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РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ  СВІТ
Юні дру зі!

Ви ста ли уч ня ми Новоїукраїнськоїшколи, а це оз на чає, що ви 
те пер бу де те нав ча ти ся так, як нав ча ють ся ді ти в Єв ро пі та в ін ших 
ци ві лі зо ва них кра ї нах сві ту. На бу ті знан ня по вин ні до по мог ти вам 
зро зу мі ти світ, лю дей, са мих се бе й ста ти ос но вою вмінь і на ви чок, 
не об хід них для вход жен ня в су час не сус пільс тво. Це на зи ва єть ся 
ком пе тен тнос тями. Ком пе тен тніс ний під хід узято за ос но ву Но вої 
ук ра їн ської шко ли — шко ли тре тьо го ти ся чо літ тя. 

Ви чу до во ро зу мі є те, що кож на лю ди на мріє ста ти майс тром сво єї 
спра ви, бу ти справ жнім фа хів цем, тоб то ком пе тен тною у сво їй про-
фе сії. І цьо го треба нав ча ти ся з юно го ві ку. Ком пе тен тність — це 
на бу тий ва ми дос від вив чен ня пред ме та, су куп ність знань, умінь і 
на ви чок, не об хід них для розв’язан ня нав чаль них зав дань і жит тє вих 
си ту а цій. Це ре зуль тат ва шої нав чаль ної ді яль нос ті, ва ші до сяг нен ня, 
не тіль ки те, що ви зас во ї ли, а й що вмі є те та мо же те. Ком пе тен тнос ті 
ма ють ста ти для вас ча рів ни ми клю ча ми до різ но ко льо ро во го сві ту, 
який ни ні від кри ва єть ся пе ред ва ми, — сві ту за ру біж ної лі те ра ту ри. 

За ру біж на лі те ра ту ра — особ ли вий пред мет, який роз криє пе ред 
ва ми здо бут ки різ них кра їн і на ро дів, їх ні тра ди ції та зви чаї, уяв-
лен ня й спо сіб жит тя. Зем ля є спіль ним до мом для лю дей різ них 
на ці о наль нос тей. І чи бу дуть у ньо му мир, зла го да та ра дість, за ле-
жить від кож но го з нас. Ми ма є мо зна хо ди ти спіль ні ви рі шен ня 
важ ли вих сві то вих проб лем, а це мож ли во ли ше за до по мо гою 
СЛОВА. Най ко рот ший шлях по ро зу мін ня між людь ми й ці ли ми 
кра ї на ми — це куль ту ра. То му ви по вин ні вчи ти ся сприй ма ти 
ду хов ний дос від ін ших на ро дів і вод но час лю би ти своє, рід не, ро зу-
мі ти, що Ук ра ї на є не від’єм ною час ткою ве ли ко го сві ту, а всі ми — 
час тин ки, які ут во рю ють йо го різ но ма ніт тя. 

Про тя гом навчального  року ви бу де те чи та ти книж ки від дав ни-
ни до су час нос ті. На род ні й лі те ра тур ні каз ки, за хоп ли ві ро ма ни й 
по віс ті про ді тей та під літ ків, вір ші й опо ві дан ня про при ро ду та 
фан тас тич ні тво ри су час них пись мен ни ків — усе це ба гатс тво зро-
бить вас не тіль ки ро зум ні ши ми, а й ра діс ні ши ми та щас ли ві ши ми.

Тож не хай у житті вас суп ро вод жу ють книж ки, які чи та ють 
ва ші од но літ ки в різ них кра ї нах, що єд на ють цей світ і роб лять 
йо го світ лі шим! 

Автори
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Як пра цю ва ти з під руч ни ком

Під руч ник — це ваш пу тів ник і по рад ник у сві ті за ру біж ної 
лі те ра ту ри. У ньо му є руб ри ки, що до по мо жуть вам зо рі єн ту ва ти-
ся в роз ма їт ті імен і кни жок. Кож на те ма й роз діл по чи на ють ся 
з роз по ві ді про пись мен ни ків або жан ри, що вив ча ють ся. 

«Слов ник тер мі нів» до по мо же вам кра ще за пам’ята ти те о ре-
тич ні по нят тя та їх ні особ ли вос ті.   

Ху дож ні тек сти в ук ра їн ських пе рек ла дах по да но в руб ри ці 
«Чи та є мо ви раз но та вдум ли во».  

Руб ри ка «Куль ту ра різ них на ро дів» вис віт лює ві ру ван ня, 
тра ди ції, зви чаї різ них на ро дів, що до по мо же вам кра ще 
зро зу мі ти ху дож ні тво ри на ці о наль них лі те ра тур. 

У руб ри ці «По рів ню є мо» ми з ва ми спро бу є мо зіс та ви ти лі те-
ра тур ні фак ти, яви ща й ок ре мі еле мен ти ху дож ніх тво рів. 

Руб ри ка «Ук ра ї на і світ» нав чить вас не тіль ки «чу жо го 
нав ча тись», а й «сво го не цу ра тись», як ка зав Т. Шев чен-
ко, лю би ти й пле ка ти на ше, рід не. 

У руб ри ці «Для тих, хто во ло діє іно зем ною мо вою» ви 
знай де те запи тан ня та зав дан ня, що спри я ти муть кра що му 
ово ло дін ню іно зем ни ми мо ва ми, які ви вив ча є те в шко лі, 
че рез книж ки. У всіх кра ї нах лю ди, які праг нуть вив чи ти 
ін шу мо ву, чи та ють ху дож ні тво ри не тіль ки в пе рек ла дах, 
а й в ори гі на лах. 

Руб ри ка «Пра цю є мо з тво ра ми мис тец тва» до по мо же вам 
осяг ну ти вті лен ня лі те ра тур них тво рів у кі но, жи во пи сі, 
му зи ці й ін ших ви дах мис тец тва.  

Ав то ри під го ту ва ли для вас й ін ші руб ри ки, у яких чи ма-
ло ці ка вих твор чих зав дань. 

Піс ля кож ної те ми ви змо же те пе ре ві ри ти ва ші ком пе тен тнос-
ті зав дя ки спе ці аль ній сис те мі запи тань і зав дань. Це руб ри ка 
«Ком пе тен тнос ті — схо дин ки до су час но го сві ту». 
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Ком пе тен тнос ті — 
схо дин ки до су час но го сві ту

Ви ма є те зна ти, що ком пе тен тнос ті по ді ля ють на пред мет ні й 
клю чо ві. 

Предметні компетентності охоп лю ють знан ня (те, що ви 
зас во ї ли з певного предмета), ді яль ність (те, чо го нав чи ли ся, що 
мо же те) і цін нос ті (те, що ус ві до ми ли). 

Ключових ком пе тен тнос тей у га лу зі ос ві ти, від по від но до Ре ко-
мен да цій Єв ро пей ської Ра ди, усьо го де сять. За пам’ятай те їх: Спіл
ку ван ня дер жав ною мо вою. Спіл ку ван ня іно зем ни ми мо ва ми.  
Ма те ма тич на ком пе тен тність. Ком пе тен тнос ті в при род ни чих 
на у ках і тех но ло гі ях. Ін фор ма цій но циф ро ва ком пе тен тність. 
Умін ня навча ти ся. Іні ці а тив ність і під при єм ли вість. Со ці аль на 
та гро ма дян ська ком пе тен т  нос ті. Обіз на ність і са мо ви ра жен ня 
у сфе рі куль ту ри. Еко ло гіч на гра мот ність і здо ро ве жит тя.

От же, у про це сі вив чен ня за ру біж ної лі те ра ту ри ви на бу де те 
пред мет них і клю чо вих ком пе тен тнос тей, ста не те твор чи ми чи та-
ча ми й су час ни ми куль тур ни ми людь ми, бу дете віль но по чу ва ти-
ся не тіль ки в Ук ра ї ні, а й лег ко знай дете спіль ну мо ву з людь ми в 
різ них кра ї нах. 

Не за бу вай те про те, що ви жи ве те в 
прек рас ну ін фор ма цій ну до бу, то му не 
об ме жуй те ся під руч ни ком, а ви ко-
рис то вуй те Ін тер нет, щоб знай ти й про - 
чи та ти ці ка ві книж ки. Так роб лять 
уч ні в усьо му сві ті! Де я кі тво ри в про-
г ра мі по да ні на ви бір учи те ля та уч нів, 
а об сяг під руч ни ка неве ли кий, то му 
циф ро ві тех но ло гії прий дуть вам на 
до по мо гу в по шу ку пот ріб ної книж ки, 
яку ви ви бе ре те ра зом з учи те лем. 
Чи тай те па пе ро ві й елек трон ні книж ки! 
Чи тай те са мі й з дру зя ми! Чи тай те в 
шко лі й удо ма! Читайте скрізь!

Читайте — і світ для вас стане яскравішим і дивовижнішим!

Португальська королівська 
бібліотека. м. РіодеЖанейро  

(Бразилія)
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ХУДОЖНЯ ЛІ ТЕ РА ТУ РА —  
ДУ ХОВ НА СКАР БНИ ЦЯ ЛЮДС ТВА

Єд ність — у різ но ма ніт ті.

Де віз Єв ро со ю зу

е ве лич ке міс теч ко Вей мар у Ні меч чи ні ві до ме тим, що 
нап ри кін ці XVI II ст. во но ста ло виз нач ним цен тром куль-
ту ри. Тут жи ли ви дат ні мит ці. Сю ди в 1780х ро ках при-

ї ха ли пись мен ни ки Йо ганн Во ль фганг Ґете та Фрід ріх Шил лер, 
кот рі пе рей ма ли ся до лею всьо го людс т ва й ду ма ли про те, як зро-
би ти світ ду хов но дос ко на лі шим. Во ни то ва ри шу ва ли, пал ко 
об го во рю ва ли пи тан ня роз вит ку мис тец тва, чи та ли один од   но му 
свої тво ри. Ця друж ба ста ла при к ла дом ве ли ко го твор чо го по шу ку 
для всіх на ступ них по ко лінь. 

Й. В. Ґе те та Ф. Шил лер ува жа ли, що лю  дей 
різ них кра їн мо жуть ду хов но об’єд на ти мис-
тец тво, лю бов до Бо га, справедливість і сво-
бода. «Стань   мо друж ною сім’єю, / Жи ти 
прав дою й доб ром!» — пи сав Ф. Шил лер у 
вір ші «До ра дос ті», який зву чить ни ні на 
му зи ку Люд ві га ван Бет хо ве на як гімн Єв ро-
со ю зу. 

Са ме тут, у Вей ма рі, у 1829 р. ви ник ло 
по нят тя «світовалітература». Цей тер мін 
обґ рун ту вав Й. В. Ґе те, який ува жав, що між 
різ ни ми лі те ра ту ра ми на ро дів сві ту іс нує 
пев на єд ність, во ни ма ють роз біж нос ті й 
ра зом з тим де я кі спіль ні за ко ни сво го роз-
вит ку, мо жуть впли ва ти од на на од ну. 
Худож  ню лі те ра ту ру тре ба піз на ва ти в тіс  них 
зв’яз ках із роз вит ком сус пі ль ства, іс то рії, 

ВСТУП

ВСТУП

Н

Пам’ятник Й. В. Ґете  
та Ф. Шиллеру.   

м. Веймар 
(Німеччина)
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філософії1,культури.Нашпредметнази
вається«Зарубіжна література»,депо
єднуються різні на ці о нальні лі те ра ту
ри.Вони,якрічки,упадаютьубезмежне
море людської духовності, проте не губ
лятьсятам,астворюютьпотужнітечії,да
руючилюдямнеповторніперлинимисте
цтва слова. У літературах світу, як у
скарбниці,зберігаютьсянетлінніціннос
ті — моральні уявлення, вірування лю
дей, їхні традиції та звичаї, особливості
життяйісторії.

Зарубіжна лі те ра ту ра — сукупність різних національних
літератур,якімаютьспільнізаконирозвитку,етапи,тенденціївід
давнинидосучасності.Національнілітературипротягомвіківзбе
рігаютьсвоюсамобутність,алеразомізтимвзаємодіютьміжсобою
й взаємозбагачуються в процесі творчого впливу, у зв’язках із
фольклором,мистецтвом,філософією.

На ці о наль на лі те ра тура—надбаннямистецтвасловапевного
народу,нації (українська,англійська,німецька,японська,китай
ськалітературитаін.).

Ці ка во зна ти

КрімЙ.В.ҐететаФ.Шиллера,уВеймаріжиливидатніком
позитори:Ф.Ліст,Й.С.Бах,Й.Штраус,Р.Вагнер.

Будинок,уякомуЙ.В.Ґетеживум.Веймаріз1792до1832р.,
зберігсяйдосьогодні.Сюдиприїжджаютьтуристизусьогосвіту.

ХУДОЖНЯЛІТЕРАТУРА—ДУХОВНАСКАРБНИЦЯЛЮДСТВА

МузейЙ.В.Ґете.
м. Веймар (Німеччина)

м.Веймар(Німеччина)

1Фі ло со фія —наукапропізнаннябуттялюдинитасвіту,якавивчаєнайбільш
сутнісніїхніхарактеристикитавідносини,створюєузагальненукартинусвітобудо
витамісцялюдинивньому,їїставленнядосвіту,природийіншихкатегорійбуття.





Перевіртесебе

1. Які ідеї висунули Й. В. Ґете та Ф. Шиллер, перебуваючи у Веймарі? 
Як ви вважаєте, чи актуальні ці ідеї для сучасності? Доведіть.

2. Як ви розумієте зна чен ня тер мі на «на ці о наль на лі те ра ту ра»? 
3. Чо му художню лі те ра ту ру на зи ва ють ду хов ною скар бни цею люд-

с тва? Які скар би во на збе рі гає? 

Роль книж ки в су час но му жит ті

     На ро де мій, ди ти но яс но чо ла,
     Жи ви й ору дуй мо ва ми всі ма,
     Бо кож на мо ва — тво го ду ху шко ла,
     Тво єї прав ди зо ло та сур ма.

Дмит ро Пав лич ко

Чи за мис лю ва ли ся ви ко лись, для чо го ми чи та є мо книж ки?.. 
Зви чай но, для то го, щоб про щось діз на ти ся, до лу чи ти ся до то го, 
чо го ні ко ли не ба чи ли й не чу ли. От же, за без пе чу ва ти про цес люд-
сько го піз нан ня, на дан ня ін фор ма ції — це ос нов на фун кція кни-
жок. За сво їм приз на чен ням і фор мою во ни є різ ни ми. Се ред усьо-
го їх ньо го роз ма їт тя важ ли ве міс це по сі да ють ху дож ні книж ки, 
які ство ре ні пись мен ни ка ми й ста ли яви ща ми мис тец тва. 

Як і жи во пис, скуль пту ра, му зи ка й кі но, лі те ра ту ра — один із 
ви дів мис тец тва. Від мін ність лі те ра ту ри від ін ших ви дів мис тец т ва 
по ля гає в то му, що во на є мис тец твом сло вес ним, тоб то сло во є 
ос нов ною цег лин кою ху дож ньої лі те ра ту ри. 

Мо ва ху дож ньої лі те ра ту ри від різ ня єть ся від зви чай но го мов-
лен ня. Во на ви ко нує не тіль ки ін фор ма цій ну роль, не лише дає 
нам пев ні знан ня, а й учить мис ли ти, зму шує уяв ля ти не ба че не, 
а ще впли ває на на ші емо ції та по чут тя. Тоб то ху дож нє сло во 

на ді ле не на ба га то біль шою си лою, 
аніж зви чай не сло во. 

Ху дож нє сло во ві доб ра жає дій с-
ність не пря мо, а опо се ред ко ва но. 
Воно мо же від тво рю ва ти й те, чо го 
немає в ре аль нос ті (нап рик лад, каз-
 ко ві при го ди, фан тас тич ні кра ї ни 
то що). От же, ху дож ні тво ри від-
ображують не тіль ки те, що бу ло та 
є на  справ ді, а й те, що мог ло б бу ти, 
або те, що мож на тіль ки уя ви ти. Це 
на зи ва єть ся ху дож ньою умов ніс тю, 

ВСТУП

Бібліотека рідкісних книг 
і рукописів Бейнеке в Єльському 

університеті. м. НьюХейвен (США)

8
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яка є од ні єю з про від них оз нак лі те ра ту-
ри як ви ду мис тец тва. І тут без твор чої 
уя ви пись мен ни ка та твор чої уя ви чи та-
ча не обій ти ся. 

Ху дож нє сло во має ба га то різ них 
зна чень (ба га тоз нач ність), які лю ди 
ро зу мі ють по  своєму. Од на й та са ма 
книж ка мо же вик ли ка ти різ ні оцін ки й 
вра жен ня. От же, ху дож ні тво ри да ють 
нам ве ли ку сво бо ду в ро бо ті на шо го 
ро зу му, уя ви та по чут тів. Про цес чи тан-
ня — це осо бис тий ді а лог чи  та ча з 
книж кою. До зус трі чі з нею тре ба го ту-
ва ти ся (у то му чис лі й з до по мо гою вчи-
те ля та під руч ни ка)! А ще її мож на 
пе ре чи ту ва ти в різ ні пе рі о ди жит тя й 
що ра зу від кри ва ти для се бе щось но ве! 
Ад же ми змі ню є мо ся, змі ню єть ся й 
на ше сприй нят тя книж ки…

Не за бу вай мо про те, що книж ки да ють нам не тіль ки ін фор ма-
цію, емо ції, пош товх для мис лен ня, а й ве ли ку ра дість, за до во-
лен ня від са мо го про це су чи тан ня. Як що ви нав чи те ся чи та ти 
книж ки не тіль ки то му, що це пот ріб но за шкіль ною прог ра мою, 
а й то му, що вам це по до ба єть ся, як що книж ка ста не для вас на че 
ков ток сві жо го по віт ря, без яко го не мож на обій ти ся, це бу де 
оз на ча ти, що пос ту по во ви ста є те справ жні ми чи та ча ми. 

Но віт ні  ін фор ма цій ні тех но ло гії вар то ви ко рис то ву ва ти для зба -
га чен ня ко ла чи тан ня, для роз вит ку якос тей твор чо го чи та ча. У наш 
час будь  я ку книж ку мож на знай ти не ли ше в біб лі о те ках, а й в 
Ін тер не ті, про неї мож на по го во ри ти на ін тер нет  пор та лі, об мі ня-
ти ся вра жен ня ми що до про чи та но го зі сво ї ми од но літ ка ми не тіль-
ки в Ук ра ї ні, а й з дітьми ін ших кра їн. 

Тво ри ху дож ньої лі те ра ту ри ма ють до по мог ти вам ста ти справ ж- 
 ні ми людь ми, збе рег ти від чут тя кра си, фор му ва ти мо раль ні якос-
ті, ви хо ву ва ти пос тій не праг нен ня від крит тя сві ту та по шу ку 
шля хів по ро зу мін ня з ін ши ми людь ми, кра ї на ми, на ро да ми. Тво ри 
ху дож ньої лі те ра ту ри фор му ють почут тя гід нос ті за свій на род, 
свою кра ї ну й вод но час ус ві дом лен ня то го, що ми на ле жи мо до 
сві то вої спіль но ти, до всьо го людс тва, до ля яко го за ле жить від 
рів ня куль ту ри кож но го з нас. 

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА

Бібліотека Джорджа Пібоді. 
м. Балтимор (США) 
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Дляобговорення

1. Чим мо же до по мог ти ху дож ня лі те ра ту ра су час ній лю ди ні?
2. Як роз ви ток ін фор ма цій них тех но ло гій впливає на зба га чен ня 

ко ла чи тан ня, фор му ван ня якос тей твор чо го чи та ча? 

Перевіртесебе

1. Для чо го людс тву й кож ній лю ди ні осо бис то пот ріб на ху дож ня 
лі те ра ту ра?

2. Чим від різ ня єть ся ху дож нє сло во від не ху дож ньо го? 
3. Наз віть улюб ле ні тво ри ху дож ньої лі те ра ту ри (1–2 за ви бо ром) 

і роз ка жіть, які дум ки й по чут тя во ни у вас вик ли ка ли. 

Творчезавдання

 1. По яс ніть вис лов люван ня видатних лю дей про ху дож ню літературу 
та чи тан ня.

Лі те ра ту ра — це со вість людс тва  (пись мен ник і фі ло соф Ф. Геб  
бель).

Чи тан ня книжок від кри ває нам са мих се бе і світ (фі ло соф і 
пись мен  ник Й. В. Ґе те).

Кни жки — це ма я ки в оке а ні ча су (фі ло соф А. Шо пен га у ер).

 2. Скла діть влас не вис лов лен ня про роль книж ки в жит ті лю дини. 

ФОЛЬ КЛОР ТА ЙО ГО ЗНА ЧЕН НЯ  
   ДЛЯ РОЗ ВИТ КУ ЛІ ТЕ РА ТУ РИ

На род на твор чість є тим жи вот вор ним 
за хис том, що збе рі гає пра дав ню муд рість 
і пе ре дає її з од но го ча су в ін ший.

Якоб і Віль гельм Ґрімм

Май же 100 000 ро ків то му, ко ли ще не бу ло пи сем нос ті й ху дож -
ньої лі те ра ту ри, у дав ніх лю дей, як тіль ки во ни нав чи ли ся спіл ку-
ва ти ся одне з од ним, з’я ви ла ся пот ре ба по ві да ти в сло ві про свої 
по чут тя й дум ки, по ба че не та пе ре жи те, про своє став лен ня до при-
ро ди й ін ших лю дей, про спо ді ван ня та жа хи. Це сло во не прос то про-
мов ля ло ся, а не рід ко суп ро вод жу ва ло ся піс нею, тан цем, об ря  дом. 
Ко ли дав ня лю ди на за хо ті ла вис ло ви ти свої вра жен ня в сло ві, во но 
пе рес та ло бу ти зви чай ним за со бом спіл ку ван ня, на бу ло по етич-
нос ті, ху дож нос ті, тоб то по хо ди ло з пер віс но го від чут тя кра си. 
Cло во на ді ля ло ся особ ли вою ма гіч ною си лою, ос кіль ки в дав ни ну 

ВСТУП
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лю ди ві ри ли, що во но здат не вти хо ми ри ти 
при  род ні си ли, умо ви ти бо гів бу ти при  хиль-
ни ми до них, за без пе чи ти вро жай, пок ра щи ти 
умо ви іс ну вання.  

Так у різ них ку точ ках сві ту ви ник ли тво - 
ри ус ної на род ної твор чос ті, або фольклору, 
що пе  ре да ва ли ся з уст в ус та. Ті, хто слу хав 
ці дав ні опо від ки, по тім са мі по ча ли їх 
пе ре ка зу ва ти, до  да ю чи но ві под ро би ці й 
де та лі, суп ро вод жу ю чи текст влас ни ми оцін- 
 ка ми й емо ці я ми. До пи сем ні по е тич ні тво ри, 
до ла ю чи час, по ши рю ва ли ся, від тво рю ю чись 
у нас туп них по ко лін нях. 

Тво ри ус ної на род ної твор чос ті пов’яза ні з 
по       бу том лю дей, їх нім жит тям, з різ ни ми об ря-
да ми, тра ди ці я ми, ка лен дар ни ми цик ла ми 
при   ро ди. У них від тво рено не тіль ки ре а ль не 
жит тя дав ніх лю дей, а й на род ні уяв лен ня 
про доб ро і зло, жит тя і смерть, чес но ти лю дей 
та пра  цю то що. У тво рах дав ньо го сло вес но го 
мис тец тва вті ле н о особ ли вос ті сві то від чу т  тя 
на  ро ду, йо го ві ру ван ня та іде а ли. 

Змі ню ва ли ся ча си, зни ка ли і фор му ва-
ли ся но ві дер жа ви, а ду ша на ро ду жи ла в цих 
тво рах. 

За пи су ва ти, зби ра ти й ху дож ньо об роб ля-
ти зраз ки на род ної твор чос ті по ча ли на п ри -

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА

Жонглери.  
Мініатюра. ХIІ ст.

Мусульманський 
та християнський 

музиканти.
Мініатюра. ХIІІ ст.

Кобзарі. Листівка. Початок ХХ ст. Р. Білоусов. Боян. 1980 р.
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кін ці XVII ст., а особ ли во у XVI II–XIX ст. 
Ві до ми ми зби ра ча ми тво рів ус ної на род ної 
твор чос ті бу ли бра ти Якоб і Віль гельм 
Ґрімм, Шарль Пер  ро, Ахім фон Ар нім, 
Кле  менс Брен та но, Олек сандр Пуш кін, 
Ми ко ла Го  голь, Ми хай ло Мак  си мо вич, 
Іван Фран ко та ін. Пер ші зби ра чі тво рів 
ус ної на род ної твор чос ті по мі ти ли по діб-
ність ок ре мих її ви дів (ка зок, пі сень, ле генд 
то що), визна чи  ли спіль ні ознаки в ус  них 
творах різ них кра їн. 

Ху дож ня лі те ра ту ра роз ви ну ла ся з 
фо ль  к        ло ру, увіб ра ла ба га то йо го оз нак і 
на бу ла влас них. Фоль клор і лі те ра ту ра — 
різ ні ста дії роз вит ку сло вес но го мис тец тва 

(по пе ред ній та нас туп ний, до пи сем ний та пи сем ний). На ос но ві 
здо бут ків фоль кло ру з’яви ло ся чи ма ло тво рів ори гі наль ної 
ху дож ньої лі те ра ту ри. 

Фольклор (англ. folk — на род, лю ди і lo re — муд рість, знан ня), 
або ус на на род на твор чість, ус на на род на сло вес ність, на род но пое тич- 
 на твор чість, — су куп ність тво рів ко лек тив но го по ход жен ня, що ви- 
 ник ли в гли бо ку дав ни ну, іс ну ва ли в ус ній тра ди ції як уті лен ня 
на род них уяв лень (про світ, при ро ду, мо раль ні якос ті) та ідеалів.

Ха рак тер ні оз на ки фоль кло ру:

•  ко лек тив ний тво рець;
•  ус на фор ма по ши рен ня;
•  дав ність по ход жен ня;
•  ва рі а тив ність (тоб то іс ну ван ня тво рів у різ них ва рі ан тах);
•  без по се ред ній зв’язок між роз по ві да чем і слу ха чем;
•  уті лен ня на род них уяв лень та іде а лів;
•  тра ди цій ні за со би (бу до ва, зво ро ти, пов то ри, пер со на жі).

Жанри фольклору (ви ди, різ но ви ди) — тво ри ус ної на род ної 
твор чос ті, по діб ні за фор мою (бу до вою), зміс том і ху дож ні ми 
оз на ка ми. Се ред жан рів фоль кло ру най по ши ре ні ши ми є прис лі в’я, 
при каз ки, за гад ки, піс ні, ле ген ди, каз ки то що. Во ни ви яв ля ють ся в 
куль ту рі різ них на ро дів, ма ють спіль ні ознаки й вод но час роз біж-
нос ті, зу мов ле ні на ці о наль ною сво є рід ніс тю.

ВСТУП

Трубадури.  
Мініатюра. ХIV ст.
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По яс ніть ознаки фольклору та літератури, подані в таб ли ці.

Цікавознати

У дав ни ну спів ців, які під суп ро від му зич них інстру мен тів 
пере по ві да ли на род ні пе ре ка зи, у різ них кра ї нах на зи ва ли так: 
у Фран ції — жон глерами, у Ні меч чи ні — шпіль манами, в Анг-
лії — ме нес трелями, у на ро дів Се ред ньої Азії та Ка зах ста ну — 
акинами, в Ук ра ї ні — коб зарями. 

Перевіртесебе

1. Що ви ник ло спо чат ку — фоль клор чи лі те ра ту ра?
2. Які цін нос ті на ро ду за кар бо ва ні у фоль кло рі?
3. Наз віть спіль ні й від мін ні ознаки фоль кло ру та лі те ра ту ри.
4. Виз нач те ха рак тер ні оз на ки ус ної на род ної твор чос ті.

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА

Фольклор Література

За по ход жен ням є най дав-
ні  шим ета пом сло вес но го 
мис тец тва.

За по ход жен ням є нас туп-
ним  ета пом сло вес но го ми с-
тец т ва, що використовує 
фоль клор.

Ко лек тив ний тво рець — 
на род.

Індивідуальний творець — 
автор (письменник).

З давнини поширювався 
в усній формі.

Поширюється в писемній 
формі.

Твори існують у різних 
варіантах.

Твори існують в одному 
ва ріанті, ви значеному 
авто ром (авторському).

Нас лі ду ван ня на род ної тра  -
ди ції (у по бу до ві, об ра зах, 
ху дож ніх оз на ках, мо ві), уті-
лен ня на род них уяв   лень та 
іде а лів.

Творче засвоєння й пере ос-
мислення традиції, уті лен ня 
авторських уявлень та іде а-
лів.
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           ПРИС ЛІВ’Я

На род ска же, як зав’яже.

Ук ра їн ське прис лів’я

Куль ту рам різ них на ро дів при та ман не праг нен ня до ви раз ного 
вис лов лю ван ня в стис лій фор мі, у яко му ви ра же но на род ний 
пог ляд на якесь яви ще. Та кі вис лов лю ван ня от ри ма ли наз ву при
с лів’я та при каз ки. Во ни ду же подібні між со бою, утім, ма ють і 
роз біж нос ті. 

Прислів’я  — один із ма лих фоль клор них жан рів, що ха рак те-
ри зу єть ся влуч ніс тю вис ло ву, пов чаль ніс тю зміс ту й за вер ше ніс тю 
суд жен ня. У прис лів’ях дум ка ви ра же на ла ко ніч но та вираз но. 
Во ни уза галь ню ють спос те ре жен ня лю дей над жит тє ви ми яви ща-
ми, від дзер ка лю ють на род ні пог ля ди на яви ща приро ди, гос по-
дарс тво, сус піль ні від но си ни, ро дин не жит тя, люд ські чес но ти та 
ва ди то що. У прис лів’ях не рід ко вис лов ле но на род ну оцін ку то го 
чи ін шо го яви ща. Ха рак тер ною оз на кою прис лів’я є вті лен ня 
за галь но го в кон крет но му. 

За зміс том прис лів’я мо жуть бу ти різ но ма ніт ни ми: ре лі гій ни ми, 
іс то рич ни ми, про пра цю, при ро ду, сус піль не жит тя, мораль то що. 
За фор мою прис лів’я є до сить стій ки ми. За по бу до вою це — прос ті 
ре чен ня (хо ча ін ко ли мож ли ве по єд нан ня прос тих ре чень в од не 
склад не або по єд нан ня 2–4 ре чень). На відміну від зви чай них 
ре чень, прис лів’я є фор му лю ван ня ми, що пов то рю ють ся про  тя гом 
сто річ нез мін но або з незнач ни ми змі нами. 

Прис лів’я є за вер ше ни ми вис лов лю ван ня ми, суд жен ня ми, що не 
пот ре бу ють до дат ко во го по яс нен ня чи від по від но го кон тек сту. 
Во ни ви ко рис то ву ють ся в різ них жит тє вих і мов них си ту а ці ях. 

До прис лів’їв ду же близь ки ми є ав тор ські влуч ні вис лов лю ван-
ня, які на зи ва ють афо риз ма ми (у них гли бо ка дум ка теж вира же-
на в ла ко ніч ній фор мі), або кри ла ти ми сло ва ми. На від мі ну від 
на род них прис лів’їв, що не ма ють кон крет но го ав то ра (увесь 
на род вис ту пає твор цем), афо риз ми ма ють кон крет но го ав то ра — 
пись мен ни ка, фі ло со фа, іс то рич но го ді я ча то що. 

Прислів’я — ма лий жанр фоль кло ру, ко рот ке вис лов лю ван ня 
або суд жен ня пов чаль но го зміс ту, міс тить за кін че ну дум ку, оцін ку 
пев но го яви ща. 

ВСТУП
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      Япон ські прис лів’я

До ріг ти ся чі — прав да од на.
Ор ла по кри лах упіз на ють, а лю  ди ну — 

по вчин ках.
До ма зав жди доб ре, на чу жи ні  зав ж ди 

не ми ло.
Як ти до лю дей, так і во ни до те бе.
Су ди се бе тією ж мі рою, що й ін ших, 

про щай їх, як са мо го се бе про ща єш.

 Ін дій ські прис лів’я

Друг піз на єть ся в бі ді, ге рой — у бит ві, 
чес ний — у вип ла ті бор гу, дру жи на — у бід-
нос ті, ро ди чі — у ли ху го ди ну.

За го ю єть ся ра на від стрі ли, зно ву під ні-
ма єть ся зру ба ний со ки рою ліс, але не за го-
ю єть ся ра на від зло го сло ва.

Ма єш честь — ти лю ди на, а без чес ті — 
тва ри на. 

Гар но ска за не сло во лю ди ни, яка не до -
т ри му єть ся йо го, та ке ж без плід не, як і 
прек рас на квіт ка без аро ма ту.

 Араб ські прис лів’я

Апе тит при хо дить із пер шим шмат ком, 
а су пе реч ка — з пер шим сло вом. 

Шля хет ність за ли ша єть ся шля хет ною, 
на віть як що її тор кну ло ся зло. 

Ко ли гні ва єш ся на ко гось, за ли шай міс-
це для при ми рен ня. 

Кра ще по го рі ти, ніж на чу жи ні жи ти. 
Хто зра див од но го, зра дить і дру го го. 

  Ки тай ські прис лів’я 

Ко ли збив ся зі шля ху, то мож на по вер-
ну ти ся, ко ли ж схи бив сло вом, то вже 
ні чо го не вді єш. 

Ка вун не бу ває ціл ко ви то круг лим, лю ди-
на не бу ває дос ко на лою.

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА
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Про чи та єш нез на йо му книж ку — здо бу деш доб ро го то ва ри ша, 
пе ре чи та єш книж ку — зус трі неш давньо го зна йомого. 

Ні мець кі прис лів’я 

У сло вах будь як че ре па ха, а в 
спра вах — швид ше за пта ха. 

Хто хо че всьо го здо бу ти, той 
усьо  го поз бу деть ся. 

І на Ель бі, і на Оде рі жи вуть 
од на ко ві нім ці.

Ла гід не сло во кра ще за смач ний 
пи рі жок.

З доб рим то ва ри шем у до ро зі — 
і піш ки, а на че на во зі.

Поль ські прис лів’я

Без ма те рин сько го теп ла не ма в 
ха ті доб ра.

Кра ще хліб із сіл лю з доб рої во лі, 
ніж мар ци пан у не во лі. 

Кра ще влас ний хліб, аніж по зи-
че на бул ка. 

По сі єш ві тер, пож неш бу рю. 
Сло во не має крил, про те об лі тає 

весь світ.

Роботазтекстом

1. Ви раз но про чи тай те прис лів’я. Поділіть їх на групи: мораль, 
праця, природа, стосунки людей, життєва позиція. 

2. Наведіть приклади 2–3 життєвих ситуацій, у яких можна вико-
ристати прислів’я.

У прис лів’ях ві доб ра жен о особ ли вос ті жит тя, куль  ту ри, 
мо ви різ них на ро дів. В анг лій ців по бу тує прис лі в’я: «Ra in 
at se ven, fi ne at ele ven» (дос лів но: «До щить о сьо мій, хо ро ша 

по го да об оди над ця тій»). Це пов’яза но з тим, що внас лі док склад них 
ге ог ра фіч них умов в Анг лії час то йде дощ, то му змі на по го ди ста ла 
те мою для ба га тьох прис лів’їв. А от ще ці ка вий при к лад: «A cat in 
glo ves cat ches no mi ce» (до слів но: «Кіт у ру ка вич ках не ло вить 
ми шей»). Це прис лів’я від тво рює за галь но ві до му бри тан ську ви шу-

ВСТУП
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ка ність в одя зі. Ле ді та джент льме ни в Анг лії здав на но си ли ру ка-
вич ки, що зас від чу ва ло їх нє знат не по хо джен ня та нез дат ність до 
прос тої пра ці. Де я кі анг лій ські при слі в’я по  в’я за ні з ге ог ра фіч ни-
ми від крит тя ми ан г лій ських мо реп лав ців і ман дрів ни ків, ос кіль ки 
Анг лія — ост рів на кра ї на: «A gre at ship asks de ep wa ter» (дос лів но: 
«Ве ли ко му ко раб лю пот ріб на гли бо ка во да»). 

Про чи тай те анг лій ські або ні мець кі прис лів’я мо вою ори гі на лу. 
Пе рек ладіть їх ук ра їн ською. По яс ніть їхній зміст. До бе ріть до них 
ук ра їн ські прис лів’я, подіб ні (си но ні ми) і про ти леж ні (ан то ні ми) за 
зміс том. 

An Eng lis hman’s ho me is his cas tle (англ.).
Every clo ud has a sil ver li ning (англ.).
Ac ti ons spe ak lo u der than words (англ.).
When it ra ins, it po urs (англ.). 
Mor gen stun de hat Gold im Mun de (нім.).
Fre un de sind über Sil ber und Gold (нім.).
Ein ge sun der Ge ist in ei nem ge sun den Körper (нім.).
Nord, Süd, Ost und West, zu Ha us’ ist’s am best (нім.).

Най дав ні ші прис лів’я дій шли до нас зав дя ки лі то пис ним 
дже ре лам, зок ре ма «По віс ті ми ну лих літ». Пер шу збір ку 
при с лів’їв (146 зраз ків) в Ук ра ї ні упо ряд ку вав у 1818 р. 
О. Пав  лов ський. Про тя гом 1901–1910 рр. І. Фран ко в ше с  ти 
книж ках «Ет ног ра фіч но го збір ни ка» опуб лі ку вав по над 
30 000 прис лів’їв. 

Дляобговорення

 Які прис лів’я най час ті ше вжи ва ють ся у ва шій міс це вос ті? На звіть їх, 
поясніть їхній зміст та особ ли вос ті по бу до ви. 

Що спіль но го в зміс ті та фор мі цих прис лів’їв? 

Од ні єю ру кою двох жаб не впій ма єш (ки т.). 
За дво ма зай ця ми по же неш ся — жод но го 
не здо женеш (ук р.). 

Де не має пра ці, там са ку ра не цві те (яп .).
Де не має пра ці, там са ди не цві туть (ук р.).

Не зро биш мас ло, не на до їв ши мо ло ка (фр.). 
Без тру да не ма пло да (ук р.). 

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА
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            ПРИ КАЗ КИ

     Як па рость ви ног рад ної ло зи,
     Пле кай те мо ву…

Мак сим Риль ський

Приказки ду же по діб ні до прис лів’їв, але від різ ня ють ся від них 
тим, що не міс тять за кін че ної дум ки, не вис лов лю ють пов но го твер-
джен ня. За зміс том при каз ки, як пра ви ло, ви яв ля ють якусь оцін ку, 
на тяк чи вис но вок. Це ли ше час ти на суд жен ня, яке пот ре бує кон-
тек сту, по яс нен ня, від по від ної си ту а ції. Не рід ко при каз ки ста ють 
час ти ною прис лів’я або з прис лів’я бе реть ся якась йо го час тина, 
що стає при каз кою. 

Приказка — ма лий жанр фоль кло ру, що міс тить оцін ку, на тяк, 
вис но вок, але не є за кін че ною дум кою чи суд жен ням. 

Фран цузь кі при каз ки

Та ке жит тя.
Яс но як день.  
Спра ву зроб ле но.
На вій ні, як на вій ні.

Поль ські при каз ки

Що край — то зви чай.
Де слов’янин — там і піс ня.
Яка го ло ва — та ка й мо ва.
Як ка мінь у во ді.

Американські при каз ки

Гроші на деревах не ростуть.
Багатство засліплює.
Надія — хороший сніданок 
і погана вечеря. 
Промах є промах.

Роботазтекстом

1. Ви раз но про чи тай те при каз ки. Поясніть їхній зміст.
2. Скла діть 1–2 ре чен ня, у яких би бу ли ви ко рис та ні по да ні при -

каз ки. 

ВСТУП
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По рів няй те прис лів’я та при каз ки як жан ри фоль кло ру. Ви знач  те 
по діб ність і від мін ність між ни ми.

Наз вою п’єси «За дво ма зай ця ми» М. Ста риць ко го ста ла 
при каз ка, ут во ре на з прис лів’я «За дво ма зай ця ми по же-
неш ся — жод но го не здо же неш». 

Ук ра їн ська при каз ка «Язик до Ки є ва до ве де» по діб на за 
фор мою та зміс том до ін дій ської при каз ки «Язик до Де лі 
до ве де». 

У дан сько му та швед сько му фоль кло рі на го ло шу єть ся на 
скан  ди нав ській вит рим ці й спо кої, тер пля чос ті та по  мір-
ко ва нос ті. Це від тво рено в прис лів’ях і при каз ках, де 

не рід ко трапляєть ся та кий об раз, як гу сак — сим вол пиль нос ті, 
доб ро бу ту, тер пін ня, здо ров’я, до му. Нап рик лад: «Ли ти во ду на 
гу са ка» (данськ.), «Спо кій ний, як гу сак» (шведськ.). У на род-
них жан рах шве дів і дан ців зус трі ча є мо по си лан ня на то го, хто 
щось ска зав. Ін ко ли ви ни кає ко міч ний ефект, бо той, хто чує 
цей вис лів, ро зу міє без глуз дість ска за но го. Нап рик лад: «“Хо лод-
на ни ні зи ма”, — ска зав най мит, ко ли при мерз до ліж ка» 
(шведськ.). У цій при каз ці від тво ре но хо лод ний клі мат Шве ції. 
Да нію три ва лий час очо лю вав ко роль, то му в цій кра ї ні чи ма ло 
прис лів’їв і при ка зок са ме про ко ро ля: «Кра ще бу ти віль ним 
пта хом, аніж по ло не ним ко ро лем» (данськ.), «Хо ро ший ко роль 
кра щий за ста рий за кон» (данськ.). Близь кість до мо ря та кож 
від ображено в прис лів’ях і при каз ках Скан ди нав ських кра їн: 
«Мо ре з бе ре га кра си ве, а бе рег — з мо ря» (данськ.), «Не зна ю чи 
кур су, не під ні май віт рил» (шведськ.). 

Творчезавдання

Про дов жте при каз ки, ут во рив ши з них прис лів’я. 

Нап рик лад: Сло во — сріб ло, мов чан ня — зо ло то (нім.).

Зав тра, зав тра — не сьо год ні … (нім.).
Не май сто руб лів, … (рос.).
Лож ка дьог тю … (польськ.).
Не бу ди ли хо, … (польськ.).
Хто ви со ко лі тає, … (польськ.).
Яка пра ця, … (польськ.).

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА
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 ЗА ГАД КИ

В зем лі ві ки ле жа ла мо ва
І вреш ті ви би лась на світ…

Олек сандр Олесь 

Загадка — один із ма лих жан рів ус ної на род ної твор чос ті, у яко-
му пред мет або яви ще на зи ва ють  не пря мо, а опо се ред ко ва но, 
че рез ін ші пред ме ти та яви ща. За гад ки пот ре бу ють роз га ду ван ня, 
ро зу мо вої ді яль нос ті, ви ко рис тан ня жит тє во го дос ві ду, знань, 
здат нос ті ро би ти спос те ре жен ня й вис нов ки (про при ро ду, люд-
ські сто сун ки, світ то що). 

За гад ки ви ник ли в гли бо ку дав ни ну й бу ли пов’яза ні з ві ру-
ван ня ми дав ніх лю дей у ма гіч ну си лу бо гів або при ро ди, що 
мо жуть до по ма га ти або шко ди ти. Ці си ли не на зи ва ли прямо, а ви -
користовували різ ні за со би — ін ші поняття, по рів няння то що. 
Зго дом за гад ки ста ва ли за со бом по е тич но го сприй нят тя й ос мис-
лен ня сві ту. 

За гад ки скла да ють ся з двох час тин: ос нов ної — за пи тан ня, 
опо се ред ко ва ний (тоб то неп ря мий) опис пред ме та або яви ща (влас-
не за гад ка) і за вер шаль ної (від гад ка). За гад ка зав жди звер не на до 
то го, хто бу де її від га ду ва ти. Це пев ний ді а лог, роз мо ва між різ-
ни ми людь ми. 

Від га да ти за гад ку мож на, за мі нивши опо се ред ко ва не зоб ра-
жен ня пред ме та (яви ща) йо го кон крет ним від по від ни ком, яко му 
влас ти ві всі оз на ки чи якос ті, що зма льо ва ні в ос нов ній час ти ні 
за гад ки. 

У за гад ках роз по ві да єть ся про при ро ду (не бо, зем ля, рос ли ни, 
тва ри ни то що), жит тя та ді яль ність лю ди ни (час ти ни ті ла, їжа, 
по  меш кан ня, ре чі до маш ньо го вжит ку, сто сун ки лю дей то що), 
про це си або дії (пра ця, мо ва, ос ві та, мис тец тво то що), на род ні 
тра ди ції та ін. 

З на род них за га док ви ник ли лі те ра тур ні за гад ки. Ство ре ні 
пись мен ни ка ми за гад ки втілюють ав тор ське ба чен ня пред ме тів і 
явищ, але за фор мою по діб ні до цьо го нев ми ру що го жан ру фоль к-
ло ру.

Загадка— це ма лий жанр фоль кло ру, за ос но ву яко го взято за пи-
тан ня або опо се ред ко ва ний опис пред ме та чи яви ща, що пе ред ба ча-
ють від по відь (від гад ку, на зи ван ня кон крет но го пред ме та та яви ща, 
про які йдеть ся). 

ВСТУП
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Ха рак тер ні оз на ки за гадки: 

  • пред мет (яви ще) пря мо не наз ва ний, але він по рів ню єть ся, 
опи су  єть ся, про тис тав ля єть ся, на зи ва єть ся по  ін шо му; 

  • чіт ко виз на че но основні оз на ки пред ме та (яви ща), які від 
різ ня ють «за шиф ро ва ний» пред мет від усіх ін ших; 

  • мають дві час ти ни: ос нов на (за пи тан ня, опо се ред ко ва ний 
опис), за вершальна (від гад ка); 

  • де я кі за гад ки ма ють вір шо ва ну фор му, су го лос ся зву ків і 
слів. 

               Ні мець кі за гад ки 

                 * * *
У дощ во на мок ра,
У сніг во на бі ла,
У мо роз во на льо дя на.
Що во на за од на? 

                                                * * *
На ву ли ці сто їть бі лий чо ло вік,
Яко го ніх то зіг рі ти не міг.
Та як вий де сон це вес ня не,
Пла че бі лий чо ло вік
І все мен шим стає.
Ска жи, хто це. 

                                               * * *
Хто має но ги, та не має рук?

                                                * * *
Іде, але з міс ця не зру шить. 

Швед ські за гад ки

Що лег ше за пір’я, але йо го важ ко втри ма ти? 
Хто хо дить від бу дин ку до бу дин ку, але ні ко ли не за хо дить 

усе ре ди ну?
Хто ні ко ли не спій має ри бу у свою сіт ку? 

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА
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Поль ські за гад ки

          * * *

Вес ною він зе ле ний, 
а во се ни він па дає ша ле но. 

          * * *

   Як звуть ту по ру ро ку, 
   Ко ли сон це ра но схо дить 
   Й піз но вве че рі за хо дить? 

          * * *

  Піс ля бу рі на не бі гар но сяє, 
  Яск ра во так, що влас ний шарф 
  хотів би мати та ких я ко льо рів. 
  Що це? 

Роботазтекстом

1. Ви раз но про чи тай те за гад ки.
2. Які пред ме ти або яви ща ста ли об’єк та ми для ство рен ня за га док?
3. Наз віть ху дож ні при йо ми ство рен ня ефек ту за гад ко вос ті (по рів-

нян ня, про тис тав лен ня, опис пред ме та (яви ща) че рез йо го оз на ки, 
за пи тан ня звер нен ня та ін.). 

Ви раз но про чи тай те анг лій ську за гад ку в ори гі на лі й пе рек ла ді. Чи 
вда ло ся пе рек ла да че ві від тво ри ти зміст і фор му за гад ки? 

Whi te she ep, whi te she ep 
On a blue hill,
When the wind stops,
You all stand still;
When the wind blows,
You walk away slow.
Whi te she ep, whi te she ep,
Whe re do you go? 

