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Присвята
О Ундіно осяйна,
Коли в старих казках уперше
Про твою ясність я почув,
Твій спів запав у моє серце.

Як ніжно линула до мене,
Звіряючи свої турботи,
Дитя ти пещене й чудове,
Що мало скромності чесноти.

Моя дзвінкоголоса ліра
Тужила довго за тобою,
За кожним словом негучним
З казок, окутаних журбою.

Усі серця ти полонила,
Хоч непроста у тебе вдача.
Й оповідь, написана мною,
Ще й нині вабить читача.
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Сьогодні всі, немов один,
Чекають знову на цю повість,
А ти, Ундіночко, не бійся,
Сміливо їм неси ту вість.

Вітай чоловіків шляхетних
Та найгарніших між жінками,
Яким давно запала в душі,
Ти володієш їхніми серцями.

Якщо ж котра спита про мене,
Скажи, що я той вірний лицар,
Що служить їм при святі й на турнірі,
Гарцює із мечем та гра на лірі.
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Про те, як лицар прийшов 
до рибалки

Уже минуло багато сотень років з того 
часу, коли жив на світі старий добрий рибал-
ка. Одного гарного вечора він сидів на порозі 
своєї хати і плів рибальські сіті. Чоловік жив у 
надзвичайно чарівній місцині. Зелені луги, що 
оточували його хижу, далеко простягалися аж 
до великого озера, і здавалося, що земля, спов-
нена любові, бажає дотягнутися до чистоти і 
ясності блакитного плеса, а вода закохано обій-
має заплаву, її високі трави і квіти та приєм-

Розділ 
перший
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ний затінок, який кидають дерева. Вони гостю-
вали один в одного, і тому це було так мило. 
Звісно, у цьому гарному місці рідко можна було 
зустріти людей, а то й зовсім не можна було, 
крім хіба рибалки і його рідні. За цими лугами 
розкинувся страшний дрімучий ліс, куди люди 
переважно не наважувалися заходити без по-
треби, бо в його нетрях і пітьмі можна було зу-
стріти дивних істот та примар. Та старий по-
божний рибалка не раз спокійно перетинав 
цей ліс, несучи до міста, яке лежало неподалік, 
смачний улов зі своєї коси. Йому легко йшлося 
лісом, тому що він думав тільки про хороше, а 
крім того, кожного разу, коли заходив у горе-
звісний морок, звик щиро на весь голос заво-
дити якусь релігійну пісню.

Того вечора, нічого не підозрюючи, рибалка 
сидів і плів невід. Аж тут його охопив жах — 
він почув із темряви лісу звук, ніби їде верш-
ник на коні, і цей звук наближався. Усе, що він 
собі уявляв про таємниці лісу в грозові ночі, 
умить пролетіло йому перед очима, особливо 
образ довготелесого білого велетня, який без-
перестанку дивно похитує головою. І коли він 
звів погляд на ліс, то чітко побачив, що з гуща-
вини поволі виходить чоловік, киваючи. Ста-
рий швидко опанував себе, зва живши, що з 
ним ще нічого дивного в лісі не траплялося і 



7

що на його вільній галявині тим паче жоден 
злий дух не заподіє йому нічого лихого. Однак 
він щиро від усього серця почав промовляти 
молитву, повернувши собі давню сміливість і 
з полегшенням зрозумівши, що помилявся. Бі-
лий чоловік раптом перетворився на давно 
знайомий йому потічок, який клекочучи виті-
кав із лісу і впадав у озеро. А звук долинав від 
лицаря в гарних обладунках, який верхи 
під’їхав до хижі крізь тінь дерев. Пурпурова 
накидка спадала по його фіалковому, шитому 
золотом підлатнику; на золотому береті коли-
халися червоні й бузкові пера, на золотому по-
ясі виблискував небаченої краси меч із багатим 
оздобленням. Білий жеребець, який віз лицаря, 
був стрункішої статури, ніж бойові коні, і так 
легко ступав по траві, що цей зеленавий килим 
нітрохи не прим’явся. Старому рибалці було 
все ще трохи неспокійно на душі, хоча він ро-
зумів, що така благородна з’ява не може нести 
ніякої біди, через що він звично зняв капелюха 
перед паном, який наближався, і залишив його 
біля своїх сітей. Лицар тихо зупинився і запи-
тав, чи він міг би залишитися тут на ночівлю зі 
своїм конем.

— Щодо вашого коня, пане, — відповів ри-
балка, — то я не можу запропонувати йому 
кращої стайні, ніж ця галявина, і кращої їжі, 
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ніж трава, яка на ній росте. А вам я охоче за-
пропоную вечерю в моєму маленькому домі й 
найкраще місце для ночівлі, яке маю.

Лицаря це задовольнило, він зіскочив із 
коня, якого вони вдвох розпрягли, і пустив 
його на квітучу галявину, промовивши до гос-
подаря:

— Якщо б ви і були менш гостинні й добрі, 
любий рибалко, то все одно я б наполягав за-
лишитись у вас, бо, як бачу, перед нами широ-
ке озеро, а надвечір повертатися дивним лісом 
— Боже борони!

