, проглядався будинок, на причілку якого були нама-
льовані два великих кумедних зайця. Вони сиділи один проти 
одного і, здавалося, що розповідали степові новини. 

– Оце і є Василева хата! А його самого слід шукати в іншо-
му місці.

– Прегарні зайчики! – захоплено вигукнув я.
– Помиляєшся, друже! То кролі!!! Їх намалював сам Вась-

ко.
– А при чому тут кролики? – запитав я.
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– Через хвилинку про це дізнаєшся, – відповів Мишко. – 
Зрозуміло тобі? 

Зізнаюся, я нічого не зрозумів. Пішли далі, проминули 
Василеву хатину і недалечко у виярку, під велетенським горі-
хом, я побачив багато якихось кліток та чудернацьких ящиків.

– Що то?
– Василеве господарство! Кролятник! Розумієш, наш Мор-

квинка до нестями закоханий у своїх вуханців.
– Де ж подівся сам господар. Ніби тільки що був тут?! – 

запитав Мишко, озираючись.
Василя ми не побачили. Де ж він? Уже і турбуватися поча-

ли. А раптом Василь десь помчав на своєму драндулеті? А час 
не чекає, бо треба Принцесу рятувати! І якомога швидше, а то, 
дивись, лосі заведуть телятко в інше місце, – тоді шукай його!..

І тут ми помітили, як із довжелезного зеленого ящика 
виткнулися босі ноги, а згодом, мов якась ящірка, виліз і сам 
Василь. Помітивши нас, він рвучко випростався, витер руки 
об поділ благенького халата й миттю  набрав поважного ви-
гляду.

– Вітаю! Моїми вуханями зайшли помилуватися? Прошу! 
– і він, широко розвівши руки, кумедно вклонився, мов артист 
на естраді.

– Ага, на кролів, – закивав головою на знак згоди Мишко. 
– Похвалися, Ваську, бо нам цікаво!

– О, у мене є що показати! – мовив хвалькувато одноклас-
ник Мишка.

Васько скинув халат, витяг з кишені своїх джинсів цело-
фановий пакуночок з морквою.

– Але спершу пригощайтеся, – він щиро посміхнувся і 
простягнув мені та Мишкові по морквині.

Ми згризли моркву й розпочали знайомство з вихованця-
ми Василя Воротнюка. Правду кажучи, кролі у нього були не 
кролі, а просто диво!

Господар показав нам сніжно-білих червонооких «срібня-
ків», великих, пухнастих і поважних «шиншил», новозеланд-
ських білих, сірих «велетнів» з Полтавщини, курських білих 
пухових, радянських «мардерів», виведених у Вірменії. А на-
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самкінець пощастило побачити і рябих кроликів, які чомусь 
називалися «метеликами». Як розповів Васько, цю породу ви-
вели в Англії...

Кожен кролик у Васька мав своє ім’я. І як запевнив нас го-
сподар, усі вони були не на один копил27, а з дуже різними ха-
рактерами. Ми швидко переконалися в цьому. Коли підійшли 
до чергової клітки, де сидів чорновухий красень, кріль чомусь 
демонстративно повернувся до нас хвостом, нашорошив вуха 
та ще гнівно затупотів задніми лапами, наче промовив: «Не 
підходьте! Я вас не хочу бачити! Геть звідси!» 

– Яка нечемна тварина! – вихопилося у Мишка.
– О, сьогодні моє Чорне Вухо у поганому настрої. – Васько 

підійшов ближче до свого вихованця. – Причин не бачу. Ско-
27 Вираз «[Усі] на один копил зшиті (зроблені¸ скроєні і т. ін.)» – про лю-
дей, предмети з однаковими властивостями, якостями, формою. «Копи́л» – 
дерев’яне шевське знаряддя, що має форму ступні та якими користуються 
для виготовлення взуття.
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ріше за все, як каже моя матуся в таких випадках, на ліву лапу 
встав. Нічого, діло не смертельне, от пригощу тебе улюбле-
ною кропивою, тоді...

– Кролю – жалку кропиву?! – жахнувся я. – То ж отрута.
– Помиляєшся, Юрку! – заспокоїв Васько. – Кропива – то 

кролячі ласощі: такі, приміром, як для мене морква...
Васько провів нам свою екскурсію і розповів досить багато 

цікавих речей про кролів, про які ми навіть не здогадувалися. 
Тоді Мишко повів мову про ту справу, заради якої ми, власне, 
і прийшли до нього:

– Що і не кажи, гарні в тебе, Василю Степановичу, вухані! 
Ми таких уперше бачимо! – запевнив Мишко господаря. – Але 
в нас є до тебе дуже важлива справа!..

– Яка справа? – нашорошився він.
– Дай нам дві ракети.
– Що?! Ракети? До мене за ракетами? Та ви що, хлопці! – 

він виразно покрутив пальцем біля скроні.
Від обурення у нього, як мені здалося, навіть чуб наїжа-

чився. А далі він продовжив із іронією в голосі:
– Ви явно помилилися адресою! Вам треба поїхати на по-

лігон до Новопетрівки, що біля Бердянська, – може, там вам 
парочку ракет вручать?! Таким славним хлопцям військові не 
відмовлять, запевняю вас! А у мене ніяких ракет немає і квит!..

– Як це немає?! А як щодо отих, що в тебе на хатньому 
горищі заховані? – «підказав» Мишко.

– Заховані? На горищі? Звідки ти знаєш?! – Васько від не-
сподіванки аж присів.

– Скажи мені, а хто з порядних наших хлопців не знає тих 
ракет, які ти заховав після сільського свята? На свій день на-
родження бережеш, – «прояснив» ситуацію Мишко. – Їх у тебе 
кілька, а нам потрібні для діла лише дві. І потрібні вони он 
як!.. – мій друг красномовно черконув рукою по горлу.

– Навіщо вони вам? – трохи ніби полагіднішав Васько.
– Поки це велика таємниця! – коротко відповів Мишко.
– Гарненька справа! – знову спалахнув Васько й надувся 

як сич на негоду. – У них якась там таємниця, а я ракети від-
дай! Страх не люблю таємниць. По-моєму, все повинне бути 
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просто і ясно: кролик є кролик, небо є небо, корова є корова! 
А то вигадають всяку всячину. Не дам!!! – стояв він на своєму, 
наче той бик перед матадором28.

У цей час на вулиці з’явився якийсь скуйовджений хлоп-
чина на велосипеді. Він зупинився навпроти будинку Васька 
й свиснув. До нього побіг Васько й вони деякий час там про 
щось сперечалися, енергійно розмахуючи руками.

Повернувся господар чудових кролів чимсь украй стри-
вожений. Він якось приречено махнув рукою.

– Хай буде по-вашому!.. 
Ми з Мишком перезирнулися.
– Так тому й бути! Отримаєте дві ракети! – урочисто ого-

лосив своє рішення Васько.
– Красно тобі дякуємо, Васько! – відповів мій другий. – 

Тоді давай швидше, бо ми вельми поспішаємо!
Ми разом кинулися до нього.
– Ні, цей номер не пройде! – уперто він крутнув головою. 

– Так їм оце і віддай ракети!
Ми не чекали такого повороту справи. А Васько комизив-

ся далі:
– Спочатку зробіть от що. Он бачите – стоять під парка-

ном два велосипеди, а поруч висять два лантухи?
– Бачимо... – відповів я за двох.
– Так от: візьміть по мішку, сідайте на велосипеди й на 

Петровий Кут. Нарвіть тамечки по лантуху трави. Привезете 
отой харч для моїх кролів, тоді й ракети – ваші. І дякуйте моє-
му другові Кузі! – він показав пальцем на хлопчину, що чекав 
його на вулиці. – Ветлікар сьогодні в райцентрі. У Кузі захво-
рів улюблений кріль. Я йому мушу негайно допомогти, а то б 
ви зроду не побачили моїх ракет. Зрозуміли?

Що нам залишалося робити? Як ми не поспішали, все ж 
вимушені були допомогти Васькові й поїхати до Петрового 
Кута за кролячими харчами, бо розуміли, що кролі залишать-
ся голодними, адже їхній господар не зможе вчасно нарвати 
їм трави.
28 Матадо́р (ісп. «той, хто вбиває») – головний учасник бою биків, що 
завдає бикові останнього, смертельного удару шпагою
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Лише під вечір повернулися ми, бо до Петрового Кута 
було таки далекувато. Василь нас уже чекав у себе вдома. Він 
вправно висипав із лантухів нашу зелену і пахучу «здобич» 
на брезент і одразу ж розпочав перебирати траву, нагадуючи 
якогось митника, що робить ретельний огляд речей підозрю-
ваних у контрабанді.

Ми не зрозуміли, для чого він це робив – кинув би свіжу 
траву своїм кроликам і все!

Стоїмо, дивимося і чекаємо на ракети. Проте Васько не 
дуже поспішав. Раптом, тримаючи в руці три чи чотири нік-
чемні бадилинки з дрібненькими блакитними квіточками, він 
шулікою накинувся на нас:

– Я вас питаю, що це таке?
– Василю, чи ти, бува, не осліп? То ж звичайнісінькі соки-

рки!.. – відбився Мишко.
– Вірно, сокирки, – погодився він. – А хіба ще є на світі 

хоча б одна людина, яка б не знала, що сокирки – отрута для 
кролів?! Га? Які ж ви нетями!.. – обурено буркотів він, старан-
но перебираючи траву.

Перебравши її всю, він поніс її кролям.
Коли ми залишилися удвох з Мишком, він стиха промо-

вив:
– Побачив тепер, дружище, який крутихвіст цей Василь 

Морквина?
Я промовчав, бо мені чимсь подобався цей рудоголовий 

морквоїд. Може, тому, що виростив отаких гарних кроликів. 
Та й порядок у нього був доладний, схожий на наш, мор-
ський...

– Давай скоріше наші ракети! – підступили ми до Васька, 
коли він повернувся.

– Які ракети? – знову він за своє. – А-а, ракети! Ось вони... 
– і він витяг із скрині, в якій зберігав кролячий харч, дві шиш-
куваті ломачки, дбайливо загорнуті в газету та ще обмотані 
уздовж і впоперек шпагатом.

– Беріть. Не жалко... – мовив так, ніби чинить нам велику 
послугу.

– Дякуємо! – промовив я за двох.
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Васько посміхнувся, а тоді ще додав: 
– Пам’ятайте, хлопці: щоб запустити ракету, треба смик-

нути за червону мотузочку... 
– Зрозуміло! – сказав Мишко.
– Утямили? – допитувався Васько.
Але ми вже не слухали його, бо в нас уже не було часу 

усвідомлювати його настанови. І так вважай на цілісінький 
день затримав нас Васько своїми примхами...

Додому поверталися веселі. Ще б пак! Ракети маємо, нам 
залишилася дрібничка – видурити Принцесу з лосячого поло-
ну і квит!..

Як ми звільняли Принцесу

Наступного ранку ми знову встали рано й навіть не помі-
тили, як опинилися під уже знайомим нам крислатим дубом і 
одразу пірнули у нашу кущову схованку. 

Якусь хвилину відпочивали, а згодом обережно розхили-
ли гілочки і визирнули – що там коїться на галявині? Яка кра-
са! Нам здорово пощастило: лосі спали там само, де й минуло-
го разу, а біля лосихи, поклавши голову на її пухнасте черево, 
спочивала наша Принцеса.

– От ми тобі, артистко, зараз покажемо, як до чужої матері 
пригортатися! – тихо мовив Мишко.