                            (Пе рек лад   
              Во ло ди ми ра Ма ра ча)

ВСТУП

Бі лі овеч ки, бі лі овеч ки
На си ньо му лу зі,
Лиш ві тер за тих не,
Й ви спи ни тесь в ту зі.
А ві тер здій меть ся,
Й ви в ру сі мит тє вім.
Бі лі овеч ки, бі лі овеч ки,
Ку ди так мчи те ви?
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По рів няй те ні мець ку, поль ську й ук ра їн ську за гад ки. Що спіль-
но го в їхній по бу до ві? Як оз на ки пред ме та під крес ле но в ос нов ній 
час  ти ні за гад ки? 

       * * *

Не щас ний бі до ла ха
Має шап ку, та не має го ло ви,
І має до то го ж
Ли ше од ну но гу, та без че ре ви ка (нім.).

      * * *

Йо го в лі сі зус трі ча єш і із зди ву ван ням вик ли ка єш: 
«Він три має ка пе лю ха на но зі, а не на ву хах!» (Польськ.)

      * * *

  Без рук, без го ло ви, на од ній но зі, 
  Але в ка пе лю сі. Що це? (Укр.)

Дляобговорення

1. Чо му в різ них на ро дів іс ну ють по діб ні за гад ки? Поясніть.
2. Чо му каз ко вих ге ро їв не рід ко вип ро бо ву ють за гад ка ми? Наведіть 

приклади з прочитаних творів. Намалюйте відповіді до них.

Творчезавдання

Скла діть са мос тій но 2–3 за гад ки.  

      ПІС НІ 

Це на род на іс то рія, яск ра ва, напов-
не на бар вис тос ті й іс ти ни… Во ни є 
па  м’ят  ни ком ми ну ло му.

Ми ко ла Го голь

Особ ли ве міс це у фоль кло рі на ро дів сві ту по сі да ють пісні, у яких 
по єд на ли ся особ ли вос ті сло вес но го та му зич но го мис тец т ва. Це тво-
ри, приз на че ні для спі ву, у них від тво рен о дум ки, мрії та по чут тя 
лю дей. Пі сен ний жанр тіс но пов’яза ний зі зви ча я ми й об ря да ми 
на ро дів. Піс ня — вір ний су пут ник лю ди ни впро довж її жит тя. 
Ра дість і сум, ко хан ня та іс то рія, жит тя і смерть, при ро да та пра-
ця — усі ці ас пек ти люд сько го бут тя ві доб ра же ні в на род них 

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА
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піс нях. За сло ва ми М. Го го ля, на -
род на піс ня — це «на род на іс то рія, 
жи ва, яск ра ва, напов не на бар ва ми, 
іс ти на, яка роз кри ває все жит тя на -
ро ду».

За зміс том на род ні піс ні по ді ля-
ють  на іс то рич ні (у них ві до б ра же но 
іс то рич ні по дії), об ря до ві (по в’я за   ні 
з об ря да ми та тра ди ці я ми), кален
дар ні (пов’яза ні з пев ни ми при род-
ни ми ци к ла ми, ка лен дар ни ми да та-

ми), лі рич ні (у яких відтворено емо ції й по чут тя лю дей у різ ні пе рі о ди 
жит тя, у то му чис лі ко лис ко ві, жар тів ли ві то що) та ін. 

За зраз ком фоль клор них пі сень пись мен ни ки ста ли ство рю ва ти 
лі те ра тур ні піс ні, ба га то з яких ста ли сприй ма ти ся як зраз ки 
ус ної на род ної твор чос ті (вір ші Г. Гей не, А. Міц ке ви ча, Т. Шев чен-
ка, Ле сі Ук ра їн ки, Олександра Оле ся та ін.). Лі те ра тур ний жанр 
піс ні не рід ко втра чає му зич ний суп ро від, іс ну ю чи в су то сло вес ній 
фор мі, але му зич ність при та ман на са мій фор мі та ких тво рів.

Пісня(як жанр фоль кло ру) — сло вес но му зич ний твір, при зна че-
ний для спі ву, що ві доб ра жає по чут тя й пе ре жи ван ня лю ди ни. 

Ха рак тер ні оз на ки піс ні: 

  • нас та но ва на ви ра жен ня внут ріш ньо го ста ну осо бис тос ті, її пе -
ре жи ван ня яко їсь по дії, люд ських по чут тів; 

  • емо цій ність;
  • вір шо ва на фор ма; 
  • пов то рення ок ре мих еле мен тів (нап рик лад, по чат ку, прис пі ву 

то що);
  • ви раз ний ритм;
  •  му зич ність зву чан ня;
  • прос та син так сич на бу до ва (за чин, ос нов на час ти на, кін ців ка). 

Анг лій ські на род ні піс ні 

* * *
Тан цюй для тат ка,
Моє ди тят ко;
Тан цюй для тат ка, моє яг нят ко!

ВСТУП

А. Твердий. Ілюстрація до україн-
ських народних пісень. 1985 р.
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Ма ти меш риб ку
І хлі ба скиб ку,
Як вер неть ся чо вен мій із мо рів.

Тан цюй для тат ка,
Моє ди тят ко;
Для тат ка — та нець, для ма ми — спів.
Ма ти меш стріч ку
І ру ка вич ку,
Бо вже вер нувсь мій чо вен з мо рів. 

                      (Пе рек лад Во ло ди ми ра Ма ра ча)

                    * * *
— Киць ко моя, киць ко моя,
Кіг тик ста ле вий,

Де ти сьо год ні бу ла? 
— У ко ро ле ви.

— Киць ко моя, киць ко моя,
Що там ро би ла? 

— В за лі під кріс лом її
Миш ку зло ви ла. 

                                     (Пе рек лад  Во ло ди ми ра Ма ра ча)

                 * * *
Спі вай мо про шість пен сів 1,
Що я для вас бе ріг;
Двад цять чо ти ри зяб ли ки
Ми за пек ли в пи ріг.

Як ста ли йо го їс ти,
По чувсь пта ши ний спів;
Та ких де лі ка те сів 
І сам ко роль не їв.

Ко роль був у скар бни ці,
Він ра ху вав там гро ші,
А ко ро ле ва в спаль ні 
Ку па лась у роз ко ші.

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА — ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА

1 Пен с — роз мін на мо не та у Ве ли кій Бри та нії.
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Служ ни ця ж у той час 
В са ду гу ля ла бо са,
Як зяб лик при ле тів
І їй склю вав пів но са. 

                                            (Пе рек лад  
                                                 Во ло ди ми ра Ма ра ча)

Коментарі

У Ве ли кій Бри та нії, яка є мор ською дер жа вою, здав на бу ли по ши ре ні 
піс ні про мо ря ків, їх ні ман дри та по вер нен ня до до му. Бри тан ці ду же 
пи ша ють ся тим, що в них пра вить ко ро лів ська ди нас тія. То му піс ні, 
пов’яза ні з ко ро ле вою та ко ро лем, ді ти спі ва ють  змал ку. Піс ня про киць-
ку, яка пот ра пи ла до ко ро лів сько го дво ру, — од на з них. 

Піс ня про шість пен сів є тра ди цій ною в бри тан сько му фоль кло рі. 
Са ме шість пен сів мандрівники зав жди бра ли на щас тя, а на ре че ній їх 
кла ли в че ре ви чок на вда ле за між жя. У піс ні йдеть ся й про зябликів, які 
ви лі та ють із ко ро лів сько го пи ро га. Нас прав ді, у дав ні ча си в ко ро лів-
ських ку ха рів був та кий ре цепт, ко ли на по чат ку зас тіл ля, на по див усім 
гос тям, з пи ро га ви лі та ли жи ві пта хи.

 Роботазтекстом

1. Поясніть ос нов ну те му кож ної піс ні.
2. Які по чут тя та емо ції вті ле но в цих тво рах?
3. Знай діть у піс нях пов то ри. 
4. Знай діть в анг лій ських піс нях прик ла ди на род но го гу мо ру. 

Перевіртесебе

1. Які життєві цінності відображені у фольклорі? Наведіть 2–3 
приклади.

2. Які жанри фольклору допомагають особисто вам підтримувати 
стосунки з людьми, формувати характер? Поясніть.

ВСТУП
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д ним із про від них жан рів фоль кло ру є казка. Са ме сло во 
каз ка ут во ри ло ся від того ко ре ня, що й сло ва ка за ти, пе  ре
ка зу ва ти, каз кар, ос кіль ки каз ко ві тво ри три ва лий час 

існу ва ли, як і ін ші жан ри фоль кло ру, в ус ній тра ди ції. В анг лій-
 ській мо ві слово каз ка звучить як fol kta le, тоб то во но спо рід не не 
зі сло вом фольклор. Казки бувають народними й літературними.

НА РОД НА КАЗ КА

Каз ка ба га тог ран но й зав жди по  но во му 
ра дує, зво ру шує та нав чає…

Якоб і Віль гельм Ґрімм

Народнаказка — один із най дав ні ших жан рів ус ної на род ної 
твор чос ті. Він ви ни к ще в ті ча си, ко ли лю ди не ма ли на у ко во го 
знан ня, але на ма га ли ся да ти по яс нен ня яви ща м при род и , тва ри-
нам, рос ли нам, усьо му то му, що їх ото чу ва ло. У каз ках ві доб ра-
жен о уяв лен ня дав ніх лю дей про доб рі й ли хі си ли, про вплив при-
ро ди на жит тя осо бис тос ті, про чес но ти й ва ди лю дей. За ос но ву 
будь  я кої каз ки взято роз по відь про ви га да ні по дії та яви ща, які 
сприй ма ють ся як ре аль ні. У каз ках пер со на жі не ма ють пріз вищ, 
а ін ко ли не ма ють на віть імен. Це ли ше за галь ні об ра зи, уті лен ня 
на род них уяв лень (нап рик лад, лис, вовк, ша кал, ко роль, Іван — 
се лян ський син, ца рів на, принц та ін.). Міс це, де від бу ва ють ся 
по дії, і час та кож точ но не вка за ні («в од но му царс тві», «в од но му 
се лі», «то ді, ко ли ще зві рі го во ри ли» і т. д.). У каз ках ді ють доб рі й 
по га ні пер со на жі, ге роїв вип ро бо ву ють  на ду хов ну міц ність, фан-
тас тич ні си ли шко дять і вод но час до по ма га ють лю дям, світ при-
ро ди та світ люд ський збли жу ють ся нас тіль ки, що лю ди, тва ри ни й 
рос ли ни ро зу мі ють од не од но го. 

НАРОДНА КАЗКА

КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Розділ
І

О



У ху дож ній мо ві ка зок ви ко рис то ву-
ють ся пос тій ні звер тан ня до то го, хто 
слу хає каз ку; пов то рен ня каз ко вих зво-
ро тів; по єд  нан ня роз по ві ді від пер шої 
осо би (роз  по ві да ча) і роз  мов між різ ни ми 
пер со на жа ми (діало ги); роз ва жаль ність і 
вод но час пов чаль ність, ос  кіль ки каз ка 
зав жди є мо  раль ним уро ком людс тву. 
Бу до ва ка зок є тра ди  цій ною: за чин 
(по ча ток тво ру), ос нов на час ти на (роз-
по відь про по дії та ді йо вих осіб), кін ців
ка (з під сум ком то го, про що йшло ся, 
ха рак тер ни ми каз ко ви ми вис ло ва ми). 

У дав ніх лю дей бу ла особ ли ва ві ра в 
си лу ска за но го сло ва, яке на ді ля ло ся 

ча рів ніс тю та ма гіч ніс тю. Це ві до б ра  жен о й у на род них каз ках, де 
фі нал зав жди щас ли вий, доб ро пе ре ма гає зло, а ге рої до ла  ють усі 
вип ро  бу ван ня й отримують ви на го  род у за свої мо раль ні якос ті.

От же, у каз ко во му сло ві вті ле но уяв лен ня йо го ко лек тив но го 
твор ця — на ро ду — про іде ал, пок ра щен ня сві ту, йо го кра су й гар-
мо нію. 

У каз ках на ро дів сві ту ба га то спіль но го, що по яс ню єть ся по діб-
ніс тю куль тур но  іс то рич них умов їх ньо го жит тя. Вод но час каз ки 
від зна ча ють ся на ці о наль ни ми особ ли вос тя ми, ві доб ра жа ють спо-
сіб жит тя пев но го на ро ду, йо го пра цю та по бут, при род ні умо ви. 

Каз ки пе ре да ва ли з уст в ус та, від по ко лін ня до по ко лін ня. У про-
це сі ко лек тив ної твор чос ті створювали різ ні ва рі ан ти казок. Крім 
то го, вони по ши рю ва ли ся не тіль ки в тій міс це вос ті, де ви ни ка ли, 
а й «пе ре хо ди ли» кор до ни, пот рап  ля ю чи до ін ших на ро дів. По діб ні 
каз ко ві ге ро ї та сюжети трапляються в різ них на ці о наль них тра-
ди ці ях. Це так зва ні ман д рів ні1 об ра зи, які іс ну ють у куль ту рі різ-
них на ро дів. 

Піс ля три ва лої іс то рії по ши рен ня на род них ка зок в ус ній тра-
ди ції фоль кло рис ти2 ста ли їх зби ра ти й за пи су ва ти. Се ред най ві до-
мі ших зби ра чів ка зок у Ні меч чи ні бу ли бра ти Якоб і Віль гельм 
Ґрімм, які за пи са ли й ви да ли в трьох то мах «Казки для дітей і ро- 
дини» (1812–1815), у Ро сії — Олек сандр Афа на сьєв, який ви дав 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

К. Лавро. Ілюстрація до укра-
їнської народної казки 

«Котик і Півник». 2005 р.

1 Ман дрівний (сю жет, об раз) — той, що іс нує в різ них на ці о наль них куль ту-
рах; який має по діб ність з ін ши ми сю же та ми, обра за ми; який час від ча су ви ни кає 
в різ них тра ди ці ях у но вих ва рі а ці ях. 

2 Фоль кло рист — фахівець, який вив чає тво ри ус ної на род ної твор чос ті. 
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три том ний збір ник «Росій ські на род ні каз ки» (1866–1868) і «За по-
віт ні каз ки» (1870). В Ук ра ї ні в ца ри ні зби ран ня й д ру ку ван ня 
ка зок плід но пра цю ва ли Осип Бо дян ський, Пан те лей мон Ку ліш, 
Бо рис Грін чен ко, Пав ло Чу бин ський та ін. 

Фоль клор ні каз ки да ли пош товх для ство рен ня ба га тьох лі те -
ра тур них тво рів за на род ни ми зраз ка ми (Шарль Пер ро, Жан де 
Ла фон тен, Ернст Те о дор Ама дей Гоф ман, Віль гельм Га уф, Олек-
сандр Пуш кін, Іван Фран ко та ін.). 

За зміс том і ху дож ні ми особ ли вос тя ми всі на род ні каз ки по ді-
ля ють  на три ос нов ні ви ди: про тва рин, ча рів ні, со ці аль но  по бу
то ві. 

Казка (народна) — розповідний народно-поетичний твір про 
вигадані події, вигаданих осіб, іноді за участю фантастичних сил. 

Ха рак тер ні оз на ки каз ки:

  • по ход жен ня та по ши рен ня в ус ній фор мі;
  • роз по від на фор ма (з від по від ни ми зво ро та ми, звер нен ня ми 

то що);
  • ви га да ність (фан тас тич ність то го, про що йдеть ся в каз ці);
  • умов ність зоб ра жу ва них по дій і ге ро їв (від сут ність кон кре-

ти ки, ли ше за галь не уяв лен ня про пер со на жів, про час і міс-
це, де від бу ва єть ся дія);

  • бо роть ба доб ра і зла з обов’яз ко вою пе ре мо гою доб ра;
  • чіт ка по бу до ва (за чин, ос нов на час ти на, кін ців ка);
  • пос лі дов ність роз вит ку по дій;
  • уті лен ня на род них уяв лень та іде а лів;
  • тра ди цій ні ху дож ні за со би (уті лен ня рис лю дей в об ра зах 

тва рин або рос лин, вип ро бу ван ня ге ро їв, пов то ри (у мо ві та в 
по ді ях), пе ре біль шен ня, по рів нян ня, ді а ло ги то що). 

Ві до мий ні мець кий дос лід ник фоль кло ру Йо ганн Гот-
фрид Гер дер у «Що ден ни ку мо єї по до ро жі в 1769 ро ці» про  -
ро ку вав ве ли ке май бут нє на шій кра ї ні, яка має ба га ті тра ди ції 
ус ної на род ної твор чос ті: «Ук ра ї на ста не ко лись но вою Гре -
ці єю: прек рас не не бо цьо го на ро ду, ве се ла вда ча, му зикаль ний 
хист, ро дю ча зем ля ко лись про ки нуть ся… Так із ба га тьох 
пле мен, яки ми та кож бу ли ко лись гре ки, пос та не куль  тур на 
на ція, і її ме жі прос тяг нуть ся до Чор но го мо ря, а звідти — на 
весь світ». 

НАРОДНА КАЗКА



Каз ки про тва рин

Це один із най дав ні ших ви дів на род ної каз ки, який ви ник 
то ді, ко ли ос нов ним спо со бом іс ну ван ня пер віс них лю дей бу ли 
зві ро ловс тво й по лю ван ня. Дав ні лю ди най біль ше ці ка ви лися  тва -
ри нами, бо са ме від них за ле жа ло ви жи ван ня пле ме ні або на ро ду. 
Мис лив ці му си ли спос те рі га ти за тва ри на ми, нас лі ду ва ти їх ні го ло-
си. На ос но ві мис лив сько го дос ві ду скла да ли ся уяв лен ня про звич-
ки зві рів, а та кож про їх ню «мо ву» і здат ність лю дей її ро зу мі ти. 
Лю ди на ді ля ли тва рин люд ськи ми якос тя ми, ві ри ли в те, що є та кі, 
які ма ють особ ли ву ма гіч ну си лу, а то му зна ють біль ше, ніж лю ди, 
мо жуть ске ро ву ва ти люд ське жит тя. У дав ни ну тва ри нам по к ло ня-
ли ся (як і бо гам), до них дос лу ха ли ся, як до го ло су са мої при ро ди. 
У на род них каз ках  тва рин ний та люд ський світ ста нов лять не по-
діль ну єд ність, де всі (і лю ди, і тва ри ни) ро зу мі ють од не од но го. 

Спо чат ку в каз ках про тва рин ді я ли, як пра ви ло, ди кі зві рі. 
Однак зго дом, у пе рі од пе ре хо ду від зві ро ловс тва до ско тарс тва, 
з’яви ли ся на род ні каз ки про свій ських тва рин, про їхню пе ре ва-
гу над ди ки ми. Це мож на спос те рі га ти в ук ра їн ській каз ці «Пан 
Коць кий», у серб ській каз ці «Вій на між псом і вов ком», у ро сій-
 ській каз ці «Пес і вовк» та ін. Ба га то ка зок прис вя че но сто сун-
кам лю ди ни з при род ним сві том (нап рик лад, ук ра їн ська каз ка 
«Ли сич ка  Сес т рич ка», япон ська каз ка «Мо мо та ро, або Хлоп
чикПер сик» та ін.).

За бу до вою каз ки про тва рин є нес клад ни ми. У них, як пра ви ло, 
від бу ва єть ся не ба га то по дій, які об’єд на ні за галь ною те мою. Тва-
ри н на ді ля ють  стій ки ми ха рак те рис ти ка ми, ус та ле ни ми ви   з на чен-
ня ми (Ли сич ка  Сес т рич ка, Вов чик Бра тик, Миш каШкря     бо туш-
ка, Зай чик  По бі гай чик то  що). Ве ли ку роль у каз  ках про тва рин 
ві діг ра ють ді а ло ги, пов то ри, зву ко нас лі ду ван ня мо ви тва рин. 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
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Основною оз на кою ка зок про тва рин є пе ре не сен ня люд ських 
якос тей та сто сун ків, за галь них по нять про них на кон крет ні обра-
зи (на тва рин, а та кож ін ші кон крет ні об ра зи, пред ме ти) — це на зи-
ва єть ся алегорією. За до по мо гою цьо го худож ньо го при йо му дав ні 
лю ди відоб ра жа ли не тіль ки особ ли вос ті тва ринно го сві ту, а і свої 
уяв лен ня про люд ські сто сун ки та якос ті. У каз ках про тва рин зав-
жди пе ре ма гає той, хто най ро зум ні ший, най пра цьо ви ті ший, най-
доб рі ший. У та кий спо сіб уті лю ва ли ся мо раль ні іде а ли на ро ду про 
доб ро та гар мо нію у сві ті при ро ди та лю дей. 

Алегорія (від грецьк. al los — ін ший та ago re uo — го во рю) — 
ху дож  ній за сіб, який дає змо гу вті ли ти за галь ні по нят тя (якос ті, риси, 
сто сун ки) у кон крет них об ра зах. Це спо сіб іна ко мов лен ня, тоб то 
ко ли йдеть ся про од не, а на ува зі ма єть ся зов сім ін ше. Він ґрун ту єть ся 
на пе ре не сен ні ха рак те рис тик од но го по нят тя на ін ший пред мет або 
об раз. Але го рич ні пер со на жі тва рин у на род них каз ках ві до б ра жа ють 
світ лю дей, їх ні сто сун ки, уяв лен ня про чес но ти, пра цю то що. 

Ча рів ні каз ки

Ча рів ні каз ки ще на зи ва ють фан  тас тич ни ми, або ге ро ї ко фан-
тас   тич  ни ми. Ці наз ви по в’я за  ні з тим, що ха рак тер ною особ ли віс тю 
цьо го різ но ви ду ка зок є пе ре ва га ча рів но го (фан тас тич но го) над 
ре аль ним. Ча рів ність про яв ля єть ся в усьо му: у зус т рі чі ге ро їв із фан  - 
тас тич ни ми іс то та ми або си ла ми (Дра кон, Змій, Ба ба Яга, Кощій 
то що); у ви ко рис тан ні чу до дій  них пред ме тів (яб лу ко, го ріх, пер сик, 
жи  ва і мер тва во да, чо бо ти ско ро  хо ди, ска-
тер каса  моб ран ка, літа ю   чий ки лим та ін.); 
у нез ви чай нос ті часу та про с то ру, де від бу ва-
єть ся дія (нап ри к лад, мер тве царс тво, кра ї на 
ель фів та ін.); у на ді лен ні ге ро їв здат ніс тю 
тво ри ти ди ва, ро зу мі ти мо ву при ро ди, пе ре-
ма га ти чу до виськ; у вип ро бу ван ні ге ро їв 
різ ними фан  тастич ни ми засо ба ми; на   ді лен ні 
чисел особ  ли вою ма гіч ніс тю (три, сім, де -
в’ять, два над цять, трид цять, со рок та ін.). 
Унас лі док по єд нан ня різ них еле мен тів ча рів-
но го (фан тас тич но го) у чи  та ча ство рю єть ся 
вра  жен ня над зви  чай нос ті зма льо ва но го сві-
ту, йо го над   при род нос ті, ута єм ни чен ня. 

Тра ди цій ну ос но ву ча рів них ка зок ста но-
вить по до рож, роз гор тан ня дії в до ро зі або 
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в по шу ку чо гось. Ге рой зав жди іде до сво єї 
ме ти, він зус трі ча єть ся з різ ни ми пер со на жа-
ми, долає пе реш ко ди та вип ро бу ван ня  й 
отримує ви на го роду за свої чес но ти та муж-
ність лю бов’ю, щас тям і ба гатс твом. 

По рів ня но з каз ка ми про тва рин ча рів ні 
каз ки є склад ні ши ми за по бу до вою. У них є 
знач на кіль кість по дій, дія мо же роз гор та ти-
ся в різ них нап ря мах, охоп лю ва ти пер со на жів 
із люд сько го і тва рин но го, ре аль но го й по той-
біч но го сві тів. У ча сі дія є дов го три ва лою, бо 
го лов но му ге ро є ві (або ге ро ї ні) не   лег ко по бо-
ро ти зло. 

У ча рів них каз ках пер со на жі та їх ні 
ха рак  те ри, ок ре мі по нят тя та яви ща та кож уск лад ню ють ся. Во ни 
по ді ля ють ся на тих, хто вті лює си ли доб ра, мо раль ні іде а ли1 на ро ду 
(по зи тив ні), і тих, хто вті лює си ли зла або ва ди лю дей (не га тив ні). 
Це ста ло особ ли вим ху дож нім при йо мом у на род них каз ках — анти
теза (протиставлення). Че рез ан ти те зу уви раз ню єть ся ос нов-
ний кон флікт ча рів ної каз ки — бо роть ба доб ра і зла з обов’яз ко-
вою пе ре мо гою доб ра, як це при та ман но на род ній каз ці вза га лі. 

Антитеза (з грецьк. an tit he sis — су пе реч ність) — про тис тав-
лен ня про ти леж них пер со на жів, ха рак те рів, по нять, явищ. 

Со ціаль но  по бу то ві каз ки

По рів ня но з ін ши ми цей різ но вид на род них ка зок з’явив ся наба-
га то піз ні ше — приб лиз но в IX–X ст. У со ці аль но  по бу то вих каз-
ках знач но мен шу роль ві діг ра ють еле мен ти ча рів но го. Тут, на в па ки, 
біль ше зна чен ня має зоб ра жен ня ре аль нос ті, сі мей них сто сун ків, 
сус піль них від но син, пов сяк ден но го жит тя лю дей. Ге ро я ми со ці а-
ль но  по бу то вих ка зок є кміт ли вий сол дат (най мит, бур ла ка, се ля нин, 
ман дрів ник або ін.), бід на дів чи на (що є муд рою й пра цьо ви тою), 
ду рень (що ви я вив ся най ро зум ні шим), пад чер ка (яку гноб лять 
ма чу ха та її донь ка), свар ли ва жін ка, ба га тий пан (але дур ний), чо ло-
вік і жін ка та ін. Не рід ко в цих тво рах трапля ють ся пер со на жі, що є 
уза галь нен ня ми по нять: Прав да, Крив да, До ля, Ли хо, Щас тя 
то що. Со ці аль но  по бу то ві каз ки, на від мі ну від умов нос ті ка зок про 
тва рин і ча рів них ка зок, на си че ні ре а лі я ми люд сь ко го по бу ту (ре чі 
вжит ку, їжа, посуд, по  меш кан ня, одяг та ін.). Про стір і час та кож 
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від зна ча ють ся біль шою кон  крет ніс тю. 
Су дя чи зі стис лих опи сів, ми мо же мо зро-
зу мі ти, у якій кра ї ні від бу ва єть ся дія, хто 
там жи ве або пра вить, які сто сун ки іс ну-
ють по між різ ни ми со ці аль  ни ми гру па ми. 

Мо ва пер со на жів со ці аль но  по бу то вих 
ка   зок більш ін ди ві ду а лі зо ва на. Відповідно 
до то го, як го во рить той або той пер со наж, 
мож на зро би ти вис нов ки про йо го мо раль ні 
якос ті. 

Ве ли ку роль у со ці аль но  по бу то вих каз ках 
ві діг ра ють різ но ма ніт ні при го ди, а та кож 
на род ний сміх над люд ськи ми ва да ми, над 
тим злом, що за ва жа ло лю дям жи ти віль но 
й щас ли во. 

У со ці аль но  по бу то вих каз ках прос лав ля-
ють ся ро зум, пра цьо ви тість, доб ро та ге ро їв, 
їх ня здат ність про тис то я ти ли хим обс та ви нам, бо ро ти ся за свою 
во лю, ко хан ня та щас тя. Цін ність пер со на жів ви мі рю єть ся не 
їх ньою ча рів ніс тю, а ціл ком ре аль ни ми якос тя ми. Вип ро бу ван ня в 
со ці аль но  по бу то вих каз ках є аб со лют но зем ни ми, а не фан тас-
тич ни ми. 

Перевіртесебе

1. Що та ке каз ка як жанр ус ної на род ної твор чос ті?
2. Чого навчають казки?
3. По яс ніть ви ник нен ня ка зок про тва рин. 
4. Яки ми пос та ють го лов ні ге рої в ча рів них каз ках? Як під крес лю-

єть ся їх ня нез ви чай ність? Наведіть приклади.
5. Про що йдеть ся в со ці аль но  по бу то вих каз ках? Чим від різ ня ють-

ся ці ге рої від ге ро їв ча рів них ка зок? 

Творчезавдання

Пре зен туй те на род ну каз ку, яка вам най біль ше по до ба єть ся, яку ви 
про чи та ли са мос тій но. Виз нач те її різ но вид. Оха рак те ри зуй те 
пер со на жів, назвіть їхні чесноти або вади. 

Го лов ним дже ре лом на род ної мо ра лі ук ра їн ців зав жди 
бу ли по ва га й лю бов до пра ці та во лі. Це від тво рен о в ук ра їн-
ських каз ках, го лов ни ми ге ро я ми яких бу ли лю ди пра ці 
(ко валь, се ля нин, хлі бо роб, жін ка або дів чи на тру дів ни ця 
та ін.) і бор ці за во лю (ко зак, гай да ма ка та ін.). Пра це люб ні, 
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вправ ні, кміт  ли ві, майс три сво єї спра ви — та ки ми пос та-
ють ук ра їн ці у фоль к ло рі. Не менш важ ли ви ми мо раль ни ми 
норма ми для ук ра їн ців бу ло ут вер джен ня в жит  ті іде а лів 
доб ра, кра си, міц них сі мей них сто сун ків, по ва га до сво го 
ро до во ду. То му в ук ра їн ських каз ках завж ди за суд жу ють ся 
ті, хто не ша нує сво го бать ка й ма тір, дбає тіль ки про себе, 
сва рить ся й ви яв ляє жа діб ність, по ру шує сло во. 

Творчезавдання

Наз віть ві до мі вам ук ра їн ські на род ні каз ки, виз нач те їхні різ но види, 
життєві цін нос ті, що в них ут вер джу ють ся. 

ІН ДІЙ СЬКА НА РОД НА КАЗ КА

ПАН ЧА ТАН ТРА

Знан ня — це доб ро, що не знає 
втра ти, ані зло ді є ві, ані ца ре ві йо го 
не ві діб ра ти.

Ін дій ське прис лів’я

Од ні єю з най дав ні ших ін дій ських пам’яток, що дій шла до на  -
ших ча сів, є кни жка «Панчатантра». Во на на пи са на мо вою дав -
ніх ін дій ців — санс кри том1, у якій зна хо дять ся ви то ки ба га тьох 
єв ропей ських мов, у то му чис лі й ук ра їн ської. Іс то рія ви ник нен-
ня «Пан  ча тан три» дос те мен но не ві до ма, як і її ори гі нал, ос кіль-
ки во на збе рег ла ся в кіль кох ва рі ан тах (без ав торс тва). 

Де я кі вче ні вва жа ють, що ук ла да чем ці єї книж ки був мо нах 
Пур наб хад ра, який приб лиз но в 1198–1199 рр. на ос  но ві об роб ки 
ін дій ських фоль клор них дже рел ство рив ве ли кий збір  ник тво рів із 
пов чаль ним зміс том. Од нак це ли ше од на з вер сій. 

Ко ли ж бу ла ство ре на «Пан ча тан тра»? Уче ні дій шли вис нов-
ку, що приб лиз но в IV ст. н. е., ко ли по бу то ві опо від ки на бу ли 
оз нак каз ки (ча рів ної, про тва рин, со ці аль но  по бу то вої). 

Наз ву пам’ят ки «Пан ча тан тра» (пан ча — п’ять, тан тра — 
кни га) пе рек ла да ють по  різ но му: «П’ять книг», «П’ять пов чань», 
«П’ять хит ро щів», «П’ять ко ши ків жи тей ської муд рос ті». 

У книж ці п’ять час тин (тантр): «Втра та друж би», «Прид бан ня 
дру    зів», «Про вій ну во рон і сов», «Втра та на бу то го», «Нес по ді ва ні 
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ді ян ня». Щоб на да ти їй ці ліс нос ті, 
на яко  мусь ета пі з’яви лось об рам-
лен ня (рам ка) — сло во про не ро зум-
них си нів ца ря Ама ра шак ті, яких 
від пра ви ли на нав чан ня до муд ро го 
брах ма на1 Ві ш ну  шар ма на. Він 
по чи нає роз по ві да ти іс то рію, ге рой 
якої, у свою чер гу, роз  по ві дає ін шу, 
у яку встав ля єть ся ще од на опо від-
ка. Так три ває до п’яти ра  зів. По тім 
усе по чи на єть ся спо чат ку. Та ка 
по бу до ва роз по ві ді по діб на до прин-
ци пу де рев’яної ляль ки «мат рьош ки». Зго дом цей при йом на був 
по ши рен ня не тіль ки в Азії, а й у Єв ро пі. 

На по чат ку «Пан ча тан три» про го ло ше но ос нов ну ме ту книж-
ки — слу гу ва ти для її чи та чів (пе ре дов сім юна ків) «на у кою 
розум ної по ве дін ки». Щоб ви ко на ти до ру чен ня ца ря Ама ра шак-
ті (яко мо га швид ше нав чи ти ца ре ви чів — за шість мі ся ців), Віш-
ну шар ман на пи сав «Пан ча тан тру». Про чи тав ши муд рий та 
за хоп ливий твір, юна ки на бу ли не об хід но го дос ві ду й ро зу му. 

От же, кож на з п’яти частин «Пан ча тан три»  і лю с трує за по ві ді 
жи тей ської муд рос ті. У пер шій частині «Втра та друж би» роз по-
ві да єть ся про ви тів ки ша ка ла, який руй нує не без печ ну для ньо го 
друж бу би ка та ле ва. У дру гій частині «Прид бан ня дру зів» по ка за-
но, як слаб кі іс то ти — во рон, ми ша, га зель і че ре па ха, — дію чи спіль-
но, здат ні до по мог ти од не од но му й  пе ре мог ти силь ні ших за них. 
Тре тя частина «Про вій ну во рон і сов» нав чає різ них при йо мів во єн-
ної на у ки, се ред яких на да єть ся пе ре ва га хит ро щам. Чет вер та час-
тина «Втра та на бу то го» розпочина єть ся іс то рі єю про мав пу, яка 
об ма нула дель фі на, що хо тів от ри ма ти її сер це, а во на праг ну ла 
виб ра ти ся з мо ря на су шу. П’ята час тина «Нес по ді ва ні ді ян ня» роз-
по ві дає про вчин ки, зу мов ле ні жа діб ніс тю, нед бальс твом, не роз важ-
ли віс тю. 

Чи сленні опо від ки «Пан ча тан три» міс тять різ но ма ніт ні нас та -
но ви й прак тич ні по ра ди. У збір ці вик ри то не на жер ли вість, ко рис-
то любс тво, нев дяч ність, пи ха тість, ра зом із тим ут вер джу ють ся 
вір ність, друж ба, спів чут тя до ближ ньо го й ін ші чес но ти. Най-
го лов ні шою цін ніс тю, що про го ло шу єть ся в «Пан ча тан трі», є ро зум 

НАРОДНА КАЗКА

Невідомий автор. Ілюстрація 
до «Панчатантри». Фрагмент. 

Бл. 1200 р.

1 Брах ман — пред став ник ви що го сус піль но го ко ла в Ін дії, ду хов ний нас тав-
ник;  бог тво рець. 



як ос нов на умо ва люд сько го жит-
тя й доб ро чин нос ті. Пов чаль ний 
зміст книж ки вті ле но в роз ва жаль-
ній та захоп ли вій фор мі. 

Ха рак тер ною особ ли віс тю збір-
ки є те, що фоль клор ні дже ре ла 
про тя гом три ва ло го ча су прой шли 
пев ну лі те ра тур ну об роб ку й змі-
ни ли ся, а також по єд на ли ся між 
со бою. То му в цій книж ці па нує 
син тез1 різ них еле мен тів, у то му 
чис лі каз ко вих і не каз ко вих, фан-
тас тич них і ре аль них. 

По ряд із ви га да ни ми пер со на-
жа ми (бо ги, на пів бо ги, де мо ни) ді ють ціл ком ре аль ні ге рої — 
лю ди та тва ри ни. У «Пан ча тан трі» мож на знай ти ок ре мі епі зо ди, 
пов’яза ні з жит тям дав ніх ін дій ців, у то му чис лі за суд жен ня 
інт риг і ли це мірс тва цар сько го дво ру, жор сто кос ті й жа діб нос ті 
чи нов ни ків, вла ди ба гатс тва та по не во лен ня на ро ду. Зав дя ки 
але го рії у тво рі ви кри  ва ють ся ва ди сус пільс тва й ок ре мих лю дей. 
У «Пан ча тан трі» зма льо вано ши ро ку па но ра му ін дій сько го по бу-
ту та со ці аль но го жит тя. 

«Пан ча тан тра» ста ла нап ро чуд по пу ляр ною за ме жа ми Ін дії. 
Її пе рек ла ли ба гать ма мо ва ми сві ту. Во на по сі дає гід не міс це 
ра зом з ін ши ми збір ка ми на ці о наль но го фоль кло ру («Ти ся ча і од на 
ніч» та ін.). 

«Фарбованийшакал» — один із каз ко вих тво рів, що ввій шов 
до «Пан ча тан три». У ньо му зображе но жит тя тва рин, яке ду же 
по діб не до жит тя лю дей. Тва ри ни вмі ють го во ри ти, здат ні на люд-
ські по чут тя, здій сню ють вчин ки, при та ман ні лю дям. В але го-
рич ній фор мі роз кри ва ють ся особ ли вос ті ре аль но го сві ту, у яко му 
лю ди ін ко ли ді ють не ро зум но, до пус ка ють по милки. 

Ос нов на ме та каз ки «Фар бо ва ний ша кал» — нав чи ти слу ха чів 
(і чи та чів) до ві ря ти не зов ніш ньо му виг ля ду чо гось, а йо го сут нос ті, 
про ни ка ти в гли би ну явищ і нав ко лиш ньо го сві ту, а та кож бу ти 
со бою, учи тися роз різ ня ти тих, хто сво ї ми хит ро ща ми вво дить в 
ома ну ін ших. В об ра зах тва рин уті ле но ри си лю дей, що не рід ко 
трап ля ють ся й у на шо му жит ті. 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

1 Син тез — по єд нан ня різ них еле мен тів в єди не ці ле. 

Н. Балух. Пан ча тан тра.  2008 р.
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ФАР БО ВА НИЙ ША КАЛ

У лі со во му краю жив ша кал, на ймен ня Чан да ра ва. 
Од но го ра зу від лю то го го ло ду він потрапив у міс то. З усіх усюд 

збіг ли ся го лод ні пси й, го лос но гав ка ю чи, ки ну ли ся на ньо го. 
Не щад но по ку са ний, ря ту ю чи жит тя, ша кал шмиг нув у дім ма ля-
ра, а там ус ко чив у ве ли ку боч ку із си ньою фар бою. Звід ти він 
ви ліз геть си ній. Пси, що че ка ли на ньо го під две ри ма дому, 
на віть не впіз на ли йо го, і по фар бо ва ний ша кал спо кій но по біг до 
рід но го лі су.

По ба чив ши ди во виж но го зві ра із си ньою, як у са мо го бо га 
Ші ви, ши єю, лі со ві меш кан ці — ле ви, тиг ри, пан те ри, вов ки та й 
усі реш та — із жа хом ки ну ли ся ті ка ти.

— Хто знає, чо го спо ді ва ти ся від цьо го чу до вись ка? — при ка-
зу ва ли во ни. — Кра ще схо ва тись од ньо го по да лі. 

— Чо му ви всі вті ка є те? — зу пи няв їх Чан да ра ва. — Вам не має 
чо го бо я тися! Ме не сьо год ні ство рив сам Брах ман. «Від ни ні, по ма-
за ний мною на царс тво, — ска зав він, — ти бу деш во ло да рем над 
усі ма зві ра ми».

— Прав на ми, о ца рю! — виз на ли йо го лі со ві меш кан ці.
Но вос пе че ний «цар» по да ру вав ле во ві по са ду го лов но го рад ни-

ка, тиг ра зро бив ке ру ю чим па ла цом, пан те рі до ві рив охо ро ну 
цар ської скар бни ці, а вов ка приз на чив па ла цо вим сто ро жем. Зі 
сво єю рід нею, ша ка ла ми, він на віть не за хо тів го во ри ти: нака зав 
виг на ти геть усіх до од но го. 

З то го ча су всі хи жа ки при но си ли здо бич ша ка ло ві, а вже він — 
сво єю цар ською вла дою — роз по ді ляв її між сво ї ми під да ни ми.

Якось, си дя чи на ра ді, він по чув десь 
да  ле ко туж ли ве вит тя ша ка лів. І тут од 
ве  ли кої ра дос ті з йо го очей по ли ли ся сльо-
зи, він схопився й го лос но за вив у від по-
відь. Зві рі від ра зу збаг ну ли, хто пе ред 
ни ми.

— Як же об ду рив нас цей прой ди-
світ?! — у гні ві ви гу ку ва ли во ни. 

— Це ж усьо го  на всьо го жа лю гід ний 
ша кал! За об ман — ро зір ва ти не гід ни ка!

Ша кал на ма гав ся, бу ло, утек ти, але 
йо  го наз дог на ли й роз дер ли на дріб ні 
шмат ки.

(Переказ Ольги Бондарук)

НАРОДНА КАЗКА

Невідомий автор. Ілюстрація 
до казки «Фарбований шакал». 

Фрагмент. Бл. 1200 р.



Роботазтекстом

1. Які ри си люд ських ха рак те рів відтворено в каз ці за до по мо гою 
але го рії?

2. Чо му зві рі по ві ри ли шакалові й чо му по ка ра ли його?
3. Чи тіль ки ша кал вис мі ю єть ся у тво рі? До ве діть свої мір ку-

вання. 
4. Виз нач те го лов ну дум ку тво ру.
5. По ді літь каз ку на час ти ни, дай те наз ву цим час ти нам. 
6. Вис ло вте влас не став лен ня до Чан да ра ви. 
7. Виз нач те різ но вид каз ки «Фар бо ва ний ша кал». Наз віть її ос нов-

ні оз на ки. 

По рів няй те ін дій ську на род ну каз ку «Фар бо ва ний ша кал» і каз  ку 
І. Фран ка «Фар бо ва ний Лис». 

Творчезавдання

1. У яких жит тє вих ви пад ках ми вжи ва є мо вис лів фар бо ва ний 
шакал? 

2. Чи трап ляв ся у ва шо му жит ті по діб ний епі зод? Роз ка жіть про 
ньо го. 

Збір ка І. Фран ка «Ко ли ще зві рі го во ри ли» (1903) на пи са-
на під без по се ред нім впли вом «Пан ча тан три». Ми тець на зи-
вав цю дав ню ін дій ську пам’ят ку од ні єю зі «скар бі вень ста-
рих тра ди цій». Він ува жав, що з’ясу ван ня ча су ство рен ня 
«Пан ча тан три» уск лад ню єть ся тим, що «ори гі нал тво ру 
дав но втра тив ся, а до нас дій шли тіль ки піз ні й ду же змі не-
ні йо го ре дак ції, так що ори гі нал дово дить ся від тво рю ва ти 
за дав німи пе рек ла дами пер ськими, араб ськими, мон голь-
ськими». 

Цікавознати

«Пан ча тан тра» стала ві до мою в Єв ро пі з XVI II ст. у зв’яз ку 
з по ши рен ням ін те ре су до Ін дії та кра їн Схо ду. Ба га то єв ро пей-
ських пись мен ни ків ви ко рис то ву ва ли у сво їх тво рах каз ко ві 
сю же ти й об ра зи ці єї дав ньо ін дій ської пам’ят ки. Від лун ня 
«Пан ча тан три» мож на прос те жи ти у тво рі «Рай не ке  лис» 
Й. В. Ґе те, бай ках Ж. де Ла фон те на, І. Кри ло ва та ін. 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ38
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Перевіртесебе

1. Що та ке «Пан ча тан тра»?
2. Чо му кни га так на зи ва єть ся? З яких час тин вона скла да єть ся?
3. Роз крий те пов чаль ну ме ту «Пан ча тан три». 
4. Виз нач те але го рію в каз ці «Фар бо ва ний ша кал». 
5. Роз крий те зна чен ня наз ви тво ру: пря ме й пе ре нос не.
6. Які ва ди за суд жу ють ся у тво рі? Назвіть образи, які їх утілюють.

          ЯПОН СЬКА НА РОД НА КАЗ КА

Муд рість, здо ров’я, хо роб рість, знан ня, 
ве се ло щі — ці люд ські чес но ти й до сі жи вуть 
на зем лі. Але на бу ти їх мо же ли ше той, хто 
не тур бу єть ся про се бе, а ду має тіль ки про 
щас тя й доб ро бут сво го на роду.

Япон ська муд рість

Япо нія — од на з ви со ко роз ви не них кра їн сві ту. Во на роз та шо-
ва на на ост ро вах (май же 7000), що оги на ють схід ну час ти ну Азії, 
на яких про жи ває 130 млн осіб. При над зви чай но му рів ні роз вит ку 
тех ніч но го прог ре су меш кан ці ці єї кра ї ни люб лять і ша  ну ють дав ні 
тра ди ції. Здат нос ті япон ців збе рі га ти на ці о наль ну куль ту ру в 
про це сі швид ко го пос ту пу ци ві лі за ції мож на тіль ки пов чи ти ся. 
Хо ча по їз ди в Япо нії ру ха ють ся зі швид кіс тю 300 км на го ди ну, 
аві а лай не ри до ла ють від стань до будь  я кої кра ї ни за кіль ка го дин, 
а до Ін тер не ту мож на під клю чи ти ся на ву ли ці, зви чаї япон ців сто-
літ тя ми за ли ша ють ся незмін ни ми. Мож ли во, са ме в цьо му по ля-
гає сек рет япон сько го на ці о наль но го ди ва — зберігати тра ди ці ї 
сво го на ро ду в су час но му сві ті. 

Най кош тов ні шим скар бом Япо нії, пов’яза ним із дав ні ми тра-
ди ці я ми, є фоль клор, у яко му ві доб ра жено по е тич не ба чен ня сві-
ту, здав на при та ман не япон цям. Пред ме том особ ли во го пок ло нін ня 
й пош тов хом до твор чос ті для них заж ди бу ла при ро да — уті лен ня 
прос то ти та дос ко на лос ті, пос тій но го онов лен ня й віч нос ті бут тя. 

Лю бов до при ро ди — го лов на ри са япон ців і важ ли ва скла до ва 
їх ньої на ці о наль ної тра ди ції. Най важ ли ві ши ми свя та ми в Япо нії 
вва жа ють ся ті, що пов’яза ні з при род ни ми цик ла ми: спог ля дан ня 
виш не во го цві ту, ми лу ван ня хри  зан  те ма ми, свя то чер во но го кле-
но во го лис тя. На сті нах япон ці ві ша ють ка ке мо но — дов гі сму ги 

НАРОДНА КАЗКА



па пе ру, на яких на ма льо ва ні яви ща при  -
ро ди. Улюб ле ною те мою для ство рен ня 
кар  тин, а та  кож для роз пи су тра ди цій но-
го япон сько го вбран  ня (кі мо но) є при род-
ний світ — кві ти са ку ри1 (сли ви, півонії, 
пер си ка, хри зан тем та ін.), кле но ве лис тя, 
жу рав лі, го ра Фуд зі я ма як сим  вол Япо нії 
то що. Усім ві до ма прис т расть япон ців до 
ство рен ня ком  по зи цій із кві тів — іке ба-
на. На віть стра ви во ни при к ра ша ють кві-
та ми, що під крес лює зв’язок лю   ди ни й 
при ро ди. Од нак япон ці люб лять не тіль ки 
гар ні кві ти, а та кож ящі рок, ко мах, 
жаб, які для єв ро пей ців є мо то рош ни ми. 
У япон ській куль ту рі все жи ве — єди ний 
світ.  

При ро да, яка так ба га то оз на чає для Япо нії (ос кіль ки це ост-
рів на кра ї на, за леж на від усі ля ких при род них про це сів), — ор га -
ніч на час ти на сві тос прий нят тя япон ців із дав ніх  да вен. То му в 
каз ко вих тво рах по ход жен ня ге ро їв та їх ні при го ди не рід ко 
по в’я за ні з при род ни ми яви ща ми. 

