
Нове вбрання короля

Давним-давно жив собі на світі король, який так полюбляв 
виряджатися в пишне нове вбрання, що витрачав на ньо-
го всі свої статки. Він не турбувався про армію, не ціка-
вився театром, не любив прогулянки. А паради, вистави 

та заміські мандрівки потрібні були йому тільки для того, щоб по-
хизуватися новим убранням. Мало не на кожну годину в нього був 
свій особливий одяг, і якщо про інших королів говорили: «Король 
у  міністерській раді», то про нього можна було тільки сказати: 
«Король у вбиральні».

У столиці цього короля буяло веселе життя, щодня її відвідува-
ли іноземні гості. Якось доля закинула в це місто і двох шахраїв. 
Вони удавали із себе майстерних ткачів і повідали всьому місту, 
що можуть виткати таку чудову тканину, кращу за яку годі й уя-
вити. Не тільки кольори й візерунки тканини будуть надзвичайно 
красивими і яскравими, а буцімто й одяг, виготовлений із неї, ма-
тиме дивовижну властивість — він стає невидимим для кожного, 
хто не годиться для своєї посади або занадто дурний.

«Оце буде вбрання! — мрійливо міркував король. — У ньому 
я одразу дізнаюся, хто з моїх чиновників посів не своє місце, хто ро-
зумний, а хто дурень. Треба негайно замовити собі таку тканину».

І він розпорядився дати пройдисвітам чималий завдаток, аби 
вони без зайвих зволікань взялися до роботи.

Шахраї дійсно поставили два ткацьких верстати й  удавали, 
нібито сумлінно працюють, але на самих верстатах нічогісінько 
не було. Без сорому вони попросили для своєї роботи найтоншого 
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шовку і найчистішого золота, набили ним власні кишені, а самі 
від зорі до пізньої ночі спокійнісінько просиджували за порожніми 
верстатами.

Королю страх як кортіло дізнатися, як там просувається робо-
та. Та коли він згадував про чудові властивості тканини, на серці 
йому ставало якось бентежно. Звичайно, він був певен, що йому 
нічого боятися за себе… Але все-таки краще, якби спочатку на тка-
нину поглянув би хтось інший.

Тим часом про дивовижну тканину вже гуділо все місто, і всяк 
хотів якнайшвидше дізнатися, хто ж із ближніх дурний або не від-
повідає своїй посаді.

Цікавість узяла гору, і король вирішив послати до ткачів старо-
го й чесного міністра. Той точно побачить тканину, адже він розум-
ний і як ніхто інший гідний своєї посади.

За наказом короля поважний міністр пішов у залу, де обидва 
шахраї сиділи коло порожніх верстатів.

«Отакої! Я ж нічого не бачу!» — подумав, злякавшись, міністр.



Проте вголос він нічого не сказав. А пройдисвіти навіть запро-
сили його підійти поближче, щоб оцінити візерунок і яскравість 
фарб на тканині. При цьому вони вказували на порожні верстати, 
а міністр-сердега, хоч як витріщався, все одно нічогісінько не ба-
чив. Звісно, адже ніякої тканини й не було!

«Що  ж це коїться?  — думав він.  — Невже я  такий дурний? 
Ніколи про себе такого не подумав би! Але ніхто не повинен про це 
дізнатися! А може, я не гідний своєї посади?.. Ні, в жодному разі не 
можна зізнаватися, що я нічого не бачу!»

— Ну як вам, чому ви нічого не кажете? — запитав один із тка-
чів.

— О, все просто чудово, — відповів міністр, дивлячись крізь 
окуляри. — Дуже гарний візерунок! А які яскраві барви! Звісно, 
я перекажу королю, що мені все дуже сподобалося.

— Раді це чути! — відповіли шахраї та заходилися описувати 
чудовий візерунок і соковиті барви фарб.



Старий міністр слухав дуже уважно, щоб потім доповісти все 
королю. Так він і зробив.

