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АНОТАЦІЯ 

«ПАВУТИННЯ МАГНОЛІЙ», творчий проєкт, Марков Микита 

Олександрович, Дніпропетровське відділення Малої академії наук України, 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук 

учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради», Комунальний заклад 

освіти «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді», місто 

Кривий Ріг, 11 клас; творчий консультант – Логінова Юлія Ігорівна, учитель 

української мови і літератури, учитель вищої категорії. 

Інколи здається, що людині все під силу, і вона знає, що буде далі та яким 

квітом зацвіте її доля, проте, зустрічаючись з іншими, закохуючись, 

ворогуючи, ми переплітаємо свої нитки-долі, створюючи павутиння життя, і 

розуміємо з часом, що «лиш самій Долі відоме майбутнє».  

В оповіданні немає однозначних висновків, адже твір про життя: на 

перший погляд, просте, буденне, воно приховує безліч секретів. Сюжет 

наповнюється казковими образами, які, поєднуючись із реальними, уплетені в 

українську звичаєвість та обряди, дають змогу вільно моделювати дійсність, 

створену уявою автора. 

Актуальність проєкту обумовлена інтересом поціновувачів мистецтва 

до літератури, презентованої жанрами фентезі, пригодницькими творами, 

сюжети яких ґрунтуються на етномовному матеріалі, народному світобаченні.  

Мета: написати твір про вічні проблеми – любові як вищої сили й 

ненависті, добра і зла, гармонії людини та природи, життєвого вибору, гідності 

й внутрішньої свободи.  

Практичне значення: оповідання  «Павутиння магнолій» буде цікавим 

підліткам і дорослим: воно має пізнавальну й виховну цінність; твір можна 

використовувати на уроках української мови та літератури, зокрема вивчаючи 

літературу рідного краю, фольклор; на факультативних заняттях; у роботі 

творчих об’єднань, гуртків та секцій МАН.  

Ключові слова: багатовимірність, казковість, міфологія, фольклор, 

традиції, символ, магнолії, почуття, кохання, помста, зрада.  



3 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕДМОВА…………………………………………….…………………... 

ПАВУТИННЯ МАГНОЛІЙ…………………......…………........…………… 

ПІСЛЯМОВА…………………………………………………………………. 

 

4 

5 

28 

 

 

  



4 

ПЕРЕДМОВА 

 

Царина літератури – це не тільки спосіб дати змогу читачеві отримати 

естетичну насолоду та завдяки своїй уяві створити певні образи, а й 

можливість викликати роздуми, почуття та настрої.  

Сумніви й рішення головних героїв цього оповідання, кохання і зрада, 

зухвалість і ніжність, дружба й ворожнеча – усе це поєднується шаленим 

вихором почуттів, що пронизують твір, немов раптові удари блискавки.  

За жанровою стилістикою «Павутиння магнолій» − це насичений мікс 

обрядів і звичаїв, що, густо переплітаючись із фантастикою, створює полотно, 

на тлі якого змальований український народ із його почуваннями, мораллю 

тощо. 

Герої живуть на межі незвичайного та реального світів, кожен із яких 

диктує свої закони, тому й розколюється їхнє «я». 

Оповідання «Павутиння магнолій» – лабіринт контрастів, що виникають 

знову й знову, у який потрапляє людина. Яке ж рішення приймуть герої, щоби 

вийти із цього лабіринту, – скористаються сліпими інстинктами чи знову 

почують трепіт такого рідного, проте загубленого власного «я», дослухаються 

до навʼязаної суспільної думки чи вирішать вічну суперечку розуму й серця – 

залежить від них, персонажів твору, які власноруч переплітають нитки-долі та 

будують своє майбутнє.  

І все ж таки автор намагається створити та змалювати прекрасний світ 

кохання – чистий, необтяжений матеріальними путами й суспільною думкою. 
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ПАВУТИННЯ МАГНОЛІЙ 

 

Жовтогаряче сито густо кидало тисячі тоненьких ниточок по всій землі. 

Стомлені люди, збираючись до гурту, виходили з-поміж височенного жита, 

яке, немов м’яка ковдра, уже декілька годин огортало схований у ньому 

натовп. Люд з’юрмився докупи й прямував широкою дорогою, від якої зліва 

та справа лежало два нескінченних золотих океани, що від вечірніх теплих 

подувів вітру вкривалися численними хвилями. Жінки почали співати – і враз 

десятки голосів укрили вечірню літню землю. Чоловіки, похнюпивши голови 

від утоми, тягнули великі вози, на яких горами було складене жито. Чим нижче 

сито спускалося над землею, тим яскравіше сяяли зморені обличчя та 

ближчими ставали солом’яні дахи, що пліч-о-пліч чекали своїх господарів 

удома.  

Повернувшись до села, люди вдихнули солодкий запах лип і щойно 

спеченого хліба. Діти, немов каченята, повибігали назустріч батькам. На 

розписаних хатах жовтіли товсті смуги, на яких гуртом витанцьовували 

пилинки. Тіні високих дерев поза тином ставали дедалі довшими, а люди – 

спокійнішими. Здавалося, утомлена від золотого жару вогняна куля 

видавлювала із себе останні теплі промені, поступаючись прохолоді блідого 

короля, що лляв на землю тихий спокій. 

   Люди раділи, адже робочий тиждень минає, і сьогодні, у четвер, економ  

Всеволод Зенонович  їде до міста. Селяни не любили його та нерідко, через 

надмірну жорстокість, називали «чортом у чоботях», проте один день на 

тиждень вони мали змогу позбутися упиря й дихати вільно: влада переходила 

до рук авторитетного коваля, який із повагою ставився до кожного.  

Аби хоч якось полегшити фізичне напруження, щотижня селяни 

влаштовували вечорниці. Вони знали, що немає влітку такого свята, під час 

якого їм можна було б відвідати «веселу хату», і про те, якщо довідаються про 

ці забави, усе село буде покаране, та, незважаючи ні на що, люди відпочивали 

й були від того щасливі.  
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Коли чорна безодня із сотнями яскравих білих крихт поглинула сонячне 

проміння, сяйво перейшло до людських хат і запалило гнітики свічок. 

Святково вбрані дівчата йшли вузькою стежкою, що вела до омріяної оселі, та 

голосно сміялися, щоб не виказати свого хвилювання. Ліворуч, утворюючи 

прохід до сонного лісу, стояли велетні-дуби, які шурхотом листя вітали 

кожного, хто проходив повз. Натовп, що юрмився на стежці, був 

багатоголосий: дехто співав, хтось голосно теревенив про своє, інші 

жартували… Так було доти, доки останні червоні чоботи та, на перший погляд, 

нові черевики не переступили поріг хати. Столітні дуби засумували й затихли, 

а м’ята, що росла десь далеко в лісі, розсіювала пахощі, наповнюючи нічне 

повітря чимось таємничим. Якісь нічні птахи літали під самим місяцем, немов 

купаючись у його сріблястому мерехтінні. Два різних світи стояли так близько 

один проти одного – весела, світла хата та загадкова тиха літня ніч.  