У каз ці «Момотаро,абоХлопчикПерсик» чу дес не на род жен ня 
ге роя пов’яза не з пло дом пер си ка, який плив річ кою. І пер сик, 
і во да — це про я ви віч ної при ро ди, яка здат на пос тій но онов лю ва-
ти ся й да ва ти си лу лю дям. Мо мо та ро на ді ле ний не а би я кою си лою 
са ме від при ро ди. При ро да до по ма гає йо му ста ва ти дуж чим і 
ви щим: «З’їсть од ну чаш ку ри су — стає ви щим, з’їсть дру гу — стає 
ще ви щим». Рис — теж дар при ро ди, який так люб лять япон ці. 
Це — тра ди цій на стра ва Япо нії, рис їдять за мість хлі ба, до ньо го 
особ ли во ша ноб ли ве став лен ня, а куль ту ра вжи ван ня ри су най дав-
ні ша в япон ців і ки тай ців. Рис дає си лу й каз ко во му ге ро є ві, кот-
рий ви ру шає в да ле ку путь — під ко ря ти Ост рів Чу до виськ. Не  
ви пад ко во  йдеть ся про Ост рів, ад же й са ма Япо нія роз та шо ва на на 
ост ро вах, то му шлях Мо мо та ро обу мов ле ний ге о гра фіч ним по ло-
жен ням кра ї ни. Тра ди цій ним сю же том ча рів них ка зок усіх на ро-
дів сві ту є бит ва ге роя з чу до вись ка ми. Мо мо та ро та кож смі ли во 
всту пає в бит ву з ни ми. Йо му до по ма га ють вір ні то ва ри ші — зві рі 
(пес і мав па) і птах (фа зан), тоб то са ма при ро да. 

До до му ге рой по вер та єть ся пе ре мож цем. У япон ській куль ту рі 
дім має особ ли ве зна чен ня й ко рис ту єть ся ве ли кою по ша ною. 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Хокусай. Квіти півонії 
та канарка. 1834 р.

1 Са кура — наз ва виш ні в Япо нії.
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У дім не мож на за хо ди ти з по га ни ми дум ка ми й намірами. Сю ди з 
гід ніс тю по вер та єть ся ге рой зі сво їх ман дрів. Він пе ре міг зло, і за 
це ним пи ша ють ся бать ки. «Наш Мо мо та ро — най смі ли ві ший у 
Япо нії! — ра ді ли дід і баба». 

Ос кіль ки Япо нія роз та шо ва на на ост ро вах,  між яки ми в дав-
ни ну не рід ко ви ни ка ли про тис то ян ня, відбува ли ся вій ни й по між 
різ ни ми міс та ми, різ ни ми пра ви те ля ми, — усе це ві д об ра жен о в 
япон ських на род них каз ках, де ге рої на ді ля ли ся особ ли вою 
си лою й муж ніс тю й на них пос тій но очі ку ва ли не без печ ні ви -
п ро бу ван ня. Ге рої від да но слу жи ли тим, хто брав їх на служ бу, 
а служ ба бу ла їх ньої пра цею. Від по нят тя «служ ба» ут во ри ло ся 
япон ське сло во са му рай — тоб то лю ди на, яка слу жить, — во їн у 
дав ній Япо нії. Він смі ли во всту пав у бо роть бу з во ро га ми сво го 
гос по да ря, а та кож во ро га ми йо го до му, за хи щав ме чем (а меч — 
сим вол во їн ської си ли, чес ті, гід нос ті, а та кож сим вол бо га чи 
на віть сам бог) тих, ко му при ся гав  на вір ність. 

Яки ми б ви со ки ми не бу ли бу -
дів лі в су час ній Япо нії, япон ці 
на ма га ють ся скрізь обе рі га ти 

при ро ду, ці ну ють її не пов  тор ну кра су. 
Ка мінь, що сто літ тя ми про ле жав бі ля 
озе ра й пок рив ся мо хом, вик ли кає в 
япон ців роз ду ми про зв’язок ми ну ло го 
й су час но го. Де ре во, що зац ві тає що вес-
ни, дає пло ди, а по тім за си нає взим ку, 
щоб зно ву про ки ну ти ся навесні, на ві ює 
дум ки про віч ний кру го о біг. На віть 
зви чай на гі лоч ка сос ни або по льо ва 

НАРОДНА КАЗКА

м. Токіо (Япо нія). Сучасне фото

Японський сад
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квіт ка мо жуть бу ти для япон ців при ваб ли ви ми. Не рід ко в по меш-
кан нях япон ців у ва зі сто їть якась не ве лич ка рос ли на, якою во ни 
ми лу ють ся. Бі ля бу дин ків, що так близь ко роз  та шо ва ні в Япо нії, 
зав жди знай деть ся міс це для не ве лич ко го гор щи ка з квіт кою. 
Поб ли зу бу дин ку ім пе ра то ра в цен трі су час но го То кіо, де знахо-
дяться ве ли чез ні офіс ні будівлі, зроблено ка нал, де пла ва ють  
кач ки й ле бе ді. 

МО МО ТА РО, АБО ХЛОП ЧИК  ПЕР СИК

Дав но ко лись жи ли со бі дід і ба ба. От од но го дня дід і ка же: 
— Чу єш, ста ра? Я б так хо тів, щоб у нас бу ли ді ти!
— Ав жеж, ста рий, це бу ла б не ви мов на ра дість! — від по ві дає 

ба ба. 
Зіт хну ли во ни й узя ли ся до ро бо ти: дід пі шов зби ра ти хмиз у 

го ри, а ба ба — пра ти бі лиз ну в річ ці. 
Пе ре во на бі лиз ну, пе ре, ко ли ди вить ся — злег ка по гой ду ю чись, 

пли ве річ кою ве ли кий  ве ли кий пер сик. 
«Ма буть, ду же смач ний!» — по ду ма ла ба ба та, ви ло вив ши пер сик 

із во ди, по нес ла його до до му. 
Прий шов дід уве че рі з хми зом. 
— Гар ний пер сик, чу до вий! 
— То, мо же, по куш ту є мо? — за пи та ла 

баба й узя ла ся рі за ти пер сик но жем. 
Та рап том ста ло ся чу до: щой но тор кну-

ла ся во на пер си ка, як щось зак ри ча ло: 
«Ой, болить!» — і з пер си ка вис триб нув 
опець ку ва тий1 хлоп чик.

— Ото нес по ді ван ка! — ви гук нув дід. 
— Це, пев но, бо ги нам йо го пос ла ли! — 

зра ді ла ба ба. 
Дід і ба ба наз ва ли хлоп чи ка Мо мо та ро, 

тобто Хлоп чик  Пер сик. 
Мо мо та ро ріс як на дріж джах: з’їсть 

од ну чаш ку ри су — стає ви щим, з’їсть дру-
гу — стає ще ви щим. Ско ро він став дуже 
гар ним юна ком. 

Од но го дня впав Мо мо та ро на ко лі на 
пе ред ді дом і ба бою та й ка же: 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

1 Опець ку ва тий — не ви со кий, нез граб ний на виг ляд, не до лад ний. 

Ілюстрація до казки 
«Момотаро, або 

ХлопчикПерсик». 
Видавництво 

«Хосезава» (Японія). 
1886 р.
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— Я ви ру шаю під ко ря ти Ост рів Чу до-
виськ. Спе чіть ме ні, будь лас ка, най біль ших 
в Япо нії про ся них кор жів1. 

Ба ба спек ла хлоп це ві най біль ших в Япо-
нії смач них кор жів, а дід по да ру вав йо му хус-
ти ну — зав’язу ва ти го ло ву, щоб піт не сті кав 
на чо ло, ша ро ва ри й меч. 

— Ну що ж, щас ли вої то бі до ро ги! Тіль ки 
пиль нуй ся! 

На око ли ці се ла Мо мо та ро зу пи нив со ба ка 
й запи тав: 

— Мо мо та ро, ку ди це ти ви ря див ся? 
— Під ко ря ти Ост рів Чу до виськ. 
— То ді і я пі ду з то бою. Тіль ки дай ме ні 

най біль шо го в Япо нії кор жа. 
— Га разд, будь мо їм слу гою, — ска зав 

Мо мо та ро, вий няв із тор би про ся но го кор жа й дав со ба ці. 
Те пер во ни йшли вдвох. 
У пе ред гір’ї зус трів ся їм фа зан. 
— Мо мо та ро, дай і ме ні про ся но го кор жа, — поп ро сив він. 
— Га разд, бе ри кор жа й будь мо їм слу гою! 
Ко ли Мо мо та ро  з дво ма слу га ми опи нив ся да ле ко в го рах, тра-

пи ла ся їм по до ро зі мав па. 
— Мо мо та ро, і я хо чу ста ти тво їм слу гою! 
— Га разд, ось то бі корж! 
На реш ті ді стали ся во ни вчо ти рьох до Ост ро ва Чу до виськ. 
Пе ред ве ли кою чор ною бра мою сто яв вар то вий — чер во ношкі-

ре чу до вись ко. 
Фа зан зле тів у по віт ря й вид зьо бав йо му око. А тим ча сом мав-

па пе ре с триб ну ла че рез бра му та від су ну ла за сув. 
— Я — най смі ли ві ший в Япо нії Мо мо та ро! Чу до вись ка, приго-

туй те ся до бою! — під няв ши ме ч, зак ри чав Мо мо та ро й забіг у двір. 
— Ря туй те! — за ве ре щав вар то вий і, за ту ля ю чи око ла пою, 

по біг до сво їх. 
— Що це за Мо мо та ро?! Ану за би рай ся геть! — зак ри ча ли чудо-

вись ка, вис тро мив ши впе ред за ліз ні спи си. 
Та фа зан ки нув ся дзьо ба ти їм очі сво їм дов гим дзьо бом, мав па — 

дря па ти об лич чя кіг тя ми, а со ба ка — ку са ти за но ги. 

НАРОДНА КАЗКА

О. МихайловаРодіна. 
Ілюстрація до казки 

«Момотаро,  або Хлоп-
чикПерсик». 1986 р.

1 Про ся ний корж — тут: тра ди цій на стра ва (цу кер ка — кі бі данґо) у про він ції 
Кі бі (ле ген дар ній бать ків щи ні Мо мо та ро, ни ні пре фек ту ра Ока я ма), її ви го тов ля-
ють із бо рош на про са й особ ли во го ри су.
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— Ой, бо лить! Ря туй те! — во ла ли 
пе ре мо же ні чу до вись ка.

Їх ній во жак упав на в ко ліш ки пе ред 
Мо мо та ро й заб ла гав: 

— Про шу те бе, не вко ро чуй нам жит-
тя! Від ни ні ми пе рес та не мо чи ни ти лю- 
дям зло, а за це від да мо то бі всі скар би. 

— Га разд, не хай бу де по тво є му, — 
по  го див ся Мо мо та ро. 

Чу до вись ка на ван та жи ли ві зок скар-
ба ми, і троє слуг Мо мо та ро при тяг ли 
йо го в се ло. 

— А та ки наш Мо мо та ро най смі ли ві ший в Япо нії! — ра ді ли дід 
і ба ба, плес ка ю чи в до ло ні.

(Пе рек лад Іва на Дзю ба)

Коментарі

Хо ча в каз ці «Мо мо та ро, або Хлоп чик  Пер сик» ді ють тва ри ни, тут 
не має тра ди цій но го при йо му але го рії, ха рак тер но го для ін ших ка зок про 
тва рин. Пес, мав па та фа зан є пред став ни ка ми при род но го сві ту, а при-
ро да й лю ди на в япон ській куль ту рі — єди не ці ле. Мо мо та ро прек рас но 
ро зу міє мо ву зві рів і пта хів, во ни ді ють спіль но, у зла го ді, то му й пе ре ма-
га ють страш них чу до виськ. Як що Мо мо та ро та йо го дру зі тва ри ни пред-
став ля ють при ро ду, то чу до вись ка вті лю ють во ро жі си ли люд сько го сві-
ту. Як і в ін ших ча рів них каз ках, ге рой ви на го род жу єть ся за свою смі-
ливість, а ще за свою єд ність із при род ним сві том різ ни ми скар ба ми, які 
йо му до по ма га ють при вез ти до до му вір ні то ва ри ші — пес, мав па та фа зан. 

Роботазтекстом

1. По ді літь текст на час ти ни, наз віть кож ну з них. 
2. Пе ре ка жіть текст каз ки по час ти нах і пов ніс тю. 
3. Як змі ню єть ся Мо мо та ро з часу сво го на род жен ня? Що до по ма-

гає йо му в цій змі ні? 
4. Який под виг здій снив ге рой? 
5. У чо му по ля гає сек рет йо го си ли?
6. Роз крий те сто сун ки лю ди ни й при ро ди в каз ці «Мо мо та ро, або 

Хлоп чик  Пер сик».
7. По яс ніть наз ву каз ки. Як наз ва пов’яза на з тра ди ці я ми япон ців? 

Роз ди віть ся уваж но ілюс тра ції О. Ми хай ло во ї  Ро ді ної до каз ки «Мо -
мо та ро, або Хлоп чик  Пер сик». Які епі зо ди каз ки на них ві доб ра-
же ні? 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

О. Ми хай ло ва Ро ді на.  
Ілю   с т ра ція до каз ки 

«Мо  мо та  ро, або Хлоп чик 
Пер сик». 1986 р.
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При га дай те ук ра їн ські каз ки, у яких ге рой зус трі чає різ них зві рів і 
пта хів, що до по ма га ють йо му. По рів няй те од ну з них з япон ською 
каз кою «Мо мо та ро, або Хлоп чик  Пер сик». 

Творчезавдання

До ве діть, що каз ка «Мо мо та ро, або Хлоп чик  Пер сик» ві доб ра жає 
на ці о наль ні особ ли вос ті япон ської куль ту ри. Знай діть за со би ство -
рен ня на ці о наль но го ко ло ри ту. За пов ніть таб ли цю в зошиті. 

ІС СУМ БО СІ, АБО ХЛОП ЧИК  МІЗИН ЧИК

У на род ній каз ці «Іссумбосі,абоХлопчикМізинчик» відобра- 
жено від лун ня тих да ле ких ча сів, ко ли в Япо нії від бу ва ли ся вій ни, 
а та  кож уяв лен ня дав ніх япон ців про служ бу й лю ди ну, яка чес но 
слу жить. Іс сум бо сі — яск ра ве вті лен ня япон сько го на ці о наль но-
го ха рак те ру, до то го ж ха рак те ру ге ро їч но го й чес но го у ви ко нан-
ні сво го обов’яз ку. Йо го ча рів не по ход жен ня (на ро джен ня в од ні-
єї без діт ної па ри) і ма лень кий зріст (ма лий, як мі зи нець) тіль ки 
уви раз ню ють ту ве ли чез ну смі ли вість, якою він наді ле ний. Іс сум-
бо сі поп ро сив бать ків від пус ти ти йо го в сто ли цю шу ка ти кра щої 
до лі. Не за був узя ти із со бою й меч, зроб ле ний з гол ки. У сто ли ці 
він знай шов хо ро шу служ бу у вель мо жі1. І вель мо жа, і йо го ро ди на 
оці ни ли най кра щі якос ті ге роя — пра цьо ви тість, жва вість, кміт ли-
вість. У цій каз ці відтворено ідею ут вер д жен ня лю ди ни з на ро ду 
у ви щих ко лах сус пільс тва (у сто ли ці, се ред вель мож) завдяки  
ро зу му, пра ці, здат ності чес но слу жи ти. Ко ли на донь ку вель мо жі 
на па ли чу до вись ка, Іс сум бо сі не зля кав ся і сво їм ме чем  гол кою 
по до лав їх. Ча рів ний пред мет — мо ло ток, що за ли шив ся піс ля 

НАРОДНА КАЗКА

За со би ство рен ня на ці о наль но го ко ло ри ту 
 в каз ці «Мо мо та ро, або Хлоп чик Пер сик»

Прик ла ди з тек сту

 Ві доб ра жен ня ге ог ра фіч но го по ло жен ня 
кра ї ни

Ві доб ра жен ня уяв лень япон ців про дав ній 
зв’язок лю ди ни та при ро ди

 Наз ви пред ме тів вжит ку

І ме на пер со на жів

 Мо ва

1 Вель мо жа — лю ди на, кот ра зай має ви со ку по са ду в сус пільс тві.





чу до виськ, кот рих про гнав Іс сум босі, до по міг йо му ста ти люди-
ною зви чай но го зрос ту й од ру жи ти ся з донь кою вель мо жі. От же, 
у каз ці «Іс сум бо сі, або Хлоп чик  Мі зин чик» прос лав ля єть ся не 
тіль ки смі ли вість і кміт  ли вість ге роя, але і йо го від да ність служ бі 
(сво їй праці). У фі на лі тво ру ут вер джу єть ся ідея рів нос ті, якої 
до ся гає ге рой зав дя ки сво їм осо бис тим якос тям: Іс сум бо сі з дру-
жи ною, йо го бать ки та вель мо жа жи вуть усі ра зом у сто ли ці в 
доб рі й щас ті. 

У япон ських каз ках відтворено ті мо раль ні цін нос ті, що й ни ні 
поважають в Япо нії, — жит тя в злаго ді з при ро дою, чес не слу жін-
ня (або пра ця), ви ко нан ня сво го обов’яз ку пе ред ін ши ми людь ми, 
бать ка ми, віт чиз ною. Ге рої, які вті лю ють ці на ці о наль ні цін нос ті, 
то му й на зи ва ють ся на ці о наль ни ми. 

Коментарі

У япон ській куль ту рі є особ ли ве по нят тя гі рі — обов’язок то го, хто 
слу жить вір но й чес но. Япо нець не мо же по ру ши ти цей свя тий обо в’я-
зок, як і да не ним сло во. 

У Япо нії ві до мі дві дав ні сто ли ці — Кі о то й Едо (ста ра наз ва Токіо). 
Імовірно, що Іс сум бо сі по дав ся шу ка ти кра щої до лі в Кі о то. У каз ці від-
творено про це с фор му ван ня ве ли ких міст, ку ди з усіх япон ських ост ро вів 
ішли пред став ни ки на ро ду шу ка ти служ бу. 

Роботазтекстом

1. Знайдіть в Інтернеті або в бібліотеці казку про Іссумбосі. 
Прочитайте. Поділіть її на частини, назвіть їх. 

2. Пе ре ка жіть текст каз ки по час ти нах і пов ніс тю. 
3. Чому образ Іссумбосі вважають героїчним? Доведіть. 
4. У чо му по ля гає сек рет йо го си ли?
5. Роз крий те особ ли вос ті ча рів ної каз ки, аналізуючи каз ку «Іс сум-

бо сі, або Хлоп чик  Мі зин чик».
6. Як пе рет во рю єть ся та яку ви на го роду отримує ге рой?

При га дай те ук ра їн ські каз ки. По рів няй те од ну з них з япон ською 
каз кою «Іс сум бо сі, або Хлоп чик  Мі зин чик». 

Творчезавдання

До ве діть, що каз ка «Іс сум бо сі, або Хлоп чик  Мі зин чик» ві до бра жає 
на ці о наль ні особ ли вос ті япон ської куль ту ри. Визначте за со би ство-
рен ня на ці о наль но го ко ло ри ту. За пов ніть таб ли цю в зошиті. 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ46
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Перевіртесебе

1. Які уяв лен ня й ві ру ван ня япон ців відтворено в япон ських каз ках?
2. Яки ми є тра ди цій ні ге рої япон ських ка зок?
3. Оха рак те ри зуй те об раз сво го улюб ле но го япон сько го ге роя. 
4. Що но во го й корисного ви діз на ли ся про Япо нію та її куль ту ру?

КИ ТАЙ СЬКА НА РОД НА КАЗ КА

Де сять ти сяч про фе сій є на сві ті, 
та всі во ни мі зер ні, і тіль ки нав чан-
ня — ве лич не.

Ки тай ське прис лів’я

У Цен траль ній та Схід ній Азії на бе ре зі трьох мо рів (Жов то го, 
Схід но ки тай сько го та Пів ден но ки тай сько го) роз та шо ва на кра ї на 
дав ньої куль ту ри — Ки тай, що по да ру ва в сві то ві ве ли чез ну кіль-
кість мис тець ких над бань і на у ко вих від крит тів. Ба га то ре чей, без 
яких не мож ли во уя ви ти на ше жит тя, створені са ме в цій країні: 
ком пас, па пір, пор це ля на, шовк та ін. Усім ві до ме од не з чу дес сві-
ту — Ве ли кий Ки тай ський мур1 (або, як на зи ва ють йо го ки тай цi, — 
Дов гий мур, який мож на по ба чи ти на вiть із кос мо су). 

Уні каль ність ки тай ської куль ту ри по ля гає в то му, що в ній 
ві ка ми ут вер джу ва ли ся тра ди цій ні цін нос ті: ша ноб ли ве став лен ня 
до стар ших, до по мо га ближ ньо му, ро дин ні сто сун ки, са мов дос ко-
нален ня лю ди ни, по шук нею її осо бис то го жит тє во го шля ху, 

НАРОДНА КАЗКА

За со би ство рен ня на ці о наль но го ко ло ри ту в 
каз ці «Іс сум бо сі, або Хлоп чик Мі зин чик»

Прик ла ди з тек сту

 Ві доб ра жен ня жит тя в дав ній сто ли ці 
Япо ні ї 

Ві доб ра жен ня уяв лень япон ців 
про слу жін ня — пра цю

 Наз ви пред ме тів ужит ку

І ме на пер со на жів

 Мо ва

1 Ве ликий Ки тай ський мур — кам’яні та зем ля ні ук ріп лен ня в пів ніч ній час-
ти ні Ки таю, дов жи ною майже 9 тис. км. Мур споруджений у IV–III ст. до н. е.





праг нен ня до по єд нан ня внут ріш-
ньо го ба  жан ня й громадянсько го 
обо в’яз ку, по кло    нін  ня пе ред при- 
 ро дою як прик ла д гар мо нії та віч  -
нос ті. Здав на ки тай ська куль ту ра 
бу ла зас но ва на на виз нан ні си ли 
мо раль но  го прик ла ду. Шля хет на 
лю ди на, як свід чить дав ня ки тай-
ська муд рість, уни  кає не на вис ті, 
не спри чи няє чвар, стри ма на в сло- 
 вах, ша ноб ли ва в спіл ку ван ні. 

Кож на лю ди на має дба ти про те, щоб ста ва ти кра щою, ут вер джу-
ва ти й зба га чу ва ти мораль сво го на ро ду. 

Ве ли ку роль у куль тур них кон так тах Ки таю із зов ніш нім сві-
том ві діг ра вали Ве ли кий шов ко вий шлях, який бу ло прок ла де но 
в II ст. до н. е., і Мор ський шов ко вий шлях, від кри тий приб лиз но 
в 100 р. до н. е. Тоді у сві ті не тіль ки дізналися про ки тай ський 
шов к і ча й, а й про твор чіс ть ки тай ських майс трів сло ва та мис те-
ц тва. Мож ли во, у ре зуль та ті та ко го куль  тур но го об мі ну до Єв ро-
пи пот ра пи ла ки тай ська на род на каз ка «ПензликМаляна». 

Уже з наз ви тво ру стає зро зу мі ло, що він прис вя че ний об  ра зу 
мит ця й проб ле мі мис тец тва, йо го ди во виж ній си лі й впли ву на 
лю дей. І це не  ви пад ко во, ад же з дав ніх  да вен у Ки таї сфор му ва ло ся 
особ ли ве уяв лен ня про мис тец тво ма лю ван ня. Жи  во пис, по е зію та 
ка ліг ра фію (умін ня кра си во пи са ти) дав ні ки тай ці роз гля да ли як 
єди ний світ, уті ле ний за до по мо гою іє ро глі фа1 — на ма льо ва но го 
зна ка, у яко му по єд на ли ся зри мий об раз і гли бо ке зна чен ня. У дав-
ни ну іє рог лі фи пи са ли пен з ли ка ми. То му той, хто знав гра мо ту 
(тоб то іє рог лі фи, а їх бу ло де кіль ка ти сяч), мав ще й кра си во ма лю-
ва ти. Ка ліг ра фія в Ста ро дав ньо му Ки  таї була нас тіль ки важ ли вою, 
що на віть чи нов ни ків прий ма ли на ви со кі по са ди тіль ки за умо ви 
дос ко на ло го во ло дін ня цим мис тец т вом. 

У той час у Ки таї ма лю ва ли на де рев’яних дош ках, шов ку, папе рі, 
фар фо рі. Як пра ви ло, з ці єю ме тою ви ко рис то ву ва ли чор ну або 
ко льо ро ву туш. Бі ля ма люн ка ми тець мав ще на пи са ти якийсь 
вірш, який за сво їм зміс том був близь ким до зоб ра же ної кар ти ни. 
Умін ня від тво рю ва ти дій сність у жи во пис них об ра зах здав на бу ло 
нап ро чуд по пу ляр ним. Ча рів на си ла мис тец тва ро би ла ду шу 
лю ди ни більш ви тон че ною, чуй ною, від кри тою до сві ту за га лом. 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Китайський каліграф

1 Іє рог ліф — знак у ки тай ській сис те мі пись ма. Він мо же поз на ча ти як ок ре мі 
зву ки, так і ці лі сло ва. 
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У ки тай ській на род ній каз ці бід ний хлоп чик Ма лян зав дя ки 
ча рів но му пен зли ку здо був над при род ну си лу: усе, що він ма лю-
вав, ожи ва ло й ста ва ло час ти ною ре аль но го сві ту. У та кий спо сіб 
ут вер джу єть ся ве ли чез не зна чен ня мис тец тва, що пок ли ка не оду-
хо т во рю ва ти нав ко лиш ній світ, ро би ти йо го кра щим і дос ко на лі-
шим. Пен злик Ма ля на створює не тіль ки кра су, а й ут вер д жує 
спра вед ли вос ть. 

У каз ці ді ють різ ні пер со на жі — ті, хто тво рить доб ро, і ті, хто 
чи нить зло. Ча рів ний пен з лик Ма ля на пе ре ма гає жор сто ких, 
жа діб них і сва віль них во ло да рів (по мі щи ка, ім пе ра то ра). 

Каз ка, прис вя че на мис тец т ву, на га дує мис тець кий твір — 
по єд нан ня різ них кар тин, ві зе рун ків, де та лей із люд сько го й при-
род но го сві тів. Ча рів ні іс то ти, яких ма лю вав хлоп чикмай стер, 
ма ли здат ність до пе рет во рен ня, що ві доб ра жає уяв лен ня дав ніх 
ки тай ців про при род ний пе ре хід од но го в ін ше. А те, що на ма лю-
вав ім пе ра тор, за во ло дівши ча рів ним пен зли ком, пе рет во ри ло ся 
на ку пу ка мін ня й здо ро вен но го уда ва. 

У каз ці є сти хії віт ру та во ди, завдяки яким лю ди на жи ве в 
гармо нії зі сві том. Ці сти хії допомага ють Ма ля но ві пе ре мог ти 
жор сто ко го ім пе ра то ра, звіль ни ти від ньо го всіх лю дей. Так, у на - 
род ній каз ці ствер д жу єть ся на род ний ідеал  — по до лан ня зла за 
до по мо гою си ли мис те ц тва.

Цікавознати

Іє рог лі фи в Ки таї ма ють ба га то зна чень, 
тому чи тач по ви нен пос тій но ду ма ти, роз мір -
ко ву ва ти над смис лом то го чи ін шо го на ма льо-
ва  но го зна ка. Мис тец тво ка ліг ра фії пе ред  ба-
ча ло пе ре да ння кра си іє рог лі фів. З дав ніх часів 
ка ліг ра фію вва жа ли сво є рід ним за со бом 
вира жен ня ста ну ду ші лю ди ни. Іє ро г лі фам 
при  пи су ва ли чу до дій ну си лу. Кож ний штрих 
— жи ва фор ма, яка вті лює «жит тє ву си лу», 
на пов нює мис тец тво гар мо ні єю.  

Нап рик лад, іє рог ліф «хао» оз на чає добре. 
З Ки таю іє рог лі фи по ши ри ли ся в ін ших 
кра ї нах, хо ча з ча сом змі ни ли ся. 

НАРОДНА КАЗКА

Іє ро глі ф «добро»
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Ос нов ною ме тою ки тай ської на род ної твор чос ті, як і ін- 
ших кра їн сві ту, є ут вер джен ня іде а лу. Про те в кож но го 
на ро ду є свій іде ал. У Ста ро дав ньо му Ки таї са ме мис тец т- 

во бу ло іде а лом, тоб то вті лен ням мрій і праг нень на ро ду про пок ра-
щен ня жит тя. Ки тай ській куль ту рі здав на при та ман не праг нен-
ня від тво ри ти зв’язок лю ди ни з при ро дою — во дою, по віт рям, 
зем лею, рос ли на ми, пта ха ми та тва ри на ми. І ми тець по ви нен 
умі ти ві доб ра жа ти цей зв’язок у сво їх тво рах. Жит тя при ро ди та 
її сприй нят тя лю ди ною, ра до щі та пе ча лі іс ну ван ня, лю бов до 
віт чиз ни й спів чут тя до всьо го су що го — усе це на ди ха ло ки тай-
ських майс трів сло ва. 

                       ПЕН ЗЛИК МА ЛЯ НА

Жив ко лись бід ний хло пець, на ім’я Ма лян. Із са мо го малеч ку 
він мрі яв про те, щоб нав чи тися ма лю ва ти. Та от бі да: не бу ло в 
ньо го за що ку пи ти пен зли ка. Якось до ве ло ся йо му йти повз шко-
лу. За зир нув він у від чи не не вік но й по ба чив, як учи тель ма лює 
кар ти ну. Зай шов хло пець у клас і поп ро сив учи те ля хоч на де я кий 
час да ти йо му пен зли ка.

Учи тель зди во ва но вит рі щив на ньо го очі, а по тім як гар кне:
— Зли дар! Ма лю ва ти, бач те, йо му за хо ті ло ся. Ану геть звід-

си! — І виг нав Ма ля на зі шко ли.
«Хі ба ко ли бід ний, то й ма лю ва ти не доз во ля єть ся?» — обу рив-

ся хло пець, і йо му ще дуж че за хо ті ло ся нав чи ти ся ма лю ва ти. 
Бу ва ло, зби рає хмиз у го рах, візь ме гіл ку й да вай на піс ку пта шок 
ма лю ва ти. А то пі де на річ ку, умо чить па лець у во ду і тут, прос то 
на ка ме ні, ри бок ма лює.

З ча сом Ма лян нав чив ся доб ре ма лю ва ти, але пен зли ка в ньо го 
не бу ло. А як же він хо тів йо го ма ти! Прис ни ло ся йо му якось, що 
під хо дить до ньо го си во бо ро дий ді дусь і да рує йо му вим рі я но го 
пен зли ка.

— Це ча рів ний пен злик, — ска зав ді дусь, — тож будь обе реж-
ний із ним, бо мо же ста ти ся ли хо.

Від ра до щів хло пець аж про ки нув ся. Що за ди во! У ру ці він 
справ ді три мав пен зли ка. Схо пив ся Ма лян із ліж ка й од ра зу за хо-
див ся ма лю ва ти пта ха. Та щой но за кін чив він ро бо ту, як птах 
змах нув кри ла ми й по ле тів.

Від то ді Ма лян ці лі сінь кі дні про сид жу вав удо ма й ма лю вав 
бід ним се ля нам усі ля кий ре ма нент: у ко го плу га не має — то му 
плу га, ко му мо ти ка пот ріб на — то му мо ти ку.

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
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Не за ба ром чут ка про ці Ма ля но ві ви тів ки дійшла й до міс це-
во го по мі щи ка. Той зве лів сво їм служ ни кам схо пи ти хлоп ця й 
при вес ти до ма єт ку, щоб Ма лян ма лю вав ли ше для ньо го од но го.

Вис лу хав ши зух ва лі ви мо ги по мі щи ка, Ма лян від по вів, що він 
не бу де ма лю ва ти. І хоч як на ньо го кри ча ли, хоч чим пог ро жу ва-
ли, та він не від сту пав від сво го. Роз гні ва ний по мі щик на ка зав 
від вес ти хлоп ця до стай ні й зам кну ти там. Не хай по мер зне но ча-
ми, по го ло дує, мо же, то ді слух ня ні шим ста не.

Са ме то ді бу ло ду же хо лод но, а жор  сто кий по мі щик аж три до би 
не ви пус кав хлоп ця, спо ді ва ю чись, що за цей час він або пом ре з 
го ло ду чи хо ло ду, або по го дить ся на йо го умо ви. Та ко ли на чет вер-
тий день він пі шов по ди ви ти ся на Ма ля на, то був ук рай зди во ва-
ний: хло пець си дів бі ля груб ки та їв кор жи ки.

Злю щий, мов сто чор тів, по мі щик за гу кав до сво їх служ ни ків і 
на ка зав їм уби ти хлоп ця, а йо го ча рів ний пен злик при нес ти до 
по мі щиць ких по ко їв. Служ ни ки від чи ни ли две рі стай ні, а там 
ні ко го не має, ли ше бам бу ко ва дра би на сто їть під сті ною. Во ни 
зро зу мі ли, що Ма лян на ма лю вав дра би ну, ви ліз на го ри ще й утік.

Так во но й справ ді бу ло. Виб рав шись із по мі щиць ко го обій стя, 
Ма лян на ма лю вав на кам’яно му му рі ого ро жі по мі щиць кої са ди би 
бас ко го бі лог ри во го ко ня, сів на ньо го вер хи й пом чав геть. Та 
че рез де я кий час за спи ною по чу ло ся ту по тін ня кін ських ко пит. 
Це по мі щик із служ ни ка ми ки нув ся йо го наз до га ня ти. 

Ма лян хут ко на ма лю вав сво їм пен зли ком лук і стрі ли. Ко ли 
пе рес лі ду ва чі наб ли зи лися — прос вис ті ла стрі ла, і по мі щик упав 
з ко ня на зем лю. А хло пець тим ча сом приш по рив сво го бі  ло г ри-
во го й зу мів утек ти. Піс ля ці єї неп ри єм нос ті до ве ло ся Ма ля ну 
за ли ши ти рід не се ло й пе ре се ли- 
 тись у да ле ке міс то. Там він 
малював і про да вав лю дям свої 
кар ти ни. А щоб йо го не викри-
ли, ні ко ли не до ма льо ву вав їх 
до кін ця, тож пта хи та зві рі на 
кар ти нах ні ко ли не ожи ва ли.

Од но го ра зу хлопець на ма лю- 
 вав жу рав ля. Ли ше ока в пта ха 
не бу ло. Та зов сім нес по ді ва но 
для Ма ляна з кін ця пен зли ка 
упа ла крап ли на ту ші са ме туди, 
де ма ло бу ти око. Жу ра вель рап-
том змах нув кри ла ми й по ле тів.

НАРОДНА КАЗКА

 І. Олейников.  Кадри з мультфільму 
«Пензлик Маляна». 

Режисер В. Угаров. 1997 р.
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Усе міс теч ко за го во ри ло про цю ди во виж ну по дію. Дій шли чут-
ки й до са мо го ім пе ра тор сько го дво ру. Ім пе ра тор на ка зав сво їм 
вель мо жам роз шу ка ти хлоп ця й при  вести до ньо го.

Ма лян знав, що ім пе ра тор гно бить лю дей, стя гає з них не по -
силь ні по дат ки, то му, як і всі се ля ни, не на ви дів йо го. Тож ко ли 
ім пе ра тор на ка зав хлопцю на ма лю ва ти дра ко на, він на ма лю вав 
йо му жа бу, а за мість фе нік са — об щи па ну кур ку.

Брид ка жа ба та го ла кур ка по ча ли бі га ти й стри ба ти по за лах 
па ла цу та скрізь пас ку ди ти. Ім пе ра то р розізлився. Він гук нув сво їм 
охо рон цям, щоб ті ві діб ра ли в хлоп ця пен зли ка, а са мо го нес лу ха 
ки ну ли до в’яз ни ці.

Ім пе ра тор зра дів, за во ло дів ши ча рів ним пен зли ком, і за хо див ся 
сам ма лю ва ти. Спо чат ку на ма лю вав ку пу зо ло та. Про те йо му зда-
ло ся, що цьо го ма ло. На ма лю вав ще од ну, по тім ще й ще... Та рап-
том усе зо ло то пе рет во ри ло ся на ка мін ня. 

Заз нав ши нев да чі, ім пе ра тор на ма лю вав зо ло ту цег ли ну. Але 
цег ли на зда ла ся йо му ма лень кою. При па су вав він по ряд іще од ну. 
По тім ще й ще... На разі дов гий лан цюг зо ло тих цег лин пе рет во-
рив ся на ве ли чез но го уда ва. Той роз зя вив ве ли чез но го кри ва-
во  чер во но го ро та й ки нув ся на ім пе ра то ра. Доб ре, що вар та встиг ла 
йо го за хис ти ти.

До ве ло ся ім пе ра то ро ві ви пус ти ти Ма ля на. На віть на го ро ду 
хлоп це ві по о бі ця ти, як що той ма лю ва ти ме ли ше для ньо го. 
Ма лян зго див ся, аби тіль ки пен зли ка по вер ну ли.

«Не хай го ри ма лює... Ні, ні. У го рах страш ні зві рі во дять ся. 
Хай кра ще мо ре», — ду мав ім пе ра тор.

Ма лян про вів кіль ка ра зів пен зли ком — і на па пе рі пе ред очи ма 
в са мо го ім пе ра то ра заг ра ло си нє  си нє мо ре, а по між хви ля ми 
риб ки пла ва ють.

Ім пе ра тор був за до во ле ний і за жа дав ще й ко раб ля на мо рі ма   ти. 
За мить на во ді гой дав ся ве ли кий ко ра бель. Ім пе ра тор, йо го дру жи-
на, прин ци та прин це си й усі ца ред вор ці по сі да ли на ко ра бель.

Ко ра бель від плив від бе ре га. Про те ім пе ра то ро ві зда ло ся, що 
ко ра бель пли ве над то по віль но. Він на ка зав хлоп це ві, щоб той ще 
й ві тер на ма лю вав. Ма лян за ма хав пен зли ком: хви лі ста ли ви щи-
ми, ко ра бель по чав хита ти ся з бо ку на бік.

— До сить віт ру! До сить! — зля ка но зак ри чав ім пе ра тор.
А Ма лян усе ма хав і ма хав пен зли ком. Ві тер дуж чав, хви лі 

здій ма ли ся ви ще. На реш ті мо ре за рев ло й пе ре ки ну ло ко ра бель. 
Ім пе ра тор і всі йо го по пут ни ки піш ли на дно. 

(Пе рек лад Іва на Чир ка)

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
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Коментарі

У Ста ро дав ньо му Ки таї дра кон (кит. Лун) — сим вол iм пе ра тор ської 
вла ди. У справ жньо го  iм пе ра то ра ма ла бу ти ро дим ка у фор мi дра ко на. 
Як що прос то лю дин но сив одяг із ма люн ком дра ко на, він під ля гав смер т нiй 
ка рi. То му не див но, що ім пе ра тор у каз ці на ка зав Ма ля но ві ство ри ти зоб ра-
жен ня дра ко на, ос кiль ки праг нув здо бу ти ще біль шої вла ди. Птах фе нiкс 
(кит. Фен) у дав ніх ки тай ських уяв лен нях є вті лен ням ідеї без смер тя. 
Фе нікс уо соб лює од но час но інь та ян (жі но че й чо ло ві че на ча ла). Зоб ра же-
ний ра зом із дра ко ном, сим во лом ім пе ра то ра, фе нікс — су то жі но чий 
сим во л, призначений ім пе рат ри ці, а ра зом во ни ста нов лять «непо діль ну 
єд ність». По діб но до дра ко на, фе нікс скла да єть ся з різ них еле мен тів, що 
вті лю ють увесь Кос мос: у ньо го го ло ва пів ня (що оз на чає Сон це), спи на 
лас тів ки (оз на чає зрос та ю чий Мі сяць), йо го кри ла вті лю ють сти хію віт ру, 
хвіст — де ре ва та кві ти, а но ги — зем лю. 

Роботазтекстом

1. Про чи тай те ви раз но каз ку в осо бах. Поясніть назву.
2. Перекажіть текст від імені головного героя.
3. Виз нач те ос нов ну дум ку каз ки. 
4. Якою бу ла мрія Ма ля на? Що за ва жа ло її здій снен ню?
5. Що ма лю ва в хлоп чик? Які ди ва від бу ва ли ся з йо го ма люн ка ми? 
6. Як Ма лян сво їм мис тец твом до по ма гав лю дям?
7. Оха рак те ри зуй те по мі щи ка й ім пе ра то ра. Які ри си їх ніх ха рак-

те рів відображено у тво рі? 
8. Які на ці о наль ні тра ди ції та уяв лен ня ки тай ців ви я ви ли ся у тво рі?
9. До яко го ви ду фоль клор них ка зок на ле жить «Пен злик Ма ля на»? 

До ве діть свою дум ку.

Творчезавдання

Як би ви мали ча рів ний пен злик, що б на ма лю ва ли? 

      АРАБ СЬКА НА РОД НА КАЗ КА

     ТИ СЯ ЧА І ОД НА НІЧ

    Знан ня до во дять тіль ки ді лом. 
Знан ня — де ре во, а ді ло — пло ди.

Араб ська муд рість 

Лю ди всьо го сві ту зна ють каз ки на ро дів Схо ду, у яких опи са но 
за  хоп ли ві при го ди, фан тас тич ні по дії, хи мер них чу до виськ і смі -
ли вих ге ро їв, кот рі їх пе ре ма га ють. «Тисячаіоднаніч» — ві до ма 
збір ка на род них ка зок, пе ре важ на ча с  ти на з яких є араб ськи ми, 
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але є і єги пет ські, пер ські, ін дій ські, си рій ські, грець кі, тоб то 
казки тих на ро дів, з яки ми з дав ніх  да вен жи ли по руч і тор гу ва ли 
ара  би. Збір ку створювали про тя гом де кіль кох сто літь. Вона ві до-
ма в різ них ва рі ан тах. Єв ро  пей ці впер ше по ча ли пе рек ла да ти тво-
 ри з ці єї кни ги ли ше 300 ро ків то му. 

У збір ці є каз ки різ них ви дів — про тва рин, ча рів ні, со ці аль но  по-
бу то ві. Наз ва кни ги має ці ка ву іс то рію. Рів но ти ся чу й од ну ніч 
роз по ві да ла дів чи на Шах ра за да (або Ше хе ре за да) каз ки ца рю Шах
 рі я ру, щоб уря ту ва ти своє жит тя й жит тя ін ших мо ло дих жі нок 
від жор сто ко го на ка зу ца ря — уран ці вби ва ти кож ну з них. Кра си ва 
й кміт ли ва Шах ра за да що ра зу зу пи ня ла ся на най ці ка ві  шо му епі зо-
ді сво єї роз по ві ді, і жор сто кий цар, яко му бу ло ці ка во, що бу де да лі, 
зму ше ний був що ра зу скасовува ти свій на каз. Шах ра за да, яка бу ла 
на ді ле на ро зу мом і да ром по е тич но го сло ва, стала дру жи ною ца ря 
Шах рі я ра. Ця іс то рія є об рам лен ням (рамкою) збір ки «Ти ся ча і 
од на ніч», у яку, на че час ти ни мо за ї ки, ус тав ле  ні різ ні каз ки про 
тва рин, мор ські по до ро жі, фан тас тич ні при го ди та ін. 

За за хоп ли ви ми по ді я ми ка зок мож на роз ди ви ти ся особ ли вос-
ті жит тя ста ро дав ньо го Схо ду, де бід ня ки не рід ко по тер па ли від 
жор сто кос ті сул та нів і ха лі фів, мрі я ли про віль не жит тя, ви ру ша-
ли в да ле кі по до ро жі на по шу ки под ви гів і ба гатс тва. В араб ських 
каз ках ві доб ра жен о жит тя ве ли ких міст і ма лень ких се лищ, ге о-
г ра фіч ні й на у ко ві від крит тя, дав ні ві ру ван ня та на род ні тра ди-
ції. Як ві до мо, зав дя ки від  крит тю араб сько го сві ту, су час ні лю ди 
й до сі ко рис ту ють ся циф ра ми, спос те  ре жен ня ми за зір ка ми, 
лі ку ван ням. 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Сані олМолк. Ілюстрації до збірки «Тисяча і одна ніч». 1849–1856 рр.
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Збір ка «Ти ся ча і од на ніч» на га дує ве ли-
кий та яск ра вий ки лим, де різ но ко льо ро ви-
ми нит ка ми не ві до мі ав то ри не на че ви ши-
ли ціка ві іс то рії про араб ський світ та йо го 
меш кан ців. З ча сом бар ви цьо го ки ли ма не 
втра ти ли сво єї ча рів нос ті. Во ни й те пер ура-
жа ють нас сво їм ба гатс твом і до вер ше ніс тю 
ві зе рун ків. 

Се ред усьо го роз ма їт тя пер со на жів збір-
ки «Ти ся ча і од на ніч» най біль ше при ваб лю-
ють ро зум ні й муж ні ге рої, які не ма ли знат-
 но го по ход жен ня, але сво єю кміт ли віс тю, 
ви на хід ли віс тю, смі ли віс тю мог ли знай ти 
ви хід із будь  я ко го скрут но го ста но ви ща, 
по до ла ти не без печ ні обс та ви ни. Та ки ми є 
АліБа ба, Алад дін, Син дбад  мо реп ла вець. 
Мож ли во, ви вже зна є те про них із кни жок 
або кінофіль мів. А як що ні, то на вас ще 
че ка ють за хоп ли ві роз по ві ді про те, як 
Алі  Ба ба пере міг со рок роз бій ни ків, як Алад дін при бор кав усе-
силь но го джи на зі ста рої ча рів ної лам пи та як Син дбад  мо реп ла-
вець зу мів про ти стоя ти мо гут нім си лам зла сво єю муж ніс тю й 
ві рою в те, що обо в’яз ко во по вер неть ся на бать ків щи ну — у своє 
рід не міс то Баг дад. 

В об ра зі куп ця Син дба да вті ле но праг нен ня араб сько го на ро ду 
до від крит тів не ві до мих мо рів і зе мель, до опа ну ван ня ши ро ко го 
сві ту за ме жа ми їх ньої дер жа ви. Араб сь кі куп ці ман дру ва ли 
мо ря ми й оке а на ми в Ін дію та Ки тай, до ла ю чи ти ся чі кі ло мет рів. 
Син дбад  мо реп ла вець ви рі шив на влас ні очі по ба чи ти чу де са сві-
ту, най ди во виж ні ші міс ця ін ших кра їн. Жа га по шу ків і від крит-
тів кли ка ла араб сько го куп ця до но вих при год. Усьо го він здій-
снив сім по до ро жей. У пер шій каз ці Син дбад ра зом зі сво єю 
ко ман дою опи нив ся на ост ро ві, який ви я вив ся нас прав ді ве ли чез-
ною жи вою ри би ною. Дру га по до рож при ве ла йо го в кра ї ну, де 
меш ка ли ве ле тен ські пта хи Ру хи. А потім йо го че ка ли ін ші при го-
ди, про які ви за раз діз на є те ся… 

От же, тре тя по до рож Син дба да  мо реп лав ця… Ко ли ви бу де те її 
чи та ти, по ду май те, у який мо мент Шах ра за да мог ла б її пе рер ва-
ти, щоб зму си ти ца ря Шах рі я ра скасува ти свій жор сто кий на каз 
і че ка ти на про дов жен ня... 

НАРОДНА КАЗКА

Е. Дюллак. 
Ілюстрація до казки 

«Син дбад  мо реп ла вець». 
1907 р. 
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СИН ДБАД  МО РЕП ЛА ВЕЦЬ

Тре тя по до рож

Син дбад почав го во ри ти:
— Се ред бен ке тів і роз ваг я швид ко став за бу ва ти про ко лиш ні 

страш ні при го ди. А роз кіш не, си те жит тя ме ні по ча ло об ри да ти. 
Я був мо ло дий, ду жий — хо ті лось яко їсь ді яль нос ті. Закін чи лося 
тим, що я зно ву пок лав ся на до лю, зіб рав то ва ри шів  тор гов ців, 
на ку пив різ но го кра му й сів на ко ра бель у Баль со рі.

Дов го ми пла ва ли ціл ком щас ли во, прис та ва ли до різ них 
зе мель і ви гід но тор гу ва ли сво їм кра мом.

Та раз ко лись се ред мо ря нас зас та ла бу ря. Кіль ка днів наш 
ко ра бель гой да ли хви лі й ки да ли йо го, як тріс ку, по ки не при гна-
ли до яко гось не ві до мо го ост ро ва. Ми, зви чай но, ра ді ли, що зос та-
лися жи ві, але ка пі тан пос пі шив нас роз ча ру ва ти:

— До лень ко на ша! — крик нув він. — Ду ма ли ми втек ти від од но-
го ли ха, та зус трі ли ще біль ше. Знай те, що на цьо му ост ро ві жи вуть 
ди ку ни, з ніг до го ло ви пок ри ті вов ною. Хоча во ни й не ве ли ко го 
зрос ту, але їх ня си ла та ка, що зма га ти ся з ни ми не мо жна. Бе ре жіть-
ся по ра ни ти або уби ти ко го  не будь з них, бо то ді ми всі загинемо.