Ми поспіхом розпочали готуватися до рятувальної опе-
рації. Першим ділом Мишко витягнув зі свого згортка новий 
телячий ошийник з блискучою пряжкою. Оглянув його, спро-
бував руками вже в котрий раз на міцність, а тоді розпочав 
ретельно прив’язувати до нового повідка міцну капронову 
мотузку. Я теж не сидів склавши руки, а розгорнув ганчірку, 
в якій був замотаний дзвінок (щоб він, бува, не дзенькнув під 
час нашої подорожі), а з газетного згортка здобув нашу голов-
ну зброю – довгуваті ломачки, обліплені паперовими набал-
дашниками – ракети Васька.

Усе ми робили тихо-тихесенько, щоб ненароком перед-
часно не сполохнути звірів. При цьому ми раз у раз визирали 
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зі схованки: звірі спокійно собі спали. Спочивало й наше ма-
леньке телятко.

– От ми, Принцесо, тебе тепер і розлучимо з твоєю мам-
кою-крадійкою, – пошепки все нахвалявся мій друг.

Невдовзі ми вже були готові звільняти полонянку: у нас 
усе вже було напоготові. Тоді Мишко з розстебнутим ошийни-
ком застиг біля дуба, а біля нього я встромив у землю ракети. 

Мишко рішуче махнув рукою:
– Розпочинай!
Тримаючи в одній руці дзвоника, я порачкував до краю 

чагарів, а там на мить зачаївся, а потім, піднявши над головою 
правицю із дзвоником, легесенько-легесенько труснув ним. 
Одразу напрочуд мелодійний звук дзвінка порушив тишу га-
лявини.

Чи почує телятко? Я не зводив очей з Принцеси, а вона 
спокійно лежала, притиснувшись до лосихи. Я струснув дзво-
ником енергійніше. О радість! Я помітив, як телятко настовбу-
рчило вуха. Почуло!

Ось воно повернуло голову в мій бік, а після цього скочи-
ло на ноги й поволеньки-поволеньки потюпало до мене. 

– Яка розумненька тваринка! Все ж пригадала своє раннє 
дитинство! – радо зашепотів я, задкуючи до Мишка.

Я ні на мить не переставав дзеленчати, а телятко, мов заво-
рожене, все прямувало до нашої схованки. «Додай швидкості, 
красуне!» – подумки заохочував я і все гучніше дзенькотів…

Водночас я помітив, як підвела голову лосиха й почала 
щулити вуха й занепокоєно позирати на телятка, яке вважай 
було уже поруч із нашою схованкою. Рогаль же спокійнісінько 
спав.

Що лосиха буде робити далі? Поки що вона лежала, а я 
тепер не зводив з неї очей. 

Ось Принцеса прискорила ходу і нарешті пірнула в чага-
рі та потрапила прямісінько до рук Мишка. Він поспіхом схо-
пив телятко за шию, чимдуж потяг до себе і миттю застебнув 
на його шиї пряжку, а я заховав дзвоник у кишеню. Принцеса 
вже майже наша!
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– Стій, оглашенна! – тихо пробубонів він, тримаючи за 
мотузку білянку…

Ми вже зібралися якомога швидше чкурнути з гайка, як 
до нас рушила лосиха. Вона збуджено мотала головою й по-
грозливо хропіла, а за нею підвелося й оте рогате страховись-
ко. Я аж здригнувся, від жаху у мене пересохло в горлі! Тепер 
гав не лови! Ми вже не врятуємося втечею!.. Нам залишалося 
або як котам дертися на дуба, що передбачалося нашим пла-
ном, або…

– Ракета!!! – вереснув Мишко.
– Ага, ракета! – прийшов до тями я.
Висмикнувши обидві ракети із землі, я одну направив у 

бік звірів. А вони були вже близько від нас і продовжували 
погрозливо наступати. У мене по-зрадницькому затремтіли 
ноги, проте ракети я тримав міцно. Після секундного розмір-
ковування я скерував першу ракету трохи вище голів лосів і 
рішуче сіпонув за червону мотузку. Тієї ж миті назустріч гріз-
ним звірям із несамовитим свистом понісся вогняний диявол, 
а вслід яскраво-червоні кульки почали зі зловісним вереском 
вертітися у повітрі, а потім ці кульки вибухали і розліталися 
увсебіч яскраво-блискучими зірочками.

На якусь мить усе навколо огорнув їдкий дим, а коли по-
рив вітру розвіяв це марево, звірів ми вже не побачили – їх 
наче лизень злизав. Отож спасибі кролячому фахівцю Василю 
Степановичу – ракета нам таки добряче допомогла, можна на-
віть сказати – врятувала.

Лосі могли і повернутися. Тому ми вирішили не ризику-
вати й на мить не затрималися у гайку. Мишко щосили тягнув 
на мотузці Принцесу, яка раз-у-раз всіма чотирма ратичками 
упиралася, мотала головою і розпачливо мукала. Їй зовсім не 
хотілося залишати гайок!..

– Ти диви, як здичавіла! – в серцях промовляв Мишко. – 
Ніякої тобі дисципліни!

Він ніяк не міг заспокоїтися, що його рідне телятко не 
стільки зраділо зустрічі з ним, як прагнуло повернутися до 
своїх «названих батьків».
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– Лосеня тобі та й усе! – сердився Мишко і щосили тягнув 
за собою «вередливе» телятко.

Я, наче той досвідчений розвідник-спецназівець, прикри-
вав Мишка, крокував у нього позаду і був готовий у будь-яку 
мить захистити його з телятком другою ракетою. Звичайно, 
доводилося мені допомагати Мишкові й тим, що я підштов-
хував упертюху-Принцесу в спину. Ми квапилися якомога 
швидше вибратися із цього гайка у степ: там буде і видніше 
довкола, та і до телятника буде вже значно ближче. Тягнули 
телятка, вибиваючись із сил…

Набідкалися ми з Принцесою по саму зав’язку. Легко ска-
зати, ми ж не вели її, а що називається силою волокли по не-
рівній стежинці, серед зарослого гаю. 

– Зовсім здичавіла Принцеса! – все приказував Мишко. 
Він добряче виморився, піт заливав йому очі, в горлі пере-

сохло, але він все тягнув і тягнув телятко!..
Уже коли гайок залишився позаду, Принцеса стала слух-

нянішою, хоча ще озиралася й шукала поглядом лосиху. Пев-
но, дуже смачне молочко було в прийомної матері й зовсім не 
хотілося повертатися до телятника! А ми її тягли й тягли…

Уже неподалік від телячої ферми ми побачили отару 
овець і нас зустрів насмішкуватий чабан. Обіпершись на ґир-
лиґу, він якусь хвилину байдуже дивився на нашу процесію, 
певно, думав, що спостерігає якусь чергову хлоп’ячу витівку. 
Але коли ми вже майже порівнялися з ним, на нього немов 
зійшло прозріння. Він рвучко виструнчився і кинувся до нас:

– Хлопчаки, це ж справжня чудасія! Де ви телятко знайш-
ли? Я його добре знаю! Це ж Принцеса! 

– Так, вона! – відповів я чисто із ввічливості, хоч і не хоті-
лося з ним балакати.

– Так вона ж наче загинула? – на цей раз він щиро запитав 
у нас.

– З-під землі викопали! – пригадав Мишко його глузуван-
ня.

– А якщо правду скажете?
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– Скажемо! Ми її з полону визволили! – з почуттям гідно-
сті відповів Мишко як людина, яка усвідомлювала, що зроби-
ла гарну і важливу справу…

– Може розповісте, хто ж її приневолив?
– Якраз ота тварина, яка Вашу вербу обгризла!.. – відповів 

я.
– Виходить, що таки жирахва?! – знову в чабані прокинув-

ся Гаврило-Говорило, який вирішив і цього разу поглузувати 
з нас.

– Ні, помиляєтеся, дядьку Гаврило! Лосиха!.. – спокійно 
промовив Мишко.

– Лосиха?! Та звідки вона узялася?! І при чому тут телят-
ко?! Га? – розгублено закліпав очима чабан.

Ми залишили його запитання без відповіді, бо виправдо-
вуватися чи щось доводити цій неприємній людині не хотіли. 
Раптом він досить серйозно промовив:

– Я гадав, що ви, хлопці, такі собі пустомелі якісь, а вихо-
дить, що ви справжнім ділом займаєтеся. Тепер знатиму, з ким 
діло маю!..

Ми не чекали такого повороту й не знали що й сказати. 
А Гаврило Микитович, який після цих слів став навіть трохи 
ріднішим, продовжив розмову:

– І все ж я ніяк не можу втямити, як таке можна зробити…
Але Мишко його обірвав:
– Просимо пробачення, але нам зараз ніколи розповідати 

– треба якомога швидше довести Принцесу до телятника!.. 
І це була щира правда. Ми з новими силами рвонули до 

телячої ферми. Коли вона стала ще ближчою, то ми побачили, 
що біля неї юрмилися люди. Стало цікаво, чому вони зібрали-
ся?

Помітивши ферму, наша Принцеса враз ожила й щодуху 
помчала до своїх подруг. Нам тепер уже не треба було тягнути 
її, а навпаки доводилося вже бігти слідком за нею. І це було 
вагомим полегшенням у нашій «місії порятунку»!..

Ми ледве дотягли свої бідолашні ноги до телятника, а там 
нас уже чекала купа схвильованих людей. Зібралися телят-
ниці, серед яких я помітив і тітку Оксану, доярки, бригадир 
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дядько Яків, сторож дід Панас Чуб, кілька скотарів, два водія, 
електрик, тракторист. Вони вже знали, що ми повертаємося 
з Принцесою! У степу начебто ніхто нас і не бачив. Як люди 
дізналися про це – для мене залишилося справжнісінькою та-
ємницею степовиків.

Усі, хто зустрічав нас, одразу оточили втікачку, а на нас і 
уваги не звертали! Ніби телятко оце саме повернулося. Тітка 
Оксана обнімала Принцесу, інші приязно поплескували доло-
нями по її боках. А вони були кругленькі, бо в лосихи молоч-
ко, певно, було досить поживним!.. 

Ми з Мишком стояли поруч з цим дійством і здивовано 
то переглядалися між собою, то дивилися на «телячу церемо-
нію». Невже ніхто так і не поцікавиться, як і де нам пощасти-
ло знайти телятко?! Невже ніхто не виявить інтересу до нашої 
придибенції?! Адже ми доклали чимало сил, щоб повернути 
Принцесу!.. Стоїмо і не знаємо, що і робити…

Раптом дядько Яків повернувся до нас і голосно сказав:
– Молодці, козарлюги! – і показав великий палець, підня-

тий вгору. – Тепер, будь ласка, розкажіть, як же вам поталани-
ло знайти нашу Принцесу? Хто допоміг?

І враз із усіх боків залунало:
– Розкажіть!!!
– Так, дуже цікаво!
– Просимо!
– Слухаємо!
Виявилося, що про нас таки не забули! Просто люди були 

в такому захваті від «воскресіння» Принцеси, що не могли 
одразу зреагувати і на телятко, і на нас. Тепер черга дійшла і 
нам відчути на собі хвилі радощів від односельців Мишка.

Це були чи не найщасливіші хвилини мого перебування 
в Доброводівці! Та й Мишко, з усього було видно, підлетів аж 
на сьоме небо від щастя!.. Ми дуже зраділи, що люди все ж 
захотіли дізнатися про нашу пригоду…

– Допомогла нам знайти телятко дружба! – коротко від-
повів Мишко.

– Яка дружба?!
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– Ти, хлопче, не говори казна-що, а кажи до діла, – втру-
тився в розмову, старезний дід Панас, сторож телятника.

– Дідусю, я й говорю діло!!! Як це не дивно, допомогла 
велика дружба! Ви всі знаєте мого капловухого слідця на ім’я 
Пух?

– Хто ж не знає!
– Так от, моєму цуцику дуже сподобалася Принцеса ще 

тоді, коли телятко у нас зимувало у кухоньці. Вони разом 
пили молоко з однієї макітерки. Тоді у них і зав’язалася така 
дружба, що і світ ще не бачив.

