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×îðòÿ÷èé áåíêåò
Володимир Шалага, Леся Воронина

Ùî òàêå íå÷èñòà ñèëà?
У давні часи люди вірили в нечисту силу. Вірили, 
що є чорти, відьми, упирі, мавки, русалки. Взимку в 
українських селах люди збиралися ввечері цілими 
товариствами. Вони сиділи у теплій хаті і розповідали 
страшні історії. Часто селяни розповідали одне одному 
історії про чортів. 

Íà ùî ïåðåòâîðþâàëèñü ÷îðòè?
 Одні казали, що бачили чорта, який перетворився на 
величезного рогатого барана. Інші казали, що бачили 
чорта, який перетворився на вихор. Той вихор начебто 
летів по дорозі. Вихор міг схопити людину й занести на 
край світу. 

ßê ÷îðò õîâàâ ðîãè ³ ðàòèö³?
 Але найчастіше чорти з’являлися у вигляді чоловіка. Той 
чоловік мав на голові високого капелюха. Для того, щоб 
прикрити роги. Одягнений той чорт був у чорний фрак. 
А на ногах у нього були чоботи, щоб прикрити ратиці. 
Бо в чортів, як вважали колись люди, були ратиці. Як у 
козла.

Íåñïîä³âàíå çàïðîøåííÿ
 Один селянин розповів таку історію. Темної ночі 
поверталися з весілля музики. По дорозі вони зустріли 
карету. З карети вийшов багатий пан. 

 Пан запросив музик поїхати з ним до палацу. Музики 
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погодилися. Пан привіз їх до великого палацу. Всередині 
всі стіни й стеля були вкриті золотом. Тут було багато 
гарно одягнених чоловіків і жінок.

Ùåäð³ ãîñò³
 Музики почали грати. Почався бенкет. Гості платили 
музикам за кожен танець. Вони вкладали їм до кишень 
паперові гроші. Всі музики набрали повні кишені 
грошей. Тоді гості почали пхати гроші музикам до 
скрипок та віольончель.

Âðàç óñå çíèêëî
 Раптом заспівав півень. І враз усе зникло. Музики 
опинилися серед лісу. А замість грошей у їхніх кишенях 
та скрипках було сухе листя. Тоді музики зрозуміли, 
що то чорт запросив їх до себе на бенкет. Добре, що 
заспівав півень і почався ранок. Адже чорти і всяка 
нечиста сила поводяться вільно лише вночі.

 Ось такі та ще багато інших історій про чортів та іншу 
нечисту силу розповідали в давнину на Україні.