На на ше го ре, сло ва ка пі та на справ ди ли ся ра ні ше, ніж ми спо ді-
ва ли ся. Не встиг ли ми опам’ята тися, як на бе рег ви си па ла тьма 
тьму ща по га них пре по га них іс тот, по діб них до лю дей, але пок ри-
тих гус тою ру дою вов ною. Во ни стриб ну ли в во ду, при пливли до 
ко раб ля й ста ли з усіх бо ків ліз ти на па лу бу швид ше, ніж ла зять 
мав пи. Ці стра хо виська щось кри ча ли, оче вид но, го во ри ли до нас, 
але ми не мог ли зро зу мі ти їх ньої мо ви й сто я ли, трем тя чи від жа ху.

Ко ли во ни ста ли об ру бу ва ти якір но го лан цю га й зні ма ти віт ри ла, 
ніх то з нас на віть не по во рух нув ся. Кар ли ки ж, за во ло дів ши 
кораб лем, од вез ли нас на дру гий ост рів і там ви са ди ли на бе рег, 
а са мі поп лив ли да лі на зад. З по хи ле ни ми го ло ва ми піш ли ми по 
ост ро ву, зри ва ю чи по до ро зі тра ву, бо всі бу ли ду же го лод ні.

Не за ба ром ми пі дій шли до ве ли чез но го бу дин ку з ви со кою бра-
мою з чор но го де ре ва. Ми ввій шли на под вір’я, а потім — у якесь 
ве ли ке по меш кан ня, де з од но го бо ку ва ля ли ся ку пи люд ських кіс-
ток, а з ін шо го — дов гі пал ки для під сма жу ван ня м’яса. Ми лед ве 
не збо же во лі ли від жа ху: но ги в нас тру си лися, і ми, пов ні від чаю, 
попада ли на під ло гу. Так про ле жа ли до сить дов го, без си лі що  не-
будь зро би ти, да ти со бі яку  не будь ра ду. Уже смер ка ло, як рап том 
роз чи ни ли ся две рі й у на шу кім на ту ввій шов ве ле тень, ви со кий, як 
паль ма, весь чор ний, з єди ним оком на ло бі, чер во ним і вог ня ним, 
як жар. З ро та в ньо го стир ча ли два дов гих, гос трих пе ред ніх зу би, 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
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ниж ня гу ба від вис ла й тор ка ла ся гру дей. Дов гі сло но ві ву ха те лі па-
ли ся по пле чах, а па зу рі на ве ли чез них ру ках бу ли за гос тре ні й зі- 
г ну ті, як в яст ру ба. Уг ле дів ши та ке стра хо ви сько, ми зов сім ут ра-
ти ли ро зум, а во но си ді ло пе ред на ми й ог ля да ло нас сво їм го лод-
ним оком.

По тім ве ле тень прос тяг ру ку, під няв ме не за шкі ру й став вер ті ти 
на всі бо ки, як м’яс ник, що ог ля дає яг ня. Але, оче вид но, я здав ся 
йо му за над то ху дим, і він ки нув ме не на бік, а сам узяв ся ог ля да ти 
так са мо ін ших.

На реш ті він спи нив ся на ка пі та нові, як найси тішо му та най-
гладшо му з нас. Зла пав ши пал кою йо го, як го роб ця, у свою ру ку, 
він прот кнув йо го нас крізь і став пек ти над вог нем.

Ко ли стра ва бу ла спе че на, він по ве че ряв з ве ли кою охо тою, 
по тім роз ліг ся на під ло зі й не за ба ром зас нув. Хро пів він, як роз-
лю то ва ний грім, і ці лу ніч ми не мог ли сту ли ти очей. Уран ці ве ле-
тень устав і, не звер та ю чи на нас ні я кої ува ги, ку дись пі шов з 
до му, а ми да ли во лю сво є му від чаю. Зда ва ло ся, пла чу та го ло сін-
ню не бу де краю. На реш ті, вип ла кав ши всі сльо зи, ми ста ли ра ди-
тися, як би вий ти з цьо го страш но го ста но ви ща, але ніх то не міг 
да ти пут ньої по ра ди. Про те, що мож на бу ло б спіль ни ми си ла ми 
на пас ти на ве лет ня й уби ти йо го, ніх то на віть не за їк нув ся: пе ре-
ля ка ні, ми не мог ли на віть про це по ду ма ти.

Зас по ко їв шись тро хи, ми роз ійшлися по ост ро ву, щоб щось 
по їс ти, а вве че рі, не знай шов ши ні я ко го при тул ку, му си ли зно ву 
повер ну ти ся в осе лю лю до ї да.

Не за ба ром прий шов і сам гос по дар. Він виб рав ще од но го з то ва-
ри шів, по ве че ряв,  зно ву ліг спа ти й спав до са мо го сві тан ку. Ус тав-
ши, він зно ву пі шов і ки нув нас без жод но го дог ля ду. Але це ма ло 
нас ті ши ло: ми доб ре зна ли, що нам ні ку ди ті ка ти й що нас усіх 
жде од на ко ва до ля. Го ре на ше бу ло та ке ве ли ке, що дех то про по ну-
вав ки ну тись у мо ре, переконуючи, що ця смерть усе  та ки при єм-
ні ша від пер шої. Але про ти цьо го пов став один із то ва ри шів: він 
на га дав, що ві ра за бо ро няє лю ди ні нак ла  да ти на се бе ру ки, і ра див 
ви га да ти який  не будь ін ший за сіб поз бу ти ся лю до ї да. Тут у ме не 
май ну ла дум ка, якою я й по ді лив ся з то ва ри ша ми:

— Дру зі мої, — ска зав я їм, — чи звер ну ли ви ува гу на ті ве ли кі 
де ре ва, що рос туть на бе ре зі? Да вай те ми з них по ро би мо пло ти, які 
за ли ши мо по ки на бе ре зі, а вно чі спро бу є мо втек ти від лю до ї да. 
У вся ко му ви пад ку, ко ли не по щас тить до че ка тись яко го  не будь 
ко раб ля, кра ще за ги ну ти в мо рі, ніж у шлун ку та ко го стра хо виська.

Тут я док лад но роз по вів про свій за дум, який од но го лос но був 
сх ва ле ний. Піс ля цьо го ми взя ли ся за ро бо ту. По ро бив ши та кі 
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пло ти, щоб мог ли вит ри му ва ти по три чо ло ві ки, ми повер ну ли ся 
до лю до ї да й зно ву бу ли свід ка ми страш ної смер ті од но го зі сво їх 
то ва ри шів. Але на цей раз ми жор сто ко від дя чи ли сво є му ка то ві. 
Тіль ки він зах ро пів, я та ще де ся те ро най смі ли ві ших і най пруд кі-
ших лю дей між на ми взя ли по за ліз ній па ли ці, роз пек ли їх на 
вог ні й усі ра зом утк ну ли їх в око ду шо гу ба. Мо же те со бі уя ви ти, 
як він за ре вів від бо лю. Людоїд став ки да ти ся  на всі бо ки, лов ля чи 
нас роз став ле ни ми ру ка ми, але ми си ді ли спо кій но в без печ них 
міс цях. Об ла пав ши всі кут ки, він нат кнув ся на две рі й вий шов, 
ре ву чи та стог ну чи.

Нам ні чо го бу ло ба ри ти ся, і ми ки ну лися до сво їх пло тів. По за-
як кри ки лю до ї да стих ли, то в нас з’яви ла ся на дія, що во рог наш 
умер від ран, але вдос ві та ми рап том уг ле ді ли трьох од но о ких 
ве лет нів. Двоє но вих стра хо виськ ве ли тре тьо го, слі по го, під ру ки. 
Ми швид ше відіп хну ли пло ти від бе ре га, але лю до ї ди ста ли ки да ти 
на нас ве ли чез ни ми шмат ка ми скель і не за ба ром роз би ли й по то пи ли 
всіх нас, крім ме не та двох мо їх су сі дів, що встиг ли від плив ти 
до сить да ле ко від бе ре га. Опи нив шись се ред бур хли во го мо ря, ми зно-
ву ста ли за бав кою хвиль. Ці лу до бу ми бо ро ли ся з ни ми, про ща ю-
чись із жит тям, але ві тер нес по ді ва но приг нав нас до яко гось ост ро ва, 
де ми знай шли ба га то по жив них і смач них ово чів.

Під крі пив ши свої си ли, ми ляг ли й зас ну ли. Але вве че рі, ко ли 
ще не зов сім смер кло, ми рап том по чу ли якесь страш не си чан ня. 
Схо пив шись на но ги, уг ле ді ли ве ли чез ну га дю ку, що пов зла пря-
мо на нас. Ми хо ті ли ті ка ти, але га дю ка ки ну ла ся впе ред, схо пи-
ла од но го з мо їх то ва ри шів, уда ри ла йо го кіль ка ра зів об зем лю й 
про ков тну ла. Ми ско рис та ли ся цим і ста ли ті ка ти.

Зно ву від чай огор нув ду шу.
— О Бо же! — крик нув я. — Учо ра тіль ки ми лед ве врятува ли ся 

від лю до ї да та гнів них хвиль, а сьо год ні зус трі ли ся з но вим ли хом!
Блу ка ю чи по ост ро ву, ми по ба чи ли од не ви со чез не де ре во. Лед-

ве ста ло смер ка ти, як по ліз ли на ньо го. Але це бу ло да рем но: га дю ка 
вг ле ді ла нас, об ви лася навколо де ре ва й, схо пив ши мо го то ва ри ша, 
уда ри ла йо го об зем лю та з’їла. Прав да, піс ля ве че рі во на ку дись 
зник ла, але я знав, що ме не те ж са ме че кає на день піз ні ше. Я по ду-
мав: «Чи не кра ще бу ло б ки ну ти ся в мо ре?..» Але вми ра ти не хо ті-
лося, і я став ду ма ти, як би ви жи ти. По мі тив ши, що на ост ро ві 
рос те ба га то ко лю чих рос лин, я по ро бив з них в’я зан ки й ви со ко 
об го ро див ни ми де ре во. Са мо го се бе я теж об в’я зав ко люч ка ми. 
Як тіль ки смер кло, га дю ка не ста ла ба ри тись і ти хо під повзла до 
мо го де ре ва, але нес по ді ва но вко ло лась і відступила. Кіль ка ра зів 
во на зно ву по чи на ла під кра да тися, як кіш ка, але на реш ті впев ни-
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лась у да рем нос ті сво єї пра ці, ляг ла, згор ну лась і ці лу ніч ле жа ла 
на вар ті, а я си дів ні жи вий ні мер т вий на де ре ві. Хо ча вдос ві та 
во на зник ла, але я був та кий  зму че ний, що са ме жит тя ме ні об рид-
ло, і я як бо же віль ний ки нув ся до мо ря, щоб раз і на зав жди при-
пи ни ти свої страж дан ня. Але до ля на реш ті згля ну ла ся. У ту хви-
ли ну, ко ли я вже зби рав ся ки ну тись у во ду, на об рії за чор нів ко ра-
бель. Він наб ли жав ся до на шо го ост ро ва й не за ба ром мож на бу ло 
по мі ти ти на ньо му лю дей.

Я зір вав із се бе шап ку й став нею ма ха ти, щоб звер ну ти на се бе 
ува гу. Ме не по мі ти ли, з ко раб ля спус ти ли чов на й заб ра ли ме не. 
Чи мо же те ви уя ви ти, який я був щас ли вий у ту хви ли ну?

Ко ли я роз по вів про всі ті при го ди, які тра пи лися зі мною, усі 
бу ли гли бо ко вра же ні, і кож ний пос пі шав вис ло ви ти ме ні своє 
спів чут тя. На сам пе ред ме не на го ду ва ли, а по тім ка пі тан по да ру-
вав ме ні но ве вб ран ня, бо моє бу ло зов сім пош ма то ва не.

— Дру же мій! У ме не є на ко раб лі кіль ка па кун ків з кра мом, 
що на ле жа ли ко лись од но му не біж чи ку  тор гов цю. Я хо тів би їх 
про да ти тут, а гро ші пе ре да ти йо го на щад кам. Чи не взяв ся б ти 
про да ти їх? Зви чай но, за це я то бі по дя кую.

Я охо че зго див ся до по мог ти ка пі та но ві. А на па лу бі тим часом 
тав ру ва ли крам. Ко ли дій шла чер га до тих па кун ків, які до ру че но 
бу ло ме ні п ро да ти, спи та ли ка пі та на, яке ім’я на них пос та ви ти.

— Пи ши: «Син дбад  мо реп ла вець», — від по вів ка пі тан. 
Я із зди ву ван ням гля нув на ньо го, і тіль ки те пер, приди вив-

шись до йо го об лич чя, упіз нав то го са мо го ка пі та на, який по ки-
нув ме не на без люд но му ост ро ві, ко ли я лег ко важ но зас нув біля 
стру мка. За цей час він ду же пос та рів, та й ме не йо му бу ло важко 
впіз на ти, тим біль ше, що всі вже вва жа ли ме не не біж чи ком.

— Ка пі та не! — ска зав я. — Ти го во рив, що цей крам Син д ба да?
— Так, — від по вів він, — Син дбад ро дом із Баг да да, і їхав він 

на мо є му ко раб лі. Я й до сі не мо жу прос ти ти со бі не о бач ність. 
Од но го ра зу він ра зом з ін ши ми вий шов з ко раб ля на ост рів, а ко ли 
всі по вер ну лися, я не по мі тив, що не має Син дба да, і ве лів плив ти 
да лі. Ки ну ли ся ми вже че рез де я кий час, але ві тер був нас тіль ки 
сильний, що ми ні як не мог ли повер ну ти ся на зад.

— I ви ду ма є те, що Син дбад дав но вже заги нув?
— На пев но.
— Ану, ли шень, придивіться до ме не уваж ні ше! — ска зав я. — Чи 

не роз мов ляє з ва ми той са мий Син дбад, яко го ви вва жа ли не біж-
чи ком?! Я зас нув на бе ре зі струм ка, а ко ли про ки нув ся, ко ра бель 
був уже да ле ко.
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Ка пі тан гля нув на ме не, упіз нав і ра діс но зак ри чав:
— Сла ва то бі, Бо же, що ти зні ма єш з мо єї ду ші та кий гріх! 

Який я ра дий, що ба чу те бе жи вим і здо ро вим! За бе ри ж свій 
крам, а ось і гро ші за про да ну йо го час ти ну.

Я прий няв крам, але де що по да ру вав ка пі та но ві за мість по дя ки. 
Реш ту я роз про дав і ку пив сан да ло ве де ре во, гвоз ди ку, ко ри цю й 
ін ші кош тов ні ре чі. Повер нув шись у Баг дад, я про дав їх за ве ли кі 
гро ші й став ще ба гат шим.

Зви чай но, і цьо го ра зу я не за був по дя ку ва ти Бо го ві й роз да ти 
ми лос ти ню вбо гим.

(Пе рек лад Олек сан дра Оле ся)

Роботазтекстом

1. Роз ка жіть про ті по дії каз ки, які вам най біль ше спо до ба ли ся. 
2. У які мо мен ти ви пе ре жи ва ли за жит тя Син дба да, а ко ли ра ді ли за 

ньо го? Чому?
3. Як ви яв ля єть ся в каз ці ча рів ність? Наведіть приклади.
4. По яс ніть, чо му Син дбад ви ру шав у да ле кі по до ро жі, нез ва жа ю чи 

на ті важ кі вип ро бу ван ня, що ви па ли на йо го до лю. 
5. Як діє Син дбад у скрут ні мо мен ти жит тя?
6. Роз ка жіть про став лен ня ге роя до йо го су пут ни ків, дай те оцін ку 

йо го ді ям.
7. Знай діть у тво рі під твер джен ня лю дя нос ті Син дба да. Про чи тай-

те ви раз но ці урив ки, про ко мен туй те їх. 
8. До бе ріть прис лів’я, яки ми мож на оха рак те ри зу ва ти вчин ки 

Син дба да. 

Який епі зод тре тьої по до ро жі Син дба да зоб ра же но на кар ти ні І. Бі лі-
бі на? Знай діть від по від ний фраг мент у тек сті. За до по мо гою яких 
за со бів (ко льо рів, кон трас тів, роз та шу ван ня пред ме тів то що) ху дож- 
 ник зу мів пе ре да ти нап ру жен ня мо мен ту? 
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Творчезавдання

1. Ус но опи шіть Син дба да. Яким ви уявляєте його піс ля про чи тан ня 
каз ки? 

2. При ду май те план муль тфіль му про тре тю по до рож Син дба да. На -
звіть епі зо ди, які бу дуть узяті за ос но ву ва шо го ані ма цій но го про-
ек ту. Ство ріть афі шу для сво го муль тфіль му. 

Араб ські каз ки зі збір ки «Ти ся ча і од на ніч» на бу ли 
по пу ляр нос ті зав дя ки фран цузь ко му пе рек ла ду Ан ту а на 
Гал  ла на. Во ни бу ли ви да ні на по чат ку XVI II ст. Іван Фран ко 
ко рис ту вав ся ні мець ким ви дан ням араб ських ка зок, які по- 
чав пе рек ла да ти ук ра їн ською. Каз ки араб сько го сві ту 
пе рек ла да ли й ін ші ук ра їн ські майс три: Олек сандр Олесь, 
Ага тан гел Крим ський, Яре ма По лот нюк, Ва ле рій Ри бал
кін, Єв ген Ми ки тен ко, Ти мур Ли тов чен ко. Ук ра їн ський 
ком по зи тор Сер гій Бор тке вич ство рив чу до ву му зи ку до 
ба ле ту «Ти ся ча і од на ніч». 

ОбразСиндбадавкінотамультиплікації

За мо ти ва ми каз ки про Син дба да  мо реп лав ця зня то ба га то ху дож  ніх і 
муль  тип лі ка цій них філь мів. Пер ший муль тфільм «Син д   бад  мо реп ла-
вець» зня ли мис тки ні Зі на ї да та Ва лен ти на Брум берг у 1944 р. (СРСР). 
У цей час три ва ла Дру га сві то ва вій на, і сту дія «Союз  муль тфільм», на 
якій бу ла створе на стріч ка, пе ре ї ха ла до міс та Са мар кан да (Уз бе-
кис тан), яке на га ду ва ло про дав ні ча си й схід ний світ збір ки «Ти ся-
ча і од на ніч». Це на дих ну ло ав то рів на ек ра ні за цію при год Син дба да. 
Піз ні ше бу ли ство ре ні ін ші філь ми (аме ри кан ські, япон ські, ін дій-
ські то що): 
«Сьо ма по до рож Син дба да» (США, реж. Н. Джу ран, 1958 р.);
«Син д бад: за ві са ту ма нів» (Ін ді  я– США, реж. Е. Рікс, 2000 р.);
«Син дбад: ле ген да се ми мо рів» (США, реж. П. Гіл мор, Т. Джон сон, 
2003 р.).

  •  По рів няй те ек ра ні за ції з про чи та ним тек с том.

Перевіртесебе

1. Проаналізуйте ха рак тер Син дба да, йо го мо раль ні якос ті. Яка 
йо го ри са вам най біль ше спо до ба ла ся?

2. Що до по ма га ло Син дба до ві уни ка ти не без пек, ря ту ва ти се бе та 
сво їх су пут ни ків?

3. Виз нач те особ ли вос ті на род ної каз ки в тре тій по доро жі Син д бада. 
4. До ве діть, що цей твір на ле жить до різ но ви ду ча рів них ка зок. 
5. У чо му по ля гає пов чаль ність араб ської на род ної каз ки про Син д  ба-

да (тре тя по до рож)? Який мо раль ний урок дає цей твір? 
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    Ми пе ре да є мо цю кни жку всім доб ро   зич-
ли вим ру кам, ві ри мо при цьо му в бла  гос ло-
вен ну си лу, яка є в них.

Якоб і Віль гельм Ґрімм  

                                            Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Кож ний у Ні меч чи ні знає про Яко ба та Віль-
гель ма Ґрімм, ді ти сприй ма ю ть їх як сво їх близь-

ких і доб  рих зна йо мих. Те, що зро би ли митці для 
сво єї кра ї ни, не да ло за сох ну ти жи виль но му 
дже  ре лу на род ної муд рос ті ні  мець ко го на ро ду й 
з’єд на ло йо го дов ко ла збе ре жен ня на ці о наль-
них свя тинь. 

Бра ти Якоб і Віль гельм Ґрімм на ро ди ли ся в 
не ве лич ко му міс теч ку Га нау (Німеччина) і все 

жит тя бу ли не роз луч ни ми. Во ни час то зга ду ва ли 
про своє ди тинс тво, спов не не ве ли кої лю бо ві, ра дос ті й пі к лу ван-
ня про всіх чле нів їх ньої ве ли кої ро ди ни. Про те в 1796 р. жит тя 
сім’ї різко зміни ло ся: по мер бать ко, а ма ти не змог ла впо ра ти ся з 
усі ма труд но ща ми, що ви па ли на її до лю. То му сес тра ма те рі 
До ро ті взяла на се бе опі ку ван ня по даль шою до лею бра тів Яко ба й 
Віль гель ма, які ра зом із нею пе ре ї ха ли до міс та Кас се ля. Там 
во ни нав ча ли ся в гім на зії, ту ди по вер ну ли ся й по за кін чен ні уні-
вер си те ту в Мар  бур зі, де вив ча ли пра во. 

У Кас се лі бра ти пра цю ва ли біб лі о те ка ря ми в Гес сен ській феде-
раль ній біб лі о те ці. Ти ша, спо кій, на у ко ва пра ця — це бу ла най-
кра ща сти хія для них. Ра но втра тив ши бать ка, Якоб і Віль гельм 
зав жди до по ма га ли ма тері та мо лод шим бра там і сес трам. 

На по чат ку XIX ст. в ре зуль та ті на по ле о нів ських во єн1 для Ні -
меч чи ни нас тав сум ний час: кра ї на по тер па ла від фран цузь кої на -
ва ли, оку па ція об ме жу ва ла пра ва лю дей, а та кож їх нє пра во на 
влас ну мо ву й куль ту ру. Бра ти ви рі ши ли пра цю ва ти зад ля виз во-
лен ня сво єї бать ків щи ни й збе ре жен ня її на ці о наль них цін нос тей. 
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З 1806 р. во ни по ча ли зби ра ти каз ки й ле -
ген ди, які здав на жи ли в пам’яті ні мець-
ко го на ро ду, по ши рю ю чись в ус ній фор мі. 

Їх ня ді яль ність ма ла виняткове зна  чен-
ня для збе ре жен ня ус ної на род ної твор чос ті 
й роз вит ку ні мець  кої мо ви. У пе рі од по не-
во лен ня Ні меч чи ни бра ти Ґрімм ря ту ва-
ли най до рож чий скарб на ції — сло во. Для 
них ми ну ле бу ло цін ним  то му, що во но 
давало зраз ки мо ра лі, єд нос ті й іде а лу на- 
ро ду, важ ли ві за всіх ча сів. 

У 1812 р. вий шло дру ком пер ше ви  дан-
ня зіб ра них Яко бом і Віль гель мом Ґрімм 
«Казокдлядітейіродини». 

1815 р. був опуб лі ко ва ний дру гий том 
ка зок, зіб ра них бра та ми Ґрімм. 

Усьо го во ни зіб ра ли по над 200 каз ко-
вих тво рів, за ли ши вши на щад кам не тіль ки цю збір ку, а й ін ші 
здо бут ки, зо кре ма «Німецьку граматику», «Словник німецької
мови». 

Зас лу га Яко ба та Віль гель ма Ґрімм по ля гає в то му, що во ни 
зби ра ли не тіль ки тво ри ус ної на род ної твор чос ті, а й по ста ви ли ся 
до ці єї спра ви як справ жні дос лід ни ки. Ве ли чез на спра ва зби ран-
ня й збе ре жен ня фоль кло ру, яку здій сню ва ли бра ти Ґрімм, під три-
 ма ла на ці о наль ний дух і куль  ту ру Ні меч чи ни, згур ту ва ла нім ців 
дов ко ла сво їх над бань, по ка за ла прик лад ін шим на ро дам, як дбай-
ли во тре ба ста ви ти ся до влас них ви то ків.

ЯКОБ І ВІЛЬГЕЛЬМ ҐРІММ

Л. Катенштейн. Брати Ґрімм збирають казки. 1819 р.

Пам’ятник 
братам Ґрімм. м. Ганау 

(Німеччина)



ПА НІ МЕ ТЕ ЛИ ЦЯ

Іс то рія ство рен ня 

«…Як ба га то з то го, що цві ло в дав ні ші ча си, уже не має ни ні, 
ба на віть са мих спо га дів про це вже май же не зали ши ло ся. 
Що прав да, жи вуть у на ро ді піс ні, ле ген ди та пе ре ка зи, ни ні ви да но 
кіль ка кни же чок з ці єї те ма ти ки, а те пер по ба чать світ і ці каз ки 
для ді тей та ро ди ни… Що сто су єть ся спо со бу збирання ка зок 
тут, то спо чат ку зга да є мо про пра виль ність і прав ду: з влас но го 
ми ні чо го не до бав ля ли, жод ної ле ген ди, са мі не прик ра шу ва ли, 
нав па ки, кож ну сво є рід ність, яку ми по мі ча ли, ста ра ли ся збе рег ти, 
щоб на да ти в цьо му ро зу мін ні збір ці різ но ма ніт нос ті зміс ту».

Пе ред мо ва бра тів Ґрімм до збір ки «Каз ки для ді тей і ро ди ни»,  
ви дан ня 1819 р.  

(Пе рек лад Ро ма на Ма ті є ва)

Цікавознати

Му зей бра тів Ґрімм був зас но ва ний 
1959 р. в м. Кас се лі, де во ни ба га то пра-
цю ва ли за ра ди збе ре жен ня ні мець ко го 
фо ль к ло ру й роз вит ку ні мець кої мо ви. 

Жи ла на сві ті од на вдо ва, і ма ла во на дві донь ки. Од на з них, 
пад чір ка, бу ла гар на й ро бо тя ща, а дру га, рід на, — гид ка й лі ни ва. 
Та вдо ва лю би ла ку ди біль ше рід ну донь ку. Пад чір ка му си ла 
ви ко ну ва ти всю хат ню ро бо ту, бу ла по пе люш кою в до мі. Бід на дів-
чи на щод ня си ді ла на шля ху бі ля кри ни ці й пря ла до ти, по ки їй 
нит ка по рі за ла паль ці до кро ві.

Од но го ра зу во на так по рі за ла нит кою паль ці, що кров’ю за ли-
ло по чи нок. Дівчина схи ли ла ся над кри ни цею, щоб ви ми ти по чи-
нок, а він вис лиз нув із рук і впав у кри ни цю.

Падчірка гір ко зап ла ка ла й по біг ла до ма чу хи та роз ка за ла про 
та ке не щас тя. А ма чу ха по ча ла її ла я ти на всі зас тав ки й на реш ті 
ска за ла:

— Умі ла вки ну ти по чи нок, то за раз же лізь і діс тань йо го.
Піш ла бід на дів чи на до кри ни ці, не зна ю чи, що й ро би ти. І з ве ли-

ко го жа лю й стра ху стриб ну ла в кри ни цю й знеп ри том ні ла.

64 Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

У Музеї братів Ґрімм.  
м. Кассель (Німеччина)
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А ко ли оп ри том ні ла, то по ба чи ла, що ле жить на чу до вій лу ці. 
Яс но сві ти ло сон це, і ти ся чі роз ма ї тих кві тів цві ли нав ко ло неї.

Во на піш ла ці єю лу кою й побачила піч, у якій бу ло пов но хлі-
ба. Хліб по чав гу ка ти до неї:

— Ох, ви тяг ни ме не, ви тяг ни, бо зго рю, я вже дав но спік ся!
Дів чи на пі дій шла до пе чі й ло па тою по ви тя га ла весь хліб. 
А по тім піш ла со бі да лі. Ось при хо дить во на до яб лу ні, а на ній 

аж ряс ніє від яб лук. Яб лу ня про сить її:
— Ох, обт ру си ме не! Яб лу ка мої дав но вже дос тиг ли.
Дів чи на струс ну ла яб лу ню  — і яб лу ка гра дом по си па лися на 

зем лю. Во на тру си ла до ти, по ки жод но го яб лу ка не зали ши ло ся 
на яб лу ні. То ді згор ну ла яб лу ка на ку пу й піш ла да лі.

На реш ті дій шла до не ве лич кої ха ти ни, з якої у ві кон це ви зи-
ра ла ста ра ба ба. У неї стир ча ли та кі ве ли кі зу би, що дів чи на 
хо ті ла ті ка ти. Але ста ра гук ну ла їй ус лід:

— А чо го ти бо їш ся, лю ба ди ти но? За ли шай ся в ме не, і як що 
доб ре впо ра єш ся з хат ньою ро бо тою, то й то бі доб ре бу де. Най -
кра ще дбай про пос тіль, сте ли як най ста ран  ні ше та доб ре ви би-
вай по душ ки, щоб пір’я ле ті ло, — то ді на сві ті йти ме сніг, бо я ж 
па ні Ме те ли ця.

Як по чу ла дів чи на та кі лас ка ві сло ва, їй від ляг ло від сер ця, 
во на за ли ши лась у ба бу сі й не гай но ста ла до ро бо ти. Дів чи на в 
усьо му до год жа ла ста рій, зби ва ла їй по душ ки так силь но, що аж 
пір’я ле ті ло, на че сні жин ки, і то му жи ло ся їй у ста рої ду же доб ре. 
Во на ні ко ли не чу ла від неї ли хо го сло ва й щод ня їла сма же не й 
пря же не.

Про бу ла дів чи на пев ний час та й 
за су му ва ла, а чо го їй бра кує, то спо-
чат ку й са ма не зна ла. На реш ті 
здо га да лася, що нудь гує за до мів кою, 
і хо ча тут бу ло їй кра ще, про те її тяг-
ло повер ну ти ся до рід ної хати.

На реш ті во на ска за ла ста рій:
— Узя ла ме не ту га за рід ним кра-

єм, і хоч ме ні у вас ду же доб ре, про те 
дов ше я тут зос та ва ти ся не мо жу, 
ме ні тре ба повер ну ти ся до сво їх.

Па ні Ме те ли ця ска за ла:
— Ме ні по до ба єть ся, що те бе тяг-

не до до му. І за те, що ти вір но ме ні 
слу жи ла, я са ма те бе ви ве ду на го ру.

ЯКОБ І ВІЛЬГЕЛЬМ ҐРІММ

Й. Мітлінгер.  
Ілюстрація до казки  «Пані 

Метелиця». 1939 р. 
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Во на взя ла її за ру ку й про ве ла до ве -
ли кої бра ми. Бра ма від чи ни лася, і тіль-
ки  но дів чи на сту пи ла на по ріг, ли нув 
зо ло тий дощ, і все зо ло то прис та ва ло 
до неї, аж на реш ті вся во на вкри ла ся 
зо ло том.

— Це то бі за те, що ти в усьо му ста-
ран на бу ла, — ска за ла ста ра й від да-
ла їй та кож і по чи нок, що впав у ко ло-
дязь.

То ді бра ма зам кну лася, і дів чи на 
опи ни ла ся вго рі, на зем лі, бі ля сво єї 
ха ти.

А щой но во на ввій шла у двір, пі -
вень зле тів на цям ри ну1 й за спі вав:

       Ку ку рі ку, ку ку рі ку! 
       На ша дів чи на іде, —
       на ній зо ло та без лі ку.

Дів чи на ввій шла до ха ти, а ма чу ха й сес тра, по ба чив ши на ній 
зо ло то, зра ді ли, не зна ють, де й по са ди ти. 

Дів чи на роз по ві ла про все, що з нею тра пи лося, і ко ли ма чу ха 
по чу ла, як пад чір ка дос лу жи ла ся до та ко го ве ли ко го ба гатс тва, 
то за го рі ла ся ба жан ням до бу ти та ке щас тя і сво їй рід ній, гид кій 
та ле да чій, донь ці.

Отож піш ла ле дар ка до кри ни ці, сі ла та й пря де, а щоб по чи нок 
був у кро ві, уко ло ла со бі паль ця, усу нув ши ру ку в гус тий те рен. 
А по тім ки ну ла по  чи нок у ко ло дязь і стриб ну ла ту ди са ма.

Во на опи ни лась, як і сес тра, на чу до  вій лу ці й піш ла ті єю са мою 
стеж кою. Дій шов ши до пе чі й по чув ши, як хліб кри чить: «Ох, 
ви тяг ни ме не, ви тяг ни, бо зго рю, я вже дав но спік ся!» — во на від-
по ві ла: «Тіль ки ме ні й охо ти бруд ни ти ся бі ля те бе!» — і піш ла 
да лі.

Не за ба ром дій шла во на до яб лу ні й, по чув ши, як та кри чить: 
«Ох, обт ру си ме не, обт ру си, мої яб лу ка дав но вже дос тиг ли!» — 
во на від по ві ла: «От не ма ла ро бо ти! Ще якесь яб лу ко на го ло ву 
ме ні впа де!» — і піш  ла да лі.

Прий шов ши до ха ти ни па ні Ме те ли ці, во на не зля ка ла ся її 
зу бів, бо вже чу ла про них, і від ра зу най ня ла ся до неї.

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

А. Андерсон.  
Ілюстрація до казки 

«Пані Метелиця». 1910 р.

1Цям ри на — деревина з колодязного зрубу.
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Пер шо го дня во на ду же ста ра ла ся, слу ха ла ся па ні Ме те ли цю, 
ко ли та їй за га ду ва ла ро бо ту, бо в неї тіль ки й дум ки бу ло про 
зо ло то, яке ста ра їй по да рує. Але дру го го дня по ча ла лі ну ва ти ся, 
тре тьо го ще біль ше — на віть ус та ва ти вран ці не за хо ті ла. Во на й 
пос те лі па ні Ме те ли ці не пос те ли ла як слід, і по ду шок не поз би ва-
ла, щоб аж пір’я ле ті ло.

Це ско ро наб рид ло ста рій, і во на ска за ла дів чи ні, що її служ ба 
закін чи ла ся. Ле да щи ця ду же зра ді ла, га да ю чи, що те пер на неї 
ли не зо ло тий дощ. 

А па ні Ме те ли ця при ве ла її до бра ми, і щой но дів чи на сту пи ла на 
по ріг, як на неї пе ре ки нув ся ве ли кий ка зан смо ли.

— Оце то бі твій за ро бі ток, — ска за ла па ні Ме те ли ця й зам к ну ла 
во ро та.

І прий шла ле да щи ця до до му, уся вкри та смо лою, а пі вень, 
по ба чив ши її, зле тів на цям ри ну й за гор лав:

Ку ку рі ку, ку ку рі ку! 
На ша ле да щи ця йде, —
що бруд на бу де до ві ку!

І справ ді, смо ла так прис та ла до ле да щи ці, що не від ми ла ся, 
скіль ки во на жи ла на сві ті.

(Пе рек лад Си до ра Са ки до на)

Коментарі

Казка «Па ні Ме те ли ця» по бу ту ва ла за ча сів бра тів Ґрімм у гір ських 
ра йо нах Ні меч чи ни, але точ но вста но ви ти, де вона була створена, 
важ ко. Є при най мні кіль ка гір ських вер шин, де, як ствер джу ва ли 
ко рін ні меш кан ці, мог ла жи ти ча рів на па ні: го ра Хо зер Мейс снер 
(не по да лік від Кас се ля), го ра Хер зель берг (бі ля Ай зе на ха). 

У ні мець ко му фоль кло рі па ні Ме те ли ця від по ві да ла за зи мо ві 
сні го па ди, дже ре ла з во дою, а та кож бу ла пок ро ви тель кою доб ро чес-
них жі нок і дів чат. От же, у каз ці ві доб ра жен о дав ні уяв лен ня ні мець-
ко го на ро ду про по ход жен ня різ них при род них явищ (сніг, во да). 

У ні мець кій мо ві її ім’я зву чить як фрау Хол ле (Frau Hol le). 
Фрау — сло во, яке при єд ну ють до іме ні або пріз ви ща жін ки в Ні меч-
чи ні, оз на чає ша ноб ли ве став лен ня та по ва гу.  

У багатьох українських казках ідеться про різні явища 
природи, від яких залежать герої. Пригадайте 1–2 україн-
ські казки, де згадуються образи природи. Як ставляться 
до них персонажі? Прокоментуйте.

ЯКОБ І ВІЛЬГЕЛЬМ ҐРІММ
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Роботазтекстом

1. Ви раз но про чи тай те каз ку «Па ні Ме те ли ця» в осо бах.
2. Знай діть у каз ці за чин. Виз нач те роль за чи ну у тво рі.
3. Роз ка жіть про по дії, які ста ли ся в жит ті па сер би ці.
4. Оха рак те ри зуй те її став лен ня до пра ці. 
5. Як па ні Ме те ли ця від дя чи ла па сер би ці за її пра цьо ви тість і ста-

ран ність?
6. Як зус трі ли дів чи ну ма чу ха зі сво єю донь кою? Що во ни із за зд ро-

щів на ду ма ли зро би ти?
7. Який за ро бі ток отрима ла ле да щи ця від па ні Ме те ли ці? Чо му?
8. Які ри си ха рак те ру де монс тру ють обид ві ге ро ї ні в різ них вип ро-

бу ван нях?
9. Який ху дож ній при йом до по ма гає по ка за ти різ не став лен ня дів-

чат до пра ці?
10. По рів няй те ста но ви ще па сер би ці та рід ної донь ки вдо ви на по    

 чат ку й у кін ці каз ки. У якої з ге ро їнь це ста но ви ще змі ни ло ся   
 на кра ще, у якої — по гір ши ло ся? Чо му так ста ло ся?

11.  Які мо раль ні цін нос ті ут вер джу ють ся в каз ці «Па ні Ме те ли ця»? 
12.  Знай діть кін ців ку в каз ко во му тво рі. Яку оцін ку вис лов ле но в       

  ній? 

Красаслова

Каз ка «Па ні Ме те ли ця» має ці ка ву бу до ву. У ній по єд на но еле мен ти со -
ці аль нопо бу то вої та ча рів ної каз ки. З од но го бо ку, тут ідеть ся про ро дин ні 
сто сун ки, про ті зви чай ні спра ви, яки ми зай ма ли ся в дав ни ну лю ди: пек ли 
хліб, ви ро щу ва ли вро жай, пря ли пря жу то що. А з ін шо го — тут роз по ві да-
єть ся про різ ні ди ва, які тра пи ли ся з па сер би цею та улюб ле ною донь кою 
вдо ви. 

По е тич ни ми за со ба ми вті ле но уяв лен ня на ро ду про зв’язок лю ди ни з 
при ро дою та всім нав ко лиш нім сві том. 

Звер ні мо ува гу на те, що різ ні пред ме ти — хліб у пе чі, яб лу ня — звер-
та ють ся до дів чат люд ськи ми го ло са ми, а ті їм від по ві да ють, при чо му 
кож на по сво є му. Па сер би ця мов ч ки ро бить пот ріб ну спра ву, а донь ка вдо-
ви гру бо від по ві дає та йде да лі, нічо го не роб ля чи. У каз ці є чи ма ло пов то-
рів (у си ту а ці ях і в мо ві пер со на жів), а вчин ки ге ро їв суп ро вод жу ють ся 
на род ни ми оцін ка ми. Знай діть їх у тек сті. 

Як і кож на на род на каз ка, «Па ні Ме те ли ця» зо рі єн то ва на на ус ну тра-
ди цію, тоб то її роз по ві да ли, пе ре да ва ли з уст в ус та. Ефект жи вої роз по ві-
ді до ся га єть ся за до по мо гою спе ці аль них мов них за со бів (слів і по бу до ви 
ре чень). Нап рик лад: «І справ ді…», «На реш ті дій шла до не ве лич кої ха ти
ни…», «Ох, обт ру си ме не…». Знай діть по діб ні прик ла ди. 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
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При га дай те 1–2 каз ки ін ших на ро дів, у яких ідеть ся про ма чу ху, її 
донь ку та пасербицю. По рів няй те їх із каз кою «Па ні Ме те ли ця». 
Визначте подібне й відмінне. 

БРЕ МЕН СЬКІ МУ ЗИ КАН ТИ

Каз ка на зи ва єть ся «Бре мен ські му зи кан-
ти» (нім. «Die Bre mer Stad tmu si kan ten»), 
про те ге рої так ні ко ли й не дій шли до Бре-
ме на й не ста ли місь ки ми му зи кан та ми. 
Бре мен здав на був куль  тур ним цен тром 
ре гі о ну — уті лен ням мрії про кра ще жит тя, 
то му тва ри ни, яких об ра зили їх ні гос по да рі, 
ту ди праг ну ли діс та ти ся. У цій каз ці в 
об ра зах тва рин ут вер джу єть ся мрія на ро ду 
про по шук кра щої до лі, про об’єд нан ня на 
під ста ві спіль ної ме ти й за хис ту ін те ре сів 
бід них і зне до ле них. 

Роботазтекстом

1. Знайдіть в Інтернеті або в бібліотеці казку «Бременські музи-
канти». Прочитайте її.

2. Чим по діб ні до лі основних персонажів?
3. Чо му всі тва ри ни охо че прис та ли на про по зи цію ос ла?
4. Як дру зі на ля ка ли роз бій ни ків пер шо го й дру го го ра зу?
5. Які мо раль ні якос ті вті ле но в об ра зах тва рин?
6. Дай те виз на чен ня по нят тя «але го рія». Чи є цей за сіб у тво рі? 

До ве діть свою дум ку. 
7. Що вис мі ю єть ся в каз ці?
8. По ді літь каз ку на ок ре мі час ти ни, дай те їм наз ви. 

Красаслова

У каз ках, зіб ра них бра та ми Ґрімм, зав жди пе ре ма га ють бор ці за 
добро й спра вед ли вість. А що пе ре ма гає в каз ці «Бре мен ські му зи-
канти»? Які якос ті до по ма га ють ге ро ям здо бу ти пе ре мо гу? Звер ніть 
увагу на те, як тва ри ни роз мов ля ють у каз ці. Що во ни роз по ві да ють про 
свою до лю? Хто з ге ро їв під ба дьо рює ін ших? Як во ни ре а гу ють на це? 
Знай діть у тек сті пов то ри (си ту а цій, мов них при йо мів) і тра ди цій ні 
казко ві зво ро ти, що ви ко рис то ву ють ся в ін ших каз ках. 

ЯКОБ І ВІЛЬГЕЛЬМ ҐРІММ

Скуль птур на ком по зи ція «Бре мен ські 
му зи кан ти». м. Бре мен (Ні меч чи на)
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Казка «Бре мен ські му зи кан ти» відтворена в муль тип лі ка ції — «Бре-
мен ські му  зи кан ти» (СРСР, реж. І. Ковалевська, 1969 р.), «Слі да ми 
бре мен ських му зи кан тів» і «Но ві бре мен ські» (Ро сія, реж.  О.  Горлен
ко, 2000 р.). Во ни знач но від різ  ня ють ся від тек сту на род ної каз ки, 
яку від тво ри ли бра ти Ґрімм. Біль ше то го, в ані ма  ції з’я ви  ли ся но ві 
ге рої: тру ба дур і прин це са. Про те мо раль тво рів різ них ви дів мис те-
ц тва по діб на: друж ба зав ж ди ви ве де лю ди ну зі скрут но го ста но ви ща, 
у друж бі — люд ська сила. 

• Висловте власне враження про мультфільми, створені за мотивами 
казок братів Ґрімм.

Ні мець кі каз ки пе рек ла да ли Єв ген По по вич і Си дір 
Са ки дон.  І нині ук ра їн ські пе рек ла да чі звер та ють ся до пе -
рек ла дів каз ко вих тво рів зі збір ки «Каз ки для ді тей і ро ди-
ни», зок ре ма Ро ман Ма ті єв, Ори ся Куль чиць ка та ін. 

Перевіртесебе

1. Роз ка жіть про іс то рію ство рен ня збір ки «Каз ки для ді тей і ро ди-
ни» бра тів Ґрімм. 

2. Як пра цю ва ли Якоб і Віль гельм у про це сі ук ла дан ня збір ки? 
Яким бу ло їх нє став лен ня до сло ва?

3. Визначте роль бра тів Ґрімм у збе ре жен ні ус ної на род ної твор чос-
ті. Який приклад вони нам подають?

4. Яка ос нов на дум ка про чи та ної ва ми каз ки бра тів Ґрімм?
5. Які цін нос ті ут вер джу ють ся в каз ці, яку ви про чи та ли?
6. До яко го різ но ви ду каз ки на ле жить твір, що ви про чи та ли? Дове-

діть це прик ла да ми з тек сту. 
7. Сформулюйте моральні уроки казок братів Ґрімм.

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Кадр з 
мультиплікаційного 
фільму «Бременські 

музи кан ти». 
Режисер  

І. Ковалевська. 1969 р.
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ЛІ ТЕ РА ТУР НА КАЗ КА

У каз ці мож на ска за ти про склад не 
прос ти ми сло ва ми, про те, що ва ж  ли во 
для всіх.

Ос кар Уайльд

Як ві до мо, каз ки в до пи сем ний пе рі од 
пе ре да ва ли з уст в ус та, від по ко лін ня до 
по ко  лін  ня. Хо ча фоль клор ні тво ри ста ва ли 
до вер ше ни ми в ре зуль та ті ко лек тив ної 
твор чос ті на ро ду, але в кож но го тво ру був 
ав тор — той, хто пер шим при ду мав і роз по-
вів сво ї ми сло ва ми про ту чи ін шу по дію. 
По тім до ці єї роз по ві ді лю ди до да ва ли щось 
своє (то му їх мож на наз ва ти спі вав то ра ми), 
і каз ка от ри му ва ла три ва ле жит тя в ча сі й 
прос то рі. Од нак іме на лю дей, які бу ли твор -
ця ми на род ної каз ки (як і ін ших на род них 
тво рів), уже ніх то не знає й не пам’ятає, 
то му ці тво ри на зи  ва ють ано нім ни ми. Про-
тя гом кіль кох сто літь різ ні ви ди ус ної на род-
ної твор чос ті (при  с лі в’я, при каз ки, за гад ки, 
піс ні, каз ки то що) пе ре по ві да ли од не од но- 
 му. Ко ли в різ них кра ї  нах по ши ри ла ся пи -
семність, той, хто знав гра  мо ту, міг їх за пи-
са ти, але тіль ки влас но руч, бо ще для цьо го 
не існу ва ло ні я ких спе ці аль них при  ла дів. 

У XV ст. від бу ла ся по дія, важ ли ва для 
куль     тур но го жит тя всьо го сві ту: бу ло ви най-
де но дру кар ський вер стат і з’яви ла ся мож-
ли вість не пе ре пи су ва ти, а дру ку ва ти книж-
ки. Слу хач по  сту по во пе рет во рю вав ся на чи- 
 та ча. З’яв ля ло ся біль ше лю дей, які хо тіли 
за фік су ва ти влас ні ху дож ні тво ри, по род же-
ні їхньою фан та зі єю та нат хнен ням. 

Твір, що на ле жить не ба га тьом, а од ній 
лю    ди ні, на зи ва ють авторським, а са му цю 
лю ди ну на  зи ва ють автором (творцем) ху -
 дож  ньо го тво ру. В іс то рії лі те ра ту ри ві до мі 
ви падки, коли в де я  ких тво рів бу ло на віть 

ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА

Пам’ятник першому 
винахіднику 

книгодрукарства 
Й. Гу тен бергу.

м. Майнц (Німеччина)  

Пам’ят ник 
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І. Фе до ро ву. м. Львів
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два авто ри, вони є співавторами. Од нак це бу ває рід ко, ад же 
ство рен ня лі те ра тур но го тво ру є спра вою ін ди ві ду аль ною, твор
чою. Ав тор ські тво ри ви ник ли ду же дав но, то ді, ко ли ще не бу ло 
мож ли вос ті дру ку ва ти кни жки. У кож ну до бу й у кож ній кра ї ні 
ав тор мав своє уяв лен ня про прек рас не, про при  з на чен ня мит ця 
та йо го твор чість у сві ті. 