Мишко замовк і обвів поглядом своїх слухачів. А вони як 
зачаровані дивилися на нього. Тоді він натхненно продовжив:

– А далі нам допоміг мій пес. У лісосмузі Пух нанюхав слід 
Принцеси. Він урешті й довів нас із Юрком до її викрадачів. 
Скажи, Юро, хто ж оті крадії! – Мишко передав слово мені, як 
справжній друг, поділився славою.

– А викрали Принцесу лосі, а точніше  – лосиха! – сказав я.
– Яка лосиха? – пролунало запитання в однієї із доярок.
– Справжня лосиха! – кивнув головою Мишко.
– Як таке могло статися? Ти, синочку, на якусь казочку 

збочив! – обізвалася тітка Оксана, яка все ще тримала за шию 
полонянку.

На якусь хвилинку я і Мишко розгубилися і не знали, що 
й відповісти. Але потім я першим оговтався і прийшов на до-
помогу своєму другові:

– Щоб усім було ясно і зрозуміло, – розпочав я, – треба 
нашу оповідку не з лосихи почати, а з псюри діда Купи-Про-
дай, тобто діда Устима, – трохи знітився я.

Що тут почалося! Матінко моя рідна!..
– При чому тут псюра діда Устима? – вирвалося в іншої 

доярки. 
– Що це трапилося з вами, хлопці? Ви ніби якогось зілля в 

степу наїлися! – підключилася й тітка Оксана. 
– Один про якусь лосиху каже, а другий – до цієї справи 

загиблого пса діда Устима приплів! – додався ще голос ско-
таря.
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– Еге ж, щось у вас, друзі, не клеїться! Кажіть правду! – до-
дала сухорлява телятниця тітка Тетяна.

Тут ступив крок уперед бригадир Яків Григорович і мо-
вив:

– Заспокойтеся! Видно, наші хлопці виявилися справж-
німи, як їх там називають?.. Ага, слідопитами! Впевнений у 
тому, що вони розкажуть нам щось дуже цікаве!.. Прошу їх 
вислухати, не заважайте їм!

Нас тепер уже не перебивали…

Коли ми закінчили оповідку про те, як ми визволяли з 
полону телятко, не опускаючи дрібниць, дід Пилип Іванович 
Чуб від імені всіх працівників ферми подякував нам 

Емоції ущухли і наші слухачі порозходилися по своїх ро-
ботах.

Тітка Оксана не зводячи очей з Принцеси сказала мені:
– Тобі, Юро, телеграму принесли.
Що ж трапилося на нашій косі? Я мигцем прочитав теле-

граму і, не тямлячи себе від радості, заволав:
– Ура! Хай живе Чорне море!!
– Чорне? Чому не Азовське? – підбіг Мишко.
– Тому, друже, що моя мрія здійснилася! От! Правління 

нашого косянського господарства дозволило мені, Юркові 
Дубязі, – я ткнув себе пальцем у груди, – разом із моїм батьком 
та іншими рибалками вирушити на літню путину. І будемо 
ми рибалити в Чорному морі!..

– І для тебе, синочку, є новина!– втрутилася у нашу роз-
мову тітка Оксана. – Завтра ви з батьком розпочинаєте жнива. 
От і виходить, що настав час ставати вам, хлопці, до справж-
ньої роботи. Хоча, правду сказати, ви і так байдики не били. 
Добре діло зробили – повернули нашу красуню Принцесу!..



133

Доброводівці встають раніше від жайворів

Як і минулого ранку, мене збудив горлань – півник Коко-
дун. Я відкрив очі. Уже розвиднялося. З-під яблуні ледь-ледь 
подавав голос цвіркун. «Втомився бідолашний. Легко сказати, 
адже ж усю ніч безугавно цвіркотів, час уже й відпочити», – 
подумки пожалів я нічного співуна...

Лежу, дослухаюся до всього. Почув, як над садком, у ро-
жевій напівтемряві славив ранок жайвір. Ранесенько прокида-
ється степова пташка. 

А от із боку села ні звуку. «Ще спить Доброводівка» – по-
думав я. А коли повернув голову, то поруч із собою вже не 
побачив Мишка – за ним, напевно, вже і слід прохолов. Ви-
ходить, я помилявся: доброводівці прокидаються раніше від 
жайворів, здивувався я.

Проте саме зникнення Мишка мене не дуже здивувало. 
Ми ще з вечора з ним попрощалися. Вони цього ранку разом 
із батьком розпочинають косити озимину.

У мене в голові думки снують, а сам лежу. Ліньки й ру-
кою ворухнути. Так же гарно мені – пахуче повітря, лоскоче 
обличчя ранкова прохолода. Принцесу ми знайшли, робити 
нічого!..

Однак, коли в очереті учинили цвіркотіння мої улюблені 
очеретянки, я відразу ж пригадав рідну Тополівку. Пригадав 
я своє море, косу. І лише тепер в голові спливла мамина теле-
грама. Тополівські рибалки вже лаштуються на сейнерах по 
рибу в Чорне море, а мені начебто байдуже! Лежу і, як каже 
мій дідусь, і у вус не дую!..

Я мигцем схопився та одягся.
Не запізнитися б на потяг! Де ж Васько? Він же мав оце 

ранком заїхати зі своїми залізними кіньми. 
Я вбіг у двір. Нікого! Лише Пух із радісним гавканням, 

несамовито махаючи хвостом-вентилятором і брязкаючи це-
пом, кинувся до мене. Я ухопив його в обійми, притиснув до 
грудей.

– На все добре тобі, наш відданий капловухий носач!.. – я 
розчулено попрощався з песиком.
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У відповідь він тицьнув мене в щоку вогким холоднува-
тим носом, потім лизнув її жорстким язиком. Якраз у цей мо-
мент хтось тричі свиснув. Я здогадався: примчав Васько-Мор-
квина!..

І дійсно: за ворітьми на мене вже чекав кролячий бог (так 
подумки я називав Васька), а поруч з ним були притулені до 
паркану два велосипеди.

– Перед дорогою ми, як і належить, згриземо по одній ве-
ликій морквині!.. – промовив замість вітання Васько.

Я не мав нічого проти такого невеличкого ритуалу. 
Після цього я пішов до літньої кухні, взяв клуночок, який 

на дорогу вчора звечора мені приготувала тітка Оксана і по-
вернувся до Васька «запрягати залізного коня».

Ми помчали на велосипедах до залізничної станції. Коли 
вже наближалися до містка через річку, я почув не дуже вираз-
ний ґвалт. Кинув погляд на хату діда Купи-Продай, але там 
було тихо. На ганку лежало кудлате цуценятко – новий вар-
товий дідового саду. А вже біля мосту я побачив на очеретині 
мою стару знайому – ту саму велику очеретянку, яка любила 
перекривляти сорок. Повернувшись хвостом-віяльцем до ді-
дової хати й розгорнувши крила, пташка кумедно підскаку-
вала й завзято горлала: «Ра-ау-у, ра-ау-у, та-а та-а, ту-у ту-у!»

Кривляка-веселуха нагадала мені про крики коло дідової 
хати того недавнього, але пам’ятного ранку. Господар будин-
ку, який полюбляв «свіжу копійчину», певно, уже був на вок-
залі, чекав там покупців...

За містком я не впізнав соняхів. Тепер це були якісь бруд-
но-зелені замазухи. Соняхи вже не звертали ніякісінької уваги 
на сонце, яке піднялося, а, похнюпивши голови, похмуро вту-
пилися у землю. Відквітували!..

– Як дивовижно у степу змінилося все навколо! – сказав я, 
старанно натискаючи на педалі, щоб не відставати від Васька

Васько нічого мені не відповів. Він продовжував мчати 
щодуху – так, що сорочка за його спиною напнулася, мов віт-
рила на яхті.
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На пшеничному полі я побачив комбайн, який розвер-
тався поруч нашої доріжки. Зрозуміло, що Мишко нас одразу 
помітив і замахав рукою. 

Комбайн зупинився. І я вперше побачив Мишкового 
батька. Стояв він сухорлявий, високий, у ретельно випраній 
спецівці. У нього вуса й борода були такі ж золотаві, як ко-
лоскове поле.

– Он, виходить, які друзяки в мого синочка! Герої! Молод-
ці! – вигукнув він, коли ми наблизилися.

Не встиг я слова вимовити, як дядько Степан рвучко об-
няв мене і тричі поцілував.

– А ти, хлопче, морем пахнеш! Знайомі пахощі. Військову 
службу відбував я в Одесі.

З Мишком ми теж обнялися і хвацько стукнули один од-
ного лобами, а дядько Степан у цей час потис руку Васькові.

– Легше, хлопці! Це у вас не футбольні м’ячі, а голови! 
Вони таки вам ще пригодяться – як кажуть моряки, – і на морі, 
і на суші!.. – зауважив батько Мишка.

Як же мені забажалося тієї миті залишитися в степу з цими 
людьми, які пахли хлібом! Дядько Степан наче дізнався про 
мої думки. Уважним поглядом він зміряв мене з ніг до голови 
і сказав:

– Ти, Юрку, мабуть, не від того, щоб залишитися біля хлі-
ба, у степу?!

Я був здивований його словами і розгублено кивнув го-
ловою.

– Що ж, схвалюю твоє бажання. Це добре. – розважливо 
сказав дядько Степан. – Проте, як кажуть приморці, «де по-
руч степ і море – кожен ще немовлятком по-своєму стає дибки 
– кому сниться хліб, а кому рибки!» Чує моє серце, що тобі 
сняться рибки. Отож, як кажуть моряки, «сім сажень тобі під 
кілем!»

Він потиснув мені руку і продовжив:
– Ви з Мишком ще не раз лобами постукаєтеся! А тепер 

час не чекає. Жнива! То ж до справи!!! – вигукнув він і скочив 
на комбайн, а за ним – і Мишко.
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Комбайн рушив. А ми з Васьком і собі поспішили на стан-
цію.

Трохи від’їхавши, я озирнувся й побачив, як комбайн, 
немов справжній корабель, гордовито плив по пшеничному 
морю, а на капітанському містку стояв Мишко. Мені ніскілеч-
ки не було завидки, бо я знав, що не мине й тижня, як я буду 
стояти за штурвалом рибальського сейнера і поведу його в 
Чорне море, де розпочнуться наші рибальські жнива...

На станцію ми прибули вчасно. Квиток на зворотний 
шлях у мене вже був. Потяга довелося чекати недовго. 

Ми говорили про морські дива з колекції Кніповича і 
Васькові улюблені породи кролів. Тепер і мені буде про що 
розказати своїм друзям у школі: про Мишкове степове море, 
про Василевих кролів, а також про кривляк-очеретянок, бугая 
Карасика, славного доброводівського слідця Пуха, і, звичайно, 
про Принцесу та її прийомну родину лосів. В останню хвили-
ну Васько дав мені великий пакунок із відмінною каротель-
кою.

– Це тобі, Юро, щоб до самого моря вистачило вітамінів і 
щоб не лише Мишка, а й мене пам’ятав – Василя Воротнюка із 
Доброводівки!

Шлях додому збіг досить швидко. Одна частина моєї душі 
вже рвалася до моря та рідної Тополівки, а друга линула на-
зад, до степу та Доброводівки. Я захворів на хворобу геологів і 
моряків, які вдома прагнуть у нові подорожі, а в дорозі згаду-
ють свою домівку та рідних... 

А в повітрі відчувалося, як озон після грози: життя приго-
тувало для мене багато нових і цікавих пригод!..



О. Я. Огульчанський з юними краєзнавцями (фото з фондів БКМ)
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Ольга Будугай, Андрій Будугай

Олексій Огульчанський як письменник,  
педагог, дослідник Північного Приазов’я

30.03.1912, хутір Огульчанський на Луганщині – 13.08.1996, м. Бердянськ

Олексій Огульчанський
зміг з’єднати в одне
Світ тварин і рослин,
степ, каміння і море;
Науковець-письменник –
він обходив брудне1,
Відкривав для всіх нас
дивний світ Лукомор’я2.