Десь у далині, там, де світло блідого короля ще не встигло намалювати 

візерунки, виднілася постать. Широкоплечий парубок, у білосніжній 

вишиванці, що на комірі й рукавах була помережана помаранчевими та 

чорними візерунками, і червоних штанях, поспішав. Його чорні чоботи 

швидко цокотіли стежкою в нестримному бажанні кудись устигнути. Могутні 

дуби, повз які пройшов хлопець, уже не шурхотіли: природа спала. Швиденько 

наблизившись до «веселої хати», парубок навіть не помітив іншої постаті, що 

йшла поруч з ним.  

– Що, дороги замало?! – кинув хтось.  

– Остапе?! – промовив хлопець.  

Парубок вийшов на світло місяця так, що його можна було добре 

розгледіти. Дорога накидка поверх білої сорочки була в коштовному камінні, 

що переливалося барвами, коричневі штани разом із новими чоботями 

виглядали якось незвично, а світлий капелюх дуже пасував до рудого волосся 

та вусів.  

– Івасю?! – здивувався Остап. – Ти куди так поспішаєш? На вечорниці?  

– Еге ж.   
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– Та ти не хвилюйся! Веселощі щойно почалися! Ще встигаєш, – мовив 

друг, плюючи насіння.   

– Де й коли ти встиг одягу прикупити? – запитав Івась. 

– Своїм чесним трудом заробив! – мовив Остап згорда. – Два роки збирав 

поза панщиною насіння та продавав, а коли наша поміщиця дозволила мені до 

міста поїхати, я й замовив собі одіж у швачки. 

– Ну ти даєш, друже… А на що жити залишилося? А мати твоя?  

– Та є ще в мене гроші! Ба, навіть закінчаться – зароблю! 

– Багато дівчат прийшло сьогодні?  

– Та де там іншим селам до нас! Повна хата дівок! 

– Ох і вітер у тебе в голові, Остапе… Не боїшся? Раптом Всеволод або 

пані навідаються  кінець вашим вечорницям? – мовив Івась.  

– Маєток пані далеко від нашого села, та й що їй до простих людей уночі? 

Спить вона, уже третій сон бачить… А ти краще заходь. Гляди й собі, може, 

когось знайдеш. Га? Коли вже рід Зірконебів діточками поповниться? Ха-ха-

ха! – розсміявся Остап. 

– А хіба можна бути щасливим без справжнього кохання? 

– Ну… Кохання коханням, а в полі комусь після тебе працювати та 

доведеться. Тим паче, не вірю я, що ти б так поспішав, якби на долю свою не 

сподівався… – рудий штовхнув Івася в плече плечем. – Обережно, друже… 

«Котрая дівчина чорні брови має, то тая дівчина усі чари знає…»,  – співаючи, 

пішов у своїх справах Остап.  

Нічна літня прохолода вже спустилася на землю, тому Івась, зрозумівши, 

що він для свого товариша як розгорнута книга, зайшов до хати. На порозі 

стояла гарно вбрана усміхнена пані, у яскравій хустці та намисті. Вона 

привітно глянула на хлопця, коли той, витягнувши з кишені, поклав їй на тацю 

шматок хліба. Хата була освітлена гасовим каганцем, про що заздалегідь 

подбали хлопці. Жартівливий, веселий настрій передався й Івасеві, який досі 

був замріяним. Перша група хлопців розмовляла, друга – уже танцювала що є 

сил, підігріта оковитою, а деякі сиділи біля дівчат, від чого на їхніх рожевих 
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щічках ще більше палахкотіла цнота. Біля віконця чотири подруги ворожили 

й жваво говорили, через що, незважаючи на музику, було чутно ледь не кожне 

їхнє слово. 

– Так, Марто, покажи спинку! – мовила одна з трьох дівчат, що стояла 

навпроти подруги. – Повертайся, я кажу! А то доленьки своєї не дізнаєшся й 

увесь рік будеш картати себе!  

Поки Марта не бачила, дівчата швиденько попідкладали під тарілки 

перстень, галузку мірти та паперову квітку.  

– Обирай!  

Дівчина повернулася та й тицьнула на тарілку, що була посередині. 

Радісний зойк заповнив хату.  

– Дівоньки! Дівоньки! Це ж перстень! Перстень! – ледь не плакала від 

щастя вона. – Нарешті моє кохання цього року прийде! Кохання! 

– Ти просто найстарша, і, за звичаєм, ми повинні були дати право обирати 

першою саме тобі, а удача зазвичай усміхається першому! – мовила подруга. 

– Не завжди, Килино! Не завжди! – сказала Уляна. – Так, я наступна.  

Подруги швиденько повторили хованки, і дівчина, повернувшись, ткнула 

на першу тарілку. Піднявши її, вона побачила квітку.  

– Дівоньки… Знову рік самотності… Та що ж?.. Та що ж це таке, 

подруженьки?.. Ось коси свої обріжу й у черниці подамся!.. – розплакалася 

Уляна.  

– От дурне! У твоїй макітрі хоч крапелька розуму залишилася?! – сварила 

Марта. – Та ти Господу дякуй щодня, що свою вроду ще леліяти будеш!  

– Дівчата, а де це наша Олеся поділася? Уже гуляємо більше півгодини, а 

її нема та й нема! – говорила Килина.  

– А ви хіба не знаєте? – запитала Наталка. – Зникла наша Олеся! Її вже 

третій день шукають, знайти не можуть! Точно лісовик забрав!  

– Справді! – підхопила Килина.  

– Та який лісовик?! – озвалася Марта. – Вона ж від нашого Всеволода 

байстрюка виношує, от і побігла із села подалі від злих язиків та сорому.  
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– Я б також утекла… – заспокоївшись, мовила Уляна.  

Ставши свідком цієї розмови, Івась подався до хлопців, аби не чути тих 

теревень. Присівши на дерев’яний стілець, він помітив, що чиїсь грайливі очі 

крізь усю кімнату дивляться на нього. Дівчина встала з печі та повільною 

ходою підійшла до хлопця. Мала вона червоного фартуха, що оперізував її 

стан та підкреслював коричневу димку*. Усе аж сяяло новизною, а вінок, до 

якого було прикріплено багато різнобарвних стрічок, нагадував корону. Чорне 

волосся було зібране позаду, хоча деякі пасма акуратно лежали на обличчі. 

Ясні карі очі притягували кожного, хто наважувався в них зазирнути.   

– «Скільки я на тебе чекала?..», – проспівала дівчина біля Йвася, підперши 

підборіддя рукою. 

– «Ой, скільки я на тебе чекала!», – підхопили дехто з дівчат.  

– «Серденько від любові латала…», – продовжила красуня.  

– «Що не підійшла, я картала…», – заспівала вже вся хата дівочими 

голосами.  

– Ох і Галька… – мовив хтось, – не дасть спокою бідному хлопцю… 

– Уже другий рік залицяється… – погодився незнайомець.  

– Дай Бог здраствувать, Галю, – мовив Івась та поцілував їй руку.  