На род ні каз ки да ли пош товх для фан  та зії ба га тьом мит цям, 
які ство рю ва ли влас ні ху дож ні тво ри за фоль клор ни ми зраз ка ми. 
Так на ро ди ла ся літературна казка. Її твор ці (пись мен ни ки) 
брали за основу ус ну на род ну твор чість: звер та ли ся до по ши  ре
них у різ них на ро дів каз ко вих по дій та об ра зів, ви ко рис то ву
ва ли тра ди цій ну каз ко ву бу до ву (за чин, ос нов ну час ти ну, кін 
 ців ку), а та кож ус та ле ні зво ро ти, пов то ри, оцін ки, при с лі в’я та 
при  каз ки. 

Ра зом з тим лі те ра тур на каз ка ба га то от ри ма ла від сво го твор
ця — ав то ра. Ви ко рис то ву ю чи го то ву схе му по дій (нап ри клад, 
про ма чу ху й па сер би цю, про ге роя та йо го вип ро бу ван ня, про 
бо роть бу доб ра і зла та ін.), ав тор уск лад ню вав їх, до да вав до звич
них по во ро тів щось своє. Крім то го, він біль ше звер тав ува гу на 
ха рак те рис ти ку пер со на жів, за до по мо гою спе ці аль них ху дож ніх 
за со бів ро бив їх більш ви раз ни ми, склад ни ми й об’єм ни ми за їх ні
ми пси хо ло гіч ни ми якос тя ми. У лі те ра тур ній каз ці пер со на жі від
різ ня ють ся один від од но го не тіль ки зов ніш ні ми опи са ми, сво їм 
внут ріш нім сві том, а й мо вою, що ха рак те ри зує їх як ціл ком кон
крет них лю дей з ін ди ві ду аль ни ми ри са ми. Автор мо же та кож 
ви га да ти но вих пер со на жів за зраз ком каз ко вих, да ти їм іме на, 
увес ти їх в особ ли вий, ство ре ний ним, ху дож ній світ, пря мо вис ло 
 ви ти свою оцін ку по дій та ге ро їв.  

Ос кіль ки ко жен ав тор є пред став ни ком сво го на ро ду або на ції, 
то в лі те ра тур ній каз ці він використовував ознаки на ці о наль  ної 
са мо бут нос ті ті єї чи ін шої куль ту ри. Че рез ав то ра в казці по єд ну ва
ло ся на ці о наль не й за галь но люд ське, тоб то ті цін нос ті, що є важ ли
ви ми для всіх лю дей сві ту. Як що в на род них каз ках не бу ло роз ло
гих опи сів при ро ди, то в ав тор ській каз ці ці опи си вже з’я вляли ся, 
во ни відігравали в кож но му ви пад ку різ ну роль (по си лю вали ха рак
те рис ти ку пер со на жів, го ту вали до сприй нят тя пев  них по дій, 
ство рювали емо цій ний фон опо ві ді то що). Крім опи сів, у лі те ра тур
ній каз ці знач но по си ле но ін ші зоб ра жаль ні особ ли вос ті тво ру: 
міс це по дій та са мі по дії, зов ніш ність пер со нажів, пред ме ти вжит ку 
зма льо ва ні де таль ні ше, кон крет ні ше та яск ра ві ше, аніж у на род них 
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каз ках. От же, на від мі ну від народ ної, лі те ра тур на каз ка вті лює 
не ко лек тив не, а ін  ди ві ду аль не, ав тор ське, сві тос прий нят тя й 
ро зу мін ня жит тя, що мо жуть збі га ти ся з фоль клор ни ми цін нос-
тя ми, але кож ний автор праг не вис ло ви ти й влас ні дум ки, уяв лен-
ня про світ, ідеали. 

На род на каз ка іс нує тіль ки в од ній фор мі — про зо вій: роз по-
відь від тре тьої осо би про по дії, які не на че са мі по со бі роз горта-
ють ся, без учас ті ав то ра. А лі те ра тур на каз ка має різ ні фор ми 
вик ла ду. Ав тор мо же вес ти роз мо ву про по дії не тіль ки як спо сте рі-
гач, але і як їхній без по се ред ній учас ник. Ав тор тво ру мо же на віть 
при ду ма ти об раз ви га да но го роз по ві да ча, «схо ва ти ся» за ним або 
«до ру чи ти» йо му вис ло ви ти влас ні дум ки й оцін ки. Не рід ко в 
лі те ра тур них каз ках ви ко рис то ву єть ся фор ма опо ві ді від іме ні 
«я», що не бу ло при та ман не на род ним каз ко вим тво рам. Лі те ра-
тур ні каз ки мо жуть бу ти на пи са ні не ли ше про зою, а й вір ша ми, 
іс ну ва ти в дра ма тич ній фор мі, при зна че ній для вті лен ня в те ат рі, 
кі но то що. 

Ко ли ж ви ник ла лі те ра тур на каз ка як жанр і які пись мен ни ки 
ста ли ви дат ни ми каз ка ря ми? Фор му ван ня лі те ра тур ної каз ки 
роз по ча ло ся у Фран ції в XVII ст. У 1679 р. фран цузь кий пись мен  -
ник Шарль Пер ро ви дав збір ку лі те ра тур них ка зок (напи са них 
вір ша ми й про зою) «Каз ки ма тін ки мо єї Гус ки, або Іс  то  рії й каз ки 
ми ну лих ча сів із пов чан ня ми», приз на че ну не тіль ки для дітей, 
а й для до рос лих. Пись мен ник впли нув на бага тьох ін ших каз ка-
рів, зок ре ма Жа н де Ла фон те н напи сав «Каз ки і опо ві дан ня у вір-
шах». На основі ста ро дав ніх ка зок про тварин Й. В. Ґе те створив 
лі те ра тур ну каз ку «Рай не келис» (1793). 

Особ ли вий ін те рес до на род ної твор чос ті й до ство рен ня лі те-
ра тур них ка зок ви ни к в Єв ро пі у XVI I  I–XIX ст. Це був час, ко ли 
єв ро пей ські на ро ди бо ро ли ся за не за леж ність, об с то ю ва ли рід ну 
куль ту ру й мо ву, то му зби ран ня й об роб ка фоль кло ру, а та  кож 
нас лі ду ван ня фоль клор них тво рів бу ло над зви чай но важ ли вою 
спра вою для роз вит ку на цій та на ці о наль нос тей. Дех то вва жає, що 
«Каз ки для ді тей і ро ди ни» (1812–1815) бра тів Я. і В. Ґрімм є 
лі те ра тур ни ми каз ка ми, але во ни тіль ки зби ра ли й дру ку ва ли 
на род ні тек сти. По ет Ва силь Жу ков ський зробив обробку й видав 
ба га то ро сій ських на род них ка зок («Каз ка про Іва на ца ре ви ча, 
Оле ну Пре к рас ну та сі ро го вов ка» та ін.), він та кож пе ре ка зав 
вір ша ми та про зою де я кі каз ки бра тів Я. і В. Ґрімм і Ш. Пер  ро, 
що від то ді ста ли ві до ми ми в Ро сії. 

ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА



У XIX ст. лі те ра тур ні каз ки ство рю ва ли 
та кі пись мен ни ки, як Ганс Кріс ті ан Ан дер сен, 
Ернст Те о дор Ама дей Гоф ман, Вільгельм Га уф, 
Олек сандр Пуш кін, Пет ро Єр шов, Все  во лод 
Гар   шин, Ва силь Одоєв ський, Сер гій Ак са ков, 
Кар ло Кол  ло ді, Ос кар Уайльд та ін. 

Ви дат ни ми каз ка ря ми XX ст. вва жа ють Джо-
зе фа Ре дьяр да Кіп  лін га, Ала на Алек сан дра 
Міл на, Джан ні Ро да рі, Сель му Ла гер леф, Аст-
рід Ан ну Емі  лію Лінд ґрен. 

По бу тує дум ка, що лі те ра тур ні каз ки при-
з на че ні тіль ки для ди тя чо го чи тан ня, але на- 
с прав ді це не зав жди так. Ба га то пись мен ни ків 
ство рю ва ли свої каз ки як для ді тей, так і для 
до рос лих, на ма га ю чись по яс ни ти важ ли ві для 
лю дей іс ти ни в дос туп ній фор мі. 

Як що на род на каз ка має тіль ки три ос нов ні 
ви ди — каз ка про тва рин, ча рів на й со ці аль но-
по бу то ва каз ки, то в лі те ра тур ній каз ці різ но ви-
дів на ба га то біль ше, що зу мов ле но різ ни цею в 
під хо дах ав то рів до зав дань каз ко вих тво рів. 

На по чат ку XXI ст. жанр каз ки ак тив но роз-
ви  ва єть ся, впли ває на ін ші ви ди лі те ра ту ри й 
ми с те ц тва (нап рик лад, кі но, муль тип лі ка ція, 
дра  ма тур гія та ін.), зба га чує їх. 

Автор — тво рець ху дож ньо го тво ру (лі те ра тур но го, му зич но го, 
жи во пи су то що). 

Авторський— той, що на ле жить ав то ро ві (твір, по зи ція, дум ка, 
об раз, іде ал то що). 

Літературна казка — ав тор ський твір, який нас лі дує по дії, 
об ра зи, бу до ву, за со би ви раз нос ті на род ної каз ки, але ра зом з тим 
уті лює ав тор ські дум ки, уяв лен ня про світ, іде а ли. 

Про ко мен туй те зміст таб ли ці, до ве діть її по ло жен ня прик ла да ми 
з тих ка зок, які ви читали. 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
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Каз ка фоль клор на Каз ка лі те ра тур на

Ко лек тив ний ав тор. Ін ди ві ду аль ний ав тор (пись мен ник).

Прос та сис те ма по дій. Уск лад не на сис те ма по дій.
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Продовження табл.

Пись мен ни ця XIX ст. Мар ко Вов чок за по чат ку ва ла жанр 
лі те ра тур ної каз ки в Ук ра ї ні. Во на ство ри ла та кі ди тя чі 
каз ки, як «Дев’ять бра тів і де ся та сес три ця Га ля», «Вед-
мідь» та ін. Па нас Мир ний на пи сав «Каз ку про Прав ду та 
Крив ду», С. Ру дан ський — «Цар  Со ло вей», «Вовк, Со  ба ка і 
Кіт» та ін. Ве ли ке зна чен ня для ста нов лен ня лі те ра  тур ної 
каз ки в Ук ра ї ні ма ла ді яль ність І. Фран ка. У XX ст. се ред 
ви дат них ук ра їн ських ав то рів — О. Іва нен ко, Н. За  бі ла, 
М. Стель мах, В. Не с тай ко. Роз ви ток жан ру лі те ра тур ної 
каз ки в Ук ра ї ні та сві ті не при пи ня єть ся й ни ні. 

Перевіртесебе

1. Які особ ли вос ті на род ної каз ки ус пад ку ва ла лі те ра тур на каз ка? 
Яких но вих ознак вона на бу ла?

2. Наз віть ви дат них пись мен ни ків  каз ка рів. За до по мо гою Ін тер не ту 
та до від ко вої лі те ра ту ри визначте, з яких во ни кра їн. По ка жіть 
на ма пі ці кра ї ни. Наз віть пись мен ни ків, казки яких ви чи та ли. 

3. Як ви зро зу мі ли по нят тя «ав тор»? 
4. Ко го із су час них каз ка рів (за ру біж них та ук ра їн ських) ви зна є те? 

Які їх ні тво ри чи та ли? Роз ка жіть про них. 

Творчезавдання

Ство ріть обк ла дин ку до сво єї улюб ле ної лі те ра тур ної каз ки. Ус но 
пре зен туй те свою обк ла дин ку в кла сі.  

ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА

Каз ка фоль клор на Каз ка лі те ра тур на

Від сут ність роз ло гих 
опи сів.

Роз ло гі опи си при ро ди, міс ця по дій, 
зов ніш нос ті пер со на жів.

По дії роз гор та ють ся 
не  на че са мі по со бі, 
без ут ру чан ня ав то ра. 

Ав тор ске ро вує по дії, при сут ність ав то-
ра ви яв ля єть ся пос тій но (в оцін ках, 
звер нен нях до чи та ча, вис нов ках то що).

Пер со на жі зоб ра же ні 
в за галь них ри сах.

Пер со на жі уск лад не ні, во ни зоб ра же ні 
в ін ди ві ду аль них ри сах, ав тор звер тає 
ува гу на їх ній внут ріш ній світ, по чут-
тя, змі ни ха рак те ру.

Про зо ва фор ма. 
Мо же іс ну ва ти в про зі, у вір шах, у дра-
ма тич ній фор мі (при з на че ній для те ат-
ру, кі но то що).



  ОРИ ГІ НАЛ І ПЕ РЕК ЛАД

Скіль ки зна єш мов — стіль ки 
пе ред то бою від кри то сві тів.

Ми ко ла Лу каш

Лі те ра тур ний твір ство рю єть ся ті єю мо вою, якою во ло діє ав тор. 
Ав тор пи ше мо вою, що ви ко рис то ву єть ся в кра ї ні, де він жи ве. 
Проте це не обов’яз ко во. Ав тор мо же пи са ти ху дож ні тво ри будь   
я кою мо вою, це йо го пра во. Є ви пад ки, ко ли пись мен ни ки жи ли в 
чу жих для них кра ї нах, але пи са ли ті єю мо вою, яка бу ла рід ною 
для них, або на віть кіль ко ма мо ва ми. Жи ву чи де я кий час у 
Пе тер бур зі, Т. Шев чен ко тво рив ук ра їн ською, ут вер джу ю чи її 
са мо бут ність і пра во на іс ну ван ня, але ок ре мі йо го тво ри на пи са ні 
ро сій ською мо вою. М. Го голь пи сав ро сій ською мо вою, якій він 
на дав ви раз но го ук ра їн сько го ко ло ри ту й но во го спря му ван ня, 
використовуючи здо бут ки на род ної твор чос ті. От же, мо ва, якою 
ство ре ний твір, — це мо ва оригіналу. 

Од нак лі те ра ту ра кож но го на ро ду є не тіль ки йо го влас ним здо -
бут ком. Найкра щі тво ри на ці о наль них лі те ра тур ста ють за галь ним 
на д бан ням і вхо дять до скар бни ці сві то вої куль ту ри. Тво ри му зич но-
го мис тец тва, жи во пи су, скуль пту ри зро зу мі лі всім лю дям, якою б 
мо вою во ни не го во ри ли, а тво ри лі те ра ту ри пот ре бу ють пе рек ла ду. 

Ми праг не мо ово ло ді ти хо ча б од ні є ю дво ма іно зем ни ми мо ва-
ми, віль но спіл ку ва ти ся й чи  та ти ху дож ні тво ри мо вою ори гі на лу. 
А от в Єв ро пі ді ти й до рос лі, зна ю чи рід ну мо ву, во ло ді ють ще 
дво ма трьо ма мо ва ми. В Аме ри ці, Ін дії, Ки таї, Япо нії лю ди вив ча-
ють іно зем ні мо ви з ме тою кра що го ро зу мін ня од ин од но го, віль-
но го подорожу ван ня сві том, долу чен ня до сві то вих куль  тур них здо-
бут ків. Од нак лю ди на не мо же зна ти всі мо ви сві ту, яких іс нує 
ду же ба га то (по над 7500). То му для то го щоб ху дож ній твір пот ра пив 
до чи та чів ін ших кра їн, де лю ди не во ло ді ють яко юсь мо вою, пот ріб-
но пе рек лас ти йо го ті єю мо вою, що там по бу тує. 

Ко ли ми пе рек ла да є мо з іно зем ної мо ви не ху дож ній текст, нам 
дос тат ньо від тво ри ти рід ною мо вою точ ний зміст усіх йо го склад   ни-
ків (точ ний пе рек лад), ін ко ли дос тат ньо пе ре  да ти сво ї  ми сло ва ми 
за галь ний зміст вис лов лю ван ня (віль ний пе рек лад). 

Про те пе рек лас ти лі те ра тур ний твір ду же неп рос то, ад же та кий 
пе рек лад по ви нен не ли ше від тво ри ти зміст, а й бу ти ху дож нім. 
Перекладач тво ру теж є ав то ром, а точ ні ше — ав то ром художньо
гоперекладу. Кож на мо ва має свою спе ци фі ку, ін ко ли немож ли-
во діб ра ти точ ний від по від ник то го чи ін шо го сло ва, то му пе ред 
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пе рек ла да чем зав жди сто їть проб ле ма ви бо ру за со бів адек ват но го 
пе ре кла ду. Пе рек ла дач по ви нен май стер но во ло ді ти не тіль ки 
мо вою ори гі на лу, а й мо вою, якою він здій снює пе рек лад, зна ти 
умо ви ви ник нен ня тво ру, тра ди ції та зви чаї кра ї ни, особ ли вос ті 
куль ту ри, до якої на ле жить твір. 

Один і той са мий твір мо же ма ти де кіль ка пе рек ла дів, бо ху дож ні 
тво ри сприй ма ють ся ін ди ві ду аль но, пе рек ла да чі під хо дять по 
різ но му й до ви бо ру мов них за со бів. Пе рек ла ди ці ка во по рів ню ва-
ти з тек стом ори гі на лу й між со бою. Най пов ні ше уяв лен ня про 
ху дож ній твір дає тіль ки ори гі нал, але май стер ні пе рек ла ди 
та кож да ють змо гу наб ли зи ти ся до гли бин ори гі на лу. 

Оригінал(художньоготвору) (ла тин. пер віс ний) — текст, ство ре-
ний ті єю мо вою, якою во ло діє та яку об рав ав тор. 

Перекладач — лю ди на, яка здій снює пе рек лад тек сту з од ні єї мо ви 
ін шою. 

Переклад — пе ре дання зміс ту ус но го вис лов лю ван ня чи пи сем-
но го тек сту за со ба ми ін шої мо ви. 

Переклад(художній) — різ но вид лі те ра тур ної твор чос ті, унас  лі -
док якої твір, написаний однією мовою, «ожи ває» в ін шій, не втра-
ча ю чи зміс то вих і ху дож ніх особ ли вос тей. 

Ве ли кий вне сок у спра ву куль тур но го об мі ну між на ро да ми 
зро би ли та кі ук ра їн ські мит ці, як І. Фран ко, Ле ся Ук ра їн ка, 
Олександр Олесь, М. Зе ров, М. Риль ський, М. Ба жан, Г. Ко 

чур, М. Лу каш, Бо рис Тен та ін. Ко ли роз ши рю ють ся зв’яз ки між 
дер жа ва ми, зна чен ня ху дож ньо го пе ре кла ду зрос тає. На ни ві 
пе рек ла ду тво рів за ру біж них ав то рів плід но пра цю ють Л. Ге ра сим
чук, О. Мо к ро воль ський, П. Пе ре бий ніс, Л. Че ре ва тен ко, Г. Кир па 
та ін. 

Перевіртесебе

1. Що та ке ори гі нал? Чому важливо читати твори в оригіналі?
2. У чо му по ля гає спе ци фі ка ху дож ньо го пе рек ла ду? Які особ ли-

вос ті тво ру він має від тво ри ти? 
3. Яких ук ра їн ських пе рек ла да чів ви зна є те? 
4. Визначте роль ху дож ньо го пе рек ла ду для роз вит ку су спіль ства й 

куль тур но го об мі ну між різ ни ми на ро да ми.

Творчезавдання

Роз ка жіть про книж ку за ру біж но го ав то ра, яку ви чи та ли ос тан  нім 
ча сом. Хто здій снив пе рек лад цьо го ху дож ньо го тво ру? 

ОРИГІНАЛ І ПЕРЕКЛАД



ОЛЕК САНДР  ПУШ КІН 

 1799–1837

Пуш кін свій не тіль ки для всіх на ро дів, 
але й для всіх епох...  Пуш кін був лю ди-
ною в найвищому сен сі цьо го сло ва, а йо го 
по е зія — це на сам пе ред лю дя ність.

Мак сим Риль ський

                                      Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Ім’я Олек сан дра Пуш кі на ві до ме не тіль ки в Ро- 
сії, а й за її ме жа ми. Су час ни ки вва жа ли йо го 

творчість гран ді оз ним яви щем для всі єї ро сій-
ської куль ту ри. М. Го голь наз вав О. Пуш  кі на 
«ве ли ким на ці о  наль ним по е том», у яко му «ро сій-
ська при ро да, ро сій ська ду ша, ро  сій ська мо ва, ро -
сій ський ха рак тер ві до бра жен і в усій сво їй чис-

то ті й кра сі». У різ ні пе рі о ди жит тя йо го тво ри 
сприй ма ють ся неодна ково: до рос лі ша є мо ми — 

ста ють склад ні ши ми й пуш кінські тво ри. Для ді тей 
усіх кра їн сві ту зна йомс тво з О. Пуш кі ним роз по чи на єть ся з йо го 
лі те ра тур них ка зок, які за ча ро ву ють і на ди ха ють на прек рас не. 

Олек сандр Пуш кін на ро див ся 6 чер вня 1799 р. в м. Мос кві 
(Росія). Бать ко май бут ньо го по е та, Сер гій Льво вич, ці ка вив ся лі те- 
 ра ту рою та те ат ром, з ним Олек сандр не раз від ві ду вав дра ма тич ні 
ви с та ви. Ма ти по е та, На дія Йо си пів на, дос ко на ло во ло ді ла фран- 
цузь кою, анг лій ською та ні мець кою мовами. У сім’ї бу ло троє 
ді тей: крім Олек сан дра, сес тра Оль га й мо лод ший брат Лев. Сім’я 
Пуш кі них ма ла чу до ву біб лі о те ку, у якій ді ти про во ди ли ба га то 
ча су. Лі те ра то ри Мос кви не рід ко від ві ду ва ли гос тин ну й ос ві че ну 
ро ди ну. У ві таль ні Пуш кі них уго лос чи та ли ху дож ні тво ри, 
улаш то ву ва ли до маш ні спек так лі, ви ко ну ва ли му зич ні но ме ри. 

Дядь ко О. Пуш кі на, Ва силь Льво вич, пи сав вір ші, він пер шим 
по мі тив в Олек сан дра по е тич ний дар, який роз ви нув ся ду же ра но. 
На ви хо ван ня й ста нов лен ня юно го Пуш кі на впли ну ли два ос нов-
ні чин ни ки, на сам пе ред фран цузь ка куль ту ра. У той час дво ря ни1 
го во ри ли й пи са ли фран цузь кою мо вою, яка ста ла мо вою ос ві ти й 
куль ту ри. То му в сі мейс тві Пуш кі них ді тей  учи  ли дос ко на ло во ло ді-
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1 Дворянин — представник вищого класу.
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ти фран цузь кою, яка від кри ва ла две рі для майбут ньої ка р’єри. 
Ос ві че ні гу вер не ри (до маш ні вчи те лі) да ли хлопцеві пре крас не 
знан ня фран цузь кої мо ви. Він так доб ре вив чив у ди тин с тві фран-
цузь ку, знан ня якої пог ли бив піз ні ше в Лі цеї, що йо го лі цей ські 
то ва ри ші на віть да ли йо му пріз вись ко «Фран цуз». Крім фран-
цузь кої, Олек сан дра нав ча ли ні мець кої, анг лій ської, ла тин ської 
мов, а та кож тан цю ва ти, їз ди ти вер хи, гра ти на му зич них інс тру-
мен тах. 

За спо га да ми сес три по е та, уже змал ку він ви я вив ве ли кі здіб-
нос ті до вив чен ня іно зем них мов, які від кри ли йо му світ єв ро пей-
ської лі те ра ту ри. У ди тинс тві хлоп чик про чи тав каз ки Ш. Пер ро 
та Ж. де Ла фон те на, де я кі тво ри Й. В. Ґе те й на віть по чав пи са ти 
вір ші — теж спо чат ку фран цузь кою! Бать ки всі ля ко за о хо чу ва ли 
си на до лі те ра тур них спроб. 

На по чат ку XIX ст. ро сій ська мо ва не бу ла по пу ляр ною в 
су спільс тві, її вва жа ли прос то на род ною. Од нак О. Пуш кін, нез ва -
жа ю чи на па ну ван ня фран цузь кої сти хії, уже в ди тинс тві ви я вив 
ве ли кий ін те рес до рід ної куль ту ри. Йо го ба бу ся, Ма рія Олек сі їв-
на, при лу чи ла хлоп чи ка до на род но го жит тя, ус ної по етич ної 
твор чос ті, сві ту при ро ди й ро сій ської мо ви.

В Олек сан дра був слуга Ми ки та Коз лов. Від ньо го хло пець 
по чув чи ма ло на род них пе ре ка зів і пі сень. Бу ла ще од на лю ди на, 
важ ли ва для ста нов лен ня О. Пуш кі на як по е та, — це ня ня Ори на 
Ро ді о нів на Яков лє ва. Во на зна ла без ліч ка зок, прис лів’їв, при ка-
зок, пі сень, за га док і вмі ла чу до во їх роз по ві да ти. Ня ня чут ли во 
пе ре жи ва ла всі по дії в жит ті сво го ви хо ван ця, ра ді ла йо го пер-
шим кро кам у лі те ра ту рі, пла ка ла, ко ли О. Пуш кі на за йо го смі-
ли ве й віль не сло во вис ла ли до с. Михай лів сько го (ро дин но го ма єт-
ку Пуш кі них не по да лік від м. Пско ва), по да лі від сто ли ці. Ра зом з 
нею Олек сандр слу хав зи мо ві за ме ті лі, осін ні до щі, а ще — її каз-
ки… Пе ре бу ва ю чи в Ми хай лів сько му, він пи сав бра то ві в 1824 р.: 
«…уве че рі слу хаю каз ки й лік ві довую про га ли ни сво го по га но го 
ви хо ван ня. Що за ра дість ці каз ки! Кож на є по е мою!»

У сі мейс тва Пуш кі них бу ло ще од не ро до ве гніз до — Бол ді но 
(не по да лік від м. Ниж нього Нов го рода). Тут во се ни 1833 р. він 
на пи сав «Казку про рибалку та рибку» і «Казку про мер тву
царів ну і сімох богатирів», а 1834 р. — «Казку про золо того
півника».

За ос но ву лі те ра тур них ка зок О. Пуш кі на взято не тіль ки ро -
сій ські на род ні каз ки, а й за хід но єв ро пей ський фоль клор. У тво-
рах по е та  є чи ма ло каз ко вих по дій та об ра зів з різ них ку точ ків 
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Єв ро пи. Він зу мів їх твор чо пе ре ос мис ли ти й на да ти їм су то ро сій-
сько го ко ло ри ту. 

За хоп лен ня О. Пуш кі на фоль кло ром впли ну ло не тіль ки на 
ство рен ня лі те ра тур них ка зок, а й на ін ші тво ри мит ця, нап ри клад 
на по е му «РусланіЛюдмила» (1820), у якій ді ють каз ко ві ге рої, 
від бу ва ють ся ча рів ні по дії. До поеми митець на віть спе ці аль но 
до пи сав каз ко вий за чин — вступ. 

Поет ві діг рав важ ли ву роль у ста нов лен ні ро сій ської лі тера тур-
ної мо ви. З ча сів О. Пуш кі на в Ро сії ста ли го во ри ти й пи са ти по 
ін шо му, уже не бу ло та кої роз біж нос ті між на род ною й книж ною 
мо ва ми. 

Каз ки О. Пуш кі на — це ор га ніч не по єд нан ня кра си й муд рос ті 
фоль кло ру з ве ли чез ним та лан том по е та. Як і в ус ній на род ній 
твор чос ті, у йо го каз ках па нує ат мос фе ра ча рів нос ті (зо ло та риб ка 
роз мов ляє з ри бал кою й ви ко нує йо го ба жан ня, мер тва ца рів на 
вос кре сає). Тут ді ють хо роб рі й бла го род ні ге рої, які до ла ють зло й 
до по ма га ють тим, хто на це зас лу го вує. При ро да спри яє та ким 
ге ро ям, во на всту пає з ни ми в роз мо ву, спря мо вує їх ній шлях. 
У каз ко вих тво рах по е та три ває бо роть ба доб ра і зла, тем ря ви та 
світ ла. За за ко на ми ус ної на род ної твор чос ті доб ро і світ ло зав жди 
пе ре ма га ють. Ге ній Пуш кі на до дав до тра ди цій фоль кло ру де що 
не пов тор не — те, що й до сі ми роз га ду є мо… І кож ний знай де в 
каз ках митця щось своє, близь ке сво є му сер цю… 

Ве ли ку ува гу до твор чос ті О. Пуш кі на ви яв ляв Т. Шев
чен ко, який ви со ко по ці но ву вав ху дож ню май стер ність 
росій сько го по е та, за хоп лю вав ся йо го вмін ням во ло ді ти сло-
вом, роз кри ва ти внут ріш ній світ лю ди ни. Ук ра їн ською мо -
вою твори О. Пуш кі на по ча ли пе рек ла да ти ще за йо го жит тя 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Будинок няні 
Ори ни Ро ді о нів ни.

с. Ми хай лів ське.
Сучасне фото
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(Лев ко Бо ро ви ков ський, Ми хай ло Ста риць кий, Іван Фран ко, 
Ми ко ла Во ро ний, Ми ко ла Зе ров, Мак сим Риль ський, Ми ко
ла Ба жан, Ми ко ла Те ре щен ко, На та ля За бі ла та ін.).

ВСТУП ДО ПО Е МИ «РУС ЛАН І ЛЮД МИ ЛА»

Іс то рія ство рен ня

Олександр Пуш кін роз по чав писати по е му «Рус лан і Люд ми ла» 
1817 р., ко ли на в чав ся ще в Лі цеї, а за вер шив 1820 р. в Пе тер бур зі. 
То го ж ро ку по е ма з’яви ла ся в ро сій ських жур на лах, од ра зу зро бив-
ши ім’я ав то ра зна ме ни тим. Він пос лав твір ви дат но му пись мен ни-
ку то го ча су — Ва си лю Жу ков сько му, яко го вва жав сво їм учи те лем. 
Піс ля ви хо ду у світ по е ми В. Жу ков ський щи ро зра дів ус пі  хам юно-
го по е та й по да ру вав йо му свій пор трет із на пи сом: «Пе ре мож цюуч-
не ві від пе ре мо же но го вчи те ля». До дру го го ви дан ня по е ми (ви йшло 
дру ком 1828 р.) митець спе ці аль но на пи сав вступ, на ві я ний роз по ві-
дя ми ня ні, Ори ни Ро ді о нів ни, у Ми хай лів сько му.

Край лу ко мор’я1 дуб зе ле ний, 
І зо ло тий лан цюг на нім: 
Щод ня, що но чі кіт уче ний 
На лан цю гу круж ляє тім; 
Іде пра во руч — спів за во дить, 
Лі во руч — каз ку по ві да. 
Ди ва там: лі со вик2 там бро дить,
В гіл лі ру сал ка3 спить блі да; 
На не ві до мих там до ріж ках 
Слі ди не чу ва них стра хіть; 
Там хат ка на ку ри них ніж ках 
Без ві кон, без две рей сто їть; 
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У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;

1 Лу ко мор’є (рос. лу ко мо рье) — мор ська за то ка; ви гин мор сько го (або річ ко во го) 
бе ре га.

2 Лі со вик (рос. ле ший) — об раз в ус ній на род ній твор чос ті, пос тає в по до бі ду же 
ста ро го кош ла то го ді да; уо соб лює не без пе ку, що під сте рі гає лю ди ну в лі сі; зби ває 
лю дей з дороги, усі ля ко шко дить їм. 

3 Ру сал ка — об раз в ус ній на род ній твор чос ті, бо ги ня во дой ми ща; у дав ніх на  род-
них пе ре ка зах уті ле но уяв лен ня про те, що мо ло ді врод ли ві дів ча та жи вуть на дні рі чок, 
ма ють дов ге во лос ся й риб’ячий хвіст, за во ро жу ють і кли чуть лю дей у во ду, де во ни 
мо жуть за ги ну ти. 
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В при ма рах там лі си й до ли ни; 
Там на сві тан ні хви ля ли не 
На бе рег ди кий піс ко вий, 
І трид цять ви тя зів чу до вих 
Із хвиль ви хо дять сма раг до вих, 
Та ще й до зо рець їх мор ський; 
Там ко ро ле вич ми мо хо дом 
По ло нить гріз но го ца ря; 
Там се ред хмар пе ред на ро дом 
Че рез лі си, че рез мо ря 
Чак лун не се бо га ти ря; 
В тем ни ці там ца рів на ту жить, 
А бу рий вовк їй вір но слу жить; 
З Ягою сту па там бре де, 
Впе ред са ма со бою йде; 
Там цар Ко щій
  над зло том чах не1; 
Там русь кий дух... 
                там Рус сю пах не!
І я там був, і мед я пив; 
Край мо ря ба чив дуб зе ле ний; 
Під ним си дів, і кіт уче ний 
Сво їх ка зок ме не учив. 
Од ну зга дав я: доб рі лю ди, 
Не хай для вас ця каз ка бу де...

     (Пе рек лад Ми ко ли Те ре щен ка)

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

О. Куркін. Ілюстрація 
до поеми О. Пушкіна 
«Рус лан і Люд ми ла».

1970 р.

Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой;
Там царь Кащей 
        над златом чахнет;
Там русской дух... 
  там Русью пахнет!
И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету...

1 Чах ну ти — ут ра ча ти си лу, здо ров’я.
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Коментарі

Хто та кий кіт уче ний та чо му са ме цей об раз по да но на по чат ку всту-
пу до по е ми «Рус лан і Люд ми ла»? Кіт є тра ди цій ним об ра зом у каз ко вих 
тво рах різ них кра їн. У дав ни ну лю ди вва жа ли, що кіт є доб рим ду хом до му 
й охо рон цем ді тей. Крім то го, ос кіль ки кіт на ді ле ний влас ти віс тю ба чи-
ти не тіль ки вдень, а й уно чі, йо му при пи су ва ли здат ність ві да ти те, чо го 
не зна ли лю ди. Тоб то це був кіт  ві щун, ін ши ми сло ва ми, — кіт уче ний, 
«уче ність» яко го ви мі рю ва ла ся не знан ня ми, а муд ріс тю. У на род них 
пе ре ка зах кіт та кож на ді ляв ся влас ти віс тю го во ри ти — кіт  ба юн (дав-
ньо рус. ба я ти, тоб то роз по ві да ти). От же, кіт у пуш кін сько му тво рі вті-
лює віч ну муд рість людс тва, у то му чис лі дав ньо го фоль кло ру (він спі ває 
піс ні, роз по ві дає каз ки). У всту пі цей об раз ство рює ат мос фе ру до маш-
нос ті й вод но час каз ко вос ті та та єм ни чос ті. 

Дуб зе ле ний — це вті лен ня віч нос ті жит тя, йо го пос тій но го ко ло во ро ту, 
онов лен ня й ці ліс нос ті. Дуб був свя щен ним де ре вом у різ них на ро дів, у то му 
чис лі слов’янсь ких. Обож нен ня ду ба в гли бо ку дав ни ну пов’яза но з йо го 
дов го віч ніс тю, над зви чай ною міц ніс тю де ре ви ни, з якої лю ди ро би ли 
жит ло й ін ші ре чі. Дуб та кож уті лює єд ність лю ди ни та при ро ди. 

Роботазтекстом

1. Наз віть каз ко вих пер со на жів, яких по ет зга дує у всту пі до по е ми 
«Рус лан і Люд ми ла». 

2. Наз віть ча рів ні пред ме ти, які зга ду ють ся у тво рі, при га дай те, 
у яких на род них каз ках во ни ви ко рис то ву ють ся, виз нач те влас -
ти вос ті цих пред ме тів.

3. Чи мож ли ве в будь  я ко му фоль клор но му тво рі по єд нан ня ге ро їв і 
ча рів них пред ме тів із різ них ка зок? Чо му це ста ло мож ли вим у 
тво рі О. Пуш кі на? Поясніть.

4. Уявіть художній світ, зображений О. Пушкіним. Усно опишіть 
цю картину, використовуючи казкові образи, метафори, епітети, 
порівняння.
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Ю. Вал ко вич. 
Ілюстрація до поеми 

О. Пушкіна «Рус лан і 
Люд ми ла». Друга 
половина ХХ ст.



По рів няй те ро сій ський ори гі нал та ук ра їн ський пе рек лад тво ру й 
дай те від по ві ді на за пи тан ня.
1. Чи всі пер со на жі, що є в ори гі на лі, є в  пе ре к ла ді М. Те ре щен ка? 
2. Чи вда ло ся пе рек ла да че ві збе рег ти їх ні опи си й оцін  ки? До ве-

діть.
3. Знайдіть міс ця, де є роз біж нос ті ори гі на лу й пе рек ла ду. Як ви 

ду ма є те, чо му не всі склад ни ки ори гі на лу мож на аб со лют но точ-
но пе рек лас ти ін шою мо вою?

Красаслова

О. Пуш кін у вір ші дві чі ви ко рис то вує сло во зо ло то в зна чен ні «кош-
тов ний ме та л, цін нос ті». У пер шо му ви пад ку — це зо ло тий лан цюг на 
ду бі, по ньо му хо дить кіт уче ний, роз по ві да ю чи свої каз ки й спі ва ю чи 
піс ні. В ін шо му міс ці ми чи та є мо про зо ло то ца ря Ко щія, над яким той 
чах не. Уя віть со бі зо ло тий лан цюг на зе ле но му ду бі, кота бі ля ньо го… 
Ав тор ство рив для чи та ча чу до ву кар ти ну, а зо ло тий ко лір тільки уви раз-
нює цю кра су, від кри ту для всіх. А те пер уявіть Ко щія та йо го зо ло то. 
Ав тор вже не під ка зує нам под ро биць, ак цен тує ува гу тіль ки на од но му 
сло ві — чах не, що оз на чає за ги бель Ко щія. 

По рів няй те ілюс тра ції Ю. Вал ко ви ча й О. Кур кі на до вір ша О. Пуш   кі-
на. Знай діть спіль не й від мін не в них. Як ху дож ни ки під крес ли ли, 
що во ни ілюс тру ють са ме лі те ра тур ну, а не на род ну каз ку?

КАЗ КА ПРО РИ БАЛ КУ ТА РИБ КУ

Іс то рія ство рен ня

Олександр Пуш кін на пи сав «Каз ку про 
ри  ба лку та риб ку» у Бол  ді но 1833 р. після 
роз   по ві дей Ори ни Ро ді о нів ни, які ре   тель но 
за пи су вав. У ро сій сько му фоль к ло рі ши ро ко 
по  бу тує каз ка «Жа діб на ба ба». Од   нак ра зом з 
тим по ш тов хом для на пи сан ня «Каз ки про 
ри  ба лку та риб ку» ста ло та кож ознайомлен-
ня по е та зі збір   кою «Каз ки для ді  тей і ро ди-
ни» бра тів Я. і В. Ґрімм, де бу  ло вміще но 
каз ку «Про ри бал ку та його дру  жи  ну» (нім. 
«Vom Fis cher und se i ner Frau»). У ні мець кій 
каз ці з’яв ля єть ся ри ба  кам ба ла, яка на -
справ ді є за ча ро ва ною ко ро лів ною. Во на 
ви ко нує всі ба жан ня, які пе ре дає бід ний 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

В. Литвиненко.
Ілюст рація до «Казки 
про ри балку та рибку» 

О. Пушкіна. 1986 р.
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ри бал ка від сво єї дру жи ни (но ва ха та, ка м’я ний па лац, жін ка стає 
ко ро ле вою, по тім ім пе ратрицею і Па пою Рим ським — це най ви ща 
по са да в ка то лиць кій цер кві). Проте ос тан нє ба жан ня (жін ка за хо-
ті ла ста ти Бо гом) ри ба камба ла не ви ко на ла й по вер ну ла ри бал ку 
та йо го дру жи ну до їх ньо го пер віс но го ста ну, ко ли во ни бу ли бід ни-
ми. От же, іс то рія про над  мір ну жа діб ність є по ши ре ною те мою 
на род них казок різ них на ро дів сві ту. 

Роботазтекстом

1. Знайдіть в Інтернеті або в бібліотеці «Казку про рибалку та рибку». 
Прочитайте її.

2. Скіль ки ба жань ви ко на ла зо ло та риб ка? Які?
3. Як ви ду ма є те, з яки ми від чут тя ми звер тав ся ста рий до риб ки 

(со ром, про ви на, по ва га, пе ре ляк та ін.)? 
4. Чо му ста рий ні чо го не поп ро сив для себе в зо ло тої риб ки? 
5. Ко му ви спів чу ва ли, чи та ю чи каз ку? Чо му? У який мо мент каз-

ки це від чут тя бу ло най силь ні шим? 
6. Про які ри си ха рак те ру лю дей ідеть ся в каз ці?
7. Ко му спів чу ває ав тор тво ру й ко го за суд жує? Як ви про це здо га-

да ли ся? Знай діть від по від ні ци та ти. 
8. Як змі ню єть ся об раз ста рої ба би? 
9. Чо му в кін ці каз ки во на за ли ши ла ся з роз ко ло ти ми ноч ва ми? 

1. По рів няй те, як звер та ють ся ге рої каз ки одне до од но го: ста рий до 
риб ки, риб ка до ри бал ки, ста ра ба ба до сво го чо ло ві ка. 

2. Виз нач те по діб ність і від мін ність «Каз ки про ри ба лку та риб ку» з 
на род ною каз кою. 

Красаслова

Знай діть і ви раз но про чи тай те опи си мо ря в «Каз ці про ри бал ку та риб ку». 
Звер ніть ува гу на пос тій ні змі ни ко льо ру та ста ну мо ря від си ньо го й спо-
кій но го до чор но го та бу рем но го. Як ви ду ма є те, чо му змі ню єть ся мо ре? 
Що під крес лю ють ці змі ни? 

Творчезавдання

По яс ніть зміст прис лів’я  Не у свої са ни не сі дай. По мір куй те, ко го 
з ге ро їв каз ки во но сто су єть ся. До бе ріть ін ші прис лів’я до вчин ків 
пер со на жів і по дій каз ки.

ОЛЕКСАНДР ПУШКІН



КАЗ КА ПРО МЕР ТВУ ЦА РІВ НУ І СІ МОХ БО ГА ТИ РІВ

Іс то рія ство рен ня

«Каз ка про мер тву ца рів ну і сі мох бо га-
ти рів» на пи са на О. Пуш  кі ним у Бол ді но 
1833 р. За її ос но ву бу ло взято роз по відь 
Ори ни Роді о нів ни. Ось що за пи сав по ет, 
ко ли слу хав каз ки ня ні: «Ца  рів на заб лу ка-
ла в лі сі. Зна хо дить порожній дім — при-
би рає йо го. 12 бра тів при їз дять: “Ах, — 
ка жуть, — тут хтось був: як що чо ло вік, 
будь нам бать ком або бра том; як що 
жін ка, будь нам ма тір’ю або сес т рою…” Ці 
бра ти во ро гу ють із 12 ін ши ми бо га ти ря ми. 
Їду чи, во ни нас тав ля ють ца рів ну… Ма чу-
ха при хо дить у ліс, переодягнувшись 
жебрач кою, але  со ба ки її не пус ка ють. Во- 
на всетаки зустрічається з царівною й 
да рує їй со роч ку. Дівчина одягає її й 
по ми рає. Бра ти хо ва ють її в гроб ни ці, 
зо ло ті лан цю ги на тяг ну то по між дво ма 
сос на ми. Ца ре вич зако хав ся в ца рів ну, 
ря тує її від смер ті…»

Крім роз по ві дей ня ні, О. Пуш кін знав про вик лад ці єї каз ки в 
збірці бра тів Я. і В. Ґрімм під наз вою «Бі лос ніж ка». 

Роботазтекстом

1. Знайдіть в Інтернеті або в бібліотеці «Казку про мертву царівну і 
сімох богатирів». Прочитайте її.

2. Виз нач те тра ди цій ний каз ко вий за чин і кін ців ку у тво рі. 
3. Наз віть пер со на жів каз ки. Хто з них на ле жить до доб рих сил, 

а хто — до злих?
4. Знай діть у тво рі ан ти те зи. Поясніть їх.
5. За які моральні якос ті сім бо га ти рів по лю би ли ца рів ну? 
6. До яких при род них сил звер тав ся ко ро ле вич Єли сей? Яки ми сло-

ва ми? Як звер нен ня ге роя до при ро ди ха рак те ри зує йо го? 
7. Знай діть у тво рі пов то ри (ок ре мі сло ва, зво ро ти, звер нен ня). 
8. Від чо го за ги ну ла зла ма чу ха?
9. Які прис лів’я та при каз ки трап ля ють ся в каз ці? Роз крий те їхній 

зміст.
 10. Які іде а ли ут вер джу ють ся в казці?
 11.  Знай діть у тво рі міс ця, де від кри то ви яв ля єть ся по зи ція ав то ра. 
 12. Як ав тор ста вить ся до сво їх ге ро їв? Наведіть приклади.

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

О. Кур кін.  Ілюстрація   
до «Каз ки про мер тву 

ца рів ну і сі мох бо га ти рів» 
О. Пушкіна.  1970і роки

86



87ОЛЕКСАНДР ПУШКІН

Красаслова

О. Пуш кін був ве ли ким майс т ром зоб ра-
жен ня внут ріш ньо го ста ну лю ди ни. Гли бо кі й 
тон кі спос те ре жен ня за змі на ми, що від бу ва-
ли ся в ха рак те рах йо го ге ро їв, від різ няє лі те-
ра тур ні каз ки пись мен ни ка від на род них, де 
пер со на жі зма льо ва но не так роз ло го. Звер-
ніть ува гу на те, як на по чат ку «Каз ки про 
мер тву ца рів ну і сі мох бо га ти рів» зоб ра же но 
ца ри цю. Хоча вона має не ду же при ваб ли ві 
ри си, ав тор усе ж та ки від зна чає її ро зум і 
кра су. Але зго дом не га тив ні оцін ки пог либ-
лю ють ся. Ко ли ца ри ця чує від люс тер ка, що 
царів на кра ща за неї, во на різко змі ню єть ся. 
Роз кри ти ці змі ни ав то ро ві до по ма га ють ді є-
с ло ва й прик мет ни ки. 

• Знай  діть сло ва (сло вос по лу чен ня, ре чен-
ня), які ві доб ра жа ють різ ні внут ріш ні ста ни 
цари ці. 

• Наз віть по чут тя, які пе ре жи ває ца ри ця. 
У який мо мент в ав тор ській ха рак те рис ти ці ца ри ці з’яв ля єть ся сло во 
злість (рос. злость)? 

• А те пер знай діть ав тор ські ха рак те рис ти ки по чут тів і пе ре жи вань 
ін ших ге ро їв: ца ря, який тур бу єть ся про свою доч ку; бо га ти рів, які су му-
ють за по мер лою ца рів ною; ко ро ле ви ча Єли сея, який шу кає на ре че ну; ав то-
ра, який спів пе ре жи ває ра зом зі сво ї ми пер со на жа ми. 

Роз ди віть ся ілюс тра ції О. Кур кіна до «Каз ки про мер тву ца рів ну і 
сі мох бо га ти рів» О. Пушкіна. Роз ка жіть про ті епі зо ди, які зоб ра же-
ні на них (3–4 ре чен ня). 

Перевіртесебе

1. Що но во го ви діз на ли ся про О. Пуш кі на?
2. Наз віть міс ця, пов’яза ні з жит тям і твор чіс тю по е та. 
3. Визначте роль сі мей но го ви хо ван ня, іно зем них мов і рід ної мо ви 

в роз вит ку осо бис тос ті мит ця.
4. Який різ но вид на род них ка зок використовував О. Пуш кін у 

сво їй твор чос ті? До ве діть свою дум ку. 
5. Виз нач те в пуш кін сько му тво рі, який ви про чи та ли, спе ци фіч ні 

оз на ки на род ної та лі те ра тур ної каз ки. 
6. Як по ет ство рює на ці о наль ний ко ло ри т у сво їх каз ках? 