— Годі про це і говорити, — сказав рибалка 
і повів гостя до хати.

Усередині біля печі, маленький вогник якої 
освітлював напівтемну кімнату, на великому 
кріслі сиділа немолода дружина рибалки. Коли 
гість увійшов, вона встала, щоб його привітати, 
і тут же знову сіла на своє почесне місце, не 
запропонувавши його чужинцеві, а рибалка 
при цьому мовив, посміхаючись:

— Не ображайтеся, молодий пане, що вона 
не запропонувала вам найзручнішого крісла в 
оселі, такі вже звичаї в бідних людей, що воно 
належить лише старим.

— Гей, чоловіче, — сказала жінка з тихою 
посмішкою на вустах, — ти що собі думаєш? 
Наш гість — християнин, і як може гарному 
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молодому чоловікові спасти на думку зігнати 
стару людину з її місця? Сідайте, мій молодий 
пане, — продовжила вона, звернувшись до ли-
царя, — он там стоїть ще досить непогане крі-
селко, тільки не дуже на ньому крутіться, бо 
одна з ніжок може не витримати.

Лицар обережно приніс собі крісло, сів у 
нього, і йому здалося, ніби все йому тут зна-
йоме й він лише повернувся з далекої мандрів-
ки додому.

Троє добрих людей почали дружню розмову. 
Лицар кілька разів запитував про ліс, але ста-
рий чоловік, звісно, не хотів про нього багато 
говорити, бо такі розмови не ведуться проти 
ночі, однак про господарство й іншу роботу 
подружжя радо розповідало й охоче слухало 
про подорожі лицаря, про те, що він має замок 
біля витоків Дунаю і що його звати пан Гульд-
бранд фон Ринґштеттен. Посеред розмови чу-
жинець почув хлюпання біля низького віко-
нечка, ніби хтось бризкав на нього водою. Ста-
рий щоразу невдоволено хмурив чоло, але, 
коли врешті на вікно вилили ціле відро води і 
вона затекла до хати через поганенькі віконні 
рами, він сердито встав і пригрозив:

— Ундіно! Припини свої дитячі забавки. 
Урешті-решт ми сьогодні маємо гостя у нашо-
му домі.
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Надворі стихло, тільки було чути тихе хихо-
тіння, і рибалка промовив, повернувшись:

— Мусите це нам пробачити, мій шановний 
гостю, і ще дещо, можливо, теж, але вона це ро-
бить не зі зла. То наша названа донька Ундіна, 
яка зовсім не хоче подорослішати, хоча їй вже 
пішов вісімнадцятий рік. Проте, як я вже ка-
зав, у неї дуже добре серце.

— Добре тобі говорити, — заперечила жін-
ка, киваючи головою. — Коли ти приходиш з 
риболовлі чи з дороги, то вона вміє бути чемна. 
Але зовсім інше тримати її весь день у себе на 
шиї та не чути жодного доброго слова. Замість 
того, щоб на старості літ мати поміч у хаті, я 
мушу постійно пильнувати, щоб її дурощі не 
загнали нас у могилу — це святе терпіння ко-
лись закінчиться.

— Ну що ти, — посміхнувся господар, — 
твоя робота з Ундіною, а моя з озером, яке ін-
коли нищить мої дамби і рве сіті, але воно все 
одно мені подобається, так як і тобі, попри всі 
негаразди, подобається це тендітне дів ча. Хіба 
ж ні?

— Ох, по-справжньому сердитися на неї не 
можна, — сказала й собі стара і схвально по-
сміхнулася.

Ураз двері відчинилися і до хати зайшла ча-
рівна світловолоса дівчина й сказала:
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— Ви мене обманули, тату, де ж ваш гість?
У цю мить вона побачила лицаря і здивова-

но зупинилася перед красивим юнаком. Гульд-
бранд замилувався красунею і хотів уважно 
запам’ятати собі ці миловидні риси, бо поду-
мав, що тільки мить її здивування дасть йому 
для цього час і незабаром вона відверне личко. 
Довго споглядаючи його, вона впевнено піді-
йшла ближче, стала перед ним на коліна і ска-
зала, бавлячись його золотою медаллю, яку він 
носив на дорогому ланцюжку на грудях:

— Гей ти, красивий милий гостю, як же це 
ти забрів до нашої вбогої хижі? Ти, певно, ро-
ками мандрував по світу, поки прийшов сюди? 
Може, ти з дрімучого лісу, гарний друже?

Стара не дала йому часу відповісти. Вона за-
кликала її встати і братися за свою роботу. Од-
нак Ундіна, не відповівши, взяла маленький 
ослінчик і сіла поруч з Гульдбрандом та друж-
ньо сказала:

— Я хочу тут працювати.
Старий чоловік зробив те, що батьки роб-

лять з розбещеними дітьми. Він вдав, ніби не 
помітив нечемної поведінки Ундіни, і хотів за-
вести розмову про щось інше. Але дівчина його 
випередила, сказавши:

— Я запитала нашого чарівного гостя, звід-
ки він прибув, а він мені ще досі не відповів.