                       Андрій Будугай
(Із циклу «Бердянські етюди»)

Життєвий шлях Олексія Огульчанського 

«Українська література бідненька морем. Навіть класична. Їй 
ніколи було споглядати море за селянськими бідами, за трагедією 
України степової. [...] Олексій Огульчанський знає море. Мабуть, він 
коло нього виріс3. [...] Отож кому, як не йому, сміливо і прекрасно 
писати про знану й улюблену з дитинства стихію, писати всіма фар-
бами, які відбиваються в повісті, але тло гідне великого слова: море!» 
– писав Григір Михайлович Тютюнник 19 березня 1976 року, рецен-
зуючи рукопис повісті Олексія Огульчанського «Як сплять дельфі-
ни» [23, с. 1].

Насправді дитинство Олексія Огульчанського пройшло в шах-
тарському краї, проте юність і все подальше життя були пов’язані 
з вивченням і збереженням природних скарбів Північного Приа-
зов’я. Від членів родини (під час особистого спілкування) автори цих 
1 Мається на увазі, що О. Огульчанський не виносив «бруд життя» на сторінки своїх творів. 
Деякі літера турні критики йому дорікали, що в його творах немає негативних персонажів, на 
що він відповідав, що немає «важких» дітей, а є такі, до яких дорослі не підібрали ключика, 
не змогли зацікавити чимось корисним.
2 Лукомор’я – від «лука» – «вигин, закрут, дуга» і «мор’я» – «морське узбережжя». У да ному 
контексті мається на увазі «лукомор’я» Північного Приазов’я.
3 Трохи нижче читач дізнається, що в цьому класик дещо помилявся. 
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рядків дізналися, що Олексій Якович народився не в самому місті 
Луганську, як свідчать усі офіційні джерела, а на хуторі під назвою 
«Огульчанський». Цей хутір був заснований під Луганськом бать-
ком і матір’ю письменника Яковом Михайловичем (1883-1979) і Єв-
фросинією Авилівною (1882-1959). Разом з Олексієм росли і вихову-
валися троє його братів: Дмитро, Василь та Іван4.

У 1929 році О. Огульчанський закінчив Луганську трудову шко-
лу. Свою подальшу долю він пов’язав із Бердянськом. Запорізький 
журналіст Іван Якимович Науменко у своїй статті «Шукач скарбів 
При азов’я» підкреслив: «Приїхавши сімнадцятирічним до Бердян-
ська і закін чивши тут педагогічний технікум, а згодом і вчитель-
ський інститут, він стане одним із найшано ваніших його громадян, 
хоч і не посідатиме жодної з високих посад і не матиме престижних 
нагород. Хто він був? Учитель, журналіст, краєзнавець» [3, с. 6].

Навчаючись у Бердянському педагогічному технікумі5, Олексій 
почав редагувати стінгазету «Молодий освітянин», яка завоювала 
прихильність учнів і педа гогів цього закладу. Згодом здібного жур-
наліста-початківця запросили до свого колективу члени місцевої ра-
йонної газети «Більшовицька зірка» (нині «Південна зоря»), де він 
пропрацював із січня 1930 по листопад 1934 року [18]. Він пройшов 
шлях від молодого літературного працівника до відповідального се-
кретаря.

У січні 1932 року в приміщенні редакції цієї газети відбулося 
перше засідання Бердянського літоб’єднання, яке згодом матиме 
назву «Парус». Іні ці атором його створення став прозаїк Дем’ян За-
харович Семенов (30.09.1906 – 12.03.1944) [10]. У 1934 році цей пись-
менник переїхав до Харкова, а його справу продовжив учень і одно-
думець О. Огульчанський [10].

Праця в редакції газети виробила в молодого журналіста потре-
бу постійно перебувати у самому вирі життя. У цей період у Харкові 
журнал «Всесвіт» друкує його перший краєзнавчий нарис (1938). 

Із листопада 1934 року по вересень 1938 року юнак служив в ар-
мії – спочатку бійцем-рядовим, а потім виконував обов’язки писаря 
та бібліоте каря [18]. Під час служби більше року прожив у Ленін-
4 Катерина Борисівна Бондаренко, онука письменника, так згадує про подальші долі братів 
свого діда: «Дід Іван жив у Бердян ську, народився у 1913 році, а помер у квітні 1993 року. 
Дідусь з ним спілкувався і ходив до нього у гості. Дід Василь жив у Керчі, а Дмитро – в 
Євпаторії. Пам’ятаю що дід Дмитро займався фотографією і часто надсилав нам фотокартки» 
[15].
5 Цей заклад із жовтня 1932 року був реорганізований у вчительський, а потім – у педагогіч-
ний ін ститут.
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граді, де зустрів свою майбутню дружину, випускницю харчового 
технікуму Катерину Миколаївну Трухіну6. Доля звела цю пару в кі-
нотеатрі «Барикада». Відповідно до квитків, їхні місця в залі випали 
поруч. Того дня показували кінострічку «Запорожець за Дунаєм».

Онука письменника Катерина Бондаренко в електронному 
листуванні з нами поділилася рядками зі щоденника Катерини Ми-
колаївни, дружини письменника. Вона пише, що це сталося зимової 
сніжної ночі 27 грудня 1937 року, на останньому сеансі, який розпо-
чинався о 23:30. А пішла вона на нього зі своєю найкращою подру-
гою – Ганнусею. Там і познайомилась із сусідом у цивільному одязіч, 
який передусім запитав у неї:

– А Ви з України?
– Нєт, – відповіла дівчина.
– А як же Ви будете тоді дивитися український фільм-оперу? 

Дозвольте бути Вашим перекладачем. [25].
Ось так все і розпочалося. Юнак допоміг милій юній ленінград-

ці подолати деякі мовні труднощі та зрозуміти складні історичні мо-
менти, висвітлені у фільмі. 

Ця зустріч виявилася для обох доленосною. Одружилися моло-
ді люди 06 серпня 1938 року у м. Ленінград. А на 56-річчя спільного 
життя Катерина Миколаївна напише в щоденнику: «И в тот далёкий 
вечер встречи, / в кинотеатре Ленинграда, / зажглись в душе не-
меркнущие свечи / от первого, горящего любовью взгляда» [25].

Після демобілізації Олексій Якович повернувся до Бердянська. 
Навчався і складав іспити на вечірньому відділенні місцевого учи-
тельського інституту. Паралельно з навчанням працював у газеті. 
Напередодні війни з нацистською Німеччиною О. Огульчанський 
отримав диплом викладача історії. Із вересня 1938 року почав пра-
цювати науковим співробітником у Бердянському краєзнавчому му-
зеї, де при його активній участі був створений відділ природи [18]. 
Він на все життя захопився дослідницькою справою і прищепив ін-
терес до неї багатьом своїм вихованцям. 

27 серпня 1939 у молодого подружжя народилася дочка Марина7. 

6 Катерина Миколаївна Трухіна-Огульчанська народилася 28 жовтня 1915 року за старим 
сти лем (за новим стилем – 09 листопада) у с. В.-Яковлевське, Яковлевської волості, Нерех-
тського уїзду Костромської губернії. З 01.08.1949 року по 01.07.1972 р. (до пенсії) лаборант 
бак те ріологічної лабораторії у Бердянській міській санепідемстанції. Померла К. М. Огуль-
чанська 31 січня 2011 року в м. Бердянськ (у віці 95 років), де і похована [15].
7 Марина Олексіївна Бондаренко у 1960 році закінчила Запорізьке медучилище, а в 1970 
році – Одеський державний університет ім. І. Мєчнікова, біологічний факультет, обидва 
заклади закінчила з дипломами з відзнакою. 
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Молода дружина з перших років їх спільного життя взяла на 
свої плечі основний тягар виховання спочатку дочки Марини, а по-
тім і сина Сергія, давши чоловікові можливість повністю присвятити 
себе улюбленій справі. Освічена, інтелігентна, надзвичайно жіноч-
на, вона зуміла створити сприят ливі умови в родині для широкого 
розкриття творчого потенціалу Олексія Яковича як педагога, як до-
слідника і як письменника8. 

У 1940 році О. Огульчанський закінчив Бердянський учитель-
ський інститут. До жовтня 1940 року працював у музеї, а згодом ще 
двічі знову повертався на це місце.

Із жовтня 1940 по жовтень 1941 року працював відповідальним 
секретарем газети «Більшовицька зірка». 

Доля посилала О. Огульчанському цікаві зустрічі, незвичайні 
знахідки, бо він постійно перебував у вирі культурного та наукового 
життя. Як писав редактор Бердянської газети «Південна зоря» фрон-
товик Михайло Федорович Кривошей, у ті часи «його кремезну по-
стать можна побачити і влітку, і взимку десь на близьких і далеких 
околицях Бердянська: біля Берди, на лиманах, у степу, на стрімких 
кручах узбережжя моря. І завжди він не один, його оточують до-
питливі й зацікавлені очі дітей – юних краєзнавців, – яких Олексій 
Якович […] привчає, заохочує до рідної природи, яким він відкриває 
широкий світ незнаного, дивовижного і незрозумілого. Все, що […] 
бачить на власні очі, що він пестить своїми чутливими пальцями, 
потім лягає на сторінки його книжок» [2, c. 4].

Набуті знання О. Огульчанський чверть століття передавав 
юній зміні, керуючи роботою гуртків юних краєзнавців при Бердян-
ському краєзнавчому музеї, а потім – і в міському Будинку піонерів. 
Діяльність гуртківців описував дитячий письменник Богдан Йоси-
пович Чалий: «Разом з Олексієм Яковичем, вірні традиціям Миколи 
Трублаїні, рушають дослідники від села до села, морським узбереж-
У 1976 році в м. Бендери (Молдова) познайомилася з Борисом Олександровичем Бондарен-
ком. У м. Бендери 08.02.1977 вони одружилися, а через рік з чимось подружжя переїхало до 
Бердянська. Марина Олексіївна влаштувалася на роботу, обійнявши посаду лікаря-бактеріо-
лога та завідувача баклабараторією Бердянської портової СЕС. 
25.04.1979 у родині народилася дочка Катерина (у м. Бердянськ). З 1984 по 1986 роки М. О. 
Огульчанська працювала на станції переливання крові м. Бердянськ (завідувачем баклаба-
раторії). З лютого 1986 року родина дочки Огульчанських жила в Енергодарі. З квітня 1986 
року М. О. Огуль¬чанська працювала лікарем-бактеріологом. Померла Марина Олексіївна 
від хвороби 05.07.2007 року (у віці 67 років) в Енергодарі і там же похована [15]. 
Онука Катерина стала юристом і зараз працює помічником судді в Енерго¬дарському місько-
му суді.) [15].
8 К. М. Огульчанська також зробила все можливе для збереження світлої пам’яті чоловіка піс-
ля його смерті, вела щоденник подій у житті родини, записувала до нього свої мудрі думки. 
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жям, пірнають часом у темні крутояри. Гербарії і колекції мінералів, 
цікаві щоденники. Ручаї стежок вливаються в річища дальніх доріг. 
[...] Про юних краєзнавців Приазов’я пишуть газети, лави їхні ро-
стуть разом Із заслуженою славою. Олексій Якович сам очолює ди-
тячі наукові експедиції. Ночі в наметах. Холод і спека, степові бурі, 
зливи. У подоланні труднощів гартувались характери. Народжува-
лись герої майбутніх творів» [13, с. 250].