О. Кур кін.  Ілюстрація   
до «Каз ки про мер тву  

ца рів ну і сі мох бо га ти рів» 
О. Пушкіна. 1970і роки



ГАНС КРІС ТІ АН АН ДЕР СЕН 

 1805–1875

В кві ту чій Да нії, де на ро див ся я,
Бе ре мій світ своє на ча ло.
Там дан ською ме ні піс ні спі ва ла,
Каз ки шеп та ла ма тін ка моя…

Ганс Крістіан Андерсен

                                Сто рін ки жит тя та твор чос ті

На бе ре зі Но вої Га ва ні в м. Ко пен га ге ні (Да нія) 
сто їть не ве лич кий бу ди но чок, де ба га то ро ків жив 

і пи сав каз ки Ганс Кріс ті ан Ан дер сен. Ко ли ми 
зга ду є мо наз ву ці єї кра ї ни, то від ра зу пе ред 
на ми пос та ють ча рів ний па лац і каз ко ві герої 
тво рів мит ця — Дюй мо воч ка, не по хит ний 
олов’яний сол да тик, Ру са лонь ка, прин  це са на 

го ро ши ні, Кай, Гер да, гид ке ка че ня й ба га то 
ін ших. Во ни вчать нас доб ра, лю бо ві, муж нос ті й 

нез лам нос ті ду ху. У бу ди но чку Ан дер се на, на вік нах 
яко го й те пер сто ять тро ян ди, як у каз ці «Сні го ва ко ро ле ва», зго-
дом відкрили йо го му зей, ку ди праг нуть пот ра пи ти ді ти й до  рос лі з 
різ них кра їн. Тут мож на по вер ну ти ся в ди тинс тво й по ри ну ти в 
ча рів ну ат мос фе ру каз ки.

Да нія роз та шо ва на на во ді: з усіх боків її ото чує мо ре, а в міс тах 
чи ма ло ка  на лів і про ток. На віть са ма наз ва сто ли ці Да нії Ко пен га-
ген оз на чає «Ку пець ка га вань», ос кіль ки міс то здав на бу ло осе ред-
ком тор гів лі й пе рех рес тям вод них шля хів. Як що ви при га да є те 
каз ки Г. К. Андер се на, то ба га то по дій у них пов’яза но саме з во дою: 
Ру са лонь ка жи ве в мо рі, олов’яний сол да тик пот ра пляє до ка на лу, 
а Елі за з каз ки «Ди кі ле бе ді» іде вздовж річ ки до то го міс ця, де 
во на впа да є у від кри те мо ре, через яке дівчинку не суть на кри  лах 
бра ти  ле бе ді. 

Да нія — ко ро лів ська дер жа ва з дав ні ми тра ди ці я ми. Дан ці пиша- 
ють ся прек рас ни ми ко ро лів ськи ми па  ла ца ми, Ко ро лів ським са дом 
(де лю би ли бу ва ти чле ни ко ро лів ської ро ди ни й гу ляв Г. К. Ан дер сен), 
а та кож Ко ро лів ською біб лі о те кою, яка бу ла зас но ва на в XVII ст. 
й ува жа єть ся най біль шою біб лі о те кою в Скан ди на вії. Ко ро лі й 
ко ро ле ви, ко ро лів ські ді ти, ко ро лів ські па ла ци — усе це ми та кож 
зна хо ди мо в каз ках письменника, ви дат но го си на своєї кра ї ни. 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ88
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У Да нії іс нує ле ген да, ні би Г. К. Ан дер- 
 сен мав ко ро лів ське по хо д жен ня. Од нак 
це кра си ва каз ка, яку при ду мав для си на 
йо го бать ко ре міс ник. 

Ганс Кріс ті ан Ан дер сен на ро див ся 
2 квіт ня 1805 р. в міс теч ку Оден се на 
ост ро ві Фюн (Да нія) у ро ди ні бід но го 
чо бо та ря й пра лі. Хо ча бать ки Ган са 
бу ли пос тій но зай ня ті важ кою пра цею, 
щоб за без пе чи ти іс ну ван ня сім’ї, во ни 
ото чи ли єди но го си на ве ли кою лю бов’ю 
й тур бо тою. У ньо го зав жди бу ли ці ка ві 
іг раш ки, які май ст ру вав бать ко. У віль ний час він роз по ві дав 
си но ві на род ні каз ки та чи тав тво ри різ них пись мен ни ків. В ав то-
бі ог ра фії «Прав  ди ва іс  то рія мо го жит тя» (1846) Андер сен писав: 
«Мій бать ко ви ко ну вав усі мої бажан ня. Він жив мною. У ви хід ні 
ро бив для ме не збіль шу ва не скло, улаш то ву вав те атр, ви го тов ляв 
ма люн ки, які мож на було змі ню ва ти, а з них скла да ти іс то рії». 
Улюб ле ною грою Ан дер се на був ляль  ко вий те атр. Від сво єї ма те рі 
Ганс почув бага то народ них пе ре ка зів і пі сень. Він ріс ве ли ким 
мрій ни ком і фан та зе ром. Ін те рес до іг ра шок і ви га ду ван ня істо рій, 
пов’я за  них із ни ми, пись мен ник збе рі гав про тя гом усьо го жит тя. 

У 1835 р., у пе ред день Різ два, ви йшла дру ком не ве лич ка книж  ка 
Г. К. Ан дер се на «Казкидлядітей». Це ста ло доб рою тра ди ці єю: 
до кож но го Різ два ми тець ви да  вав но ву книж ку, і дан ці сприй ма-
ли її як чу до вий різ двя ний по да ру нок для сво їх ро дин. Усьо го він 
на пи сав 158 ка зок, і тіль ки 12 із них ство ре но на ос но ві тра ди цій-
них фоль клор них тво рів. От же, по нят тя 
«лі те ра тур на каз ка» як най кра ще від по-
ві дає сут нос ті твор чос ті цьо го ви дат но го 
мит ця, який сам ви га ду вав каз ко ві істо рії. 
1837 р. була видана каз ка «Русалонька», 
1838 р. — «Непохитнийолов’янийсолда
 тик», у 1840х ро ках — «Гидкекаче ня»,
«Сніговакоролева»,«Со ловей»,«Дюй  мо
воч ка»,«Дівчинкаізсір никами»,«Ди кі
ле беді» та ін. Так, до 1872 р. Г. К. Ан дер-
сен видав 24 збір ки ка зок. Ще за жит тя 
пись мен ни ка йо го каз ко ві тво ри по ча ли 
пе ре кла да ти анг лій сь кою та ін ши ми мо ва-
ми сві ту (ни ні йо го каз ки пе рек ла де но 
145 мо ва ми). 

ГАНС КРІСТІАН АНДЕРСЕН

У Му зеї Ан дер се на. 
м. Ко пен га ген (Данія)

Г. К. Андерсен і діти.  
1863 р.



Спів віт чиз ни ки Г. К. Ан дер се на збе-
рі га ють пам’ять про ньо го. У Ко пен га-
ге ні та в йо го рід но му міс теч ку Оден се 
ство ре но музеї пись мен ни ка. Що ро ку в 
день на ро д жен ня мит ця дан ці зби ра-
ють ся на все на родне свя то на честь 
ве ли ко го каз ка ря, віншу ють його в про-
 мо вах, вір шах і піс нях. З 1956 р. зас но-
ва но між на род ну Літературну пре мію 
іме ні Г. К. Ан дер се на, якою на го род жу-
ють най кра щих ди тя чих пись мен ни ків, 
ху дож ни ків та ілюстраторів. В Оден се, 
Ко пен га ге ні, Нью  Йор ку, Бра ти сла ві, 
Мос кві й ін ших міс тах уста нов лено 
пам’ят ни ки пись мен ни ко ві. 

У каз ках Г. К. Ан дер се на доб ро і лю- 
бов пе ре ма га ють, але ін ко ли йо го тво ри 
за ли ша ють легкий сму ток і роз ду ми. 
Піс ля чи тан ня хочеть ся по мов ча ти, а по- 

тім зно ву по вер ну ти ся до книж ки. Пись мен ник спе ці аль но ні ко го 
не пов чає, ні чо го не про го ло шує, він прос то ве де нас по сво їй каз-
ко вій кра ї ні й спо ну кає дума ти й спів пе ре жи ва ти.

Перекладиіперекладачі

Упер ше з каз ками Г. К. Ан дер се на ук ра їн ські чи та чі ознайомилися ще 
за жит тя пись мен ни ка — 1873 р. в пе ре ка зах Ми хай ла Ста риць ко го. 
Відто ді тво ри дан сько го каз ка ря пе рек ла да ли й ін ші ви дат ні ук ра їн ські 
мит ці — Юрій Федь ко вич, Пав ло Гра бов ський, Оле на Пчіл ка та ін. Найбіль-
ше ка зок Г. К. Ан дер се на пе рек ла ла з дан ської Ок са на Іва нен ко. Ни ні 
пе ре кла да чі зно ву звер та ють ся до скар бни ці ка зок ве ли ко го письмен ни ка. 
Но ві бар ви рід но го сло ва втілила в пе рек ла ді кіль кох тво рів Г. К. Ан дер се-
на су час на ук ра їн ська пе рек ла дач ка Га ли на Кир па. 

1973 р. по чес ний дип лом між на род ної Лі те ра тур ної премії 
іме ні Г. К. Ан дер се на за по е му «Бар ві нок і Вес на» отри мав 
ук ра їн ський пись мен ник Бог дан Ча лий. 1979 р. до «По чес-
но го спис ку Ан дер се на» запи са но ім’я ук ра їн ського пись мен - 
ни ка Все во ло да Нес тай ка та йо го книж ку «То ре а до ри із 
Ва сю ківки». 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Пам’ят ник пись мен ни ко ві 
на буль ва рі іме ні

 Г. К. Ан дер се на, ус та нов ле-
ний кош том гро ма ди. 

м. Ко пен га ген 
(Данія)
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НЕ ПО ХИТ НИЙ ОЛОВ’ЯНИЙ СОЛ ДА ТИК

Іс то рія ство рен ня

Г. К. Ан дер сен прис вя тив цю каз ку сво є му бать ко ві, яко го 
та кож зва ли Ганс. Щоб уря ту ва ти сім’ю від злид нів, бід ний чо бо-
тар запи сав ся в сол да ти. Піс ля во єн них по хо дів по вер нув ся до до-
му хво рим і нев дов зі по мер. Син за хоп лю вав ся бать ком, йо го 
лю бов’ю до ро ди ни, си лою й муж ніс тю. З ди тя чих ро ків Г. К. Ан -
дер сен збе ріг прис трасть до ко лек ці о ну ван ня олов’яних сол да ти-
ків, що ста ли ду же по пу ляр ни ми у сві ті піс ля опублікування каз-
ки. На ство рен ня об ра зу непохитного сол да ти ка впли ну ли й дав ні 
тра ди ції Да нії, де ко ро лів ська вар та охо ро няє ре зи ден цію ко ро ля 
та ко роле ви. 

Жи ли ко лись двад цять п’ять олов’яних сол да ти ків  — два-
дцять п’ять рід них бра тів, бо на ро ди ли ся во ни від од ні єї ста рої 
олов’яної лож ки. Руш ни ці в ру ці, об лич чя пря мо, а мун ди ри чер-
во ні із си нім  — ду же гар ні!

Їх отримав хлоп чик у день сво го на род жен ня й од ра зу ж по чав 
роз став ля ти на сто лі.

Усі сол да ти ки бу ли по діб ні один до од но го, ли ше двад цять 
п’ятий від різ няв ся від сво їх бра тів: у ньо го бу ла тіль ки од на но га. 
Йо го ви ли ва ли ос тан нім, й оло ва на ньо го не вис та чи ло. Але й на 
сво їй од ній но зі він сто яв рів но й твер до, як реш та на сво їх двох. 
І са ме він один з усіх як раз і від зна чив ся сво ї ми при го да ми.

На сто лі, де їх пос та ви ли, бу ло ба га то ін ших іг ра шок, а най-
біль ше впа дав в око чу до вий па лац із па пе ру. Крізь ма лень кі вік на 
мож на бу ло заг ля ну ти в се ре ди ну за лу. Пе ред па ла цом сто я ли 
ма лень кі де ре ва. Во ни ото чу ва ли ма лень ке дзер каль це, що бу ло, 
ні би про зо ре озе ро. Там пла ва ли ле бе ді й від би ва ли ся в цьо му 
озе рі. Усе виг ля да ло ду же ми ло, але най ми лі шою за все бу ла 
ма лень ка да ма, яка сто я ла на по ро зі від чи не них две рей па ла цу. 
Во на теж бу ла ви рі за на з па пе ру, спід нич ка її бу ла з най тон шо го 
ба тис ту, а ма лень ка вузь ка бла кит на смуж ка спус ка ла ся з пле чей до 
по я са. По се ре ди ні смуж ки ся я ла по зо ло че на тро ян да, та ка завбіль-
шки, як усе лич ко да ми. Ма лень ка да ма бу ла ба ле ри ною. Во на 
сто я ла на од ній но зі, прос тяг нув ши ру ки впе ред, а дру гу свою но гу 
під ня ла так ви со ко, що оло в’яний сол да тик не міг її по ба чи ти й 
по ду мав, що в да ми, як і в ньо го, тіль ки од на но га.
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«От дру жи на для ме не, — по ду мав він. — Але во на та ка знатна, 
жи ве в па ла ці, а я маю ли ше ко роб ку, та й у тій нас аж двад цять п’ять. 
Це ж не міс це для неї! Усе  та ки я по ви нен з нею поз на йо ми ти ся!»

І, роз тяг нув шись на всю дов жи ну, він схо вав ся за та ба кер кою, 
що сто я ла на сто лі. Звід ти він міг спос те рі га ти за ма лень кою ча рів-
ною да мою, що все сто я ла на од ній но зі, не втра ча ю чи рів но ва ги.

Ко ли нас тав ве чір, реш та олов’яних сол  да ти  ків при бу ла у свою 
ко роб ку, а лю ди в до мі піш ли спа ти. Ось то ді іг раш ки по ча ли гра ти-
ся в гос ті, і в вій ну, і в ба ли. Олов’яні сол да ти ки га ла су ва ли у сво їй 
ко роб ці, бо їм теж хо ті ло ся взя ти участь в іг рах, але во ни не мог ли 
зсу ну ти криш ку. Го рі хо вий стрибун пе ре ки дав ся, а гри фель ви тан-
цьо ву вав на дош ці. По чав ся та кий га лас, що про ки ну ла ся ка нар ка 
й теж по ча ла цві рінь ка ти, та все вір ша ми. Тіль ки двоє не ру ши ли з 
міс ця — це бу ли олов’яний сол да тик і ба ле ри на. Во на три ма ла ся 
рів но на паль чи ках, роз ки нув ши обид ві ру ки. Він був теж не по хит-
ний на сво їй од ній но зі, і йо го очі й на мить не від ри ва ли ся від неї. 
Го дин ник про бив два над цять — і рап том тррах! — з та ба кер ки 
зіс триб ну ла криш ка. Але там був зов сім не тю тюн, ні, а ма  лень-
кий чор ний гном — це був та кий фо кус.

— Олов’яний сол да ти ку! — про мо вив гном. — Не ди вися на те, 
що те бе не сто су єть ся!

Але олов’яний сол да тик удав, ні би ні чо го й не чує.
— Ну, доб ре ж, по че кай до ран ку! — ска зав гном.
Ко ли нас тав ра нок і пов ста ва ли ді ти, олов’яно го сол да ти ка 

поста ви ли ко ло вік на. І чи то зро бив гном, чи про тяг, але рап том 
від чи ни ло ся вік но — і сол да тик по ле тів з тре тьо го по вер ху вниз 
голо вою. Це був жах ли вий по літ! Він ле тів но гою вго ру й утк нув ся 
шо ло мом і баг не том між ка мін ня бру ку.

Служ ни ця та ма лень кий хлоп чик од ра зу по біг ли вниз шу ка ти 
сол да ти ка. Шу ка ли, шу ка ли й ма ло не нас ту пи ли на ньо го, але 
все  та ки не знай шли.
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Як би сол да тик зак ри чав: «Я тут!» — во ни б, на пев не, йо го знай-
шли, але він був у мун ди рі й ува жав, що йо му не ли чить га ла су ва ти.

Рап том пі шов дощ. Крап лі па да ли все час ті ше, і, на реш ті, 
по ча ла ся справ жня зли ва.

Ко ли во на прой шла, при біг ли два ву лич ні хлоп чи ки. 
— Дивися! — зак ри чав один. — Он ле жить олов’яний сол да тик. 

Да вай пус ти мо йо го пла ва ти в чов ни ку.
Во ни зро би ли з га зе ти чов ни ка, по са ди ли по се ре ди ні сол да ти ка, 

і він поп лив униз рів ча ком. Обид ва хлоп чи ки біг ли по ряд і пле с-
ка  ли в до ло ні. О, ря туй те! Які хви лі би ли ся в рів ча ку і яка бу ла 
те чія! Па пе ро вий ко раб лик ко ли вав ся, на хи ляв ся й круж ляв так 
швид ко, що олов’яний сол да тик аж трем тів, але він зали шав ся непо-
хит ним, ні я кої змі ни в об лич чі, ди вив ся пря мо пе ред со бою й три мав 
руш ни цю в ру ках. Рап том чов ник спи нив ся під дов гим міс тком — 
там бу ло так тем но, як ко лись у ко роб ці. «Ку ди ж я пот рап лю? — 
ду мав сол да тик. — Це все гном вин ний! Ох, ко ли б ще тут, у чов ни ку, 
си ді ла ма лень ка да ма, хай то ді бу ло б і вдві чі тем ні ше!» 

Рап том з’явив ся ве ли кий во дя ний па цюк, що жив під міс тком.
— А пас порт у те бе є? — спи тав він. — По ка жи пас порт!
Але олов’яний сол да тик мов чав і тіль ки міц ні ше стис кав руш-

ни цю.
Чо вен по нес ло да лі, а па цюк по біг за ним. Бррр... як кла цав 

він зу ба ми й ки дав ся тріс ка ми та со ло мою!
— Три май те йо го! Він не зап ла тив ми та! Він не по ка зав пас-

пор та!
Але те чія бу ла що да лі силь ні шою. Олов’яний сол да тик по мі тив, 

що міст за кін чу єть ся, і по ба чив світ лий день, але тут по чув ся та кий 
стра шен ний шум, який зля кав би на віть най хо роб рі шу лю ди ну. 
По ду май те тіль ки! За міс том рів чак упа дав у ве ли кий ка нал. Це для 
сол да ти ка бу ло так страш но, як для нас ки ну ти ся у во дос пад.

Во дос пад був так близь ко, що чов на вже ні що не мог ло зу пи ни ти, 
йо го рво ну ло. Бід ний олов’яний сол да тик три мав ся не по хит но, як 
міг, ніх то не ска зав би, що він хоч оком кліп нув. Чо вен зак ру тив ся, 
на пов нив ся во дою по він ця й став то ну ти. Олов’яний сол да тик 
сто яв по шию у во ді. Чо вен по ри нав усе глиб ше, біль ше й біль ше 
намокав па пір. От во да вже над го ло вою сол да ти ка. Він зга дав у цю 
хви ли ну про ма лень ку ча рів ну ба ле ри ну, яку вже ні ко ли не по ба-
чить, і в ву хах йо го дзве ні ло:

— Упе ред, спо кій но, во ї не! Це ж смерть пе ред то бою!
I от па пір ро зір вав ся над воє, й олов’яний сол да тик пі шов на 

дно. Але в цю мить йо го про ков тну ла ве ли ка ри ба.
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Ох, як тем но бу ло в риб’ячо му жи во ті! Там бу ло ще тем ні ше, 
ніж під міс тком у рів ча ку, і до то го ж ду же тіс но. Але оло в’я ний сол-
да тик зали шав ся не по хит ним і рів но ле жав з руш ни цею в ру ках.

Ри ба ме та ла ся на всі бо ки, ви роб ля ла жах ли ві стриб ки. На реш-
ті во на зов сім за тих ла. І рап том, ні би блис кав ка май ну ла. Ста ло 
світ ло, і хтось го лос но зак ри чав:

— Олов’яний сол да тик!
Річ у тім, що ри бу впій ма ли, по нес ли на ба зар, про да ли, звід ти 

во на пот ра пи ла на кух ню, тут ку хо вар ка роз рі за ла її ве ли ким 
но жем, схо пи ла дво ма паль ця ми сол да ти ка за спи ну й по нес ла в 
кім на ту. Усі хо ті ли по ба чи ти над зви чай но го чо ло віч ка, який зро-
бив у риб’ячо му жи во ті та ку ман дрів ку.

Але олов’яний сол да тик не за пи шав ся. Йо го пос та ви ли на стіл. 
Ні, по ду май те тіль ки, які чу де са трап ля ють ся на сві ті — оло-
в’яний сол да тик опи нив ся в тій са мій кім на ті, де був ра ніше; він 
ба чив тих са мих ді тей, і ті са мі іг раш ки сто я ли на столі, і роз-
кіш ний па лац з ча рів ною ма лень кою ба  ле ри ною. Вона ще три ма-
лася на од ній но зі, а дру гу від ки ну ла ви со ко в по віт ря. Во на 
та кож бу ла не по хит на. Це зво ру ши ло оло в’яно го солда ти ка, він 
ма ло не зап ла кав оло вом, але ж це йо му не ли чи ло.

Він тіль ки ди вив ся на неї, та во на не ви мо ви ла ані сло ва.
Рап том один із хлоп чи ків схо пив сол да ти ка й ні з то го ні з сьо го 

ки нув йо го прос то в па ла ю чу піч; пев но, це йо го під  мо вив гном з 
та ба кер ки.

Сол да тик сто яв, ос ві че ний яск ра вим по  лу м’ям, йо му бу ло ду же 
жар ко, але чи бу ло це від вог ню, чи від ко хан ня, він і сам не знав. 
Фар би на ньо му зов сім зли ня ли  — чи від су му, чи під час ман дрів ки, 
теж ніх то не знав. Він ди вив ся на ма лень ку ба ле рину, во на — на ньо-
го, і він відчув, що та не, але все ще сто яв не по хит но, з руш ни цею 
на пле чі. Рап том две рі в кім на ту роз чи ни ли ся. Про тяг під хо пив 
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ба ле ри ну, і во на, як ме те лик, пур хну ла в піч ку, прос то до олов’яно-
го сол да ти ка, за па ла ла яс к ра вим по лум’ям — і її не ста ло. А оло в’я-
ний сол да тик роз та нув, перетворившись на гру доч ку. Ко ли ро біт-
ни ця нас туп но го дня виг рі ба ла по піл, во на знай шла в піч ці 
олов’яне сер це. Від ба ле ри ни за ли ши ла ся тіль ки тро ян да, але й та 
по чор ні ла, як ву гіл ля. 

(Пе рек лад Ок са ни Іва нен ко)

Перекладиіперекладачі

У пе рек ла ді О. Іва нен ко то го, хто вис триб нув із та ба кер ки, наз ва но гно мом 
(про цих ча рів них іс тот із ні мець ко го й скан ди нав сько го фоль к лору вже йшло-
ся в під руч ни ку ра ні ше). А от в ори гі на лі та в пе рек ла ді Г. Кир пи пер со на жа, 
що всім шко див, наз ва но тролем (у дан сько му фоль кло рі Trol den оз на чає 
«во ро жий дух»). З гно ма ми йо го спо рід нює те, що він та кож є кар ли ком, 
жи ве в го рах. Але як що гно ми в ні мець ко му й скан ди нав сько му фоль кло рі 
мо жуть бу ти як доб ри ми, так і зли ми ду ха ми, то троль од ноз нач но — злий 
пер со наж. У тек сті ори гі на лу та в обох пе рек ла дах каз ки Г. К. Ан дер се на 
«Не по хит ний олов’яний сол да тик» злий гном (або троль) по се лив ся не в 
го рах, а в до мі, тоб то в зем но му сві ті. Він на віть під мо вив од но го з хлоп чи-
ків ки ну ти олов’яно го сол да ти ка в піч. От же, злі гно ми (або тро лі) жи вуть 
по руч із людь ми? А мо же, во ни все ре ди ні лю дей? Цей не га тив ний пер со-
наж, що є в тек сті ори гі на лу та в різ них ук ра їн ських пе рек ла дах, дає мож-
ли вість заду ма тися, яки ми ми є, чи не по се ли ло ся в нас са мих зло.

Роботазтекстом

1. Які при го ди тра пи ли ся з олов’яним сол да ти ком? Роз ка жіть про 
ці по дії пос лі дов но. 

2. Чи ви пад ко вим є те, що ге ро є ві заг ро жу ва ли дві сти хії — во да й 
во гонь? Що во ни мо жуть оз на ча ти? 

3. Роз ка жіть про світ іг ра шок, опи са ний у каз ці. Як ви ду ма є те, 
чо му іг раш ки в Г. К. Ан дер се на ожи ва ють? 

4. А як зоб ра же но світ лю дей у тво рі? До ве діть свою дум ку ци та та ми. 
5. Як і в кож ній каз ці, у цьо му тво рі Г. К. Ан дер се на три ває бо роть ба 

доб ра і зла. Наз віть пер со на жів, у яких уті ле но доб рі ри си, а в 
яких — злі. 

6. Чи мож на од ноз нач но оці ни ти хлоп чи ка?
7. Чо му каз ку наз ва но не прос то «Олов’яний сол да тик» або «Сол да-

тик і ба ле ри на», а са ме «Не по хит ний олов’яний сол да тик»? 
Знай діть прик ла ди стій кос ті й муж нос ті цьо го пер со на жа. 

8. Які най кра щі люд ські якос ті вті ле но в об ра зі не по хит но го оло-
в’яно го сол да ти ка? 

9. Придумайте сюжет власної казки про іграшки або предмети, 
що є у вас удома. Підготуйте розповідь і малюнки.
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Красаслова

Г. К. Ан дер сен прек рас но вмів ма лю ва ти сло вом. На віть у пе рек ла ді ми 
мо же мо від чу ти май стер ність пись мен ни ка, який ство рює в на шій уя ві 
ча рів ні кар ти ни, що змі ню ють од на од ну. Ось у на шій уя ві пос тає чу до вий 
па лац із па пе ру… Нам усім він по до ба єть ся, тіль ки да вай те уваж но йо го 
роз ди ви мо ся. Що рос ло пе ред па ла цом? За до по мо гою яко го пред ме та бу ло 
зроб ле но озе ро? Хто пла вав у ньо му?.. Знай діть у тек сті імен ни ки та 
прик мет ни ки, за допомогою яких створено об раз ма лень кої ба ле ри ни. Які 
ко льо ри ви користані в опи сі її вбран ня? Яка де таль спо рід нює її з об ра зом 
не по хитно го олов’яно го сол да ти ка? Пись мен ник не од но ра зо во під крес лює 
схо жість ба ле ри ни й сол да ти ка. 

• Знайдіть у тек сті від по від ні міс ця, де сло во не по хит ний ви ко рис то ву-
єть ся для ха рак те рис ти ки обох пер со на жів. 

• Чи по мі ти ли ви, що в каз ці го лов ні пер со на жі — сол да тик і ба лерина — 
не про мов ля ють жод но го сло ва? Як ви дума є те, чо му? Що нам допомагає 
від чу ти не ви ди мий зв’язок між ни ми?

Творчезавдання

1. Знайдіть в Інтернеті або в бібліотеці казки «Соловей», «Дикі лебе-
ді», «Снігова королева» Г. К. Андерсена. Прочитайте одну з них 
(за вибором).

2. Підготуйте захопливу розповідь («Казка про казку») про твір, що 
вам сподобався, за допомогою: а) презентації; б) комікса; в) малюн-
ків; г) інсценізації (за вибором). 

3. На пи шіть мі ні твір (7–10 ре чень) на те му «Мій улюб ле ний ге рой 
(ге ро ї ня) з каз ки Г. К. Ан дер се на — це…». Створіть до сво го тво ру 
ма люн ки, при ду май те до них під пи си. 

4. Створіть обкладинку до однієї з казок Г. К. Андерсена.

Роз ди віть ся ілюс тра ції А. Ло ма є ва до каз ки Г. К. Андерсена «Не по-
хит ний оло в’я ний сол да тик». Які ри си го лов но го ге роя уви раз нив 
ху дож ник і за до по мо гою яких за со бів?

Перевіртесебе

1. Які ці ка ві фак ти з жит тя мит ця вам най біль ше за пам’ята ли ся? 
2. Роз ка жіть про вша ну ван ня пам’яті ве ли ко го каз ка ря в Да нії та у 

сві ті. 
3. До ве діть, що каз ки пись мен ни ка тіс но пов’яза ні з дій сніс тю 

(проаналізуйте одну з казок, яку ви про чи та ли). 
4. Про які цінності йдеть ся в каз ках Г. К. Ан дер се на? 
5. До яких роз ду мів вас спо ну ка ла каз ка, яку ви про чи та ли? 
6. Які пер со на жі Г. К. Ан дер се на вам най біль ше спо до ба ли ся? Чо му? 
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ОС КАР УАЙЛЬД

1854–1900

Шу кай кра си, доб ра шу кай! 
Во ни є все, во ни є всю ди. 
Не йди в чу жий за ни ми край, 
Най перш най ди їх в свої гру ди. 

Іван Фран ко

                     Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Не по да лік від Ве ли кої Бри та нії, на од но му з ост-
  ро вів, роз та шо ва на кра ї на, яка зав жди бо ро ла ся 
за свою не за леж ність, — Ір лан дія. Тут існу ють 
дав ні тра ди ції, од ні єю з яких є на ці о наль не 
свя то — День свя то го Пат ри ка. Згід но з ле ген-
дою, свя  тий Пат рик при ніс в Ір лан дію хрис ти-
ян ську ві ру й по з ба вив кра ї ну від різ них бід. 
Де б не опи ни ли ся ір лан дці, во ни скрізь свят ку-
ють цей день, сим во лом яко го став зе ле ний три-
лис ник. 

Ос кар Фін гал О’Фла ер ті Уїлс Уайльд народився 16 жовтня 
1854 р. в м. Дубліні (Ірландія). У лі те ра ту рі він відомий як Ос кар 
Уайльд. Бать ко пись мен ни ка, Ві льям Ро берт Уайльд, був лі ка-
рем  о ку ліс том, зай мав ся та кож дос лід жен ням іс то рії Ір лан дії, зби-
рав на ці о наль ний фоль клор, пи сав книж ки про ви дат них ір лан д-
ців. Ці бать ко ві за хоп лен ня за ці ка ви ли й си на Ос ка ра. 

Ле ді Джейн Фран чес ка Уайльд, ма ти мит ця, віль но во ло ді ла 
ба  гать ма єв ро пей ськи ми мо ва ми, пе рек ла да ла ху дож ні тво ри, 
пи са ла вір ші. Про сво їх бать ків О. Уайльд піз ні ше зга ду вав: «Во-
ни да ли ме ні шля хет не ім’я та за ли ши ли після себе бла го род ну 
па м’ять не тіль ки в мо є му сер ці, лі те ра ту рі, мис тец тві, на у ці, а й 
в іс то рії мо єї кра ї ни — іс то рії ста нов лен ня на ції». Про се бе він 
зав жди го во рив: «Я не анг лі єць, я ір лан дець, а це зов сім різ ні 
ре чі».

Ос кар дос ко на ло опа ну вав фран цузь ку, дав ньог рець ку, ла тин -
ську, ні мець ку мо ви. З ди тинс тва мав ін те рес до всьо го та єм ни чо-
го та фан тас тич но го. У ро ди ні Уай льдів бу ла чу до ва біб лі о те ка. 
Змал ку він, за хо вав шись від до рос лих се ред книж ко вих шаф, 
по ри нав у світ за хоп ли вих при год. 

ОСКАР УАЙЛЬД



До дев’яти ро ків Ос кар здо бу вав ос- 
ві ту вдо ма. По тім нав чав ся в Ко ро лів-
ській шко  лі Пар   то ра (м. Ен ніс кіл лен). 
Піс ля ус піш но го за  кін чен ня шко ли 
от ри мав ко ро лів ську сти  пен дію на про-
дов жен ня на вчан ня в Трі ні ті   колед жі, 
який юнак за кін чив із зо ло тою ме  дал лю 
за блис ку чі знан ня з дав  ньо гре ць кої 
лі те ра ту ри. Від зна ка да ла йо му змо гу 

всту пи ти до най прес тиж ні шо го за кла ду Євро пи — Окс форд сько го 
уні вер си те ту. 

Йо го ім’я на зав жди ввій шло до зо ло тої кни ги Окс фор да, як і 
іме на ко ро лів, прем’єрмі ніс трів, мит ців, які та кож за кін чи ли цей 
сла вет ний зак лад. 

Уже то ді О. Уайльд по чав за мис лю ва ти ся над приз на чен ням 
мис тец тва у сві ті. Він по над усе ці ну вав кра су, ува жа ю чи, що кра-
са здат на об ла го ро ди ти й оду хот во ри ти жит тя. У кра сі вба чав 
по ря ту нок людс тва й ви щу ме ту іс ну ван ня. 

От ри мав ши в 1878 р. сту пінь ба ка лав ра мис тецтв, він по чав са -
мос тій не жит тя в Лон до ні. Від то ді О. Уайльд ди ву вав Лон дон 
сво їм нез ви чай ним одя гом (по діб ним до одягу каз ко во го прин-
ца — ок   са ми то ва кур тка, ви шу ка на кра ват ка й обо  в’яз ко во квіт-
ка), роз кіш ною обс та нов кою свого бу динку (де бу ло ба га то кра си вих 
ре чей), а ще оригі наль ніс тю сво го та лан ту. Як го во рив письменник, 
будь яка жи ва квіт ка є пре красною, але ху дож ник «мо же зро би ти 
її ще прек рас ні шою й дос ко на лі шою, як що тор кнеть ся пе  люс ток 
сво їм пен з лем», тобто за кар бує у тво рі ми с те ц тва. 

Якось О. Уайльд по ці ка вив ся, про що мрі  -
ють йо го ді ти. Роз мо ва із си ном під штов х-
ну ла письменника до ство рен ня лі те ра тур-
них ка зок, які по вин ні бу ли, на його дум ку, 
роз ви ва ти фан та зію, ес те тич  ний смак і мо- 
раль ді тей. У до вер ше ній фор мі лі те ра тур-
ної каз ки пись мен ник на ма гав ся по яс ни ти 
ва ж ли ві іс ти ни: жит тя кож  ної лю ди ни має 
сенс; краса має бу ти не тіль ки зов ніш ньою, 
а й внут  ріш ньою; лю ди повин ні люби ти й по  -
ва жа ти од не од но го; справ жнє мис тец тво не 
під влад не ча су та ін.

1888 р. вий шла дру ком збір ка пись мен ни-
ка «Щасливий  принц», а 1891 р. — збір  ка 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

О. Уайльд.  1882 р.

Трі ні ті  ко ледж.  
м. Дуб лін (Ірландія)
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«Гранатовийбудиночок». У про це сі ро- 
бо ти над ни ми О. Уайльд пи сав: «Мої 
каз ки при зна че ні для до рос лих ді тей від 
18 до 80 ро ків». Та кож він заз на чав, 
що йо го каз ко ві тво ри є «пов чан ня ми, які 
з ме тою за ці кав лен ня пуб лі ки вик ла де но 
у фор мі ви гад ки». 

Як і в на род них каз ках, ге ро я ми тво-
рів О. Уай льда ста ли прин ци й прин це-
си, ча к лу  ни та ве лет ні, тва ри ни й пта хи, 
які здат ні роз мов ля ти. У тво рах мит ця 
є чарів ні ре чі, нез ви чай ні об с та ви ни й 
ма   гіч ні пе рет во рен ня. Вод но час каз ки 
пись мен ни ка ма ють і чи ма ло від мін нос-
тей від фо ль кло ру. По дії в каз ко вих тво-
рах О. Уай льда зу мов ле ні не тіль ки ху- 
дож нім ви мис лом, а й нав ко лиш ньою дій сніс тю. У каз ках мит ця 
не зав жди бу ває ща с ли ва кін ців ка (влас не, як і в жит ті). Пер со на-
жі зі сво ї ми по чут тя ми, мрі я ми, страж дан ня ми біль ше на га ду ють 
ре аль них лю  дей. Ін ко ли їх не мож на оці ни ти од ноз нач но, бо во ни 
змі ню ють ся: не га тив ні пер со на жі мо жуть ста ва ти по зи тив ни ми 
або нав па ки (за леж но від їх ніх учин ків). Го лов ни ми вип ро бу ван-
ня ми для ге ро їв О. Уай льда ста ють не зов ніш ні (бо роть ба з чу до-
вись ка ми, по до рож у не ві до мий світ), а са ме ті випробування, які 
ви яв ля ють внут ріш ню сут ність ге ро їв — їх ню стій кість, мо раль, 
ми ло сер дя, лю бов та ін ші якос ті. То му й чарів ні пе рет во рен ня, 
які є тра ди ці єю на род ної каз ки, по ши рю ють ся пись мен ни ком не 
на зов ніш ній, а пе ре дов сім на внут ріш ній світ лю ди ни. 

Роз ду ма ми про спів від но шен ня доб ра й кра си в жит ті лю ди ни 
про сяк ну ті всі тво ри пись мен ни ка. Ми тець пи сав: «Усі ми хо ди мо 
по баг ню ці, але де я кі з нас див лять ся на зір ки». От же, у каз ках 
О. Уай льда роз си па но ба га то зі рок, тоб то муд рих іс тин, — і для 
ді тей, і для до рос лих. Ви ру шай мо на їхні по шу ки та від кри вай мо 
їх для се бе… 

З тво ра ми О. Уай льда ук ра їн ські чи та чі оз на йо ми ли ся 
ще за жит тя пись мен ни ка. Твор чість мит ця та йо го по г ля-
ди на кра су впли ну ли на по шу ки ук ра їн ських по е тів по -
чат ку ХХ ст.: М. Во ро но го, Олек сан дра Оле ся, П. Фи ли-
пови ча, М. Зе ро ва та ін. Каз ки О. Уай льда пе рек ла да ли 
Рос тис лав До цен ко, Іль ко Ко ру нець, Те тя на Нек ряч.

ОСКАР УАЙЛЬД

О. Уайльд. 1882 р.
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ХЛОП ЧИК  ЗІР КА

Іс то рія ство рен ня

Ця каз ка бу ла вмі ще на ав то ром у збір ку «Гра на то вий бу ди но-
чок» (англ. «A Ho u se of Po meg ra na tes») (1891). Чо му са ме гра на то-
 вий? У та кій кра ї ні, як Ір лан дія, нап ро чуд по туж ни ми є тра ди ції 
хрис ти янс тва, а гра нат (де ре во та йо го пло ди) — це один із тра  ди-
цій них сим во лів хрис ти ян ської ві ри: страж дан ня, від ро д  жен  ня й 
вос кре сін ня. У кож ній з чо ти рьох ка зок ці єї збір ки («Мо  ло дий ко -
роль», «День на род жен ня ін фан ти», «Ри бал ка та йо го ду ша», 
«Хлоп    чик  Зір ка») роз по ві да єть ся про різ ні по дії, по в’я за  ні зі 
страж дан ня ми лю дей та їх нім ду хов ним від род жен ням. Сло во 
гра нат (або гра на то вий) з’яв ля єть ся в най більш нап ру же ні для 
пер со на жів мо мен ти вип ро бу вань, але вод но час не мов би вка зує 
їм шлях до від род жен ня. А чо му сло во бу ди нок з’яви лось у наз ві 
збір ки? Так в Англії XIX ст. на зи ва ли са лон1, міс це, де зус трі ча-
ли ся ви со ко ос ві че ні лю ди й го во ри ли про ми сте  ц тво, фі ло со фію, 
на у ку. Де я кі са ло ни ма ли наз ви. Нап рик лад, О. Уайльд у той час 
від ві ду вав са лон під наз вою «Ду ша». Кож на з чо ти рьох ка зок 
збір ки прис вя че на од ній ле ді із са ло ну, а в ці ло му «Гра на то вий 
бу ди но чок» прис вя че ний дру жи ні пись мен ни ка — Кон стан ції 
Уайльд.

Дав ним  дав но два бід ні Дро во ру би прок ла да ли со бі шлях до до-
му че рез ве ли кий сос но вий ліс. Сто я ла зи мо ва мо роз на ніч. Зем ля 
та де ре ва бу ли за ме те ні сні гом, ма лень кі гі лоч ки пот ріс ку ва ли від 
мо ро зу, ко ли Дро во ру би про хо ди ли повз них. І ось во ни дій шли до 
гір ської річ ки, яка не ру хо мо за вис ла в по віт рі во дос па дом, бо її 
по ці лу вав Льо дя ний Ко роль.

Бу ло так хо лод но, що на віть зві рі й пта хи не зна ли, як цьо му 
за ра ди ти.

— Еге  ге! — про гар чав Вовк, шку тиль га ю чи че рез за рос лі, 
пі діб гав ши хвос та. — Це прос то жах ли ва по го да. Чо му уряд за 
цим не слід кує?

— Піть! Піть! Піть! — ще бе та ли зе ле ні Ко ноп лян ки. — Ста ра 
Зем ля по мер ла, і її за гор ну ли в бі лий са ван.

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

1 Са лон — 1) наз ва мис тець ких та ін ших зіб рань; 2) при мі щен ня для зібрань, 
вис та вок то що.
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— Зем ля ви хо дить за між, а це її ве сіль на сук ня, — про ше по ті ли 
од на од ній Гор ли ці. Їх ні ма лень кі ро же ві ніж ки зов сім змер зли, 
але пташ ки від чу ва ли, що ма ють дот ри му ва ти ся ро ман тич но го 
пог ля ду на цю си ту а цію.

— Дур ни ці! — гар кнув Вовк. — Я ка жу вам, що все це — про-
ви на уря ду, і як що ви ме ні не ві ри те, я вас з’їм. 

Вовк мір ку вав прак тич но, йо му ні ко ли не бра ку ва ло пе ре кон-
ли вих ар гу мен тів.

— Як на ме не, — ска зав Дя тел, кот рий був при род же ним фі ло   со-
фом, — я не схиль ний уда ва ти ся до те о рії ато му для пояс нень. 
Як що річ є та кою, то во на та кою і є, а за раз стра шен но хо лод но. 

Без сум нів но, був лю тий хо лод. Ма лень кі Біл ки, які жи ли у 
ви со кій яли ні, тер ли од на од ній но си ки, щоб зіг рі ти ся, а Зай ці 
скру  ти ли ся клуб ком у сво їх но рах і не на ва жу ва ли ся на віть ви зир-
ну ти за две рі. Єди ні іс то ти, які, зда ва ло ся, на со лод жу ва лися цим, 
бу ли ве ли кі ро га ті Со ви. Їх нє пір’я вкри ло ся іне єм, але їм бу ло бай-
ду же, і во ни кру ти ли ве ли ки ми жов ти ми очи ма й пе ре гу ку ва лися 
че рез ліс: 

— Пу  гу! Пу  гу! Пу  гу! Яка чу до ва по го да!
Два Дро во ру би все йшли та йшли, силь ні ше дму ха ю чи на свої 

паль ці й сту па ю чи сво ї ми ве ли чез ни ми під ко ва ни ми чо бо тя ми по 
зат вер ді лому снігу. Од но го ра зу во ни про ва ли ли ся в гли бо кий 
за мет, а виб ра ли ся звід ти бі лі, на че мі рош ни ки, які пе ре ме лю ють 
зер но на бо рош но; а ін шо го ра зу во ни пос лиз ну ли ся на твер до му 
гла день ко му льо ду, де за мер зла бо лот на во да, їх ні обе рем ки хми зу 
ви па ли з в’яз ки, так що їм до ве ло ся зно ву зби ра ти й зв’язу ва ти їх. 
Рап том їм зда ло ся, що во ни за гу би ли ся, їх охо пив жах, бо во ни 
зна ли, що Ме те ли ця жор сто ка з ти ми, хто спить в її обій мах. Але 
чоловіки ві ри ли в доб ро го свя то го Мар ті на, який оберігає всі х по до-
рож ніх, і зно ву піш ли по сво їх слідах. Во ни йшли обе реж но й 
на реш ті вий шли на уз ліс ся та по  ба чи ли да ле ко вни зу в до ли ні вог ні 
рід но го се ла.

Дроворуби так зра ді ли, що го лос но засмія ли ся, і Зем ля зда ва-
ла ся їм сріб ною квіт кою, а Мі сяць — золо тою.

Пос мі яв шись, во ни за су му ва ли, бо зга да ли про свою бід ність, 
й один із них ска зав: 

— Чо му ми ра ді є мо, ми ж ба чи мо, що жит тя — для ба га тих, а не 
для та ких, як ми? Кра ще б ми по мер ли від хо ло ду в лі сі або якісь 
ди кі зві рі на па ли на нас і ро зір ва ли.

— Твоя прав да, — від по вів йо го то ва риш, — ко мусь да єть ся 
ба га то, а ін шим — ма ло. Нес пра вед ли вість роз ді ли ла світ, і ні що не 
по ді ле не по рів ну, крім го ря.
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Але в той час, як во ни роз по ві да ли один 
од но му про свої нещас тя, тра пи лася див на 
річ. З не бес упа ла ду же яск ра ва й кра си ва 
зір ка. Во на зіс ков зну ла з не ба, оми  на ю чи 
інші зір ки на сво є му шля ху, і ко ли Дрово-
руби зди во ва но ди ви ли ся на неї, во на, зда-
ва ло ся, опус ти ла ся за вер би, бі ля не ве лич-
кої ко ша ри на від ста ні не далі ки ну то го 
ка ме ня.

— Та це ж гор щик зо ло та для то го, хто 
йо го знай де! — вигук ну ли во ни й по біг ли, 
бо їм ду же хо ті ло ся зо ло та.

Один із них біг швид ше, ніж йо го то ва-
риш, і ви пе ре див йо го. Про ди ра ю чись че -
рез вер би, він вий шов з іншого боку. Там 
справ ді ле жа ло щось зо ло те на бі ло му сні-
гу. То му він пос пі шив ту ди й, нахи ля ю-
чись, прос тяг до ньо го ру ки — це був плащ 
із зо ло то го по лот на, роз ши тий зо ря ми, згор- 
 ну тий у ба га то ра зів. Він зак ри чав сво є му 

то ва ри ше ві, що знай шов скарб, який упав з не ба, і ко ли то ва риш 
пі дій шов, во ни сі ли на сніг, роз гор ну ли склад ки пла ща, у яких 
мог ло бу ти зо ло то. Про те там бу ло не зо ло то, і не сріб ло, і не будь-
я кі ін ші кош тов нос ті, а спа ла ма лень ка ди ти на.

Один із них ска зав: 
— На ші спо ді ван ня не справдилися, жод но му з нас не ус міх ну-

ла ся до ля, то ж яка ко ристь від ди ти ни? Да вай за ли ши мо її тут і 
пі де мо сво єю до ро гою, бо ми бід ні лю ди, у нас є свої ді ти, яких 
треба годувати.

Але йо го су пут ник від по вів:
— Ні, це бу ло б ве ли ким злом за ли ши ти ди ти ну ги ну ти тут, у сні- 

 гу, і, нез ва жа ю чи на те, що я бід ний, як і ти, і ме ні пот ріб но го ду ва-
ти ба га то ро тів, я за бе ру йо го до до му, і моя дру жи на бу де пік лу ва-
ти ся про ньо го.

Він ніж но взяв ди ти ну, за гор нув її в плащ, щоб за хис ти ти від 
хо ло ду, і пі шов че рез па горб до се ла, по ки йо го то ва риш ди ву вав ся з 
йо го м’якос ті сер ця.

Ко ли Дроворуби дій шли до се ла, то ва риш ска зав: 
— Ти взяв со бі ди ти ну, то ді від дай ме ні плащ, бо ми по вин ні 

чес но по ді ли ти ся зна хід кою.
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Але той від по вів: 
— Ні, плащ не на ле жить ані то бі, ані ме ні, а тіль ки ди ти ні. 
Тож він по ба жав йо му щас ли вої до ро ги, пі шов до сво го бу дин ку й 

пос ту кав у две рі.
Ко ли дру жи на від чи ни ла две рі й по ба чи ла, що її чо ло вік по- 

вер нув ся жи вий та здо ро вий, во на зра ді ла, об ня ла йо го й по ці лу-
ва ла, по тім узя ла в ньо го обе ре мок хми зу, зчис ти ла сніг із чо біт  і 
зап ро си ла все ре ди ну. Але він про мо вив до неї, усе ще сто я чи на 
по ро зі: 

—  Я знай шов де що в лі сі й при ніс то бі, щоб ти про ньо го подба ла. 
— Що це? — ви гук ну ла во на. — По ка жи ме ні, бо в бу дин ку 

порож ньо, а нам пот ріб но чи ма ло ре чей. 
Він роз гор нув плащ і по ка зав їй спля чу ди ти ну. 
— Але чо ло ві че доб рий! — на рі ка ла во на. — Хі ба в нас не дос тат-

ньо сво їх ді тей, яким теж пот ріб но міс це бі ля вог ни ща? І хто знає, 
чи не при не се це нам не щас тя? І як ми бу де мо дог ля да ти за ним? 