Тепер пройдисвіти насмілилися вимагати ще більше грошей, 
шовку й золота, однак знову набивали собі кишені, а на роботу не 
пішло жодної ниточки. Вони й далі сиділи коло порожніх верстатів 
і прикидалися, ніби займаються ткацтвом.

Згодом король надумав послати до ткачів іншого поважного 
вельможу, який мав перевірити, як просувається робота, і дізнати-
ся, чи скоро її закінчать. Із ним сталося те саме, що і з першим. Хоч 
як він не придивлявся, і мружився, і витріщався, а все одно нічогі-
сінько, окрім порожніх верстатів, так і не побачив. Звісно, адже на 
них нічого й не було.

— Чи вам подобається? — запитали його шахраї про тканину, 
вихваляючи візерунки на ній, чого насправді не було.

«Хіба ж я дурний? — подумки питав себе сановник. — Це що ж 
виходить? Що я не на своєму місці? Оце так халепа! Треба удати, 
ніби все гаразд!»

І він щедро сипав похвали тканині й захоплювався барвистими 
візерунками, яких не бачив, а королю упевнено доповів, що ткани-
на дійсно надзвичайно гарна.

Невдовзі все місто гуділо про чудову тканину, і сам король ви-
явив бажання помилуватися дивиною, поки її ще не зняли з вер-
стата. Із цілим почтом обраних придворних і вельмож, серед 
яких були й ті двоє, що вже буцімто бачили тканину, прийшов 
король до хитрих пройдисвітів. А вони тим часом ткали не по-
кладаючи рук на порожніх верстатах.





— Погляньте, хіба не чудово? — в один голос вигукнули обидва 
вельможі, які побували тут раніше. — Який візерунок, які фарби! 
Просто дивовижа! — викрикували вони, тицяючи пальцями туди, 
де мала б бути тканина.

«Це якийсь абсурд, — міркував король. — Я ж нічогісінько не 
бачу! Який жах! Невже я такий дурний? Хіба ж я не гідний бути 
королем? О, гіршого не могло й статися!»

— І справді дуже мило! — нарешті видушив із себе король. — 
Це варто найвищої моєї похвали.

Він удавав неймовірне задоволення, схвально киваючи голо-
вою, і розглядав порожні верстати. Хіба ж він міг зізнатися, що 
нічого не бачить?

Увесь почет короля, вибалушивши очі, розглядав верстати, але 
ніхто так нічого й не побачив, як і сам король. Проте всі в один го-
лос товкмачили:

— Як гарно! Дуже мило! — і радили королю одягнути вбрання 
з нової тканини на урочисту церемонію, що мала невдовзі відбу-
тися.

— Надзвичайно! Прекрасно! Чудово! — лунало зусібіч.
Усі були в захваті.
Того ж дня король нагородив пройдисвітів орденами та надав 

їм титул придворних ткачів. Цілу ніч напередодні урочистої це-
ремонії шахраї удавали, що працюють не жаліючи рук, і спалили 
понад шістнадцять свічок, аби всі бачили, що вони докладають 
неабияких зусиль, щоб вчасно пошити королю нове вбрання. Вони 
нібито знімали тканину з верстатів, кроїли й різали її великими 
ножицями, а потім шили голками без ниток. І нарешті ткачі ого-
лосили:

— Вбрання готове!
І ось король у супроводі свити прибув до них вбиратися, а шах-

раї, піднімаючи руки, наче щось тримають, примовляли:
— Ось ваші панталони, оце камзол і мантія. Яке ж гарне вбран-

ня! А легке, ніби павутиння, навіть не відчувається на тілі. І в цьо-
му його краса.

— Авжеж! Звісно! — белькотіли царедворці, проте нічогісінько 
не бачили, адже нічого й не було.

— Чи буде ласка вашої величності, — запитали шахраї, — зня-
ти ваше королівське вбрання, щоб ми допомогли вам одягнути нові 
шати перед великим люстром?
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Король погодився і скинув свою одіж, а пройдисвіти заходили-
ся удавати, нібито вдягають його у новий костюм, а ще прикріплю-
ють щось на плечах і зав’язують, — це вони буцімто накинули на 
нього королівську мантію і застебнули її! А король у захваті вертів-
ся перед дзеркалом.