Як пише О. Огульчанський, в одному з таких походів влітку 
1940 року на крутому азовському березі між селами Луначарським 
(з 03.06.2016 – Азовське) та Обіточним гуртківці побачили кістки уні-
кального палеон тологічного скарбу – одного із небагатьох у світі ви-
явлених і згодом відкопаних скам’янілих скелетів південного слона. 
Історія знахідки кістяка слона лягла в основу сюжету цікавої повісті 
О. Огульчанського «Вітрів Кут» (1959 рік)9. 

Проте, коли почав слабшати пресинг парт-номенклатурної 
машини, про цю знахідку почали спливати інші деталі, про які, на-
певно, письменник тоді не міг сказати. Важливою з них стала роль 
у розкопках кістяка Георгія Васильовича Манохіна10. Його імені в 
повісті ми не зустрічаємо, бо на згадування про нього радянський 
режим наклав заборону і лише в 1982 році запорізький журналіст 
Володимир Павлович Супруненко уперше напише про нього у на-
рисі «Слон із Приазов’я». 

Напередодні нападу Німеччини на СРСР розкопки кістяка 
були розпочаті вітчизняними науковцями на чолі із завідувачем 
природо знавчо-історичним відділенням Бердянського крає знавчого 
музею Г. Мано хіним. Але завершити розкопки цей учений зміг уже 
під час нацистської окупації Бердянська за допомогою військових 
спецбатальйону на чолі із зондерфюрером Каспарі, бо німці заці-
кавились унікальною знахідкою [1, с. 181]. Кістяк південного слона 
вивезли до Берліна. 

Після перемоги над нацистами кістяк опинився в Ленінграді 
у Зоологічному музеї, де перебуває і зараз. Як зазначають бердян-
9 Про цю знахідку і пригоди-«поневіряння» південного слона пише і такий учений зі світо-
вим іменем як Євген Федорович Шнюков – академік, доктор геолого-мінералогічних наук 
(див. його книгу «Сокровища и загадки». – Київ, 1996. – Розділ: Путешествие южного слона 
– С. 51-60).
10 Георгій Васильович Манохин (на жаль, не відомі ані дата його народження, ані смерті – 
його життя закінчилося в сталінських застінках десь у 1945-1946 рр.) – учений-пале он то лог, 
закінчив природничі факультети Санкт-Петербурзького університету і Сорбонни, учасник 
двох кругосвітніх експеди цій, знав де кілька мов. Переїхав із сім’єю до Бердянська з Ленін-
града десь у 1927 або 1928 рр., сподіваю чись, що тут матиме більш спокійне від політики 
життя.
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ський археолог Валентина Анатоліївна Папанова і краєзнавець Єв-
геній Сергі йович Дєнісов, скелет Archidiskodon meridionalis11 «різко 
виділяється серед інших експонатів, він майже досягає стелі (у «хо-
лці» 4,3 м), має масивні бивні, правий – наполовину обламаний. І до 
сьогодення, він найбільший за розмірами серед усіх відомих нині» 
[1, с. 182-183].

Під час війни Олексій Якович просився на фронт, але отримав 
завдання зосередитися на газеті. Кілька місяців до окупації Бердян-
ська кожен номер газети створювався лише руками О. Огульчан-
ського і редактора. 7 жовтня 1941 року був підготовлений до друку 
черговий номер, але він так і не вийшов, бо того дня ворог окупував 
Бердянськ. 

На все життя вкарбувалися в пам’ять ті два роки випробувань 
і страждань в окупації. Дружина з донькою були в евакуації – всти-
гли виїхати разом із медиками. А Олексій Якович працював до ос-
таннього над газетою, і коли ворог прийшов у Бердянськ, було вже 
пізно кудись їхати. Із жовтня 1941 по вересень 1943 перебував в оку-
пації в с. Миколаївці Бердянського району.

Коли Запорізьку область звільнили від загарбників, О. Огульчан-
ського було призначено директором середньої школи села Осипен-
ко Бердянського району, яку він очолював із вересня 1943 до жовтня 
1944 року [18]. Потім йому дали відповідальне завдання: розшукати 
в зруйнованій країні з понівеченими шляхами експонати міського 
музею. Через зруйновані залізнич ні станції, спалені ворогом міста і 
села він привіз до Бердянська не лише спеціальний вагон зі знайде-
ними цінними експонатами, але й врятований міський архів. 

Як згадувала дружина, він повернув ся з важкої подорожі вкрай 
виснаженим, але задоволеним тим, що здійснив майже неможливе. 
Не кожне місто в Україні може похвалитися, що зберегло свої дово-
єнні архіви. Бердянці ж мають завдячувати цим післявоєнному по-
двигу свого самовідданого земляка.

Із жовтня 1944 по лютий 1950 року О. Огульчанський працю-
вав старшим науковим співробітником Бердянського краєзнавчого 
музею, плідно поєднуючи дослідницьку роботу з педагогічною [18]. 
Із січня 1950 по вересень 1952 року працював старшим лаборантом 
Осипенківського (Бердянського)12 учительського інституту [18].

11 Archidiskodon meridionalis – латинська назва Південного слона, якого деякі вчені-палеонто-
логи ще називають Південним мамонтом (або мамутом).
12 У період з 1939 по 1958 рік Бердянськ називався містом Осипенко на честь Героя Радянсь-
кого Союзу льотчиці Поліни Денисівни Осипенко (25.08.1907 – 11.05.1939).
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11 квітня 1954 року у подружжя народився син Сергій13. 
Після роботи в інституті О. Огульчанський повернувся працю-

вати в краєзнавчий музей на ту ж саму посаду, де перебував по лю-
тий 1964 року [18]. А з лютого 1964 по липень 1973, до самого виходу 
на заслужений відпочинок, він керував гуртком юних туристів-кра-
єзнавців Палацу піонерів м. Бердянська [18].

Із листа доньки письменника Марини Олексіївни від 14.01.2005 
читаємо: «У складні післявоєнні роки, коли багато дітей залиши лося 
без батьків, їм потрібен був чоловік, який би зрозумів і зацікавив їх. 
Олексій Якович з радістю брав таких дітей у гурток, допомагав їм 
знайти себе й реалізувати власні здібності. Діти тяглися до нього, 
багато їх приходило до нас додому. Ось ця праця й послужила по-
чатком його повістей для дітей. Перший напівдокументальний твір 
є «Записки краєзнавця». Тут усі прізвища й імена героїв справжні. 
Обставини й події теж не вигадані» [19, с. 2]. 

Автор зазначив, що гуртківців було 31 чоловік. Наведемо іме-
на 17-ти юних дослідників із нарису «Записки краєзнавця», дії яких 
він змальовує (можливо, хтось із сучасних дітей упізнає в цих іменах 
своїх бабусь і дідусів): Анатолій Кравцов, Валентин Дейнега (6 кл., 
15-а шк.), Валерій Умников, Василь Чередниченко, Віктор Баздирьов 
(6 кл., 9 шк. завгосп гуртка), Володимир Іванов, Геннадій Гуміро, Єв-
ген Пухляков (5 кл., 10 шк.), Іван Денисюк, Ірина Федорець, Левко 
Скориков (7 кл., 2 шк.), Марина Сватенко, Микола Воробйов, Ната-
ша Соколова (7 кл., 3 шк.), Степан Лапідус (6 кл., 1 шк.), Тимофій 
Зборащенко (7 кл., 2 шк.), Юрій Волков. 

Окрім постаті керівника гуртка письменник наводить імена до-
рослих бердянців: учителів біології – 1-ї школи – Євгенія Микола-
ївна Кругликова, 2-ї – Софія Семенівна Коломієць і 10-ї – Юрій Іва-
нович Штань, голова міського Добровільного товариства мисливців 
13 Сергій Олексійович Огульчанський відвідував гурток, якій вів його батько, а також гур-
ток, де грав на духових інструментах. У 1971 році закінчив Бердянську СШ № 1. У 1971-1974 
роках навчався у Білгород-Дністровському морському рибопромисловому технікумі. Отримав 
розподіл на Далекий Схід. Під час перебування в Бердянську у відпустці у 1975 році він познай-
омився з киянкою Людмилою, студенткою Бердянського педінституту, незабаром одружився. 
[16]. Молода родина жила разом з батьками Людмили в Києві. Завдяки природному таланту і 
хисту до творчості, в Києві його прий няли на кіностудію науково-популярних фільмів, де пра-
цював над звуковим оформленням фільмів. Там він познайомився і спілкувався з багатьма ві-
домими людьми. Разом зі знімальною групою об’їздив майже весь Радянський Союз [16]. Коли 
народився син Олексій, пішов працювати настройщиком на секретний військовий завод, де в 
якості «ширпотребу» випускали і відомі в СРСР магні тофони «Маяк». Надалі сімейне життя 
не склалося. Сергій Олексійович розлучився й по вернувся до Бердянська. Працював за фахом 
на рибокомбінаті – НПО «Північазрибпром», а з початком «перебудови» довелося попрацювати 
ще і в інших місцях. Помер 10.04.2008 у Бердянську, де і похований поруч зі своєю мамою [16].
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і рибалок Іван Кузьмич, сторож виноградників Федір Васильович 
Дейнега, доглядач заповідника риби на нересті Василь Микитович, 
сторож «воріт у море» для мальків риби Іван Якович, Іван Охапков 
із Рязані (фронтовий друг Івана Яковича) і його внук погонич Фе-
дір, доцент педінституту Володимир Пилипович Портянко, учи-
тель-пенсіонер Андрій Семенович Костюченко.

Як зазначає у приватному листуванні Олексій Федосійович Су-
хий, друг Сергія Огульчанського, «Сім’я Огульчанських жила дуже 
скромно. Багато років вони мешкали у «жилкопівській» комунал ці 
на вул. Дюміна, 47, де не було елементарних зручностей, загальний 
двір». Проте «через притаманну сім’ї Огульчанських скромність, 
ніхто й ніколи не чув від них якихось скарг на життя чи прохань 
допомоги» [16]. 

Лише в жовтні 1971 року місце проживання помінялося на нову 
трикімнатну квартиру по вул. Піонерській, 65.

Усі свої післявоєнні роки, понад службові обов’язки, Олексій 
Якович присвятив активному дослідженню природних багатств і 
культурних надбань Північного Приазов’я, був лектором товари-
ства «Знання», членом президій міського товариства охорони при-
роди (а з 07 квітня 1970 року – почесний член українського товари-
ства охорони природи) і Бердянського відділення Географічного 
товариства СРСР [14].

Після свого дебюту в журналі «Всесвіт» 1932 року він часто ви-
ступав у пресі. Але перша книжка – нарис «Записки краєзнавця» 
– вийшла у світ тільки в 1955-му році. Чому так? Свою версію від-
повіді дає О. Сухий: «Пояснення лежить на поверхні: Олексій Яко-
вич ніколи не був у лавах комуністів. […] Коли йому пропонували 
вступити в партію, він відповідав в обличчя прямо і чесно: «Просто 
не хочу». А без партії […] широкий шлях закритий» [16]. До того ж 
краєзнавець часто виступав проти браконьєрства в заказниках пред-
ставників партійної верхівки, за що зазнавали немало утисків як сам 
письменник, так і члени його родини [16].

Олексій Якович передавав свій досвід юному поколінню не 
лише на заняттях гуртка, а й через пізнавальні пригодницькі пові-
сті та оповідання, які не висвітлюються в скупих записах трудової 
книжки. 26 січня 1967 року О. Огульчанський був прийнятий до 
Спілки письменників України. Суттєву допомогу при цьому надала 
його землячка, уродженка села Новотроїцьке Віра Михайлівна Єні-
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на14 – член Спілки письменників, перекладачка і художниця, ілю-
стратор багатьох видань. 