Во на ду же роз гні ва ла ся на чо ло ві ка.
— Але це Хлоп чик  Зір ка, — за пе ре чу вав він; і роз по вів їй про 

те, як знай шов ди тя.
Жінка не зас по ко ї ла ся, вис мі ю ва ла йо го, го во ри ла сер ди то, 

на віть кри ча ла: 
— На шим ді тям не вис та чає хлі ба, а ми бу де мо го ду ва ти чужу 

ди ти ну? Хто бу де пік лу ва ти ся про нас? І хто дасть нам їс ти?
 — Але Бог тур бу єть ся на віть про го роб ців і го дує їх, — від по-

вів він. 
— Хі ба го роб ці не по ми ра ють узим ку від го ло ду? — запи та ла 

во на. — І хі ба за раз не зи ма? 
Чо ло вік ні чо го не від по ві дав і все ще сто яв на по ро зі.
Че рез від кри ті две рі з лі су ввір вав ся різ кий ві тер, і во на 

за трем ті ла від хо ло ду й ска за ла: 
— Чо му ти не за чи ниш две рі? У бу дин ку ві тер, і ме ні хо лод но.
— Хі ба в бу дин ку, де є черс тве сер це, не має хо лод но го віт ру? — 

запи тав він. 
Жін ка ні чо го йо му не від по ві ла, але пі дій шла ближ че до вог ню.
Че рез де я кий час во на по вер ну ла ся й по ди ви лася на ньо го, її 

очі бу ли напов не ні слізьми. То ді він швид ко зай шов, пе ре дав 
ди ти ну їй на ру ки, во на по ці лу ва ла її й пок ла ла в ма лень ке 
лі жеч ко до їх ньої най мен шої ди ти ни. На дру гий день Дро во руб 
узяв нез ви чай ний зо ло тий плащ, пок лав йо го до ве ли кої скри ні 
ра зом із бур шти но вим лан цюж ком, який дру жи на зня ла з шиї 
ди ти ни.
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Отож Хлоп чика  Зір ку ви хо ву вали ра зом із діть ми Дро во ру ба, 
він їв з ни ми й грав ся. Що ро ку він ста вав дедалі гар ні шим. Од но-
сель ці ди ву ва ли ся, бо всі во ни бу ли смаг ля ві й тем но во ло сі, а він 
був бі лим і ви тон че ним, як сло но ва кіс тка, а йо го ку че рі бу ли 
по дібні до пе люс ток зо ло то го нар ци са. Йо го гу би бу ли, як чер во на 
квіт ка, а очі — як фі ал ки бі ля рі чеч ки з чис тою во дою, а йо го ті ло 
бу ло та ким, як бі лос ніж ний нар цис у по лі, де ще не сту па ла но га 
ко саря. 

Проте його краса обернулася злом для нього, бо він ріс гор дим, 
жор сто ким та его їс тич ним. Ді тей Дро во ру ба й ді тей од но сель ців 
він зне ва жав че рез їх нє низь ке по ход жен ня, го во рив, що сам має 
бла го род не по ход жен ня, ад же при ле тів із зір ки. ХлопчикЗірка 
став гос по да рем над ни ми, на зи вав їх сво ї ми слу га ми. Ні я ко го 
жа лю не бу ло в ньо го до бід них, слі пих, по ка лі че них і нуж ден-
них. Він ки дав у них ка мін ня, гнав їх із ву лиць, на ка зу вав їм про-
си ти хлі б десь в ін шо му міс ці, так що ніх то біль ше, крім зло  чин-
ців, не при хо див дві чі в те се ло про си ти ми лос ти ню. Насправ ді 
ХлопчикЗірка був ні би за ча ро ва ний сво єю кра сою й зну щав ся 
над ти ми, хто був слаб кий і хво рий. Він лю бив ли ше се бе. Уліт ку, 
ко ли не бу ло віт ру, ле жав бі ля ко ло дя зя в са ду свя ще ни ка, ди вив-
ся на ві доб ра жен ня влас но го об лич чя у во ді й смі яв ся від задо во-
лен ня, ми лу ю чись со бою.

Дро во руб та йо го дру жи на час то сва ри ли йо го, на рі ка ю чи:
— Ми не ста ви ли ся до те бе так, як ти ста виш ся до тих, ко го 

по ки ну ли та в ко го не має то го, хто б до по ма гав їм. Чо му ти та кий 
жор сто кий до всіх, хто пот ре бує спів чут тя?

Час то йо го запрошував до се бе ста рий свя ще ник і на ма гав ся 
нав чи ти лю бо ві до всьо го жи во го, го во ря чи: 

— Кож на ко ма ха рід на то бі, не шкодь їй. Ди кі пта хи ма ють 
сво бо ду. Не ло ви їх зад ля влас но го за до во лен ня. Бог ство рив слі пи-
 ми черв’яка й кро та, і ко жен з них має своє приз на чен ня. Хто ти 
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та кий, щоб нес ти біль у світ Бо жий? На віть 
ху до ба в по лі про с лав ляє Йо го.

Але Хлоп чик  Зір ка не звертав ува ги на йо го 
слова, а ли ше на  суп лю вав ся й під смі ю вав ся, 
потім по вер тав ся до сво їх то ва ри шів і зно ву 
ко ман ду вав ни ми. Во ни ж ко ри ли ся йо му, бо 
він був врод ли вим, хо ро шим бі гу ном, міг тан-
цю ва ти, гра ти на дуд ці й скла да ти гар ні ме ло-
дії. І де б не з’я в ляв ся Хлоп чик  Зір ка, во ни 
йшли за ним, і що б не на ка зував їм ро би ти — 
усе ви ко ну ва ли. І ко ли він гос трою трос тин кою 
ви ко лов очі кро то ві, то вариші смі я ли ся, і ко ли 
ки дав ка мін ням у про ка же но го1 — теж смі я ли ся. У всьо му він 
нап рав ляв їх, і в них та кож зат вер ді ли сер ця, як і в ньо го.

Од но го дня че рез се ло про хо ди ла бід на жін кажеб рач ка. Її одяг 
був по дер тий, но ги бу ли по ра не ні ка мін ням на до ро зі, бо її спітка-
ла вели ка бі да. Сто мив шись, во на сі ла пе ре по чи ти під каш та ном. 

Але ко ли Хлоп чикЗір ка по ба чив її, він ска зав то ва ри шам: 
— Ди віть ся! Під тим гар ним зе ле ним де ре вом си дить бруд на 

жеб рач ка. Хо ді мо, ви же не мо її звід си, бо во на пот вор на і хво ра.
Хлоп чик  Зір ка пі шов і ки дав у неї ка мін ня, зну щав ся з неї, їй 

бу ло страш но, але во на не зво ди ла з ньо го очей. І ко ли Дро во руб, 
який рубав дро ва й був ду же втомлений, по ба чив, що ро бив Хлоп-
чик  Зір ка, він під біг і нас ва рив йо го: 

— Ти без сер деч ний і не зна єш жа лю. Яке зло зро би ла то бі ця 
бід на жін ка, що ти так до неї ста виш ся?

Хлоп чик  Зір ка, по чер во нівши від гні ву, туп нув но гою й ска-
зав: 

— Хто ти та кий, аби пи та ти ме не, що я роб лю? Я не твій син, 
щоб слу ха ти ся те бе!

— Твоя прав да, — від по вів Дро во руб, — але я по жа лів те бе, 
ко ли знай шов у лі сі.

Ко ли жін ка по чу ла ці сло ва, во на го лос но зап ла ка ла й зом лі ла. 
То ді Дро во руб по ніс її у свій дім, йо го дру жи на ото чи ла її тур бо-
тою, і ко ли, уреш ті  решт, жін ка отя ми ла ся, во ни пос та ви ли 
пе ред нею їжу й воду й про си ли її по чу ва ти се бе як удо ма.

Але во на не їла й не пи ла, а спи та ла Дро во ру ба: 
— Чи прав да, що ти знай шов ди ти ну в лі сі? Це бу ло де сять років 

то му?
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І Дро во руб від по вів: 
— Так, я знай шов йо го в лі сі, це бу ло де сять ро ків то му.
— А що ти знай шов бі ля ньо го? — ви гук ну ла во на. — Чи був у 

ньо го на шиї бур шти но вий лан цю жок? Чи був він за гор ну тий у 
зо ло тий плащ, гап то ва ний зір ка ми? 

— Твоя прав да, — від по вів Дро во руб, — усе бу ло так, як ти 
ка жеш. — І він ви тяг плащ і бур шти но вий лан цю жок зі скри ні й 
по ка зав їх жін ці.

Ко ли та їх по ба чи ла, то зап ла ка ла від ра дос ті й ска за ла: 
— Він — мій ма лень кий син, яко го я за гу би ла в лі сі. Я мо лю 

вас: швид ко пок лич те сина, я шу ка ла йо го по всьому світу. 
Тож Дро во руб та йо го дру жи на вий шли на ву ли цю, пок ли ка ли 

Хлоп чи ка  Зір ку й ска за ли йо му: 
— Іди до бу дин ку. Там твоя ма тір, яка че кає те бе.
То ді він по біг у дім, йо го пе ре пов ню ва ла ці ка вість і ве ли ка 

ра дість. Але ко ли він по ба чив, хто там на ньо го че кав, він ли ше 
зне важ ли во роз смі яв ся й ска зав: 

— Що, де моя ма ти? Я тут ні ко го не ба чу, крім ці єї нік чем ної 
жеб рач ки. 

А жін ка від по ві ла йо му: 
—  Я твоя ма ти.
— Ти бо же віль на, як що та ке ка жеш, — сер ди то ви гук нув 

Хлоп чик  Зір ка. — Я не твій син, бо ти жеб рач ка, пот вор на й одяг-
не на в лах міт тя. То му ви мі тай ся звід-
си, щоб я біль ше не бачив тво го бруд но-
го об лич чя.

— Ні, але ж ти нас прав ді мій ма лень-
кий син, яко го я на ро ди ла в лі сі, — пла-
ка ла во на, і впа ла на ко лі на, і прос тяг-
ну ла до ньо го руки. — Гра біж ни ки 
вкра ли те бе в ме не й за ли ши ли по ми   ра-
ти, — ше по ті ла во на. — Але я впіз на ла 
те бе, ко ли лише по ба чи ла, і твої ре чі я 
та кож упіз на ла: зо ло тий плащ і бур-
шти но вий лан цю жок. То му я про шу 
те бе пі ти зі мною, бо я блу ка ла по всьо-
му сві ту, шу ка ючи те бе. Хо ді мо зі мною, 
си ну, ад же ме ні потріб на твоя лю бов.

Але Хлоп чик  Зір ка не зру шив з міс ця. 
Не бу ло чути жод но го зву ку, крім ри дан-
ня жін ки.
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На реш ті він за го во рив до неї, йо го го лос був твер дим і су ворим: 
— Як що ти справ ді моя ма тір, — ска зав він, — бу ло б кра ще, 

як би ти три ма ла ся по да лі, а не при хо ди ла сю ди, щоб со ро ми ти 
ме не. Зро зу мій: я вва жав се бе си ном зір ки, а не жеб рач ки, як це ти 
ме ні за раз ка жеш. То му йди звід си, щоб я те бе біль ше не ба чив. 

— Си ну мій! — ви гук ну ла во на. — Ти на віть не по ці лу єш ме не 
пе ред тим, як я пі ду?! Я так ба га то страж да ла, щоб знай ти те бе. 

— Ні, — ска зав Хлоп чик  Зір ка, — ти та ка огид на, що я б кра ще 
по ці лу вав га дю ку або жа бу, ніж те бе.

То ді жін ка під ве ла ся та піш ла в ліс, гір ко пла чу чи, і ко ли 
Хлоп чик  Зір ка по ба чив, що во на піш ла, то зра дів і по біг на зад 
гра ти ся зі сво ї ми то ва ри ша ми.

Але ко ли то ва ри ші по ба чи ли, що він іде, то від ра зу по ча ли 
драж ни ти йо го й про мов ля ли: 

— Ти та кий гид кий, як жа ба, і брид кий, як га дю ка. За бирайся 
звід си, бо ми не стер пи мо, як що ти бу деш гра ти ся з на ми.

Хлоп чик  Зір ка спох мур нів і подумав: «Про що во ни го во рять? 
Пі ду до ко ло дя зя й по див лю ся, що зі мною».

Отож він пі шов до ко ло дя зя та по ди вив ся в ньо го. І що ж?! 
Йо го об лич чя бу ло, як у жа би, а ті ло бу ло в лус ці, як у га дю ки. Він 
упав на тра ву й пла кав: «Пев но, ме не спіт ка ло це ли хо че рез мій 
гріх, бо я зрік ся сво єї ма те рі й прог нав її, я був гор дим і жор сто ким 
до неї. То му я пі ду й шу ка ти му її по всьо му сві ту, і не зна ти му 
від по чин ку, до по ки не знай ду її».

Тут до ньо го прий шла ма лень ка донь ка Дро во ру ба, во на по кла ла 
йо му ру ку на пле че й ска за ла: 

— Що з то го, що ти втра тив вро ду? За ли шай ся з на ми, я не 
бу ду з те бе глу зу ва ти. 

Але він ска зав їй:
— Ні, я був жор сто ким до сво єї ма те рі. За це зло я буду по  ка-

раний. Я по ви нен пі ти звід си й обій ти весь світ, аж по ки знай  ду її 
та ви мо лю в неї про ба чен ня.

То ді Хлоп чик  Зір ка по біг до лі су й кли кав свою ма тір, про сив 
прий ти до ньо го, але ніх то не від гук нув ся. Увесь день він звав її, 
і ко ли сон це зай шло за не бок рай, зро бив со бі ліж ко з лис тя та ліг 
спа ти. Про те пта хи та зві рі ті ка ли від ньо го, бо пам’ята ли йо го 
жор сто кість. Він за ли шив ся на са мо ті з жа бою, яка ди ви ла ся на 
ньо го, і га дю кою, яка пов за ла не по да лік від ньо го. 

Уран ці Хлоп чик  Зір ка під няв ся, пос ні дав гір ки ми лі со ви ми 
яго да ми й пі шов лі сом, силь но пла чу чи. І в усіх, ко го зус трі чав, 
він за пи ту вав, чи не ба чи ли во ни ви пад ко во йо го ма тін ки.
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Він спи тав Кро та: 
— Ти живеш під зем лею. Ска жи ме ні, чи там моя ма ма?
І Кріт від по вів: 
— Ти ос лі пив ме не. Як я мо жу зна ти?
Він спи тав Ко ноп лян ку: 
— Ти мо жеш лі та ти над ви со ки ми де ре ва ми й ба чи ти весь світ. 

Ска жи ме ні, чи мо жеш ти по ба чи ти мою ма тір.
І Ко ноп лян ка від по ві ла: 
— Ти під рі зав мої кри ла за ра ди влас ної вті хи. Як я мо жу лі та ти?
То ді він ска зав ма лень кій Бі лоч ці, яка са мот ньо жи ла в ялині: 
— Де моя ма ти?
І Біл ка від по ві ла: 
— Ти вбив мою ма му. Ти шу ка єш свою, щоб її теж уби ти?
І Хлоп чик  Зір ка зап ла кав, і схи лив го ло ву, і про сив про ба чен-

ня в Бо жих ство рінь, і про дов жу вав до ла ти свій шлях че рез ліс, 
шу ка ю чи жеб рач ку. На тре тій день він вий шов на ін ший бік лі су й 
пі шов рів ни ною.

Ко ли хлопчик про хо див се ла ми, ді ти зну ща ли ся з ньо го та 
жбур  ля ли в ньо го ка мін ня, йо му не доз во ля ли на віть спа ти в ко -
рів ни ках, по бо ю ю чись, що він при не се цвіль на зер но — та ким 
він був огид ним, і то ді най ми ти гна ли йо го звід ти геть, і ні ко му не 
бу ло йо го шко да. Ні де Хлоп чик  Зір ка ні чо го не чув про жеб рач-
ку, яка бу ла йо го ма тір’ю, хо ча три ро ки ман дру вав сві том. Йо му 
часто зда ва ло ся, що ба чить її на до ро зі пе ред со бою. То ді він кли -
кав її та біг за нею, до ки гос трим ка мін ням на до ро гах не по ра нив 
но ги, і з ра н по ча ла со чи ти ся кров. Він не міг наз дог на ти її, але ті, 
хто жи в не по да лік від то го міс ця, де хлопчик її ба чив, за  пе ре чу-
ва ли, що ко ли  не будь ба чи ли ко гось схо жо го на неї, і смі я ли ся з 
йо го го ря.

Три ро ки він хо див сві том, і ніх то не по с та вив ся до нього доб ре й 
не по жа лів йо го. Це був та кий світ, який він ство рив у дні своєї 
великої гордості.

Од но го ве чо ра Хлоп чик  Зір ка пі дій шов до бра ми міс та, яке бу ло 
ото че не ве ли ки ми му ра ми й сто я ло на бе ре зі річ ки. Про те, не з ва-
жа ю чи на вто му та біль у но гах, він праг нув увій ти ту ди. Але вар то-
ві схрес ти ли свої але бар ди пе ред вхо дом і гру бо спи та ли йо го: 

— Що ти ро битимеш у міс ті? 
— Я шу каю свою ма тір, — від по вів він, — і мо лю вас доз во ли ти 

ме ні прой ти, бо, мож ли во, во на в цьо му міс ті.
Але вартові глу зу ва ли з ньо го, а один із них, пот ру сив ши чор-

ною бо ро дою, пос та вив свій щит і ви гук нув: 
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— Прав ду ка жу чи, твоя ма ти не зра діє, ко ли по ба чить те бе, 
бо ти огид ні ший за бо лот ну жа бу або га дю ку, що пов зає в дра го-
ви ні1. Іди со бі. Іди. Твоя ма ти жи ве не в цьо му міс ті.

Ін ший вар то вий, кот рий три мав у ру ці жов тий пра пор, ска зав 
йо му:

— Хто твоя ма тір, чо му ти її шу ка єш?
Він від по вів: 
— Моя ма ти — жеб рач ка, як і я, а я жор сто ко з нею по вів ся. 

Я про шу вас доз во ли ти ме ні прой ти, щоб во на ме не про ба чи ла.
Але вартові не доз во ли ли йо му прой ти.
І ко ли хлопчик від вер нув ся, пла чу чи, то ді до них пі дій шов 

чо ло вік, чий об ла ду нок був прик ра ше ний зо ло ти ми кві та ми й 
на шо ло мі кот ро го був кри ла тий лев, і став роз пи ту ва ти про 
хлоп ця. 

Во ни ска за ли: 
— Це жеб рак, син жеб рач ки, і ми йо го прог на ли.
— Не тре ба, — ви гук нув він, смі ю чись, — ми про да мо цю 

по т во ру як ра ба, йо го ці ною бу де ці на ча ші со лод ко го ви на.
І ста рий чо ло вік зі злим об лич чям, який про хо див не по да лік і 

чув роз мо ву, гук нув до них: 
— Я куп лю йо го за та ку ці ну. 
Він зап ла тив за Хлоп чи ка  Зір ку й по вів його в міс то.
Во ни ми ну ли ба га то ву лиць і діс та ли ся до ма лень ких две рей у 

сті ні за гра на то вим де ре вом. Ста рий до тор к нув   ся до две рей пер с -
нем з яш мою, і ті від чи ни ли ся. Во ни прой шли п’ять ма брон зо ви-
ми схід ця ми до са ду, де бу ло ба га то чор но го ма ку й зе ле них гли-
ня них гор щи ків. То ді ста рий вий няв зі сво го тюр ба на шов ко вий 
шарф, зав’язав ним очі Хлоп чи ку  Зір ці й повів пе ред со бою. А ко ли 
зняв з ньо го шарф, то хлоп чик по ба чив, що опи нив ся в тем ни ці, 
де світить ли ше один ліх тар.

Ста рий пос та вив пе ред ним та ріл ку із зап ліс ня ві лим хлі бом: 
— Їж!
Пос та вив со ло ну ва ту во ду в чаш ці й на ка зав: 
— Пий. 
А ко ли той по їв і по пив, ста рий вий шов, за чи нив ши за со бою 

две рі й зак ру тивши їх за ліз ним лан цю гом.
Нас туп но го дня ста рий, який нас прав ді був най май стер ні шим 

із чак лу нів Лі вії й нав чив ся цьо го мис тец тва в то го, хто жив бі ля 
Ні лу, прий шов до Хлоп чи ка  Зір ки й ска зав, на су пив ши бро ви: 
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— У лі сі, який не да ле ко бі ля во ріт цьо го міс та, є три золо тих 
мо не ти. Од на — з бі ло го, дру га — з жов то го, а тре тя — з чер во но го 
зо ло та. Сьо год ні ти при не сеш ме ні мо не ту з бі ло го зо ло та, а як що 
не при не сеш, то я від шма гаю те бе ба то га ми сто ра зів. Швид ко 
йди, а на за хо ді сон ця я че ка ти му те бе бі ля две рей са ду. При не си 
ме ні мо не ту з бі ло го зо ло та, а як що не ви ко на єш завдання, то то бі 
це так не ми неть ся, ти ж мій раб... 

Він зав’язав очі Хлоп чи ка  Зір ки шов ко вим шар фом і про вів 
йо го че рез бу ди нок і сад із ма ка ми, а по тім угору п’ять ма брон зо ви-
ми схід ця ми. Від чи нив ши ма лень кі две рі сво їм пер с нем, старий 
ви пус тив йо го на ву ли цю. 

Хлоп чикЗір ка вий шов за місь ку бра му й дій шов до лі су, про 
який го во рив йо му Чак лун. Спо чат ку ліс ви дав ся йо му ду же кра-
 си вим, зда ва ло ся, що там ба га то пта шок, які співають, і кві тів із 
со лод ким за па хом, і він ра діс но пі шов ту ди. Але ця кра са не при-
 нес ла йо му ра дос ті, бо де б хлоп чик не сту пав, гос трі ко люч ки та 
ши пи з’яв ля ли ся зпід зем лі й коло ли йо го, зла кро пи ва жа ли ла 
йо го, чор то по лох про ни зу вав йо го сво ї ми гос т ри ми ши па ми, мов 
кин джа ла ми, — йо му бу ло ду же бо ля че. Про те ні де він не міг 
знай ти мо не ту з бі ло го зо ло та, про яку го во рив Чак лун, хо ча шу- 
кав її з ран ку до по луд ня, і з по луд ня до за хо ду сон ця. Ко ли сон це 
по ча ло за хо ди ти, Хлоп чик  Зір ка зіб рав ся йти до до му, гір ко ри -
да ю чи, бо знав, що на ньо го че кає. Але ко ли дій шов уже до око ли ці 
лі су, то по чув із гу ща ви ни крик, на чеб то ко мусь бу ло бо ля че. 
За був ши про влас не го ре, він по біг на зад і по ба чив ма лень ко го 
Зай ця, що пот ра пив до мис лив ської пас тки.

Хлоп чи ко ві  Зір ці ста ло шко да Зай ця, і він звіль нив йо го, 
сказав ши: 

— Я сам раб, але те бе я мо жу ви пус ти ти на во лю. 
За єць від по вів йо му: 
— Ти ме не звіль нив. А що я дам то бі нав за єм? 
Хлоп чик  Зір ка ска зав: 
— Я шу каю мо не ту з бі ло го зо ло та, але ні де не мо жу її знай ти,  

як що я не при не су її мо є му ха зя ї но ві, він поб’є ме не.
— Хо ді мо зі мною, — ска зав За єць, — я при ве ду те бе до неї, бо 

знаю, де її за хо ва ли й для чо го.
Отож Хлоп чик  Зір ка пі шов за Зай цем. І — яка ра дість! У дуп лі 

ве ли ко го ду ба ле жа ла мо не та з бі ло го зо ло та, яку він шу кав. 
Хлопчик зра дів, пок лав мо не ту у свій га ма нець і ска зав Зай це ві: 

— За пос лу гу, яку я то бі зро бив, ти від пла тив ме ні сто ри цею, 
а за доб ро зап ла тив доб ром. 
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— Зов сім ні, — від по вів За єць, — я пос та вив ся до те бе так, як 
ти пос та вив ся до ме не. 

І він швид ко втік, а Хлоп чик  Зір ка пі шов до міс та.
Бі ля місь кої бра ми си дів про ка же ний. Йо го об лич чя пок ри вав 

кап тур із сі ро го по лот на, і ли ше че рез про рі зи сві ти ли ся очі, як 
чер во ні вуг лин ки. Ко ли він по ба чив, що йде Хлоп чикЗір ка, уда рив 
по де ре в’я ній мис ці й за ка ла тав у дзво ник, гука ю чи йо го: 

— Дай ме ні мо не ту, бо я пом ру з го  ло ду.  
— На жаль, — ви гук нув Хлоп чикЗір ка, — у ме не є тіль ки од на 

мо не та в га ман ці, і як що я не при не су її моєму ха зя ї но ві, він поб’є 
ме не, бо я йо го раб.

Але про ка же ний бла гав і вмов ляв йо го, до ки Хлоп чик  Зір ка не 
згля нув ся над ним і не дав йо му моне ту з бі ло го зо ло та.

Ко ли він прий шов до бу дин ку Чак лу на, той від чи нив йо му, за- 
п ро сив зай ти й ска зав: 

— У те бе є мо не та з бі ло го зо ло та? 
І Хлоп чик  Зір ка від по вів: 
— У ме не її не має. 
То ді Чак лун по бив йо го й пос та вив пе ред ним по рож ню та ріл ку й 

на ка зав: 
— Їж! 
Пос та вив по рож ню чаш ку: 
— Пий. 
І зно ву ки нув йо го до тем ни ці.
Нас туп но го дня Чак лун прий шов до ньо го й ска зав: 
— Як що ти сьо год ні не при не сеш ме ні мо не ту з жов то го зо ло та, 

я за ли шу те бе сво їм ра бом і від шма гаю трис та ра зів.
Хлоп чик  Зір ка зно ву пі шов до лі су й ці лий день шу кав мо не ту з 

жов то го зо ло та, але ні де не міг її знай ти. На за хо ді сон ця сів і по чав 
пла ка ти. У той час, як він пла кав, до ньо го прий шов ма лень кий 
За єць, яко го хлопчик уря ту вав із пас тки.

За єць ска зав йо му: 
— Чо го ти пла чеш? Що шу ка єш у лі сі?
Хлоп чик  Зір ка від по вів: 
— Я шу каю схо ва ну тут мо не ту з жов то го зо ло та, як що я її не 

знай ду, мій ха зя їн поб’є ме не й за ли шить сво їм рабом. 
— Іди за мною, — гук нув За єць і по біг че рез ліс, аж до ки вони 

не діс та лись озе ра. 
На дні то го озе ра ле жа ла мо не та з жов то го зо ло та. 
— Як ме ні то бі від дя чи ти? — ска зав Хлоп чик  Зір ка. — Це вже 

вдру ге ти до по міг ме ні. 
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— Не пот ріб но, ад же це ти пер ший ме не по жа лів, — ска зав 
За єць і швид ко втік.

А Хлоп чик  Зір ка взяв мо не ту з жов то го зо ло та, пок лав у свій 
га ма нець і пос пі шив до міс та. Але про ка же ний по ба чив, що він 
іде й ви біг йо му на зус тріч, став на ко лі на й ви гук нув: 

— Дай ме ні мо не ту, бо я пом ру з го ло ду. 
Хлоп чик  Зір ка ска зав йо му: 
— У ме не в га ман ці ли ше од на мо не та з жов то го зо ло та, якщо 

я не при не су її сво є му ха зя ї но ві, він поб’є ме не й за ли шить сво їм 
ра бом. 

Але про ка же ний про дов жу вав бла га ти йо го, то му Хлоп чикЗір-
ка згля нув ся над ним і від дав мо не ту з жов то го зо ло та.

Ко ли він прий шов до бу дин ку Чак лу на, той зно ву від чи нив 
йо му й за пи тав: 

— Чи є в те бе мо не та з жов то го зо ло та?
Хлоп чикЗір ка від по вів йо му: 
— У ме не її не має. 
То ді Чак лун зно ву по бив його, ки нув до тем ни ці й ска зав: 
— Як що завтра ти при не сеш ме ні мо не ту з чер во но го зо ло та, 

я від пу щу те бе, а як що ні — то вб’ю.
Уранці Хлоп чик  Зір ка пі шов до лі су й увесь день шу кав мо не-

ту з чер во но го зо ло та, але ні де не міг її знай ти. Уве че рі він сів і 
зап ла кав, і в той час до ньо го прий шов ма лень кий За єць. 

За єць ска зав йо му: 
— Мо не та з чер во но го зо ло та, яку ти шу ка єш, зна хо дить ся в 

пе че рі за де ре вом. То му не плач біль ше, а ра дій. 
— Як ме ні тобі віддячи ти? — ви гук нув Хлоп чик  Зір ка. — Уже 

втре тє ти ме ні до по ма га єш. 
— Ні, це ти пер ший ме не по жа лів, — ска зав За єць і швид ко втік.
Хлоп чик  Зір ка зай шов до пе че ри й у її най даль шо му кут ку  

знай шов мо не ту з чер во но го зо ло та. Він пок лав її в га ма нець і по - 
с пі шив до міс та. Про ка же ний, по ба чив ши його, став по се ред 
до ро ги й гук нув до ньо го: 

— Дай ме ні чер во ну мо не ту, бо я пом ру! 
Хлоп чик  Зір ка згля нув ся над ним зно ву й дав йо му мо не ту з 

чер во но го зо ло та, ска зав ши: 
— То бі во на пот ріб на біль ше, аніж ме ні. 
Але на сер ці в ньо го бу ло тяж ко, бо він знав, яка ли ха до ля 

че ка ла на ньо го.
Однак ко ли він про хо див че рез місь ку бра му, вар та шаноб ли во 

вкло ни ла ся йо му, ка жу чи: 

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ112



— Який кра си вий наш во ло дар! 
На товп меш кан ців ішов за ним і 

гу кав: 
— Без сум ні ву, у сві ті не має врод ли ві-

шого за тебе!
 Хлоп чик  Зір ка подумав: «Во ни глу зу-

ють з ме не та з мо го горя». 
Зібралося ба га то лю дей. На реш ті він 

опи  нив ся на ве ли чез ній пло щі, де був 
па лац Ко ро ля.

Во ро та па ла цу від чинили ся, і свя-
щеннос лу жи те лі, і ви со ко по са дов ці міс та 
по біг ли йо му назус тріч. Во ни схи ля ли 
пе ред ним го ло ви й ка за ли: 

— Ти наш по ве ли тель, яко го ми че ка-
ли, і син на шо го Ко ро ля.

Хлоп чик  Зір ка від по вів їм: 
— Я — не син Ко ро ля, а ди ти на бід ної жеб рач ки. І як ви може те 

ка за ти, що я кра си вий, ад же я знаю, що на ме не страш но гля ну ти?
То ді той, чий об ла ду нок був прик ра ше ний зо ло ти ми кві та ми й 

на чи йо му шо ло мі був кри ла тий лев, вис та вив упе ред щит і гук нув: 
— Як мо же мій во ло дар ка за ти, що він нек ра си вий?
Хлоп чик  Зір ка по ди вив ся ту ди. Йо го об лич чя бу ло та ким, як і 

ра ні ше. Йо го кра са по вер ну ла ся до ньо го, він по ба чив у сво їх очах 
щось, чо го там ра ні ше не бу ло.

Свя щен нос лу жи те лі й ви со ко по са дов ці ста ли на ко лі на й ска за-
ли йо му: 

— Ду же дав но бу ло та ке про роц тво, що в цей день прий де той, 
хто бу де ке ру ва ти на ми. То му хай наш во ло дар візь ме цю ко ро ну та 
скі петр1 і бу де над на ми спра вед ли вим і ми ло сер дним Ко ро лем.

Але він ска зав їм: 
— Я не гід ний цьо го, бо я зрік ся ма те рі, яка на ро ди ла ме не, 

і не зу пи ню ся, до по ки не знай ду її й не поп ро шу в неї про ба чен ня. 
То му дай те ме ні до ро гу, бо я зно ву ман дру ва ти му сві том і не змо-
жу зат ри ма ти ся тут, хоч ви й при нес ли ме ні ко ро ну й скі петр. 

І ко ли він го во рив, то від вер нув ся від них до ву ли ці, що ве ла до 
місь кої бра ми. Се ред на тов пу, який обс ту пи ли сол да ти, хлоп чик 
по ба чив жеб рач ку, кот ра й бу ла йо го ма тір’ю, а бі ля неї сто яв про-
ка же ний, який си дів на до ро зі.

ОСКАР УАЙЛЬД

1 Скіпетр — па ли ця, оз доб ле на до ро го цін ним ка мін ням і різь блен ням, що є 
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Ви гук ра дос ті зір вав ся з йо го губ. Він 
по біг і, став ши на ко лі на, по ці лу вав ра ни 
на но гах сво єї ма те рі й ок ро пив їх сльо за-
ми. Хлопчик схи лив го ло ву і, ри да ю чи 
так, що мог ло ро зір ва ти ся сер це, ска зав їй: 

— Ма мо, я від рік ся від те бе в го ди ну 
мо єї гор дос ті. Прий ми ме не в го ди ну 
мо єї сми рен нос ті. Ма мо, я дав то бі не на-
висть. Дай же ме ні лю бов. Ма мо, я від-
штов хнув те бе. Прий ми своє ди тя за раз.

І він прос тяг нув ру ки, схи лив ся й обій-
няв бо сі но ги про ка же но го, ска завши 
йо му: 

— Я три чі пожалів тебе, поп ро си мою 
ма тір за го во ри ти до ме не один раз. 

Але про ка же ний не від по вів йо му ані 
сло ва.

І хлоп чик зно ву за ри дав і ска зав: 
— Ма мо, мої страж дан ня біль ші, ніж я мо жу вит ри ма ти. Прости 

ме не, і я по вер ну ся на зад до лі су. 
Жеб рач ка пок ла ла ру ку на йо го го ло ву й ска за ла: 
— Ус тань. 
І про ка же ний пок лав ру ку на йо го го ло ву й ска зав:
— Ус тань.
Хлоп чик під няв ся й по ди вив ся на них — во ни бу ли Ко ро лем і 

Ко ро ле вою.
Ко ро ле ва ска за ла йо му: 
— Це твій бать ко, яко му ти до по ма гав.
Ко роль ска зав йо му: 
— Це твоя ма ти, чиї но ги ти об мив сво ї ми слізь ми. 
Во ни об ня ли й по ці лу ва ли йо го, при ве ли в па лац, приб ра ли в 

чис тий одяг, одяг ли ко ро ну на го ло ву, а в ру ку да ли скі петр, і він 
став во ло да рем усьо го міс та над річ кою. Він ке ру вав спра вед ли во й 
ми ло сер дно, зло  го Чак  лу на виг нав, Дро вору бо ві та йо го дру жи ні 
пос лав бага то по да рун ків, а їх ніх ді тей усіля ко вша нову вав. Він 
не тер пів, ко ли хтось гру бо ста вив ся до зві рів чи пта хів, нав чав 
лю бо ві, доб ро ті й ми ло сер дю, бід ним да вав хліб та одяг, і всю ди 
то ді па ну ва ли мир і дос та ток.

Але пра вив він не дов го, бо над то ве ли ки ми бу ли йо го страж дан ня, 
і че рез три ро ки він по мер. А той, хто прий шов піс ля ньо го, пра вив 
жор сто ко.

(Пе рек лад Марини Зу єн ко)

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Н. Гольц.  Ілюстрація  
до казки О. Уайльда  
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Коментарі

У каз ці не од но ра зо во зга ду єть ся квіт ка, 
з якою по рів ню єть ся го лов ний ге рой тво ру, — 
нар цис (зо ло тий і бі лий). Хлоп чикЗір ка 
лю бив ди ви ти ся у своє ві доб ра жен ня у во ді й 
дов го ми лу вав ся ним. Ви яв ля єть ся, що це 
по рів нян ня хлоп чи ка з нар ци сом з’яви ло ся 
не тіль ки че рез при род ну кра су ці єї квіт ки. 
Во но пов’яза но з дав ні ми пе ре ка за ми, згід но 
з яки ми ко лись один юнак, на ім’я Нар цис, 
був за ко ха ний у свою вро ду, лю бив тільки 
себе. За це бо ги по ка ра ли йо го й пе рет во ри ли 
на квіт ку нар цис, що ста ла сим во лом хо лод-
ної та без душ ної кра си. У пе ре нос но му зна-
чен ні нар цис — са мо за ко ха на, его їс тич на, 
бай ду жа до ін ших лю ди на (звід си нар ци-
сизм — са мо за ко ха ність, его їзм). Іс то рія про 
нар ци са є до сить по ши ре ною в єв ро пей сько му мис тец тві та лі те ра ту рі. 
О. Уайльд ви ко рис тав її, щоб уви раз ни ти ха рак тер сво го ге роя.

Роботазтекстом

1. Знай діть у тек сті епі зо ди, де з’яв ля єть ся сло восполучення черс тве 
(твер де) сер це (англ. hard he art). Яких пер со на жів во но сто су-
єть ся? 

2. Хто з пер со на жів від зна ча єть ся «м’якіс тю» сер ця? Які вчин ки 
свід чать про це? 

3. Роз ка жіть про вчин ки ге роя (до зус трі чі з ма тір’ю) і вис ло вте 
своє став лен ня до них. 

4. Яки ми сло ва ми звер та ли ся наз ва ні бать ки та свя ще ник до Хлоп -
чи ка  Зір ки? 

5. Чи пос лу хав ся ге рой наз ва них бать ків та свя ще ни ка? Як ви ду- 
має те, про яку ри су йо го ха рак те ру це свід чить? 

6. Як Хлоп чик  Зір ка впли вав на сво їх то ва ри шів? Чи не «зат вер ді-
ли» їх ні сер ця? До ве діть свою дум ку ци та та ми з тек сту. 

7. Чо му змі ни ла ся зов ніш ність Хлоп чи ка  Зір ки? Знай діть у тек сті 
епі зод, ко ли це від бу ва єть ся. Опи шіть його виг ляд. 

8. Роз ка жіть про те, хто та як пос та вив ся до Хлоп чи каЗір ки, який 
дуже змі нив ся. Поясніть.

9. Знай діть у тек сті епі зод ус ві дом лен ня ге ро єм сво го грі ха. Ви раз но 
про чи тай те цей ури вок. Яке важ ли ве рі шен ня прий няв Хлоп чик 
Зір ка?

10.   Чо му Хлоп чикЗір ка не ви ко нав пов ніс тю зав дан ня Чак лу на? 

ОСКАР УАЙЛЬД

Ка ра вад жо. Нар цис. 1596 р.
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11.   У який мо мент вро да зно ву по вер ну ла ся до Хлоп чи ка  Зір ки?  
   Роз  ка жіть про це пе рет во рен ня. 

 12.   У який мо мент каз ки зга ду єть ся гра на то ве де ре во (англ. po megrana te   
      tree)? Як, на ва шу дум ку, це пов’яза но із за ду мом усі єї збірки       
        «Гра на то вий бу ди но чок»?

Виз нач те тра ди ції на род ної каз ки у тво рі О. Уай льда. За пов ніть (ус
но або пись мо во) у зошиті від по від ну таб ли цю.
Знай діть оз на ки, які від різ ня ють лі те ра тур ну каз ку О. Уай льда 
від на род ної. За пов ніть (ус но або пись мо во) у зошиті від по від ну 
таб ли цю. 

Дляобговорення

У яких зна чен нях ви ко рис тано сло во зір ка у тво рі? По яс ніть йо го 
наз ву. 

Про чи тай те опис зи мо вої при ро ди в ори гі на лі (як що ви во ло ді є те 
анг лій ською) і в різ них пе рек ла дах. Знай діть від мін нос ті в пе рек ла-
дах. По яс ніть їх. Хто з пе рек ла да чів, на ва шу дум ку, най більш точ-
но від тво рив текст ори гі на лу? 

On ce upon a ti me two po or Wo od cut ters we re ma king the ir way 
ho me thro ugh a gre at pi ne  fo rest. It was win ter, and a night of bit ter 
cold. The snow lay thick upon the gro und, and upon the bran ches of the 
tre es: the frost kept snap ping the lit tle twigs on eit her si de of them, as 
they pas sed: and when they ca me to the Mo un ta in  Tor rent she was 
han ging mo ti on less in air, for the Ice  King had kis sed her.

Якось двоє бід них Лі со ру бів повер та ли ся до до му, про ди ра ю-
чись че рез ве ли кий сос но вий ліс. Бу ла зи мо ва ніч, сто яв пе ку чий 
мо роз. Сніг тов стою ков дрою пок ри вав зем лю й гіл ля де рев, і, ко ли 
Лі со ру би про ди ра ли ся крізь ха щі, нав кру ги, пот ріс ку ю чи, ла ма лися 
пе ре мер злі га луз ки, а ко ли во ни пі дій шли до Гір сько го Водос па ду, 
то по ба чи ли, що він не ру хо мо за вис, бо йо го по ці лу ва ла Кри жа на 
Ко ро ле ва.

(Пе рек лад Іль ка Ко рун ця)

Якось двоє бід них Лі со ру бів про би ра ли ся крізь ве ли кий со сно-
вий ліс. Сто я ла зи ма, і ніч бу ла нав ди во ви жу хо лод ною. Сніг гус-
то вкри вав зем лю та гіл ки де рев: то нень ке га луз зя трі щало від 
мо ро зу оба біч до ро ги, якою йшли Лі со ру би. Гір ський Во дос пад 
не ру хо мо зас тиг у по віт рі, бо Ца ри ця Кри га по ці лу вала йо го.

(Пе рек лад Те тя ни Нек ряч)

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
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Дав ним  дав но два бід ні Дро во ру би прок ла да ли со бі шлях до до-
му че рез ве ли кий сос но вий ліс. Сто я ла зи мо ва мо роз на ніч. Зем ля 
та де ре ва бу ли за ме те ні сні гом, ма лень кі гі лоч ки по тріс ку ва ли від 
мо ро зу, ко ли Дро во ру би про хо ди ли повз них. І ось во ни дій шли до 
гір ської річ ки, яка не ру хо мо за вис ла в по віт рі во дос па дом, бо її 
по ці лу вав Льо дя ний Ко роль.

(Пе рек лад Ма ри ни Зу єн ко)

Творчезавдання

1. На пи шіть твір  роз дум на те му «Що та ке справ жня кра са (за каз-
кою О. Уай льда “Хлоп чик  Зір ка”)?» (7–9 ре чень). 

2. Роз крий те (ус но) зна чен ня од но го з ав тор ських вис ловлювань. 

Кра са обер ну ла ся злом для ньо го.
Хі ба в бу дин ку, де є черс тве сер це, не має хо лод но го віт ру?
Це був та кий світ, який він сам со бі ство рив у дні сво єї ве ли кої 

гор дос ті.

За каз кою О. Уай льда зня то ху дож ні філь ми: «Зо ря ний хлоп чик» 
(СРСР, реж. О. Ду до ров, Е. Зіль бер штейн, 1958 р.), «Каз ка про зо ря но го 
хлоп чи ка« (СРСР, реж. Л. Не ча єв, 1983 р.). Цей твір час то від тво рю-
ють у су час но му те ат рі та муль тип лі ка ції. 

• Роз ка жіть про ек ра ні за цію чи те ат раль ну вис та ву за йо го мо ти ва ми. 
Про по ну є мо вам та кож роз ди ви ти ся ілюс тра ції Н. Гольц до каз ки. 

• Чи вда ло ся ху дож ни ці від тво ри ти ос нов ний нас трій епі зо дів тво ру? 
Виз на чте, за до по мо гою яких за со бів цьо го до ся гає мисткиня.

Перевіртесебе

1. Виз нач те ос нов ні проб ле ми каз ки О. Уай льда «Хлоп чик  Зір ка».
2. До ве діть прик ла да ми на яв ність у тво рі тра ди цій на род ної каз ки.
3. Що но во го з’яви ло ся у тво рі «Хлоп чик  Зір ка» по рів ня но з на род-

ною каз кою?
4. Роз ка жіть про ду хов ні пе рет во рен ня го лов но го ге роя каз ки О. Уай-

льда. 
5. Які цін нос ті (мо раль ні, сі мей ні, хрис ти ян ські) ут вер джу ють ся в 

каз ці?
6. Придумайте сюжет казки про Хлопчика-Зірку в наші дні. Під- 

готуйте розповідь. 
7. Намалюйте улюблений епізод твору. Доберіть до нього цитату з 

тексту.

ОСКАР УАЙЛЬД
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КОМ ПЕ ТЕН ТНОС ТІ — СХО ДИН КИ  ДО  СУ ЧАС НО ГО СВІ ТУ

ВСТУП. КАЗ КИ НА РО ДІВ СВІ ТУ

Пред мет ні ком пе тен тнос ті

Знан ня
Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1.  За вер ште япон ське прис лів’я Со кіл ша нує свої кри ла…
 А  як со ро ка на ти ну.
 Б  а лю ди на — ім’я.

В  та гос трий дзьо бик.
Г  а жа ба й со бі ла пу під став ляє.

2. Ав то ром ка зок «Со ло вей», «Ди кі ле бе ді», «Сні го ва ко ро ле ва» є
 А  Г. К. Ан дер сен
 Б  О. Уайльд

 В  Я. та В. Ґрімм
 Г  О. Пуш кін

 
3. Іс сум бо сі та Мо мо та ро є ге ро я ми на род ної каз ки 
 А  ні мець кої 
 Б  ін дій ської 

 В  ки тай ської 
 Г  япон ської 

4.  На род на каз ка, яка нав чає до ві ря ти не зов ніш ньо му виг ля ду, а сут-
нос ті, це 

 А  «Каз ка про ри бал ку та риб ку»
 Б  «Бре мен ські му зи кан ти»
 В  «Фар бо ва ний ша кал»
 Г  «Хлоп чик Зір ка»

5. У лі те ра тур ній каз ці не має 
 А  ко лек тив но го ав то ра
 Б  на род них тра ди цій 
 В  уск лад не ної сис те ми по дій
 Г  роз ло гих опи сів 

6. Сло ва У каз ці мож на ска за ти про склад не прос ти ми сло ва ми, 
про те, що важ ли во для всіх на ле жать 

 А  О. Уай льду
 Б  О. Пуш кі ну
 В  Я. і В. Ґрімм
 Г  Г. К. Ан дер се ну

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
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Ді яль ність

7. Ус та но віть від по від ність.

              Жанр      Виз на чен ня

 1  прис лів’я
 2  каз ка
 3  за гад ка
 4  піс ня

8. Ус та но віть від по від ність. 

            Наз ва збір ки         Казка

 1  «Гра на то вий 
      бу ди но чок»
 2  «Каз ки для ді тей 
       і ро ди ни»
 3  «Ти ся ча і од на ніч»
 4  «Пан ча тан тра»     
 

9. Ус та но віть від по від ність. 

              Наз ва тво ру    Ури вок

 1  «Па ні Ме те ли ця»
 2  «Фар бо ва ний 
      ша кал»
 3  «Хлоп чик Зір ка»
 4   «Пен злик Ма ля на»

 

 Компетентності — сходинки до сучасного світу 

А жанр, у яко му пред мет або яви ще наз ва ні 
не пря мо, а опо се ред ко ва но, че рез ін ші 
пред ме ти та яви ща

Б влуч ний вис лів, за вер ше не суд жен ня по- 
в чаль но го зміс ту

В твір, приз на че ний для спі ву
Г роз по відь про ви га да ні при го ди та яви ща, 

які сприй ма ють ся як ре аль ні
Д жанр, що міс тить оцін ку, на тяк, вис но вок, 

але не є за кін че ною дум кою чи суд жен ням

А «Син дбад мо реп ла вець»
Б «Фар бо ва ний ша кал»
В «Хлоп чик Зір ка»
Г «Бре мен ські му зи кан ти»
Д «Каз ка про ри бал ку та 
 риб ку»

А А той, хто прий шов піс ля ньо го, 
пра вив жор сто ко. 

Б І справ ді, смо ла так при лип ла 
до ле да щи ці, що не від ми ла ся, 
скіль ки во на жи ла на сві ті.

В Зви чай но, і цьо го ра зу я не за був 
по дя ку ва ти Бо го ві й роз да ти 
ми лос ти ню вбо гим. 