– А що це ти тут сам-самісінький? Невже нікого досі не знайшов? – 

намагаючись приборкати страх перед очікуваною відповіддю, запитала 

дівчина.  

Івась промовчав, похнюпивши голову. Галина одразу пожвавішала. 

– Так а нащо шукати, якщо щастя перед самим твоїм носом?  

– Не зустрів я ще своєї зіроньки провідної…  

– Та я ж… Я ж більше життя тебе люблю, Івасику! – дівчина відвела 

хлопця в бік, узявши його за руку. – Я ж працьовита… Усе для тебе буду 

робити, Івасику милий!   

– Не можу я так!.. Не люблю я тебе!.. Хіба це щастя ділити миті життя з 

людиною, до якої нічого не відчуваєш?  

*Димка - грубе полотно з конопель, яке ткали в пасмани (смужку) з геометричним орнаментом, 

чергуючи сині та білі смуги. Спідниці виготовлені з такого полотна називали димкою (димою). 
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– Та це тільки зараз, Івасику! Ти ще не зрозумів своїх почуттів!.. Я ж… 

– Не можу! – рвучко відповів парубок та вийшов із хати.  

Люд почав шепотіти, поглядаючи на дівчину. Вона ще декілька секунд 

стояла нерухомо, дивлячись на двері. 

– Я отримаю своє!.. – промовила Галя. – Ти зрозумієш, як дуже я тебе 

люблю… – тяжка образа захлинулася дівочими слізьми.  

*        *       * 

Свіже повітря дмухнуло прямісінько в Івасеве обличчя, коли він вийшов 

надвір. Запах лип та м’яти змінився на річковий, що насувався з лісу. Гучні 

жаб’ячі скарги луною відбивалися у вухах хлопця. Він вирішив піти до озера, 

що лежало неподалік річки й нагадувало величезне дзеркало, у якому яскраві 

крихти видивлялися на своє відображення. Ще віддалеки парубок почув 

шелест очерету, який чомусь приніс йому легкість та спокій. Упевненими 

кроками ступав Івась по землі, що давно спала, та раптом зупинився: на свіжій 

пахучій траві сиділа якась постать та вдивлялася у фіолетово-синє полотно, де 

велично правив блідий король зі своїми маленькими підданими. Івась мовчки 

підійшов, сів біля дівчини, а вона, не звертаючи уваги на хлопця, замріяно 

тонула в нічному мареві.  

– Чаруюча ніч, – тихо промовив хлопець.  

Незнайомка повернула голову, і густі пасма її каштанового волосся в 

сяйві місяця здалися хлопцеві фіолетовими. Івась зазирнув у глибокі чорні очі 

дівчини, яка пильно вдивлялася в нього. Її тоненькі губи та маленький ніс 

осяювалися білим світлом зверху, від чого обличчя ставало чарівнішим. 

Блакитна, немов прозорі небеса, легка сукня дівчини, ніби займала всю 

ділянку галявини, невкриту очеретом. На голові дівчини був вражаючої краси 

вінок, сплетений із семи однакових величезних фіолетових квітів.  

– Я можу тобі довіряти?.. – раптом запитала дівчина, схопивши юнака за 

руку. 

– З-з-звісно… – розгубився хлопець.  

– Обіцяй, що нікому не розкажеш, що… Місяць живий!.. 
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– Та кому ж ці казочки розповідати?! Ніхто й не повірить… 

– Як це? Як неживий?.. – не розуміла дівчина. – Він живе! Він розмовляє! 

Інколи треба лише подивитися на нього, аби побачити, як до тебе промовляє, 

сміється… Я думала, ти знаєш це, тому й прийшов сюди. Хотіла застерегти: 

нікому не можна виказувати його таємницю, бо відкриває він свою силу не 

всім. Не всім… Я … – дівчина відвернулася.  

– Як тебе звати, красуне?.. – так само зачаровано дивився Івась на 

подругу.  

– Зоряна… – мовила вона. – Часто ти сюди приходиш, Івасю?  

– Звідкіля ти знаєш ім’я моє?.. – хлопець був вражений. – Ти тутешня? Із 

Чарівнохати?  

– Тутешня, – відповіла Зоряна. – Як же тебе не знати?! Щодня то воза 

лагодиш, то в полі працюєш…  

– Чому ж я ніколи тебе не бачив?  

– Може,.. Долі так потрібно…  

– А ти? Ти сюди часто приходиш? – поцікавився юнак.  

– Мені інколи здається,.. – вона знову перевела погляд на нічне світило, – 

що стільки Місяць не живе, скільки я до нього ходжу.  

Івась не знав, що й казати. Він був щасливий, що втік із тієї «веселої хати», 

що вкотре не піддався Галиним залицянням, що просто зараз він і Зоряна 

сидять біля озера та вдивляються в Чумацький Шлях.  

Усе затихло... Здавалося лише, як іноді, прокидаючись від чарівного сну, 

листя верб шурхотіло, створюючи легкий вітерець.  

– Що це в тебе за квітка у вінок уплетена? – поцікавився Івась. 

– Це магнолія. Квітка ночі, – посміхнулася Зоряна, подивившись у вічі 

Івася.  

– Не чув ніколи про неї… Хіба на Вкраїні є така рослина? 

– А як же немає?! – здивовано мовила Зоряна. – Магнолія – символ 

людського життя, тому може зародитися будь-де: чи то в спекотній пустелі, чи 

у вічних снігах, ба, навіть у нашому рідному краю. Появою цієї квітки тільки  
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Доленька керує… Із її волі й Місяць плаче, і Любов із надр землі проростає… 

Чарівні магнолії… 

– Чим же вони особливі?  

– Одна магнолія росте собі днями й місяцями, та розквітнути може тільки 

поруч з іншою. Друга  леліє першу й стоїть поряд із нею у вітер, і в зливу, не 

шкодуючи власного цвіту, а третя квітка не може просто рости, допоки не 

розпустить свого коріння, сягнувши інших, та не спалить їх або себе.  

– Зроду не бачив такої краси… – говорив замріяно Івась. 

– Фіолетові магнолії ростуть усюди, де є добро, дружба та любов, – 

посміхнулася Зоряна. 

– А я не про квіти… – мовив хлопець.  

Дівчина почервоніла, випросталася… Довге її волосся впало майже до 

землі, а природа ніби ожила навкруги. Дерева зашуміли, озеро заблищало, 

очерет захитався, і пташки, що літали високо в небі, защебетали.  

– Завтра я працюю на Золотому полі. Хочеш на мою ділянку? – запитала 

Зоряна, і очі її заблищали в очікуванні відповіді.  

– Хочу, – тихо мовив парубок.  

– Зустрінемося там, Івасику, – усміхнулася дівчина й побігла до села.  

Ще довго стояв хлопець у блідому світлі місяця, удивляючись у білі барви 

на тлі темного нічного озера. Він підняв світло-фіолетову пелюстку, що випала 

з гарного вінка та ніжно поклав її до кишені – кишені свого серця.  

*        *       * 

 …Біла хата на околиці села світилася від вранішнього сонця. Десь із 

густої стріхи тоненькою смужечкою лився дим.  