— Ой, як же гарно! Вам так личить! — бубоніли придворні. — 
Який вишуканий візерунок, які яскраві фарби! Розкішне вбрання!

— Ваша величносте, вже приготували балдахін, його понесуть 
над вами під час ходи! — відчитався церемоніймейстер.

— Я вже готовий! — сказав король. — А чи добре сидить на 
мені вбрання?

І він знову крутнувся перед дзеркалом, аби показати всім, що 
милується своїм новим одягом.

Камергери, які мали нести шлейф королівської мантії, нахи-
лилися, удаючи, що піднімають щось із підлоги, і, простягнувши 
вперед руки, рушили за королем, — хіба ж вони могли насмілити-
ся визнати, що нічогісінько не бачать.

І от король рушив під розкішним балдахіном вулицями міста. 
З натовпу, що юрмився обабіч вулиць, щоб подивитися на короля, 
доносилося:

— О, яке ж чудове нове вбрання короля! Дуже гарно сидить! Як 
йому личить! Яка розкішна довга мантія!



Жоден із людей не визнав, що нічого не бачить, адже тоді усі 
дізналися б, що він дурний або не гідний свого місця. Ніколи ще 
вбрання короля не викликало такого захоплення серед народу.

І раптом почувся вигук якогось маленького хлопчика:
— Але ж король голий!
— Прислухайтесь, що каже дитина! — промовив батько хлоп-

чика, і всі почали пошепки передавати одне одному слова дитини.
— Так, він дійсно зовсім голий! Маленький хлопчик сказав, що 

на ньому нічогісінько немає! — нарешті вибухнув натовп людей.
Королю стало страшно й соромно. Йому почало здаватися, що 

люди таки кажуть правду, проте він мусив витримати процесію до 
кінця.

І він ще величніше покрокував далі під своїм пишним балда-
хіном, а камергери супроводжували його, тримаючи мантію, якої 
ніколи не існувало.



Принцеса на горошині

Давним-давно жив собі принц, якому дуже хотілося побра-
тися з принцесою. Та тільки зі справжньою. Багато кра-
їн він відвідав, однак такої нареченої не знайшов. Хоча 
принцес по світові було й багато, та чи справжні вони, 

ніяк він не міг зрозуміти. Так і повернувся на батьківщину ні з чим 
і дуже засмутився.

Одного вечора розгулялася справжня негода: блискавки розти-
нали небо, гуркотів грім, а дощ періщив як із відра. Жах та й годі!

І в таку негоду раптом хтось постукав у міську браму. Старий ко-
роль пішов відчиняти. За брамою він побачив принцесу. Лишенько 
та й годі, на кого вона була схожа! З її волосся струменями стікала 
вода на сукню, а потім прямісінько в черевики і вже хлюпала з-під 
п’ят. Та попри все вона стверджувала, що є справжньою принце-
сою!

Стара королева думала, думала, та й придумала, як з’ясува-
ти, правда це чи ні. Нікому не сказавши ані слова, пішла вона до 
спальні, познімала з ліжка усі перини та подушки і поклала на до-
шки горошину, а зверху горошини постелила двадцять матраців 
і двадцять пухових перин.

На такій постелі принцесу й поклали спати. А вранці спитали, 
як їй спочивалося.

— Ой, жахливо!  — відповіла принцеса.  — За цілісіньку ніч 
я ні на мить не стулила очей! Хтозна, що було в моєму ліжку. Я ле-
жала на чомусь твердому, через що все моє тіло тепер у синцях! Це 
нестерпно!
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І  тоді всі дійсно переконалися, що вона найсправжнісінька 
принцеса. Бо відчути малесеньку горошину крізь двадцять матра-
ців і двадцять пухових перин могла тільки тендітна пещена прин-
цеса!

От вони й побралися з принцом. Адже тепер він знав, що одру-
жується зі справжньою принцесою! А горошину виставили в музеї, 
де вона й досі лежить, якщо її ніхто не поцупив.

Отака історія була насправді!