З-під пера Олексія Яковича з’явилися більше 10 зразків пригод-
ницько-шкільної, анімалістичної прози: нарис «Юні слідопити» 
(1958), повісті «Вітрів Кут» (1959), «Пленники Леванта» (1960), «Та-
ємниця Сухої балки» (1961), «У нетрях Джубаю» (1964), «Острів Срі-
блястих чайок» (1962), «Країна інкурів» та «Як ми шукали скарб» 
(1971), «Бухта солодкого коріння» (1973), «Як сплять дельфіни» 
(1979), «Знахідка на все життя» (1982).

У книзі «Веселка. Антологія української літератури для дітей у 
3 томах. – Т. 3» (1985) було опубліковане оповідання «Капітанський 
кашкет» [5, с. 675]. В альманасі «Хортиця» побачило світ оповідання 
«Морячок». За збірку оповідань15 «У нетрях Джубаю» у 1989-му році 
О. Огульчанський був нагороджений Запорізькою обласною літера-
турною премією імені Василя Лісняка. 

Письменник створив також кіносценарій телефільму «Билиці 
Азов ського моря» (1975) та книгу-путівник «Северное Приазовье» 
(1976) (у співавторстві з Михайлом Кривошеєм та Анатолієм Іван-
ченком). У 1977 році побачив світ краєзнавчий нарис «По морю 
Азовському», написаний у співавторстві з Віктором Михайличен-
ком. Друкувався О. Огульчанський і в колективних збірках письмен-
ників Запорізького краю.

Перебуваючи вже на пенсії, Олексій Якович продовжував ве-
сти активне життя, проводив зустрічі з людьми, не переставав пи-
сати. Як пише науковець Тетяна Григорівна Шаповалова16, пенсіо-
нер О. Огульчанський часто заходив на Станцію юних натуралістів 
і «просто так», і «коли запрошували на зустрічі з гуртківцями. Він 
завжди приходив зі своїм знаменитим портфелем, як у Михайла 
Жванецького, діставав звідти дуже цікаві речі і розповідав про древ-

14 Віра Михайлівна Єніна (2 травня 1906, с. Новотроїцьке, Бердянський р-н – 26.11.1977, 
Київ) – педагог, медсестра під час Другої світової війни, письменниця, художниця, пере-
кладач, ілюстратор, альпіністка, збирач колекції самоцвітів. Як письменниця представляла 
Україну в Англії, Франції, Індії. Дружина відомого письменника Миколи Спиридоновича 
Шеремети.
15 Дозволимо собі зауважити, що точніше було б назвати це видання збіркою повістей
16 Тетяна Григорівна Шаповалова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного 
виховання БДПУ З 1982 по 1985 рік керувала учнівською науковою спільнотою «Наука» при 
БСЮН (Бердянської станції юних натуралістів). У 1985-1987 роках – молодший науковий 
співробітник Бердянського відділення Азовського науково-дослідного інституту рибного 
господарства (БВ АзНДІРГ). З 1987 року перебувала головою Бердянської міської організації 
Українського товариства охорони природи, з 1994 року працює в Бердянському ДПУ [17].
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ні стріли і шкребки, зроблені з кремнію, залишки кісток південного 
слона. Розповідач він був від Бога» [17].

Т. Шаповалова досить часто радилася з ним стосовно роботи 
гуртка, вони спільно відшукували актуальні теми для багатьох ці-
кавих наукових робіт. «Ми виїжджали з ним і вихованцями на водо-
сховище до Берди, вивчали схили берегів» [17].

Коли Т. Шаповалова працювала у БВ АзНДІРГ і більшу частина 
часу науковці перебували на Пересипу в Кирилівці, де розташову-
валася лабораторія по вирощуванню піленгаса, то туди приїздив і 
О. Огульчанський. Не зважаючи на вже солідний вік, краєзнавець 
залишався вірним собі, «з великим інтересом розглядав садки для 
вирощування піленгаса, цікавився всім процесом від запліднення до 
появи малька» [17].

Продовжилася співпраця Т. Шаповалової з краєзнавцем і в той 
період, коли вона працювала природоохоронцем. Як вона зізнаєть-
ся, «завдяки йому, Володимирові Пилиповичу Портянку17 і Леоні-
дові Григоровичу Соколу18 я  [...] закохалася в Бердянський край і 
Північне Приазов’я. Часто організовувалися поїздки по заповідних 
територіях Бердянського краю для дітей, студентів і дорослих зем-
ляків-любителів природи. Окрім пізнавальних поїздок, ми виїжджа-
ли з трійцею «аксакалів» (О. Огульчанський, В. Портянко, Л. Сокол) 
з метою вивчення нових об’єктів заповідання» [17].

Т. Шаповалова згадує: «Ми з Олексієм Яковичем обходили ба-
гато. Усі Макорти [...]. Багато разів були на Далекій косі, на «оголов-
ку». Там ще знаходилася база Клубу юних моряків, в якій працював 
охоронцем наш громадський діяч Олександр Іванович Москаленко. 
Його предки першими освоювали Далеку косу, притягли човни во-
локом аж із самої Волги і оселилися на косі на початку 19 століття. 
17 Володимир Пилипович Портянко (23.12.1911, с. Романівка на Кіровоградщині – 
05.02.1990, Бердянськ) – відомий не тільки в нашій Батьківщині, але і в наукових колах 
США, Франції, Бразилії та інших країнах. Доктор біологічних наук, який жив і працював у 
Бердянську (у педінституті) з 1939 по 1953, а потім із 1960 до переходу за вічну межу. До-
сліджував кукурудзу, виводив її нові гібриди, а водночас був видатним краєзнавцем. Він був 
фундатором суспільного природоохоронного руху в Бердянську, являвся головою Бердянсь-
кого відділу Географічного товариства СРСР, очолював секцію природи Ради краєзнавчого 
музею, був активним членом Українського товариства охорони природи.
18 Леонід Григорович Сокол (народився 25 травня 1918, а дати смерті поки що не відома; 
прожив 83 чи 86 років) – працював інженером на заводі «Дормаш», багато подорожував по 
всьому СРСР як турист, альпініст, натураліст разом зі своєю дружиною Марією Яківною. 
Фотографував світ природи, робив слайди на різну тематику, демонстрував їх під час лекцій 
та уроків, з якими виступав перед слухачами різного віку. Був гостем тележурналу для дітей 
«Веселка», який вела на «Бриз-ТВ» диктор Ольга Ковтун (згодом Будугай). Останні його 
дослідження – це царина рослинного світу нашого краю, у т. ч. – і червонокнижні рослини. 
Л. Сокол останні роки життя мешкав у Маріуполі, проте сильно тужив за Бердянськом.
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Ходив з нами і Юрій Тимофійович Нароха, колишній вихованець 
О. Огульчанського» [17].

Остання повість письменника – «Степова принцеса» – плану-
валася до виходу у світ і була набрана у видавництві «Веселка», але 
через важку економічну ситуацію в Україні так і не побачила чита-
ча. Цей сумний факт, як стверджувала К. Огульчанська, морально 
підірвав письмен ника і значно вкоротив його земний шлях. Приєм-
но, що наші земляки-журналісти в рік 105-річчя з дня народження 
письменника виступили із пропозицією надрукувати цю повість у 
Бердянську. Велика шана їм за це. 

Помер О. Огульчанський 13 серпня 1996 року в Бердянську, 
де його і поховано. Дружина письменника згадувала, що до вікон 
квартири родини Огульчанських на вулиці Піонерській ще рівно 
рік прилітало багато пташок, яких за життя орнітолог19 з любов’ю 
підгодовував. Коли ж виповнився рік від дня його переходу за вічну 
межу, пташки вже перестали прилітати: напевно, його дух уже пі-
шов у більш високі виміри. 

Своїм учням-гуртківцям та юним читачам він прищеплював, за 
його висловом, «бацилу непосидючості й дослідництва». Ці занят-
тя залишили глибокий слід у душах дуже великої кількості гурт-
ківців. Не випадково деякі з них пов’язали своє життя з вивченням 
та збереженням природних скарбів Приазов’я. Серед них – дослід-
ник світового океану, старший науковий співробітник Бердянсько-
го відді лення Південного науково-дослідного інституту рибного 
господарства (БВ АзНДІРГ) іхтіолог В’ячеслав Степанович Мірош-
ников20. А Юрій Тимофійович Нароха, ставши прекрасним натура-
19 Орнітологія (від грец. ornis, род. відм. ornithos – «птах» + «логія» – «наука, вчення») – 
розділ зоології, що вивчає птахів.
20 В’ячеслав Степанович Мірошников (31.01.1942, Бердянськ – 07.11.2009, Бердянськ) у 
червні 1968 р. закінчив Одеський державний університет ім. Мечникова за спеціальністю 
«Біологія». Із серпня 1968 р. по квітень 1980 р. – науковець у Південному науково-дослідно-
му інституті рибного господарства та океанографії – (ПівденНДІРО, тоді – АзЧорНДІРО). 
Він узяв участь у кількох океанографічних експедиціях СРСР, досліджував біологічне різно-
маніття тваринного світу Індійського океану та морської зони Антарктики. У 1980-1983 рр. 
– іхтіолог Кримчорриби, у 1983-1985 рр. – іхтіолог морської спеціалізованої інспекції рибо-
охорони по Азовському морю. Протягом 1985-2008 рр. – науковець Інституту рибного госпо-
дарства та екології моря (ІРЕМ, тоді – АзНДІРГ). Одним із головних напрямів діяльності В. 
С. Мірошникова в ньому було розроблення (разом із Леонідом Владиславовичем Ізергіним) 
новітніх конструкцій штучних рифів, які використовуються в Азовському морі як нерестови-
ща для бичків і субстрат для молюсків. За його участі створено унікальний «Альбом модулів 
штучних рифів», який і зараз є настільною книгою для тих, хто працює над відновленням 
екосистеми Азовського моря. З 1990 р. В. С. Мірошников був активним діячем та лектором 
Бердянського Товариства охорони природи. Нерідко у місцевій та республіканській пресі 
піднімав питання, присвячені різноманітним проблемам Азовського моря. В. С. Мірошников 
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лістом, багато років керував гуртком краєзнавців у Бердянському 
Центрі дитячо-юнацької творчості – тим самим гуртком, про який 
по-батьківськи піклувався раніше його наставник. 

Напередодні свого 60-річчя Олексій Якович ділився думками 
з читачами газети «Запорізька правда»: «Незнайомі люди, буває, 
зустрівши мене десь за містом, коли я йду з юрбою дітей, скруш-
но хитають головами, мовляв: людина вже в літах, а компанію собі 
знайшов дитячу. «Звісно, – думає хтось, – старе, що мале...» А мені 
хочеться, щоб із дітей більше виростало Мірошникових – таких, які 
безмежно люблять природу, рідну землю, які збагачуватимуть і при-
крашатимуть життя на землі» [7, с. 3].

До останніх літ краєзнавець любив піші екскурсії містом, сте-
пом, берегами рідного Азова. Багато років поспіль він ділився набу-
тими різнобічними знаннями із земляками різного віку і як лектор 
Товариства «Знання». О. Огульчанський залишився справді моло-
дим духом у пам’яті багатьох людей, з якими його звела доля. А в 
своїй художній прозі митець не лише змальовував скарби Приазов’я, 
передавав нащадкам «ключі від моря», а й готував їх до напруженої 
праці над дослідженням природи, вирішенням екологічних та мо-
рально-етичних проблем.

Археологічна діяльність Олексія Огульчанського

Треба наголосити, що діяльність Олексія Яковича була багато-
гранна, він був справжнім краєзнавцем з великої літери. У коло його 
інтересів входили і мінеральний, і рослинний, і тваринний світи (усі 
комахи, птахи, риби, ссавці) Північного Приазов’я, а також сторінки 
історії цього краю. Він залишив свій слід і в археологічних студіях 
нашого Лукомор’я. Про це хочеться сказати окремо, скориставшись 
книгою «Нариси з історії та археології Бердянського краю» [9].