– Галю, хоч би присіла… – клопотала мати, – зраночку на ногах. Роботи 

не так-то й багато сьогодні…  

– Але ж ні, матусю, – мовила дівчина, уносячи відра з водою до хати, – 

хто, як не Ви, знаєте краще, що все слід зробити одразу, а потім  гуляти?! 

– Де це гуляти? Ти що, до міста зібралася? Нащо?  
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– Та яке там місто!.. – відповіла Галя, прямуючи до столу. – До Івасика 

піду я. Усе зроблю, але причарую його. Доленька він моя, а я  його.  

– Доню, не край собі серця… Не кохає він тебе. Хіба то щастя, коли 

чоловік як нерідний біля коханої ходить?  

– Досить, мамо! – із зопалу поставлених на лаву відер у всі боки 

розхлюпалася вода. – Я все вирішила! От тільки до Золотого поля сходжу: цей 

чорт у чоботях наказав сьогодні поратися в сусідньому, і до хати Івасика 

вмить. Та це не довго! Я вчора за трьох жита назбирала, тож роботи як кіт 

наплакав залишилося, – сказала Галя, узяла серп і вийшла з хати.  

– Ох, донечко моя, донечко… – перехрестила мати свою дитину, – тільки 

б усе якнайкраще скінчилося… Тільки б усе добре було.  

*        *       * 

 Полуденне вогняне коло набирало сили та, піднімаючись над селом усе 

вище, пекло безжалісно. Змокрілий від спеки люд потроху втрачав сили, 

допоки чоловічий голос не лунав над ними: 

– Чого лінуємося? До стовпа хочемо себе прив’язати?! – крикнув, 

проїжджаючи повз у кареті, економ. – Я це легко влаштую!  

– Ох і Севка… – мовила одна із жінок, що поралася у високих стеблах 

золотої трави. – Він так увесь народ ізведе! Ми вже скоро впадемо тут, про 

смерть благаючи!  

– Менше теревень і більше роби, ледащо! – крикнув Всеволод, піднісши 

батога, погрожуючи ним. Жінка демонстративно плюнула.  

Єдиною розрадою в цю гарячу пору була подруга-тінь, що із 

задоволенням пригортала до себе знесилених людей і дарувала їм чарівні миті 

прохолоди. Дерева, своїм могутнім корінням уп’явшись у землю, росли по 

обидва боки жовтого океану, у якому, не жаліючи себе, купалася Зоряна. Її 

мокре від поту обличчя червоніло, проте серп у вправних руках продовжував 

невтомно працювати. Дотик. Хтось поклав свою велику руку їй на плече. 

Дівчина обернулася й побачила знайомі блакитні очі та біляве волосся.  

– Івасику! Ти прийшов! – вона обійняла хлопця.  
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– Ти геть змокла… – вимовив він, оглянувши дівчину з голови до п’ят. – 

Дозволь тобі допомогти. Роботи-и-и… –  похитав головою Івась.  

– Не треба, давай посидимо, тут Сева нас не знайде. Для цього я й узяла 

найбільшу ділянку… – сказала Зоряна.  

Не знаючи, де себе подіти, красуня, засоромившись, сіла на землю. Довго 

мовчали, удивляючись у небосхил; деякі хатки ближнього села вже починали 

готувати обід. Скоро багато тоненьких сірих ліній піднялося у високу блакить.  

– Ну що? Трохи попрацюємо, а потім знову присядемо? – Івась хотів було 

встати, та рука Зоряни вчасно зупинила його й опустила на землю.  

– Не треба. Сядь ще бодай на хвилиночку… Дай мені на тебе 

надивитися… – вона торкнулася своєю ніжною рукою Івасевого густого 

світлого волосся.  

Кінець поля проходили жінка з білою пов’язкою на голові та чоловік з 

неголеною бородою.  

– О! Поглянь! – кивнув на хлопця й дівчину незнайомець. – Чого вони без 

діла сидять?! Поки ми гнемо спину, вони небом милуються?! 

– Якове, заспокойся… – ласкаво мовила жінка. – Вони ж закохані 

голуби!.. Колись і ми були такими… – жінка всміхнулася, дивлячись на двох 

у полі. Яків також повернув голову, а потім, посміхнувшись лише кутиками 

губ, махнув рукою й разом із дружиною пішов геть.  

Десь у сусідньому полі заспівали жінки. Повітря наповнилося ароматом 

польових квітів та колосу.  

– Чому не була на вечорницях учора? У тебе багато друзів? – поцікавився 

хлопець.  

– Небагато… Не можу я ходити туди, бо Місяць без мене загине. Друзів?.. 

Є в мене одна подруга. Євою звати. Вона мені інколи розказувала про тебе.  

– Невже ця Єва так багато про мене знає? 

– Стільки, як і я. Інколи здається, що один лише твій погляд  і я знайома 

з тобою вже тисячі років, та одна лиш мить  і я не знаю нічого про тебе…  

– Ну й дивна ти… – усміхнувся Івась. – Твоя подружка така ж? 



15 

– Ой! Вам неодмінно треба познайомитися! Вона наймиліша, 

найпрекрасніша дівчина, яку я коли-небудь бачила! Її добра душа ллється так, 

як чиста джерельна вода впадає в блакитну річку! Її голос чистіший від співу 

ранньої пташки, а очі такі ж глибокі, як твої… Вона єдина, хто в мене є…  

– Ти не маєш батька й матері? – заглянув Івась у чорні очі. 

– Не маю. От тільки коралі в мене на згадку про сім’ю лишилися… – вона 

витягнула із пазухи надзвичайної краси великий зелений камінь, що був 

прикріплений на мотузочку. – Ні на що у світі їх не проміняю!.. – Зоряна 

задумалася.  

– Тяжко, мабуть, на світі жити без матері та батька… – зітхнув Івась.  

– Гарно тут… – подивилася навколо дівчина.  

Івась поглянув на неї. Чому людина, яку він бачить удруге в житті 

викликає в нього такі незвичні почуття? Чого так тепло та спокійно стає на 

душі, коли він поряд із нею? Івась не знав…  

Раптом подув вітер – її розкішне волосся затанцювало, а очі стали 

вологими. Дівчина тихо засміялася, не зводячи з парубка очей. Хлопець 

посміхнувся у відповідь. Могутні велетні-дуби, перейнявшись почуттям 

закоханих, сховали їх від сонця. Колоски зашуміли, сплітаючись у полудневу 

мелодію спеки та спокою. Вогняна куля сховалася за дерево, казково 

розправляючи свої ниточки-промені в усі боки. Яскраво-зелена свіжа трава, на 

якій сиділи двоє, запалала своїм цвітом ще більше, ще яскравіше. Здавалося, 

увесь світ квітне й розпускається, змішуючись із сонним довколишнім 

гомоном.  

*        *       * 

Галя несе величезні снопи жита, прямуючи до царства квіту. У її радісній 

душі жевріє вогник надії та щастя. Дівчина глянула на небо: голубінь 

змінилася на помаранчеве полуденне сяйво. Вона захотіла насолодитися 

красою природи, що сьогодні так по-особливому звеселяє, вселяючи в неї 

любов. Декілька кроків – і ось Галя зупинилася на краю урвища, звідки було 

добре видно всіх людей, що працювали на різних ділянках поля.  
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–  Що?! Ні!.. Як ти міг!.. 

Снопи жита, як каміння, із гуркотом упали на землю. Колосся 

визволилося зі своїх в’язниць та безсило полетіло донизу. Галя тремтячою 

рукою затулила вуста, тяжка образа захлинулася сльозами дівчини. На 

Золотому полі посеред галявини сиділо двоє, їхні вуста з’єдналися в цілунку. 

Вони були одним цілим, тому, притиснувшись одне до одного, нагадували  

лебедів. Ніщо в цьому світі не могло завадити їхньому щастю. Галя, забувши 

про роботу, кинулась геть. Плакала, бігла, не звертаючи ні на кого уваги. Її 

біль виривався назовні, а час уповільнювався.  

– Стій!!! Куди?!! – кричав Всеволод.  

Заплакане обличчя дівчини знову відчувало жар полудня та нестерпну 

втому, що, поєднуючись із душевним болем, зводили її з розуму.  

Убігши до хати, Галя зачинилася на замок, упала на підлогу, була ніби 

сама не своя. 

– Як немає мені щастя на землі, – сльози заважали  говорити, – то знайду 

я прихисток… у… у річці. 

…Пізньої ночі Галина вийшла з хати під гучні куплети цвіркунів. Вона 

накинула на себе червону хустку, що майже повністю закривала обличчя, і 

швидко попрямувала в бік стомленого лісу. Дівчина ступила в густі хащі 

трав’яного королівства та навіть не помітила, що за нею стежить таємнича 

постать…  

Десь за річкою завив вовк, його тужну пісню підхопили, і вона покотилася 

луною. Дівчина зі сльозами на очах упевнено прямувала до дзеркальної води, 

аби там, на дні, відчути полегшення. Товсті стовбури та гілки мовчазних 

велетнів усе частіше ставали на заваді Галині, але вона легко прибирала їх зі 

свого шляху, відрубуючи  старим ножем.  

– Добре, що розуму стало хоча б цю іржаву залізяку взяти… – сердито 

мовила дівчина.  
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Тепле повітря ночі діяло на Галю мов снодійне: із кожним кроком іти їй 

було все важче. Світляки кружляли навколо дівчини, а жіночий приємний 

чаруючий спів усупереч Галчиній волі затуляв їй повіки.  

– Свят-свят-свят… – промовила вона, – нечиста сила поруч.  

Галя перехрестилася. Відкинувши величезне листя, що затуляло їй прохід 

до річки, стала як укопана, побачивши незбагненної краси дівчину. Її 

нелюдські яскраво-блакитні очі не мали зіниць і тільки світилися магічним 

світлом, що манило. Такого ж кольору було й тіло, а синювате волосся літало 

в повітрі, хоча вітру не було. Повсюди на березі росли фіолетові магнолії. Біля 

незнайомки, яка чарувала співом, сидів ще хтось. Галя придивилася...  

– Це… Зоряна?.. – ледь чутним голосом промовила вона. – Що тут робить 

ця дівка?..  

Зоряна, насолоджуючись співом, раптом промовила: 

– Уся природа закохана у твій голос. Дуже гарно!.. 

Дівчина, яка співала, ураз відкинула руки назад та, перевернувшись у 

повітрі, пірнула у воду, увсебіч розбризкуючи краплі перламутровим 

блакитно-зеленим хвостом. 

– Єво! Припини! А-ха-ха-ха-ха… – засміялася Зоряна.  

Шокована від побаченого, Галя затулила рот руками. 

– Наша дівонька із нечистим бавиться?.. – тремтячим голосом мовила 

вона.  

– Де ж мій Івасик? – зітхнула Зоряна.  

– Прийде він, не переймайся, – виринула з води русалка. – Кому, як не 

тобі, знати, що кохає він тебе більше, ніж життя?! – Єва усміхнулася, 

дивлячись на Зоряну очима, що яскраво переливалися блакиттю.  

– Знаю. Дякую тобі, подруго. Я вдячна Богові, що однієї літньої ночі 

багато років тому ми зустрілися…  

– Ти ж моя люба, – мовила русалонька, узявши руки Зоряни у свої. – Це я 

маю тобі дякувати. Вибач, але наказала я дубам простежити за твоїм 

коханим, – говорила спокійним голосом водяна царівна, плаваючи в теплих 
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водах нічної синьої ріки, – хвилювалася я за тебе… Не можу дозволити милій 

подрузі бути поряд зі зрадником… Та він чесний! – знову підпливла Єва до 

Зоряни. – Кохає тільки тебе! Біля лісу, немов зачарований, ходить у вільні від 

роботи хвилини, відчуваючи твою присутність.  

– Дякую, подруго. Якби не ти, не знаю, де б я була зараз. Ти єдина, хто в 

мене є.  

– Не кажи так, – мовила водяна красуня, сівши на камінь і піднявши свого 

довгого хвоста. Її чарівне волосся спустилося на плечі.  – Тепер у тебе є він. 

Ти не самотня. А я… 

– Неправда! У тебе все попереду! – стиснула міцно ніжні ручки подруги 

Зоряна. – Знайдеш ти свого єдиного, який твоє волосся перламутровим 

гребінцем зачісувати буде! 

– Як же… Попереду… – Єва відпливла й промовила: – Більш за все на 

світі я мрію жити поруч із подругами… моїми любими сестрами… Та не 

відпускає мене батько… – сказала засмучена русалонька. – Не витримає моє 

волосся туги, відпаде одного дня, і я разом із ним піду в нікуди, бо гине всяка 

русалка, яка волосся втрачає…   

– Євонько, ти тільки не плач… – обійняла Зоряна подругу, що підпливла, 

і сама відчула, як сльози навернулися на очі, – не плач, мила… Водяник ще 

передумає!.. Хочеш, я сама спробую з ним поговорити?  

Маленькі кришталики з очей морської царівни падали на воду, 

залишаючи по собі вузенькі кільця, що, збільшуючись, поступово зникали.  

– Не треба. Тато сказав, що свободу я отримаю, лише якщо на неї 

заслуговуватиму…  

– А хіба ти не заслуговуєш?! – запитала Зоряна. – Що він хоче, аби ти 

зробила? Назбирала морських зірочок на самому дні?  

– Ні. Він бажає, щоб я знайшла камінці, які світяться… Мої сестри-

подруги… усім їм давно вже всміхнулася доленька – і вони вільні… Плавають 

у барвистих водах, а я – тут, геть самотня…  

– Чому саме камінці, що світяться? – стурбовано запитала Зоряна.  
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– Батько вважає: тільки так русалка здатна довести, що може жити 

окремо… Якщо Доля того хоче, то вона подарує мені хоча б один камінчик зі 

свого сховку. Усі мої подруги познаходили їх у нашій річці, та скільки б я не 

шукала... Їх більше нема, – очі Єви побіліли від сліз.  