У червні 1938 року поблизу с. Орловка О. Огульчанський роз-
копав зруйнований курган ямної культури доби ранньої бронзи [9, 
с. 67]. Того ж літа біля річки Берда навпроти Косолапової балки (не-

був також відомим художником (створив перший ескіз пам’ятника бичкові-годувальникові, 
ідею встановлення якого висловив ще початку 1980-х років) та майстром-таксидермістом, 
допомагав створювати музеї іхтіофауни Світового океану в ПівденНДІРО та ІРЕМ. Його 
роботи можна зустріти в музеях багатьох міст і в приватних колекціях. Результати його діяль-
ності було відображено в авторських патентах і свідоцтвах, у десятках наукових публікацій, 
чисельних фото [За даними «Энциклопедии Бердянска» (Т. 2, С. 102-103) і бердянських 
іхтіологів Костянтина Володимировича Дем’яненка та його колег з ІРЕМ]. 
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далеко від с. Миколаївка) відкрив неолітичну стоянку, яку досліджу-
вав 6 років [9, с. 67]. 

У 1946 року він провів розкопки 5 об’єктів Бердянського (тоді 
Осипенківського), Андріївського, Приазовського та Приморських 
районів. Про них він подав звіт до Інституту археології [9, с. 68-69]. 
У 1950 році у журналі «Археологія» вийшла стаття «Археологічні 
пам’ятки Північного Приазов’я», в якій він подав увесь матеріал сво-
їх досліджень з 1938 по 1948 роки [9, с. 69]. 

У 1950-54 роках він продовжує вести розкопки у різних місцях 
Бердянського району. 1959 року археологічна експедиція БКМ – 
Бердянського краєзнавчого музею на Обіточній косі розкопала кур-
гани № 1 та Хрестовий поблизу м. Приморськ (тоді – Ногайськ) [9, 
с. 71]. На жаль, відомості про дослідження Олексія Яковича 1955-1958 
та 1960-1968 років не збереглися [9, с. 71].

З квітня по жовтень 1969 року очолив археологічну розвідку 
БКМ, яка виявила, розкопала та дослідила три зруйнованих кургани 
доби бронзи – поблизу с. Старопетрівка (квітень), с. Осипенко (чер-
вень) і с. Дмитрівка (жовтень) [9, с. 71]. У 1970 році О. Огульчанський 
розкопав курган ямної культури поблизу с. Маринівки [9, с. 72-73]. 

А 6 липня 1971 року експедиція БКМ у складі Олексія Огульчан-
ського, Олександра Микитовича Калініченка та Таміли Сергіївни 
Міщенко розпочали розкопки кургану поблизу с. Нововасилівки 
– кургану, який згодом стане найбільш «резонансним» у нашому 
районі. Ця експедиція була організована на піку гучних відкриттів 
скіфського золота21 через активне наполягання О. Огульчанського. 
Розкопки тривали до 1 вересня. Але, як зазначає відомий скіфолог 
професор В’ячеслав Юрійович Мурзін, «ініціатор розкопок не мав 
відповідного організаційного та наукового досвіду дослідження ве-
ликих курганів, тому експедиція залишила лише спотворений на-
сип кургану, що сягав у висоту 8 м22» [9, с. 74-75].

21 Як зазначає бердянський журналіст і археолог-аматор Андрій Віталійович Токовенко, друга 
половина 1960-тих – початок 1980-тих років «у нашій країні була ознаменована справжнім 
археологічним бумом. На той час на півдні України активно будувалися іригаційні системи. 
Попередньо мали були досліджені степові кургани, причому не тільки в зоні магістральних 
каналів, а й на всіх полях, які підлягали зрошенню.  Розкопували [...] і кургани епохи бронзи, 
і скіфські» У 1971 році в кургані Товста Могила на околиці Орджонікідзе знайшли золоту 
пектораль. Це стало подією світового масштабу» (переклад з російської А. Б. і О.Б.) [11].
22 За словами А.Токовенка, «на той час висота кургану сягала 8,4 м, а діаметр – 70 м. Бердян-
ський курган – найбільший із розкопаних у Північному Приазов’ї. [...] Карти ХІХ ст. зберігали 
його ногайську назву – Мізарлі-Тюбе («кладовище на пагорбі», «священна усипальня»). Пізні-
ше у насипу кургану і навколо нього було знайдено багато [...] поховань. Протягом двох тисяч 
років курган залишався священним місцем для різних народів, які населяли наш край» [11].
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Герої книг О.Я.Огульчанського – гуртківці-краєзнавці (фото з фондів БКМ)

Вихованці О.Я.Огульчанського. Другий праворуч – В.С.Мірошников – майбутній 
іхтіолог, дослідник світового океану (фото з фондів БКМ)
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У грудні 1971 року до БКМ приїхав археолог Віталій Васильо-
вич Отрощенко, який обстежив курган і ознайомився з польовою 
документацією. В акті він написав: «Жоден зі співробітників, які ке-
рували розкопками, не знайомий із сучасною методикою розкопок 
курганів. Робота велася від випадку до випадку через брак техніки й 
робочої сили» [9, с. 75]. 

Після цього О. Огульчанський більше вже ніколи не копав. 
Його внесок у «дослідження археологічних пам’яток нашого краю 
неоднозначний. З одного боку, він відкрив і дослідив п’ять стоянок 
доби неоліту та три поселення доби бронзи, розкопав п’ять курганів 
доби бронзи. З іншого, до ІА АН УРСР він надав поверхові звіти»  
[9, с. 75].

Але невдача, яка спіткала наших земляків у 1971 році, мала своє 
продовження із більш щасливим кінцем. 1977 року ІА АН УРСР та 
Українське товариство охорони пам’яток історії та культури орга-
нізували Приазовську експедицію, очолену Миколою Миколайови-
чем Чередниченком. Його заступником був вищезгаданий скіфолог 
В. Мурзін. Через складні геологічні умови роботи тривали безпе-
рервно рік і два місяці23. 

Зараз увесь науковий світ знає цей курган як царський Бердян-
ський кінця V – початку IV ст. до н. е. Глибина центральної могили, 
в якій був похований скіфській «цар», становила 15 м. До цього часу 
це найглибша з усіх досліджених скіфських гробниць. [12]. Курган 
був пограбований у давнину, проте все одно в ньому було знайдено 
понад три тисячі золотих виробів, велика кількість наступальної і 
захисної скіфської зброї, цінна грецька кераміка тощо... 

Сьогодні переважну кількість знахідок з Бердянського кургану 
можна побачити у Києві – в Музеї історичних коштовностей та в му-
зеї Інституту археології НАНУ. У Бердянську ці речі виставлялися 
лише раз – у 1978 році в БКМ, коли на кургані ще тривали розкопки. 
Виставка викликала справжній фурор [12]. Так чи інакше, а праг-
нення та зусилля О. Огульчанського дослідити той великий курган 
були не марними. 

23 Випадок безпрецедентний у вітчизняній археології [11].
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Майстерне використання О. Огульчанським 
наукових знань для змалювання багатства  

і краси природи рідного краю

Активна дослідницька праця О. Огульчанського давала сюже-
ти для його пригодницьких повістей. Його твори знайомлять юних 
читачів з природними багатствами і культурними досягненнями 
нашого краю. Їх правдивість і переконливість зумовлена цікавим 
фактичним матеріалом, документальною основою. Наприклад, 
прототипом образу наукового співробітника БКМ Ростислава Ан-
дрійовича з повісті «Вітрів Кут» став бердянський дослідник, колега 
автора Ростислав Андрійович Костюченко.

У 1959 році письменник у листі до редакції Дитвидаву, що був 
надісланий разом з рукописом нового твору, зауважив: «В основу 
повісті «Таємниця Сухої балки» покладено історичні документи, ар-
хеологічні знахідки і легенди, популярні в Приазов’ї. Окремі персо-
нажі повісті взяті з життя. Так, літописець дід Баляба жив у селищі 
Куликова балка на березі Азовського моря, його літопис, над яким 
він працював більше, ніж півстоліття, використовується вченими 
Ленінграда, Севастополя, Харкова» [20].

Особливо старанно О. Огульчанський намагався дотримувати-
ся точності у висвітленні матеріалу нарисів. Так, у рецензії на його 
рукопис «Юні слідопити» видатного орнітолога, кандидата біоло-
гічних наук Олек сандра Богдановича Кістяківського (1904-1983) від 
25.06.1967 підкрес лю ється, що «всі нариси написані з великою май-
стерністю. Вони будуть читатися з інтересом навіть дорослими, не 
кажучи вже про дітей. Мова відрізняється правильністю, жвавістю 
і, разом з тим, чіткістю. Наукова точність викладених фактів бездо-
ганна» [22].

Активно допомагали в науково-популяризаторській роботі 
бердянських дослідників видатний зоолог, палеонтолог і теріолог24 
академік Іван Григорович Підоплічко (1905-1975), знаний археолог, 
доктор історичних наук Михайло Якович Рудинський (1887-1958) та 
інші. Багато знань і вмінь перейняв О. Огульчанський від науковця 
БКМ Георгія Васильовича Манохіна, а також від інших досвідчених 
краєзнавців.

24 Теріоло́гія (від. грец. θηρίον «звір» + «логія» – «наука») – галузь (розділ) біології, що зай-
мається вивчанням ссавців.
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Олексій Якович володів багатим фактичним матеріалом з орні-
тології, історії, археології, геології, мінералогії, фенології25, ботані-
ки, зоології, океанології, іхтіології, таксидермії26, екології. Як зазна-
чає його донька Марина Олексіївна Огульчанська, «маючи освіту 
історика, він самостійно вивчив латину. Перечитав масу літератури, 
довідників, наукових статей… Не було такої травинки чи маленько-
го жучка, якогось морського мешканця, щоб їх не знав Олексій Яко-
вич» [19, с. 3]. 

У 1957 році польський ентомолог Мечислав Вегржецький звер-
нувся до бердянського дослідника з проханням надіслати йому 
зразки особин при азовського жука-листоїда, необхідних йому для 
наукових досліджень. На цей лист О. Огульчанський відповів, що 
ентомологія не є його фахом, але він разом з гуртківцями збере не-
обхідний матеріал. Обіцянка була виконана, а незабаром бердянці 
отримали подяку від польського вченого за цінну посилку з жуками. 
Такий лист зберігається в рукописних матеріалах Бердянської місь-
кої дитячої бібліотеки.

Проте найбільше О. Огульчанського цікавила орнітологія. 
Через його руки пройшло багато пернатих, що були окільцьова-
ні в Німеччині, Фінляндії, Швеції, Японії. У 1953 році на острові 
Гельгольм у Балтійському морі була окільцьована чайка-клуша, 
яка згодом потрапила до Олексія Яковича. Він одразу повідомив 
про цю знахідку свого стокгольмського колегу професора Ренда-
ля. Шведський учений сердечно подякував йому за цінне пові-
домлення.