– Камінці, що світяться?.. – задумалася Зоряна. – Єво… Доленька хоче 

твоєї свободи…  

Русалка з надією поглянула на подругу, зупинивши свій погляд на 

фіолетових магноліях, уплетених у її вінок.  

– Це мої коралі… – Зоряна зняла з шиї сяюче зелене каміння. – Вони 

дісталися мені на згадку про батьків, але якщо ти так їх потребуєш, то… Вони 

твої… – дівчина простягла зелене намисто Єві. 

– Невже ти?.. – не вірила русалонька.  

– Будь вільною, подружко, та ніколи не плач, – усміхнулася Зоряна зі 

сльозами на очах. Дівчата з’єдналися в довгих обіймах.  

– Дякую тобі… Дякую… – ніяк не могла повірити русалка в те, що 

отримає свободу. – Моя люба Зоряно!.. – Єва приклала свою блакитну ручку 

до дівочої щоки. – Я хочу, аби ти мене пам’ятала. Не хочу, щоби ти лишилася 

ні з чим, візьми від мене на згадку ось це… – водяна жителька простягнула 

Зоряні кришталеву квітку, яка у світлі місяця переливалася усіма барвами. – 

Це буде символ вашого з Івасиком кохання. Я вас благословляю. Будьте 

щасливими! – усміхалася Єва.  

По щоках Зоряни покотилися сльози. Подруги обійнялися.  

– Зараз, Євонько, зажди… Я лише подивлюся, чи не прийшов мій Івасик 

до нашого озера… Я миттю! Одразу повернуся, і ми ще поговоримо! Залиш 

поки що квітку в себе, – Зоряна побігла, а потім, озирнувшись, промовила: – 

Чекай…  

*        *       * 

Дівчина щезла між великим гіллям могутніх дерев. Цвіркуни виспівували, 

а вовки позасинали. Світляки мерехтіли біла волосся Єви, а воно, немов того 
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й хотіло, літало в повітрі, переливаючись барвами. Галя, що стала свідком цієї 

зустрічі та розмови, ніяк не могла отямитися від побаченого й почутого.  

– Зоряна черпає свою відьомську силу з нечисті… – широко 

розплющивши очі, мовила вона. – Івасик думає, що вона чиста… чиста, немов 

небо після зливи… Івасик пізнає твоє істинне обличчя, поганко… Усі… 

дізнаються!  – стиснула зуби Галя.   

   Єва сидить на камінці, вдихаючи чистий, солодкий запах лип. Навкруги 

неї квітне природа. Жаби кумкають, нічні птахи співають, очерет шарудить 

тиху мелодію. Русалка чує кроки.  

– Доброї ночі Вам, дівчино, – мовила вона.  

– Доброї… – тремтячим голосом сказала Галя, переступаючи з ноги на 

ногу.  

– Ви навіть не тікаєте? Не боїтесь мене? Багато хто з людей помилково 

вважає русалок пога… 

– Не боюся! – грізно перебила дівчина. – Ви лише нечисть, що насилає на 

людські голови тумани… – Галя підходила, а бісики в її очах грали, Єва 

відповзала ближче до каміння. – Ви нечисть, що живить відьомське серце… 

Ваші чари не поглинуть Івасика…  

Крик… Зоряна, що не знайшла свого любого на їхньому місці, 

здригнулася від раптового дівочого зойку, що відразу стих. У неї похололо в 

грудях, неначе всеохоплююча пітьма знайшла вхід у серце дівчини. 

Повільними кроками Зоряна йшла до берега річки, не чуючи жодного звуку: 

ні жаб, ні птахів, ні очерету. Тиша дзвінко відлунювалася у вухах  Зоряна 

зупинилася, спираючись на старий дуб, який уже втратив життєву силу. 

Поглянувши вгору, вона побачила, що могутній велетень, який донедавна 

охороняв ліс, перетворився на дерев’яне опудало. На гілці сидів чорний-

чорний ворон, своїми тьмяними очима вдивляючись у вічі Зоряни. Із маленької 

круглястої безодні птаха швидко скотилася сльозинка. Полотно, утворене 

крилами ворона, розтануло десь високо в небі. Дівчина хотіла знайти спокій 
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та підтримку у світлі блідого короля, але, піднявши голову, завмерла: лише 

вбивчий багрянець серпа стояв у небі.  

– Місяцю любий, – прошепотіла Зоряна, приклавши руку до серця, – що 

з тобою сталося?..  

На кривавому небосхилі завмерли всі зорі, і тільки серп сіяв вічний 

спокій. Ледве переставляючи ноги від моторошного передчуття, Зоряна 

наближалася до річки. Густий туман обволік воду, стало холодно, і, замість 

солодкого запаху лип, відчувалася лише сирість. Тремтячи, дівчина підходила 

до місця зустрічі з русалкою. Туман трохи розсіявся  і від побаченого ноги 

Зоряни підкосилися.  

Блідий хвіст безсило хитався на поверхні води. Спина та побілілі зігнуті 

руки, розпластані на камені, застигли в одній позі навіки. Порожні очі, у яких 

ще донедавна вигравало блакитне сяйво, застигли, ужахнувшись від 

побаченого, споглядаючи нескінченну безодню без ознак життя. Розкішне 

волосся, що, немов магічні чари, розливалося в повітрі, зараз, відрізане, 

довжелезними чорними пасмами плавало на мертвій воді. Неподарована 

кришталева квітка виблискувала уламками біля холодної посинілої руки 

подруги, а поруч зрадливо тьмянів кимось забутий залізний іржавий ніж. 

Звірячий крик вирвався зі знищеного Зоряниного серця. Ноги не слухали 

її – дівчина не могла підвестися. Вона повзла до своєї мертвої подруги, 

загрібаючи сиру, вогку землю під себе. Сльози бідолашної струменями били з 

очей, а крик не припинявся. Дерева навкруги почали сохнути помираючи; 

вода, у якій лежала вбита русалка, заболотилася. Магнолії, що рясно всипали 

берег, від шаленого душевного волання чорніли. Знищена, розчавлена дівчина 

пригорнула до себе русалку. Зоряна, здавалося, божеволіла від болю. 

*        *       * 

Наступного літнього, проте морозного й похмурого ранку Івась прямував 

до Зоряниної хати. Якийсь силует, дивлячись собі під ноги, наткнувся на 

хлопця. Івась нахилився, аби побачити, хто це: 

– Зоряна?.. – тихо промовив він.  
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Дівчина нагадувала сіру тінь-сновигу. Чорна хустка ніби закрила від неї 

увесь світ – кохання, болю, утрати… 

– Що з тобою, зіронько моя?.. Ти вибач мене, не зміг я вчора прийти до 

озера вчасно: батько занедужав. Пізньої ночі прибіг, а тебе вже не було.  Хотів 

перепросити, але… 

– Мовчи! Не треба, – тихо мовила дівчина.  

Івась помітив її заплакані, знесилені очі.  

– Квіточко, чи тебе хтось образив? Я все зроблю, аби заспокоїти, адже я 

твій, а ти моя… 

– Немає більше нас і бути не може… – сказала Зоряна. – Учора вночі 

загинула Єва. Івасику, – вона взяла його за комір, – не може це бути просто 

так… Хтось дізнався про наші з нею зустрічі, отже, ця страшна людина знає й 

про нас… – швидко проговорила налякана дівчина. – Я не хочу, аби через наше 

кохання постраждав ти… Тільки не ти…  

– Але ми будемо в безпеці… Ми…  

– Будь ласка… – плакала Зоряна, – пообіцяй мені, що не ходитимеш до 

мене й не говоритимеш зі мною…  

– Я не… 

– Обіцяй! – крикнула з останніх сил бідолашна. – Або я піду із села…  

– Обіцяю, – похмуро мовив Івась.  

Дівчина відпустила його комір та швидкою ходою подалася геть. 

Піднявся вітер. Розгніваний Івась, прямуючи до хати, на шляху зустрів Остапа.  

– Боже милостивий, що сталося, друже? – здивувався хлопець. 

– Не твоє діло… – огризнувся той.  

– Мабуть, прийшло все-таки світло у твою макітру, і тепер ти бігаєш за 

Галькою, а вона тобі взаємністю не відповідає…  

– Що за маячню ти верзеш? – глянув на друга Івась.  

– Яка ж маячня? – плюючи насіння, промовив хлопець. – А чого ото ви 

вночі до лісу ходили? Га? 

– Я ходив не з Галею, а сам. 
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– Та знаю... чергував я вчора вночі біля свого підвалу з добром, аби хто 

мого не вкрав, а потім бачу: Галя! Та ще так швиденько прямувала… Я за 

криницю, а вона вже в ліс зайшла. Ну а потім і ти з’явився.  

Лютий гнів заполонив серце Йвася, він грізно стиснув кулаки та подався 

до чужої хати. 

Похмура цього дня, Галя поралася по господарству. Її мати варила кашу 

в казані, що вже булькотіла в печі й пахла на всю хату. Раптом двері 

відчинилися з такою силою, що аж зіскочили із завісів та впали додолу.  

– Іди сюди, бісове кодло!.. – вимовив крізь стиснуті зуби Івась і схопив 

дівчину за комір.  

– Господи! Люди! Навіжений! Допоможіть! – кричала Галинина мати 

надворі.  

– Івасику…  

– Убивця!!! – гаркнув хлопець. – Ти не здатна кохати, тварюко! – він 

трусив її у своїх руках, піднімаючи над землею. – Ти знищуєш усе, що інші 

люблять! Якби ти мене справді кохала, то відпустила б, гадюко!  

Галя почала задихатися. На крик матері до хати позбігалися чоловіки; 

вони намагалися відтягнути Івася від Галі. Той пручався та раптом кинув 

дівчину, сплюнув і промовив: 

– Ще через тебе на каторгу йти… Побійся Бога, Галю… Він усе бачить, а 

твоя кара не змусить себе довго чекати! – вийшов, а за ним і всі інші, окрім 

матері.  

– Мамо, вийдіть! – наказала заплакана дівчина.  

– Доню… 

– Вийдіть!!!  

Мати пішла надвір, а Галя, ставши в середині кімнати, упала на коліна. 

Вона стискала кулаки, кричала, билася з повітрям, допоки не заспокоїлася. У 

казані тихенько кипіла каша. Її звуки дратували Галю. Дівчина схопилася з 

місця, скривилася, голими руками влізши у вогонь, вхопила казан та із силою 

жбурнула його об стіну. Він розлетівся, залишивши по собі дощ уламків та 
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жирну пляму. Широкі розплющені шалені очі Галі здичавіло оглядали хату. Її 

погляд зачепився за металевий блиск. 

– Ох… Івасику Зірконебе... – процідила дівчина, дивлячись на таємницю 

в руці, – відьом кохаєш? Що ж… ти спалив моє серце! Тепер я відьма… – вона 

вийшла з хати та побігла до лісу. Її хтось кликав.  

– Галю! – кричав Остап. 

– Чого тобі?!  

– Ти пробач того дурня Йвася, це він так збісився, коли я йому сказав, що 

вчора вночі тебе біля лісу бачив. Це ж я… тебе кохаю більше за життя, 

голубонько, візьми ось це… – він простягнув букетик жовтих квітів. Галя 

оскаженіло вибила з рук хлопця квіти й заверещала: 

– Та бодай тобі твій чорний язик відсох!!! – дала ляпаса Остапу. – Та аби 

в тебе в роті пір’я понаростало!!!  

– Хто пограбував комори з насінням? Усіх підозрілих на площу! – 

оголосив Всеволод. – Хто пограбував…  

– Він!!! – гаркнула Галя, ткнувши рукою в Остапа. 

– Що?.. – шокувався той.  

– Здається, ми знайшли нашого крадія… – заговорив Всеволод, 

посміхаючись.  

– Всеволоде Зеноновичу, та я ж усю ніч учора своє добро стеріг. Хрестом 

Богом молю! – волав хлопець (гурт помічників «чорта у чоботях» потяг 

хлопця). – Благаю!  

– Потім розберемося, хто винен, а поки… – запанувала тиша, – двадцять 

різок батогом. До стовпа його! – наказав чоловік.  

– Ні! – пручався Остап. – Ні! – дзвеніло луною. 

Галя все швидше наближається до мертвого від учора туманного лісу із 

подарунком у кишені, а десь далеко в селі раз по раз лунають удари батога та 

чоловічі крики.  
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*        *       * 

Ніч. Івась прямує до старої лісової хатини, куди попрохала його прийти 

Галя. Десь у далині знову завиває вовк, співає цвіркун, а тяжко поранений 

нещодавніми подіями Місяць із усіх сил намагається випромінювати білі 

візерунки світла. Здавалося, ніби природа відновлюється, оговтується від 

страшного горя, ще вчора нанесеного їй людською рукою.  

Прочинивши старі двері, Івась зайшов до хатини. Скрізь висіла павутина; 

підлога, вимощена довжелезними дошками, заходила глибоко в ґрунт, трохи 

поскрипуючи під ногами хлопця. Справа стояли давно всіма забуті дерев’яний 

стіл та стільці. Івась, роззираючись, звернув увагу на стелю, якої не було. 

Подув вітер – і тіні, сплітаючись, почали утворювати різні силуети. Скрип 

дверей змусив хлопця обернутися: перед ним стояла Галя. Вона, одягнена в 

білу довгу сорочку, виглядала якось дивно: волосся було розплетене й 

скуйовджене, погляд –  непевний.  

– Доброї ночі, Івасику… – промовила дівчина.  

– Доброї, Галю. Я не збираюся стояти тут усю ніч, тому, будь ласка, до 

спра… 

– Ч-ч-ч-ч-ч… Мовчати… Зараз говорю я, – прошепотіла дівчина.  

Івась від несподіванки відступив на декілька кроків.  