Про те, що О. Огульчанський був азартним вудкарем і мис-
ливцем, знали не тільки рідні й друзі письменника. Гуморист Воло-
димир Аврамович Чубенко побажав йому з нагоди 60-річчя: «Щоб 
писалось Вам, творилось, / Аж шумів, як кажуть, гай. / І бичечки 
щоб ловились, / Та такі, хоч запрягай!» [24]. А ще природознавці 
Запорізького краю про нього писали так:

25 Феноло́гія – розділ біології, що вивчає періодичні явища, які відбуваються в рослин¬ному 
й тваринному світі у зв’язку зі змінами пір року (строки цвітіння рослин, прильоту й відльо-
ту птахів і т. ін.).
26 Таксидермі́я – 1) наука про способи опрацювання шкурок, виготовлення чучел та інших 
зоологічних матеріалів за допомогою різних хімікатів; 2) виготовлення чучел тварин. Не 
плутати (!) із «токсидермією» – захворюванням шкіри, яке виникає внаслідок алергіч¬ної або 
токсичної дії хімічних речовин або харчових продуктів, що потрапили в організм.
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…И пускай не создают
Огульчанскому уют.
Дай ему рюкзак и палку –
Он пойдёт в любую балку,
У палатки, у костра
Просидит он до утра.
И расскажет сто историй
Про ногайцев и поморов,
И про ветер, и про ливни,
И про мамонтовы бивни.
А потом расскажет что-то
Про косулю и енота,
И про травы, и про реки,
Как и где селились греки,
Как в костёр сложить дрова
И про тюркские слова. […] 
В общем, всё ему знакомо,
Он в степи, как будто дома.
Приазовские поля –
Огульчанская земля. […]
В человеке этом скромном
Заключён весь мир огромный. [26]

О. Огульчанському була притаманна особлива любов до всього 
живого: до неозорих просторів Азовського моря й таврійських сте-
пів. Донька краєзнавця звертає увагу й на його захоплення образот-
ворчим мистецтвом: «Олексій Якович прекрасно малював. У моєму 
дитинстві, коли майже не було дитячих книг, він малював мені цілі 
казки олівцем. А потім прекрасно малював олійними фарбами і це 
йому дуже подобалося» [19]. Напевно, через любов до живопису 
проза О. Огульчанського є такою графічною. Автор ледь не на кож-
ній сторінці своєї прози дає багатий матеріал художнику-ілюстрато-
ру. Море він зображав не тільки в штиль чи гарну погоду, він любив 
його різним. Степи, лимани теж змальовані ним у різні пори року. 
Цим він виховував у читачів таку рису, як спостережливість.

Пізнавальність прози О. Огульчанського важко переоцінити. 
Творами цього письменника зачитуються юні і дорослі шануваль-
ники анімалістики. Про це свідчать листи авторові від читачів різ-
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О. Я. Огульчанський біля кургану (фото з фондів БКМ)

Дослідники Північного Приазов’я – О.Я.Огульчанський і В.П.Портянко, 1977 р. 
(фото з фондів БКМ)
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ного віку. Одного разу до нього завітав сталевар Маріупольського 
заводу «Азовсталь» Віктор Якович Клеймований і подарував йому 
чудовий спінінг, який робітники заводу гуртом викували з титану 
в подяку авторові за повість «Як сплять дельфіни», читання якої під 
час обідніх перерв захопило їх. 

Ідея цього та багатьох інших пригодницьких творів може бути 
розкрита словами самого прозаїка про головну мету його роботи з 
підростаючим поколінням: «Опинившись з дітьми десь за містом – у 
степу, в очеретяних хащах чи на березі степової річки, я насамперед 
навчаю своїх вихованців розуміти, що природа: рослини, тварини 
тощо, – не якесь хаотичне нагромадження, а розумне угруповання, 
де існують свої закони. І якщо якийсь із компонентів цього угрупо-
вання знищити, то й трапиться те, що буває з годинником, коли з 
його механізму витягти якесь коліщатко» [7, с. 3].

Автор не лише описав багатство й красу Приазов’я, але й під-
няв ряд важливих екологічних проблем, які з часом набули особли-
вої гостроти: збереження природних ресурсів Азовського моря і ро-
дючості українських степів. Природничі повісті О. Огульчанського 
можуть служити джерелом знань з багатьох наук, якими займався 
сам автор. На нашу думку, ці твори доцільно вивчати не лише на 
уроках літератури в навчальних закладах, а й на заняттях з природо-
знавства, екології, географії, історії, народознавства тощо.

Тема праці у прозі Олексія Огульчанського:  
змалювання буднів трудівників  

моря й степу Приазов’я

Пригодницькі повісті О. Огульчанського дають змогу читачеві 
не лише дізнатися про природні скарби Приазов’я, а й у привабли-
вій художній формі знайомлять з особливостями кількох професій. 
Автор повісті «Як сплять дельфіни» підкреслює, що любов дітей до 
всього живого передалась їм від дбайливого ставлення їхніх батьків 
до природи. Так, хлопчик Олекса розповідає, що у матері руки завж-
ди пахнуть паляницею, а його батько вміє не лише камкарувати – 
збирати на косі морську траву камку27, яку сушили для утеплення 

27 Камка морська або Зостера морська (Zostera marina) – вид морських трав, що мешкають 
у морському середовищі на прибережних ділянках вздовж північних берегів Північної Аме-
рики та Євразії. Часто зустрічаються в бухтах, лиманах і на пляжах.
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стель будинків, – а й знає кожен куточок морського берега, вправно 
володіє рибальськими секретами.

Особливо багато читачі дізнаються про професію рибалки, ба-
гату давніми традиціями. Ось, наприклад, як збирала мати Олекси 
чоловіка і хлопців у кількаденну поїздку на острів Очеретяний: «Ще 
за тиждень до виходу «Ластівки» [човна – авт.] в море вона збирала 
наш рибальський одяг, який ми брали з собою в море, цілісінький 
день прала, сушила і неодмінно прасувала все, по тому бралася за 
посуд. Казан, ополоник, ложки і навіть ніж із засмальцьованою ко-
лодкою вона начищала до блиску. Все робила сама, нікому не дові-
ряла. А перед подорожжю на острів примушувала митися у ванні, і 
не як-небудь, а в гарячій воді з милом і мочалкою» [8, с. 31].

Вустами матері автор пояснює, що, завдяки такій традиційній 
підготовці, за всю довгу історію рибальства на Азові не було жод-
ного випадку епідемічних захворювань серед рибалок. Ця традиція 
бере початок з козацьких часів.

У привабливій художній формі письменник майстерно показав 
найважливіші елементи рибальського знаряддя і деталі побуту. Ді-
тям цікаво дізнатися, що «справжні бичкарі розпочинають будувати 
табір з вішолага» – закопаних у пісок двох великих жердин з прив’я-
заною до їхніх верхівок поперечиною, – на який вішають «якорі, ри-
бальські кінці, одяг. На вішолазі сушать чоботи, одяг і в’ялять бич-
ків» [8, с. 36].

Автор приділяє увагу і поясненню багатьох морських термінів, 
відкриває читачам кілька рибальських секретів. Більшість з них до-
бре відомі Юркові та Олексі. Ці хлопці ще тільки підлітки, а вже ба-
гато допомагають батькові Олекси під час проведення «експедиції 
дорогою дельфінів» на острів Очеретяний. Там вони самі впорядку-
вали табір: збудували вішолаг, поставили намет, добули питну воду, 
зібрали все необхідне для багаття. 

Напередодні подорожі, не копаючи землі, хлопці добули ве-
личезних дощових черв’яків, на яких клюють найкращі бички – ве-
ликі сірі «мартовики» (вони добре ловляться у березні), кругляки, 
пісочники. Діти самі змайстрували і «закидачки» – вудки з важким 
грузилом і довгою волосінню, якими ловлять бичків з берега. З 
раннього дитинства їм відомо, що «кінцями» рибалки називають 
всі види мотузок, «банкою» – поперечну перекладину в човні, «во-
долазом» – довгу бамбукову палицю, за допомогою якої рибалки 
намацують на морському дні савури-камені, біля яких завжди ба-
гато бичків.
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У повісті «Вітрів Кут» О. Огульчанський знайомить дітей і 
дорослих з особливостями роботи рибалок сейнера [4, с. 36]. Очи-
ма героїв твору хлопчиків Васі Збандуто і Толі Гусинського читач 
сприймає і романтику цієї професії, і бачить її серйозність, небез-
печність. Автор створив ряд колоритних образів дорослих членів 
екіпажу: капітана, шкіпера, кока, матросів. Коли рибалки вийма-
ють величезні сіті з води на борт, трапляється випадок, який ко-
лись не був рідкістю: двобій за життя з величезною рибиною роди-
ни осетрових28, яка ледь не забрала за борт разом з сіткою одного з 
членів екіпажу. 

Через увесь твір письменник проносить важливу думку про те, 
що «з морем не жартують». Ця стихія може зачарувати симфонією 
ночі і радісними барвами дня, але й буває грізна під час шторму, 
карає необачних за недбале ставлення до своїх обов’язків, до влас-
ної безпеки. Діти знайомляться і з роботою начальника бухти Вітрів 
Кут, бакенщика, інспектора рибоохоронної організації, вчених-іхті-
ологів. Автор засуджує злочинну діяльність браконьєрів, показує ту 
шкоду, яку вони завдають морю і людям. Будні простих рибалок-лю-
бителів він описує з глибокою обізнаністю з тонкощами їх життя, бо 
й сам був запеклим бичколовом. Згадує автор і про відпові дальну 
службу моряків-прикордонників.

Наслідуючи дорослих, юні герої творів самі стають активними 
дослідниками і охоронцями рідного краю. Про нелегку працю тру-
дівників степових просторів мова йде в повістях «Таємниця Сухої 
балки» (1961), «Жаб’ячий цар» (1986), «Загадки Кам’яної Дозориці» 
(1986), «Дивовижне зернятко» (1989). Персонажі цих творів – ріль-
ники, городники, виноградарі, агрономи, селекціонери, меліорато-
ри. Секрети їх фаху розкриваються у процесі розгортання цікавого 
пригодницького сюжету. Вже самі назви творів свідчать, що дітей 
захоплює романтика пригод, відкриттів. 

У повісті «Степова принцеса» школяр Мишко Козаченко від-
криває для свого друга Юрка Дубяги, мешканця морської коси, 
неповторне степове море, по якому, ніби сейнери на морі, руха-
ються кораблі-комбайни у жнива. Підлітки допомагають батькам у 
гарячу літню пору і на полі під час збирання врожаю, і на морі під 
час путини. У цій останній своїй повісті автор «побратав» море й 
степ. На нашу думку, О. Огульчанський зумів показати в кожній з 
описаних ним професій її складнощі і романтику, прищепити чи-
28 Наприклад, білуга може досягати 5 м у довжину і вагу до 1000 кг (зазвичай ловлять особин 
до 2,5 м і до 200-300 кг), осетер руський – до 2,3 м і до 100 кг, севрюга – до 2,2 м і до 80 кг.
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тачеві інтерес і повагу до трудівників моря й степу. Він досяг цього 
завдяки своїй глибокій обізнаності з особливостями цих професій, 
любові до рідного краю і поваги до людини праці.

Майстерність письменника полягає в тому, що читачі не помі-
чають, як пізнають багато цікавих і важли вих речей, дізнаються про 
особливості життя людей і природи південного морського краю. 
Цікаві природничі знання автор доносить читачам у привабливій 
художній формі, багатою мовою, пересипаною оригінальними по-
рівняннями, розмовною лексикою, дотепними діалогами, жартами, 
примовками. Гумор до помагав юним читачам легше сприйняти 
серйозні проблеми, яких торкався автор у творах.

О. Огульчанський розкрив перед читачами таємниці, особли-
вості ряду професій моря (рибалки, моряка, камкаря, бакенщика, 
пра ців ника рибоохоронної організації, іхтіолога, орнітолога), пока-
зав романтику буднів трудівників ланів і ферм (механізаторів-хлібо-
робів, агрономів, бота ніків, збирачів лікарських трав, селекціонерів, 
виноградарів, пастухів, телят ниць, ветеринарів, птахівників та ін.). 
Він зумів показати в кожній з описаних професій не лише її склад-
нощі, але й прищепив живий інтерес до них, захопив цікавими де-
талями. 

Твори О. Огульчанського прищеплюють важливі моральні яко-
сті, мають гуманістичний вплив на сучасних юних читачів. Підняті 
письменником важливі екологічні й морально-етичні проблеми з 
часом набули ще більшої гостроти. Автор подає зразки спрямуван-
ня молодої енергії юних в корисне русло активної участі в збережен-
ні й відтворенні природних скарбів краю. 

м. Біла Церква, 28.02.2018
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