– Я кохала тебе всім серцем, Івасику Зірконебе… Та ти обрав її, 

незважаючи на жоден зі знаків долі… – говорила дівчина божевільним тихим 

голосом, від якого у хлопця пішов мороз шкірою. – Я вбила… – замовкла Галя, 

розплющивши очі так широко, що навіть іздалека було видно її червоні 

маленькі змійки в кутиках очей. Вона вдихнула свіже повітря й продовжила: – 

Убила ту бісову русалку… – її хворий шепіт був наповнений несамовитою 

жорстокістю, що наповнювала хатинку, як повітря. – Аби показати, що без неї 

твоя нікчемна Зоряна втратить відьомські сили…   

– Вона не відьма! – викрикнув Івась.  

– Хм-хм-хм… – линув її біснуватий тихий сміх. Поглянувши на свого 

коханого з-під лоба, посміхнулася. – Не хвилюйся… Не хвилюйся, милий… – 
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заспокоювала дівчина. – Я знаю… Знаю, що ти закохуєшся у відьом… Та 

невдовзі твоя люба помре від утрати своїх сил, а я… Я буду жити ще довго… – 

швидким рухом Галя дістала подарунок – хлібного ножа, що висів у неї в 

кухні. Івась сіпнувся від несподіванки, відступивши на крок. Галина нахилила 

голову – і біле сяйво освітило її величезні синці під очами.  

– Покохаєш мене, Івасику? – засміялася дівчина.  

– Бога побійся, навіжена… Убивство – страшний гріх. За це на каторгу 

відправляють… – усе далі та далі відходив хлопець, поки плечем не відчув 

стіну та не впав від несподіванки додолу.  

– А хто сказав, що я тебе вбила?.. – здивувавшись, тихо запитала Галя. – 

Ти впав, а ніж, який, на горе, мій любчику, зісковзнув із цвяха… – фальшиво 

розчулилася дівчина, доки Івась підвів очі догори й побачив цвяха, – упав, 

влучивши саме тобі в серце… – процідила Галя, замахнувшись на 

переляканого хлопця.  

Крізь шпарини почали пробиватися паростки з яскраво-фіолетовими 

голівками. Галя здивовано завмерла.  

– Невже це… – мовив Івась та не договорив.  

Миттю уся підлога хатини почала трястися, а фіолетові квіти все 

з’являлися й з’являлися. Дівчина, не втримавши рівноваги, упала. Івась, 

скориставшись цим, відкинув ножа подалі. Раптом дошки, із яких була 

вимощена підлога, почали прогинатися, немов із-під них щось намагалося 

вирватися на свободу. Цвяхи, якими кріпилися дошки, викручувалися, 

гнулися, ламалися, допоки в одну мить уся підлога не трісла й із-під неї 

виринуло поле фіолетових магнолій.  

– Що це?!  – злякані очі Галини говорили за неї.  

Зі стін, зі столу, на стільцях виростали магнолії, що розпускалися, квітли 

все краще й пишніше. Так само раптово, як почалося, усе припинилося. Двоє 

в хатині відчули, що щось чи хтось спускається зверху до них, випромінюючи 

світло. Піднявши голову догори, Івась побачив свою Зоряну: блакитна довга 
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сукня, білосніжні очі, із яких лилося тепле світло, вдивлялися кудись у 

далечінь; одна-єдина фіолетова магнолія була вплетена у волосся.  

Налякана до смерті Галя схопилася з місця та помчала геть. Івась хотів 

було бігти за нею, проте Зоряна зупинила його, опустившись на землю, і 

промовила: 

– Не треба. Доля бігає швидше людських ніг.  

*        *       * 

Псевдовідьма мчала плачучи й не помічаючи нічого на своєму шляху. 

Вона не бачила, як столітні дуби потроху схилялися над нею, а стежки 

плуталися. Крони дерев густішали й густішали, нависаючи над бідолашною, 

допоки дівчина, яка з відчаю впала на коліна, не щезла під густим ворожим їй 

листям.  

У хатинці, що вся заросла магноліями, лишилися двоє – Івась та Зоряна. 

– Я прийшла, аби попрощатися… – тихо мовила дівчина, дивлячись 

коханому в очі. – Ми не маємо права рятувати людські життя, а я врятувала…  

– То відьма все-таки ти… – глянув на дівчину Івась, чекаючи на слово 

«ні». 

– Я.  

– Ми ніколи з тобою не зустрінемося?..  

Вони прикипіли одне до одного в поцілунку. Зоряна почала танути білим, 

м’яким сяйвом, злітаючи вище й вище в небо.  

– Я тепер завжди з тобою, мій любий Івасику!..  

Лісова хатина, яку заполонили магнолії, потонула в теплому білому сяйві, 

що поступово зникло, як вранішній туман. 

Ще довго стояв хлопець у блідому світлі заплаканого Місяця, 

удивляючись у палітру барв на тлі нічного озера. Він підняв темно-фіолетові 

пелюстки магнолії на згадку про кохану та з ніжністю поклав їх до кишені. 

Кишені свого серця… 
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ПІСЛЯМОВА 

 

Оповідання «Павутиння магнолій» увібрало в себе моє світобачення: 

розуміння безмежного, щирого й справжнього кохання, здатного навіть 

«дерев’яні дошки зламати», що підносить людину на вершину щастя; погляд 

на проблему «особистість та суспільство», важливість вибору людини, що 

може обернутися непередбачуваними наслідками; вивищення краси життя, 

гармонійного й цілісного, у тісному зв’язку людини й природи; осягнення 

душі – дріб’язкової й величної, жорстокої, зрадливої та чистої, сповненої 

любові... 

Наше життя швидкоплинне, до кінця не пізнане, багатопланове... Мій твір 

саме про це, тому важливим складником його сюжету є образи-символи, які, 

переплітаючись, створюють єдине тло: чорний ворон – передвісник лихого, 

смерті; заболочене озеро – символ ув’язнення духовного «я» та водночас 

чистоти й світла;  розбита кришталева квітка – це кохання, якому не судилося 

стати довговічним; відрізане волосся Єви символізує втрату життєвої та 

духовної сили, що, немов чорна мітка, знищила увесь ліс; гарячий казан із 

кашею – душевні муки, божевілля дівчини, яка не в змозі прийняти відмову 

коханого; іржавий ніж – страшний гріх, учинений людською рукою, і 

неминуча розплата, адже нічого не буває безкарним; поле магнолій – кохання, 

яке, прорвавшись крізь усі життєві негаразди, зацвітає пишним квітом. 

Художні означення блідий місяць, жовтогаряче сито, чорний ворон, 

золоті океани, біле сяйво та, зрештою, яскраво-фіолетова магнолія – колірні 

символи, що допомагають автору деталізувати зображуване, розкрити 

характери героїв, проникнувши в їхні найпотаємніші думки та почуття, 

показати багатовимірність людського життя. 

Герої – Івась Зірконеб та Зоряна, Єва й Галя, Всеволод Зенонович  та 

Остап – різні характери, різні світи, протирічні й гармонійні, людські, 

приземлені й незвичайні, містичні, які досить часто важко осягнути розумом, 

але такі живі й непередбачувані, адже «Доля бігає швидше людських ніг». 