Г Ім пе ра тор і вся йо го родина 
піш ли на дно.

Д …На ма гав ся, бу ло, втек ти, але 
йо го наз дог на ли й роз дер ли на 
дріб ні шмат ки.
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Цін нос ті

10. На пи шіть влас не вис лов лен ня на те му «Чо го нас нав ча ють каз ки?».

Клю чо ві ком пе тен тнос ті

Лю би мо ук ра їн ську

11. До бе ріть до при ка зок різ них на ро дів (2 за ви бо ром) ук ра їн ські 
при каз ки від по від ни ки. По яс ніть їх нє зна чен ня. 

Ди тя, що обпек ло ся, вог ню бо їть ся (англ.).
Справ жній друг піз на єть ся в скрут ні ча си (азерб.).
Ку ди кінь з ко пи том, ту ди й рак із клеш нею (рос.).
Де не має пра ці, там са ку ра не цві те (яп.).

Мис ли мо ло гіч но 

12.  За пов ніть таб ли цю в зошиті.

Кра ї на Каз ка Ге рої Мо раль

Ін дія

Ки тай

Япо нія

Араб ські кра ї ни

Еко ло гія та здо ров’я 

13.  Роз крий те зна чен ня опи сів при ро ди в каз ках, аналізуючи про-
читані ва ми тво ри О. Пуш кі на.

В інформаційному світі

14. Підготуйте в зошиті схему сайта «Народна казка» або «Літе-
ратурна казка». Яку інформацію ви б розмістили на своєму сайті? 
Напишіть.

Розділ І. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
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ДЖОН КІТС

1795–1821

Най ви ща ме та по е зії по ля гає в то му, 
щоб бу ти дру гом і на ди ха ти на пре к рас не 
дум ки й по чут тя.

Джон Кітс

Сто рін ки жит тя та твор чос ті

У Лон до ні є ти хі ку точ ки, про які зна ють ли ше 
справ жні анг лій ці. Ці міс ця пов’яза ні з жит тям 
і твор чіс тю мит ців. У пів ніч ній час ти ні Лон до на 
зна хо дить ся Бу ди нок  му зей видатного ан г лій - 
сько го по е та Джо на Кіт са. Тут усе за ли ши ло-
ся май  же так, як бу ло за жит тя мит ця: кар ти ни, 
книж ки, ру копи  си… Сю ди при хо дять ті, для ко- 
го по е зія є не прос то дру ко ва ни ми ряд ка ми в 
книж  ці, а жи виль ним дже ре лом для сер ця. Як і 
200 ро ків то му, ни ні в бу дин ку Дж. Кіт са йо го 
ша ну валь ни ки чи та ють вір ші, слу ха ють му зи ку, го во рять про 
кра су й люд ські почут тя, які мо же увіч ни ти тіль ки мис тец тво. 

Дж. Кітс прий шов у лі те ра ту ру на по чат ку XIX ст., ко ли тех ніч-
ний прог рес уже не мож на бу ло спи ни ти, сус пільс тво стрім ко роз-
ви ва ло ся, а міс та зрос та ли завдяки но вим ви роб ництвам. Гро ші, 
при бут ки, кар’єра над то ці ка ви ли його су час ни ків, а він по над усе 
ці ну вав світ при ро ди та кра си, ви яв ля ю чи різ но ма ніт тя їхніх форм 
у по е тич но му сло ві. Як пи сав йо го близь кий друг, ху дож ник Джо-
зеф Се верн, «Кітс про тис та вив бру таль ній та праг ма тич ній су час-
нос ті, що на би ра ла за ліз них обер тів, чис те, як криш таль, сло во». 
Це «кри ш та ле ве» сло во по е та ти хим дзво ном дій шло з гли би ни 
ві ків і до нас.

ДЖОН КІТС

ПРИ РО ДА І ЛЮ ДИ НА

Розділ 
II
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Джон Кітс на ро див ся 31 жов тня 
1795 р. в м. Лон до ні (Англія) у сім’ї 
ко ню ха, який зго дом став гос по да рем 
ве ли ко го кін но го дво ру. Йо го бать ко 
ра но по мер, то му Джо но ві до ве ло ся 
са мо му про кла да ти шлях у жит ті. 

Нез ва жа ю чи на скрут не фі нан со ве 
ста но ви ще й хво роб ли вість, Дж. Кітс 
по чи  нає пи са ти по е тич ні тво ри й дру -
ку ва ти свої вір ші. У 1817 р. бу ло опуб-
лі ко ва но пер шу збір ку йо го поезій, 
по тім ще де кіль ка де сят ків тво рів 
(май же 100). Про те хво ро ба пос тій но 
пе рес лі ду ва ла йо го. 1820 р. по ет зму-
ше ний був, за ре ко мен да ці єю лі ка рів, 
за ли ши ти хо лод ний і ту ман ний Лон-
дон, щоб прой ти лі ку ван ня в Іта лії. 

Йо го друг, ху дож ник Джо зеф Се верн, по ї хав ра зом із ним у Не а-
поль, а по тім — у Рим. Але ця єди на ве ли ка по до рож по е та не 
да ла йо му ані роз ра ди, ані оду жан ня. Він по мер 23 лю то го 1821 р. 
у двад ця тип’яти річно му ві ці в м. Ри мі (Італія). На над гроб ку 
Дж. Кіт са ви кар бо ва но ряд ки, які він про дик ту вав сво є му дру-
го ві: «Тут по хо ва ний той, чиє ім’я на пи са не во дою…» Чо му са ме 
во дою? Напев но, то му, що во да вті лю ва ла для ньо го віч ний рух 
при ро ди, яка ні ко ли не пов то рює сво їх форм, пос тій но змі ню-
єть ся й вра жає сво ї ми змі на ми… 

Дж. Кітс був тим, хто не лише слу хав, а дос лу хав ся до ти хо го 
пли ну во ди, ше лес ту трав і кві тів, усіх зву ків при ро ди. Він не прос то 
ди вив ся, а вдив ляв ся в ті нев ло ви мі змі ни, що пов сяк час від бу ва-
ють ся в при род но му сві ті. Митець став нат хнен ним спів цем ве ли-
кої, не пов тор ної та різ но бар вної кар ти ни при ро ди. Він був по е том 
у най ви що му сенсі цьо го сло ва й від крив сво їм су час ни кам но ве 
ба чен ня кра си в бу ден но му, прос то му, зви чай но му сві ті. Йо го ім’я 
став лять по руч з іме на ми ін ших видатних анг лій ських по е тів — 
Дж. Бай ро на й П. Б. Шел лі. Хо ча жит тя Дж. Кіт са бу ло ко рот ким, 
а на пи сав він не так ба га то по е тич них тво рів, як во ни, але й то го, 
що по ет зро бив у лі те ра ту рі, вис та чи ло, щоб ним за хоп лю вав ся 
О. Пуш кін і щоб Дж. Бай рон ска зав про ньо го: «…він справ ді обі цяв 
де що ве ли ке». До цьо го мож на тіль ки до да ти, що Дж. Кітс не тіль-
ки «обі цяв», а й ви ко нав «обі ця не». У йо го по е тич них тво рах ми 
ба чи мо кра су віч но жи вої при ро ди й чу є мо, як во на роз мов ляє з 
на ми різ ними го ло сами…

Розділ ІІ. ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Дж. Северн. Портрет Джона 
Кітса. 1821–1823 рр.
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Вірш — по нят тя, яке ви ко рис то ву єть ся в де кіль кох зна чен нях: 
1) ря док вір шо ва но го тво ру, що ха рак те ри зу єть ся рит мі ко  ін-

то на цій ною за вер ше ніс тю, яка спри чи няє обов’яз ко ве ві док рем лен-
ня від ін шо го ряд ка кін це вою па у зою; 

2) ці ліс ний текст — вір шо ва ний твір; 
3) ан то нім до по нят тя «про за», си но нім до по нят тя «по е зія» 

(хо ча сло во по е зія мо же вжи ва ти ся й у шир шо му зна чен ні — як су - 
куп ність вір шо ва них тво рів, особ ли вість ху дож ньо го мов лен ня). 

Най час ті ше по нят тя «вірш» ужи ва єть ся в дру го му зна чен ні — 
як ці ліс ний текст.

Ха рак тер ні оз на ки вірша:

  • ви ра жен ня люд ських по чут тів, нас тро їв, ду мок;
  • не ве ли кий або се ред ній об сяг;
  • єд ність і не по діль ність зміс ту (не мож ли во сприй ня ти будья ку 

час ти ну вір ша без ура ху ван ня ці ло го); 
  • особ ли ва ор га ні за ція (ряд ків, па уз то що);
  • ритм (рівномірне чергування впорядкованих звукових, мов-

них, зображальних елементів). 
Які б кар ти ни не бу ли зоб ра же ні у вір ші, во ни зав жди спря мова-

ні на ви ра жен ня люд сько го «Я», ма ють яск ра ве емо цій не за бар в-
лен ня. Нав ко лиш ній світ у вір ші пос тає крізь приз му люд сько го 
«Я» як йо го гли бо ке пе ре жи ван ня, то му по дії у вір ші — не стіль ки 
ві доб ра жен ня зов ніш ніх змін, скіль ки по ру хів у гли би ні осо бис-
тос ті, її ду мок і по чут тів. 

Пейзаж — опис при ро ди будь  я ко го не зам кне но го прос то ру зов-
ніш ньо го сві ту; ви ди пей за жу різ но ма ніт ні за зміс том (лі со ві, сте по ві, 
мор ські, місь кі то що) і приз на чен ням у тво рі (уті лен ня по чут тів, 
ду мок, нас тро їв; роз крит тя об ра зу; ви ра жен ня по зи ції ав то ра то що). 

Літератураімистецтво

Пей заж мо же бу ти об’єк том зоб ра жен ня в різ них ви -
дах мис тец тва: у лі те ра ту рі, жи во пи сі, му зи ці, кіно. 
Ко жен із мит ців оби рає влас ні за со би для від тво  рен ня 
пей за жу: сло вес ні, ко льо ри й від тін ки, су го  лос ся зву ків. 
Ко ли ми спо с те рі га є мо пей заж у ми с тец тві, пот ріб но на -
лаш ту ва ти свою твор  чу уя ву, дум ку й по чут тя на сприй-
нят тя кар ти ни при ро ди. Що ві доб ра жає зма льо ва на 
кар ти на? Яким є цей пей  заж — спо кій ним чи рух ли-
вим, лі со вим чи сте по вим, мор ським чи гір ським? Які 
від чут тя, емо ції, на с трої він вик ли кає? Як ми тець до ся-
гає то го чи ін шо го вра жен ня? 

ДЖОН КІТС

Дж. Констебл. 
Буди нок у 

Корнфілді. 1817 р.
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 ПРО КО НИ КА ТА ЦВІР КУ НА

Іс то рія на пи сан ня

Дж. Кітс був за ко ха ний у при ро ду, яка пос тає в йо го вір шах у 
різ них про я вах. Кар ти ни при ро ди у тво рах по е та зоб ра же ні спо кій-
ни ми й прек рас  ни ми, спов не ні різ них зву ків і барв. Вірш був ство-
ре ний у 1817 р. в ре зуль та ті твор чо го зма ган ня по е тів Дж. Кіт са та 
Л. Ген та в опи сі пей за жу. 

По е зія зем лі не вмре ні ко ли,
Опів дні, як мов чать се ред гі лок
Пта хи в гаю, нев том ний го ло сок
Об ни зує по ко си й час то ко ли.
Це ко ник, він пой має го ри й до ли,
На стер нях дов гий ве ду чи та нок,
А сто мить ся — сти хає на ча сок
У за тін ку стеб ла або сто до ли.
По е зія зем лі не оні міє:
Ко ли зи ма в мов чан ня кри жа не
По ля за ко вує, цвір кун у ха ті
За во дить піс ню, що в теп лі міц ніє,
На га ду ю чи всім, хто зад рім не,
Спів ко ни ка в тра ві на сі но жа ті.

      (Пе рек лад Ва си ля Ми си ка) 

             On the Grasshopper and Cricket

The po etry of earth is ne ver de ad: 
When all the birds are fa int with the hot sun, 
And hi de in co o ling tre es, a vo i ce will run 
From hed ge to hed ge abo ut the new  mown me ad; 
That is the Gras shop per’s — he ta kes the le ad 
In sum mer lu xury, — he has ne ver do ne 
With his de lights; for when ti red out with fun 
He rests at ea se be ne ath so me ple a sant we ed. 
The po etry of earth is ce a sing ne ver: 
On a lo ne win ter eve ning, when the frost 
Has wro ught a si len ce, from the sto ve the re shrills 
The Cric ket’s song, in warmth inc re a sing ever, 
And se ems to one in drow si ness half lost, 
The Gras shop per’s among so me grassy hills. 

Розділ ІІ. ПРИРОДА І ЛЮДИНА
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Роботазтекстом

1. Про що йдеть ся в цьо му вір ші?
2. Наз віть по ри ро ку, зоб ра же ні у тво рі. До ве діть це ци та та ми з тек сту.
3. Які кар ти ни пос та ва ли пе ред ва ми в про це сі чи тан ня тво ру?
4. Які пе ре жи ван ня, дум ки й по чут тя вті ле но в пей заж них за ма льов-

ках Дж. Кіт са? 
5. Чиї го ло си про ни зу ють кар ти ни при ро ди, ство ре ні по е том?
6. Як ви ду ма є те, чо му са ме цих «пер со на жів» об рав пись мен ник для 

сво їх пей за жів?
7. Які нас трої вик ли ка ли у вас кар ти ни при ро ди, зма льо ва ні 

Дж. Кіт  сом у вір ші? До яких роз ду мів во ни вас спо ну ка ли?

Красаслова

У вір ші «Про ко ни ка та цвір ку на» пе ред чи та чем роз гор та єть ся кра са 
при  ро ди у зви чай них її про я вах. Вірш умов но мож на по ді ли ти на дві час ти-
ни за зміс том (від по від но до по ри ро ку) — лі то та зи ма. Чи та ю чи ряд ки пер-
шої час ти ни, ми при га ду є мо яск ра вий літ ній день, ко ли всі пта хи сти ха ють 
і слаб ша ють від спе кот но го сон ця. Ні чо го не чу ти нав кру ги, і тіль ки спів 
ко ни ка лунає в по віт рі над лу ка ми, усі єю зем лею. Ма лень кий ко ник, що 
стрибає та ве се литься, стає вті лен ням ру ху са мої при ро ди, яка ні ко ли не 
зав ми рає. І в цьо му жи во му про я ві при ро ди ми тець уба чає віч ну кра су. По ет 
сло вом ма лює ху дож ню кар ти ну, котру мож на не тіль ки по ба чи ти за до по-
мо гою уя ви, але яка та кож зву чить, а ще во на напов не на за па хом тра ви. 
Кар ти на на ві ює від чут тя спо кою та гар мо нії. 

У дру гій час ти ні вір ша при ро да пос тає вже в зи мо во му вбран ні. Тут 
та кож усе за мов кає, але це мов чан ня ін ше, не та ке, як літ ньо го дня. Мо роз 
ство рив цю ти шу. Усе зав ми рає зи мо вим мо роз ним ве чо ром, але й ці єї по ри 
ро ку при ро да жи ве, во на має свої го ло си. Зза пе чі лу нає про низ ли вий спів цвір-
ку на, і той, хто чує йо го, зга дує літ ній день і ко ни ка, що схо вав ся се ред 
трав’яних па гор бів. 

•  А те пер по мір куй те та знай діть у кож ній час ти ні ряд ки, у яких ви ра же-
но го лов ну дум ку тво ру. Чо му ці ряд ки, у яких уті ле но один і той са мий 
зміст, від різ ня ють ся між со бою кін ців кою? Про ко го йдеть ся в пе ре дос тан-
ньо му ряд ку вір ша? Чи мож на ска за ти, що цей «не ві до мий» та кож май стер-
но впи са ний по е том у за галь ну кар ти ну при ро ди?

1. Ви раз но про чи тай те анг лій ською мо вою вірш Дж. Кіт са. За до по-
мо гою слов ни ка й під ке рів ниц твом сво го вчи те ля з іно зем ної 
мо ви пе рек ладіть йо го дос лів но. 

2. Як зву чить в ори гі на лі сло вос по лу чен ня по е зія зем лі, яке ви ко-
рис тав В. Ми сик у сво є му пе рек ла ді? 

3. Знай діть у тек сті ори гі на лу ан ти те зи. 

ДЖОН КІТС
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4. Як ав тор опи сує літ ній день? Знай діть від по від ні сло ва й сло во- 
с по лу чен ня. 

5. Де від по чи ває ко ник, сто мив шись від ве се ло щів? 
6. Як зма льо ва но тра ву в цьо му вір ші?
7. Хто «ство рив» ти шу зи мо вим ве чо ром? 
8. Знай діть в анг лій сько му ори гі на лі прик мет ни ки. Які яви ща 

во ни ха рак те ри зу ють? 
9. Як зву чить піс ня цвір ку на? Знай діть від по від ну ци та ту анг лій-

ською. 
10. Як ви зро зу мі ли спо восполу чен ня grassy hills? Чи мож на вва жа ти     

  йо го оз на кою анг лій сько го пей за жу?

Перекладиіперекладачі

До по е зії Дж. Кіт са в Ук ра ї ні звер та ли ся різ ні пе рек ла да чі (Ми ко ла Зе 
ров, Ми хай ло Драй Хма ра, Дмит ро Па ла мар чук та ін.), але най біль ше — 
Ва силь Ми сик, яко му за допомогою за со бів ук ра їн ської мо ви вда ло ся від тво-
ри ти не тіль ки ос нов ний зміст тво рів мит ця, але і їх ній ритм, су го лос ся 
зву ків, що ство рю ють не пов тор ні ме ло дії вір шів по е та. 

Дляобговорення

Про чи тай те ще раз епіг раф до роз ді лу про Дж. Кіт са й по яс ніть 
йо го. 

Творчезавдання

 1. Опи шіть кар ти ну літ ньо го (зи мо во го, вес ня но го, осін ньо го) дня (ран ку, 
ве чо ра) (6–7 ре чень). 

2. Про дов жте вис ло ви та складіть ре чен ня. 

По е зія для ме не — це (що?) ... .
По е тич ні тво ри ми чи та є мо для то го, щоб (з якою ме тою?) ... .
У вір шах ми зна хо ди мо (що?) ... . 

Перевіртесебе

1. Які пей за жі ство ре ні Дж. Кіт сом у вір ші «Про ко ни ка та цвір-
куна»?

2. Оха рак те ри зуй те пей за жі поета. По ка жіть зв’язок між ци ми кар-
ти на ми при ро ди. 

3. Як митець до ся гає «ожив лен ня» цих кар тин?
4. Наз віть ха рак тер ні оз на ки вір ша як ці ліс но го тек сту й до ве діть, що 

твір Дж. Кіт са є вір шем. 
5. Що ви від кри ли для се бе но во го в про це сі оз на йом лен ня з по е зі єю 

Дж. Кіт са? 
6. Прокоментуйте висловлювання Дж. Кітса: «Краса є правда, прав-

да є краса»; «Поезія — невичерпний потік світла».

Розділ ІІ. ПРИРОДА І ЛЮДИНА
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ЙО ГАНН ВОЛЬ ФГАНГ  

ҐЕ ТЕ

1749–1832

            Я вдяч ний, що із ро ку в рік
               Рос ту я в лад при ро ді…

             Йо ганн Воль фганг Ґе те

Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Йо ганн Воль фганг Ґе те на ро див ся 28 серпня 
1749 р. в м. ФранкфуртінаМайні (Німеччина) 
у за мож ній ро ди ні юрис та Йо ган на Кас па ра. 
Бать ко при ді ляв ве ли ку ува гу ви хо ван ню ді тей. 
Під ке рів ниц твом до маш ніх учи телів май бут ній 
по ет опа ну вав грець ку, ла тин ську, фран цузь ку, 
анг лій ську й іта лій ську мо ви. Змал ку нав чив ся 
гра ти на кла ве си ні й ві о лон че лі, ма лю ва ти, фех ту-
ва ти, їз ди ти вер хи, тан цю ва ти, доб ре орі єн ту вав ся 
у всес віт ній іс то рії та іс то рії мис тец тва. 

У 16 ро ків юнак всту пив на юри дич ний фа куль тет Лей пцизь ко го 
уні вер си те ту. Здо був юри дич ну ос ві ту в Страс бур зько му уні вер си те-
ті. Ці зак ла ди й тепер є всес віт ньо ві до ми ми. Од нак го лов ним його 
по кли кан ням бу ла лі те ра ту ра. З ран ніх літ він вив чав фоль к лор і 
за хоп лю вався піз нан ням при ро ди. Він ува жав, що мис тец тво має 
наб ли зи ти ся до при ро ди, а лю ди на по вин на вчи ти ся в при ро ди 
муд рос ті й гар мо нії.

1775 р. Й. В. Ґе те при ї хав у м. Вей мар 
на за    п ро шен ня гер цо га Кар ла Ав гус та 
Вей     мар сько го. Гер цо гу бу ло 18 ро ків, 
Ґе те — 26. Ми тець став рад ни ком і то ва-
ри шем юно го гер цо га, але вод но час 
ви ко ну вав і важ ли ві гро мад ські до ру-
чен ня — був мі ніс т ром шля хів і вій сь ко-
вим мі ніс тром. На ма гав ся сво єю дер жав -
ною ді яль ніс тю вдос ко на лю ва ти жит тя 
лю дей, по ліп шу ва ти уст рій ма лень ко го 
гер цогс тва. Він пи сав: «Тре ба по ли ва ти 
влас ний сад, як що ми не мо же мо да ти 
до щу всій зем лі». У Вей ма рі Й. В. Ґе те 

ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ҐЕТЕ

  Уні вер си тет, де нав чав ся  
Й. В. Ґе те. м. Страс бург 

(Німеччина)
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ство рив ба га то по е тич них ше дев рів, 
у то му чис лі й «Нічну пісню по до
рожнього». У цьо му міс ті він поз на-
йо мив ся з ін шим ви дат ним ні мець ким 
по е том — Фрід рі хом Шил ле ром, їх ня 
друж ба три ва ла по над де сять ро ків. 
У Вей ма рі поет зас ну вав На ці о наль-
ний те атр, що пра цює до сьо год ні. 

Й. В. Ґе те був не тіль ки виз нач ним 
мит цем, а й на у ков цем. Він сер йоз но 
ці ка вив ся різ ни ми на у ко ви ми га лу зя-
ми — ге о ло гі єю, бі о  ло гі єю, мі не ра ло-
гі єю. Крім то го, йо го ін те ре си ся га ли 
і фі ло со фії. На ма гав ся да ти по яс нен-

ня віч ним пи тан ням люд сько го бут тя: що та ке при ро да, як пов’яза ні 
лю ди на та нав ко лиш ній світ, у чо му по  ля гає сенс жит тя осо бис тос ті 
то що. Усі ці проб ле ми ві до бра жен і в йо го без смер тних тво рах — 
вір шах, п’є сах, ро ма нах. Він ува  жав, що ми с те  цтво має від кри ти 
лю  ди ні й людс тву смисл жит тя, спо ну ка ти до по шу ку пре    к рас но го 
в со бі й у сві ті. 

При ро да ста ла про від ною те мою у твор  чос ті Й. В. Ґе те. У стат ті 
«Природа» він із за хоп лен ням пи сав: «При ро да! Ми нею ото  че ні 
й охоп ле ні — не пе ре можно, нам не вий ти з неї… Тіль ки че рез 
лю бов наб ли жу ють ся до неї. Во на доб ра — я слав лю її в усіх її тво-
рін нях!» 

Тема — ко ло по дій, жит тє вих явищ, зма льо ва них у тво рі 
(тобто те, про що йдеть ся в ху дож ньо му тво рі); те ма або низ ка тем 
роз кри ва ють ся у тво рі в ор га ніч но му зв’яз ку з проб ле мою, яка з них 
пос тає й пот ре бує ос мис лен ня. 

Ідеяхудожньоготвору — йо го про від на дум ка, емо цій на спря-
мо ва ність (тоб то те, що ут вер джу єть ся, про го ло шу єть ся мит цем). 

НІЧ НА ПІС НЯ ПО ДО РОЖ НЬО ГО

Іс то рія ство рен ня

Вірш «Ніч на піс ня по до рож ньо го» на пи са ний 1780 р. не по-
да лік від м. Іль ме нау в мис лив ській ха тин ці на вер ши ні го ри, де 
Й. В. Ґе те зу пи нив ся пе ре по чи ти під час по до ро жі. Йо му випов-
нився ли ше 31 рік. Він був спов не ний ве ли ких на дій, пла нів і 
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 Бу ди нок Й. В. Ґе те в са ду.   
 м. Вей мар (Німеччина)
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від крит тів. Кра са ні  мець кої при ро ди на ди-
 ха ла по е та на фі ло соф ські роз ду ми. 

У 80 ро ків (за рік до смер ті) він зно ву при-
ї хав на те міс це, із су мом ог ля нув той са мий 
кра є вид і про мо  вив ос тан ній ря док сво го 
вір ша: «…ско ро ти теж від по чи неш».

  

       Wan de rers Nach tli ed  

Über al len Gip feln
ist Ruh,
in al len Wip feln
spürest du
ka um ei nen Ha uch.
Die Vög le in schwe i gen im Wal de.
War te nur, bal de
ru hest du auch.

    Ніч на піс ня по до рож ньо го

Гори огортає
Спокій. 
Тиша безкрая
У млі глибокій,
Ніби покров густий.
Не чути ані пташини.
Діждись хвилини —
Стихнеш і ти.

          (Пе рек лад Гри го рія Ко чу ра) 

Роботазтекстом

1. Яке вра жен ня спра вив на вас вірш по е та? 
2. Яка кар ти на пос та ла у ва шій уя ві під час чи тан ня тво ру? Опи-

шіть її (4–5 ре чен ь). 
3. Виз нач те ос нов ний нас трій вір ша Й. В. Ґе те. Знай діть у тек сті 

сло ва на під твер джен ня ва шої дум ки. 
4. Які при род ні сфе ри ві доб ра жені в цьо му вір ші?
5. Виз нач те міс це лю ди ни в по е тич но му пей за жі Й. В. Ґе те. 
6. Сфор му люй те ос нов ну те му (або те ми) вір ша. 
7. Визначте ідею вір ша. 

ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ҐЕТЕ

    Ніч на піс ня по до рож ньо го

На всі вершини 
Ліг супокій. 
Вітрець не лине 
В імлі нічній. 
Замовк пташиний грай. 
Не чути шуму бору. 
Ти теж спочинеш скоро — 
Лиш зачекай.

(Переклад Миколи Бажана) 

м. Іль ме нау (Ні меч чи на)

    Ніч на піс ня ман дрів ни ка

  На гірських вершинах
                           імла,
  в лісах, долинах
                      залягла
  тиша: ти не бентеж
  пта хів — хай ні му ють нав ко ло.
  Йди ли ше — й ско ро
  спо чи неш теж.
 (Пе рек лад Ле о ні да Че ре ва тен ка)
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Перекладиіперекладачі

Вірш «Ніч на піс ня по до рож ньо го» — усес віт ньо ві до мий твір Й. В. Ґе те. 
Він пе рек ла де ний по над 130 мо ва ми сві ту. Пер ший ук ра їн ський пе рек лад 
тво ру здій снив Михайло Ста риць кий нап ри кін ці XIX ст. У пер шій по ло-
ви ні XIX ст. до пе рек ла ду цьо го тво ру Й. В. Ґе те звер тав ся й ро сій ський 
по ет М. Лер мон тов. Йо го вірш «Із Ґе те» («Гор ные вер ши ны…») ба га тьом 
ви да єть ся са мос тій ним тво ром, але все  та ки це май стер но зроб ле ний ху дож-
ній пе рек лад.

Гор ные вер ши ны
Спят во тьме ноч ной,
Ти хие до ли ны
Пол ны све жей мглой.
Не пы лит до ро га,
Не дро жат лис ты…
По дож ди нем но го,
От дох нёшь и ты. 

Красаслова

У ма лень ко му ше дев рі Й. В. Ґе те зма льо ва но кар ти ну сві ту: спо чат ку 
ви ни ка ють гір ські вер хів’я, по тім — рос лин ний світ, а да лі — тва рин ний 
світ (пташ ки). Кар ти на ніч ної при ро ди опо ви та ти шею, мир ним спо ко єм… 
Митець ува жав, що в при ро ді гар мо ній но по єд на но різ ні при род ні сфе ри й 
лю ди на та кож є її ор га ніч ною час тинкою, во на має дос лу ха ти ся до при ро ди, 
жи ти з нею од ним жит тям, шу ка ти в ній ду хов ної роз ра ди. 

•  Як ви ду ма є те, які по чут тя пе ре пов ню ють то го, хто спог ля дає пре-
крас ну кар ти ну при ро ди? А які по чут тя у вас вик ли кав цей вірш?

Вірш «Ніч на піс ня по до рож ньо го» має по над 40 му зич них ін тер пре та-
цій. На без смер тні ряд ки Й. В. Ґе те ство ри ли ро ман си ком по зи то ри: 
М. Ти тов, О. Вар ла мов, С. Зи бі на, А. Ру бін штейн, С. Ля пу нов, Г. Сви-
ри дов та ін. 

• Разом з  учи те лем пос лу хай те один із цих ро ман сів і ска жіть, чи вда- 
 ло ся ком по зи то ру за допомогою му зи ки пе ре да ти ос нов ний нас трій 
вір ша. Яке вра жен ня спра вив на вас му зич ний твір? 

Перевіртесебе

1. Чо му Й. В. Ґе те на зи ва ють не тіль ки мит цем, а й на у ков цем, гро-
мад ським ді я чем і фі ло со фом? 

2. Роз крий те став лен ня мит ця до при ро ди. 
3. У чо му він уба чав приз на чен ня сво го мис тец тва?
4. Виз нач те про від ні ознаки піс ні у вір ші Й. В. Ґе те. 
5. Як у вір ші «Ніч на піс ня по до рож ньо го» уті ле но дум ку про гар-

мо нію при ро ди й лю ди ни? На ве діть від по від ні ци та ти з тек сту. 

Розділ ІІ. ПРИРОДА І ЛЮДИНА
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ГЕН РІХ ГЕЙ НЕ

1797–1856

              Гу ляю між квіт ка ми
         І сам між них роз квіт ну...

                   Ген ріх Гей не

        Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Ген ріх Гей не на ро див ся 13 груд ня 1797 р. в м. Дю с 
сель дор фі (Німеччина). З 12 ро ків по чи нає пи са ти 
вір ші. Спо чат ку бать ки мрі я ли про вій сько ву 
кар’єру для си на, але зго дом їх ні пла ни змі ни ли-
ся, і хлоп ця по за кін чен ні лі цею від да ють до тор-
го вель ної шко  ли. 1816 р. він пот рап ляє в Гам-
бург, до сво го дядь ка Со ло мо на Гей не, під ке рів-
ниц твом яко го вив чає ко   мер цій ну спра ву. Од нак 
Ген рі ха не при ваб лю ва ла ко мер ція. Він по вер нув ся 
в Дюс сель дорф, де став го ту  ва ти ся до всту пу у ви щий 
навчаль ний за к лад. Г. Гей не нав чав ся в най кра щих уні вер си те-
тах Ні меч чи ни — у м. Бон ні, Гет тін ге ні, Бер ліні. Там він пот ра-
пив у ко ло ви дат них фі  ло со фів і пись мен ни ків. Йо го вір ші з’яв-
ля ють ся дру ком у різ них ви дан нях, і се ред них — пер ша книж ка 
мит ця під наз вою «Вірші», опуб лі ко ва на 1821 р. Во на ста ла пер шою 
ча с ти ною йо го ві до мої збір ки «Книгапісень», яку Г. Гей не на ва-
жив ся пос ла ти вже ві до мо му то ді Й. В. Ґе те. 

Поет ба га то по до ро жу вав, по бу вав в Ан  г лії, Іта лії, Гол лан дії та 
ін ших кра ї нах. Зго дом прий няв рі шен ня осе ли ти ся у Фран ції, 
у Па ри жі. Ще од на виз нач на по ема Г. Гей не — «Новіпоезії» — 
вий шла дру ком  1844 р. са ме в Па ри жі. Од нак уже че рез рік важ ка 
хво ро ба рап то во вра зи ла й па ра лі зу ва ла йо го. Кіль ка ро ків він 
був при ку тий до ліж ка, йо го очі лед ве 
ба чи ли, але на віть у сво їй «мат рац ній 
мо ги лі» (так на зи вав поет свою кім  на ту) 
не пе  рес та вав мис ли ти, сте жи ти за по ді-
я ми у сві ті й пи са ти вір ші. Ос  тан ні ро ки 
жит тя митця — це ве ли чез ний под виг, 
який він здій сню вав щод ня, щоб жи ти та 
тво ри ти без смер тні по е зії. 

Г. Гей не за ли шив ся в іс то рії сві то вої 
лі те ра ту ри як нат хнен ний спі вець при-

ГЕНРІХ ГЕЙНЕ

 м. Дюс сель дорф 
(Німеччина). 1900 р.
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ро ди й лю ди ни. Він ви ко рис то ву вав тра ди ції ус ної народ ної по е зії, 
ши ро ко зас то со ву вав у сво їй твор чос ті різ ні ви ди фоль к   ло ру, 
пе ре ду сім — піс ні. «Піс ня є кри те рі єм при род нос ті», — заз на чав 
поет. При ро да й лю ди на зли ва ють ся в йо го віршах в єди не ці ле. 
Пей заж у тво рах митця уви раз нює ню ан си1 пе ре жи вань і по чут-
тів осо бис тос ті, вод но час кар ти ни при ро ди у вір шах Г. Гей не 
на бу ва ють ве ли ко го емо цій но го за бар влен ня, прой ня ті гли бо ким 
внут ріш нім чут тям та ус ві дом лен ням при чет нос ті осо бис тос ті до 
віч но го ру ху при ро ди. 

Епітет — один із за со бів по е тич но го мов лен ня (ху дож ньої 
ви раз нос ті), ху дож нє оз на чен ня, що під крес лює ха рак тер ну озна-
ку, виз на чаль ну якість пред ме та або яви ща, зба га чу ю чи йо го но вим 
емо цій ним або смис ло вим ню ан сом. У ро лі епі те та най час ті ше 
ви ко рис то ву єть ся прик мет ник (ін ко ли імен ник). Епі те ти фоль клор-
но го по ход жен ня на зи ва ють ся пос тій ни ми (нап рик лад, жи ва во да, 
сі ра зем ля, хит ра ли си ця та ін.).

Метафора — один із за со бів по е тич но го мов лен ня (ху дож ньої 
ви раз нос ті), ужи ван ня слів у пе ре нос но му зна чен ні за по діб ністю 
оз нак зоб ра жу ва них пред ме тів чи явищ; ме та фо рою мо же бу ти 
будь я ка са мос тій на час ти на мо ви.

«ЗАДЗВЕНИ ІЗ ГЛИБИНИ...»

Le i se zi eht durch me in Ge müt
li eb lic hes Ge l ä u te,
klin ge, kle i nes Früh ling sli ed,
kling hi na us ins We i te.

Zi eh+ hi na us bis an das Ha us,
wo die Blu men spri e β en;
wenn du ei ne Ro se scha ust,
sag+, ich laβ sie grüβ en.

Роботазтекстом

1. Який нас трій уті ле но в по е тич но му пей за жі Г. Гей не? 
2. Знай діть в ук ра їн сько му пе рек ла ді вір ша епі те ти й ме та фо ри. 

Яку роль во ни відігра ють у по е тич но му тек сті?
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1 Ню анс — від ті нок, ледь по міт ний пе ре хід від од но го до ін шо го (смис лу, ко   льо ру, 
зву ку то що), нез нач на роз біж ність у по діб них влас ти вос тях чо гось (пред ме та, яви ща, 
по чут тя то що). 

Зад зве ни із гли би ни
Ти хої пе ча лі,
Ми ла пі сень ко вес ни, —
Линь все да лі й да лі!

Линь, дзве ни, знай ди той дім,
В кві тах сад зе ле ний,
І тро ян ду пе ред ним
При ві тай від ме не.

    (Пе рек лад Ле о ні да Пер во май сько го)
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3. Як ви ро зу мі є те сло вос по лу чен ня пі сень ка вес ни? Що во но оз на-
чає? Де, на ва шу дум ку, во на зву чить? 

4. Знай діть у вір ші пов то ри ок ре мих слів. Яку роль во ни відіграють? 
5. Які пов то ри зву ків (го лос них і при го лос них) трапля ють ся в ук ра  їн-

сько му пе рек ла ді?

Красаслова

У вір ші Г. Гей не «Зад зве ни із гли би ни…» май стер но зоб ра жу єть ся не 
тіль ки вес ня ний пей заж, а й по чут тя лю ди ни. Це свід чить про роз ви ток 
тра  ди цій ус ної на род ної твор чос ті, де че рез кар ти ни при ро ди роз кри ва-
ють ся ста ни люд ської ду ші, пе ре жи ван ня та емо ції осо бис тос ті. У по бу до ві 
вір ша на яв ні два ху дож ні пла ни — ре аль ний та чут тє вий, які роз гор та-
ють ся па ра  лель но. 

Чо му ав тор по рів нює вес ня ну піс ню з дзво на ми (дзві ноч ка ми, дзво -
нін ням)? У яких сло вах, пов то рах (слів, зву ків) це вті ле но? 
Які сло ва ори гі на лу де монс тру ють при хід вес ни, її по ши рен ня? 
Чи є в тек сті ори гі на лу епі те ти й ме та фо ри? Наз віть їх. 

Нап ри кін ці XIX ст. по е тич ні тво ри Г. Гей не пе рек ла дали 
Ле ся Ук ра їн ка, Іван Фран ко, Пан те лей мон Ку ліш, Ми ко ла 
Во ро ний, Ми хай ло Ко цю бин ський, Пав ло Гра бов ський та ін. 
У XX ст. до твор чос ті ні мець ко го мит ця звер та ли ся різ ні по ко-
лін ня пе рек ла да чів, у то му чис лі Мак сим Риль ський, Ми ко
ла Ба жан, Єв ген По по вич, Си дір Са ки дон та ін. Най біль ше 
ви со ко ху дож ніх пе рек ла дів Г. Гей не на ле жить Ле о ні до ві 
Пер во май сько му. 

1. Як що ви во ло ді є те ні мець кою мо вою, по рів няй те ори гі нал та 
укра їн ський пе рек лад вір ша. Які ню ан си до дав пе рек ла дач 
Л. Пер во май ський до зміс ту пе рек ла ду?

2. Зіс тав те оз на ки на род ної піс ні з тво ром Г. Гей не. Які з цих оз нак 
збі га ють ся? 

Перевіртесебе

1. Який пей заж пос тає у вір ші «Зад зве ни із гли би ни…» Г. Гей не? 
2. Роз крий те ос нов ну те му й ідею тво ру. 
3. Які по чут тя лю ди ни та яки ми ху дож ні ми за со ба ми їх уті ле но 

у вір ші? 
4. Напишіть твір про пробудження природи у вашому краї на тему 

«Мила пісня весни».

ГЕНРІХ ГЕЙНЕ
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ЕР НЕСТ СЕ ТОН  ТОМ ПСОН

1860–1946

Ми — ді ти ще од ні єї ма те рі — 
При ро ди…

Ер нест Се тон  Том псон

                          Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Ер нест Се тон  Том псон на ро див ся 14 сер пня 
1860 р. в міс теч ку Са ут  Шилдс (Анг лія) у ро ди-

ні Джо зе фа Ло га на й Алі си Том п сон. Ер нест 
був вось мим із де ся ти бра тів. Йо го бать ко мав 
кіль ка суден, які пе ре во зи ли то ва ри за оке ан. 
Ко ли хлоп чи ку ви пов ни ло ся шість ро ків, йо го 

ро ди на че рез втра ту стат ків зму ше на бу ла пе ре-
се ли ти ся до То рон то (Канада). Ба га то ро ків Е. Се -

тон Том псон про жив у Пів ніч ній Аме ри ці. Він доб-
ре знав цей край, лю бив йо го су во ру, але та ку пре крас ну при ро-
ду, меш кан ців ці єї зем лі.

Ще змал ку Ер нест нав чив ся сте жи ти за тва ри на ми, вів що ден-
ник сво їх спос те ре жень, ку ди за но то ву вав по ба че не й по чу те — 
усе, що бу ло пов’яза но зі сві том при ро ди. 

Ще од ним за хоп лен ням Е. Се то на  Том псо на бу ло мис тец тво. 
У То рон то він от ри мав пер ші уро ки жи во пи су й піс ля за кін чен ня 
ко лед  жу став ві до мим як ху дож ник. Кіль ко ма штри ха ми Е.  Сетон -  
Том п сон умів пе ре да ти по ве дін ку й ха рак тер тва ри н. Спо чат ку 
йо го по лот на ніх то не ку пу вав, але зго дом він по чав бра ти участь у 
вис тав ках і став до сить ві до мим ху дож ни ком  а ні ма лістом1. 

У 1883 р. з’явив ся пер ший твір мит ця — «Життя лугового
тетерева». По тім бу ло над ру ко ва но ще по над 40 кни жок. За 
по ра дою сво го дру га, Дж. Р. Кіп лін га, Е. Се тон  Том псон по дав 
усю важли ву ін фор ма цію про тварин у ху дож ній фор мі — у ро ма-
ні «Маленькідикуни» (1903). 

По чи на ю чи з 1902 р. Е. Се тон  Том псон став зас нов ни ком гро-
мад сько го ру ху «Жит тя в при ро ді», який мав на ме ті еко ло гіч не 
ви хо ван ня ді тей. 
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1 Ані ма ліст (ла тин. ani mal — тва ри на) — ми тець, який зоб ра жує у сво їх тво-
рах тва рин.
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Ос тан ні ро ки жит тя пись мен ник про вів у Сан та  Фе (США, 
штат Нью  Мек си ко), по бу ду вав ши на ло ні при ро ди бу ди нок, 
який на зи вав «Фор те цею». Там він про дов жу вав пи са ти книж ки 
про тва рин. 

Оповідання — не ве ли кий про зо вий твір, у яко му зоб ра жу єть ся 
якась по дія (чи епі зод) із жит тя од но го або кіль кох пер со на жів. 

Ос нов ні оз на ки опо ві дан ня:

 • не роз га лу же на й чіт ка бу до ва;
 • стрім кість роз вит ку по дій;
 • стис лі опи си;
 • ве ли ка роль де та лей. 

Літератураімистецтво

Кар ти ни Е. Се то на  Том псо на «Спля чий вовк» і «Трі умф вов ків» ста ли 
всес віт ньо ві до ми ми, вис тав ля ли ся на різ них між на род них вис тав ках (Па-
риж, Чи ка го та ін.). 

СНАП 

Іс то рія буль тер’єра
Оповідання

(Уривки)

Іс то рія ство рен ня

Опо ві дан ня «Снап» увій шло до книж ки Е. Се то на  Том псо на «Тва 
ринигерої». Ми тець за хоп лю вав ся тва ри на ми, їх нім при род ним 
ге ро їз мом, си лою, упер тою бо роть бою за свою сво бо ду, нез ва жа ю чи 
на всі спро би лю дей їх при ру чи ти. Пись мен ник пи сав: «Тіль ки 
од но го лю ди на має со ро ми ти ся — стра ху!» Іс то рія про Сна па є 
ве ли ким уро ком смі ли вос ті, який да ла лю дям при ро да. 

ЕРНЕСТ СЕТОНТОМПСОН

Е. Се тон Том псон.  
Спля чий вовк. 1892 р.

Е. Се тон Том псон.  
Трі умф вов ків. 1895 р.
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I

Був Хел ло у їн, і вже су те ні ло, ко ли я впер ше по ба чив йо го. 
Ра но вран ці я от ри мав те лег ра му від Дже ка, мо го при я те ля з ко   -
лед жу: «На доб ру згад ку про ме не. По си лаю то бі чу до ве цу це ня. 
Будь із ним увіч ли вим, так без печ ні ше». Це бу ло ду же схо же на 
Дже ка — на діс ла ти якусь пе кель ну ма ши ну або лю то го скун са й 
наз ва ти йо го цу це ням, тому я очі ку вав па ку нок із ці ка віс тю. 
Ко ли він при був, я по ба чив при міт ку «Не без печ но», а зсе ре ди ни 
чу ло ся гар чан ня від най мен шо го по ру ху. За зир нув ши за сіт ку, я по -
ба чив, що там бу ло не тиг ре ня, а ли ше ма лень кий бі лий буль-
тер’єр. Він ку сав ме не, усіх і все, як що йо му зда ва ло ся, що щось 
наб ли жа ло ся до ньо го над то швид ко або над то близь ко, ска ву чав 
неп ри єм но й час то. У со бак є два ви ди гар чан ня: од не гур кіт ли ве й 
груд не, це ввіч ли ве по пе ред жен ня або люб’яз на від по відь; ін ше — 
гор тан не й на ба га то ви ще за то наль ніс тю, це ос тан нє сло во пе ред 
на па дом. Гар чан ня цьо го тер’єра на ле жа ло до ос тан ньо го ви ду. 
Я був лю би те лем со бак і вва жав, що знаю все про них, то му, від пус-
тив ши кур’єра, я діс тав свій ве ли кий скла да ний ніж, який та кож 
за мі няв зу бо чис тку, мо ло ток, со ки ру, на бір інс тру мен тів, ко чер гу 
й був фір мо вим ви ро бом на шої ком па нії, і зняв сіт ку. О, так, я знав 
усе про со бак! Він був ма лень ким, лю тим і гріз но гар чав при кож-
но му по с ту ку ван ню мо го інс тру мен та, а ко ли я пе ре  ки нув ящик, 
він прос то ки нув ся на мої но ги. Як би йо го ла па не зап лу та ла ся в 
сіт ці й не втри ма ла йо го, я міг би пос траж да ти, бо він яв но на мі-
рив ся зро би ти те, що вже дав но хо тів; але я став на стіл, де він 
не зміг би ме не діс та ти, і спро бу вав знай ти спіль ну мо ву з ним. 
Я зав ж ди ві рив у те, що з тва ри на ми мож на по го во ри ти. Я по ді-
ляю дум ку про те, що во ни мо жуть збаг ну ти де що з на ших на мі-
рів, на віть як що не ро зу мі ють слів; але пе сик, оче вид но, ува жав 
ме не ли це мі ром і не зва жав на мої спро би. Спо чат ку він сів під 
сто лом і пос тій но слід ку вав, чи не спро бує якась но га спус ти ти ся 
вниз. Я був упев не ний, що мо жу кон т ро лю ва ти йо го очи ма, але я не 
міг на віть за зир ну ти в йо го очі, а то му за ли шив ся в’яз нем. Я над зви-
чай но спо кій на лю ди на, я лес тив сам собі, бо я ж пред став ник 
фір ми, яка зай ма єть ся ви го тов лен ням заліз них ви ро бів, і в не по хит-
нос ті нас не пе ре вер шить ніх то, хі ба що джентль  ме ни, які зав жди 
су нуть но са не у свої спра ви й за йма ють ся про да жем го то во го одя гу. 
Я си дів на сто лі, а мій малень кий тиран уни зу не зво див очей з 
мо їх ніг. Я ви тяг те ле граму й про чи тав ще раз: «Чу до ве цу це ня. 
Будь із ним увіч ли вим, так без печ ні ше». Я ду маю, що, уреш ті 
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 решт, біль ше спра цю ва ла моя нез во-
руш ність, аніж увіч ли вість, бо че рез 
пів го ди ни гар чан ня при пи ни ло ся. 
Че рез го ди ну він біль ше не стри бав на 
га зе ту, яку я зав бач ли во пок лав на край 
сто лу, щоб пе ре ві ри ти йо го нас т рій; 
мож ли во, роз дра ту ван ня від пе ре бу-
ван ня в кліт ці тро хи вщух ло, і ко ли я 
за па лив тре тю си га ру, він по ди бав до 
вог ню й ліг, хоч і не спус кав з ме не очей; у ме не не бу ло при чин 
скар жи ти ся на та ке зне важ ли ве став лен ня до се бе. Він слід ку вав 
за мною од ним оком, а я обо ма очи ма сте жив не за ним, а за йо го 
ма лень ким хвос том. Як би цей хвос тик хо ча б раз по во рух нув ся, 
я міг би від чу ти се бе пе ре мож цем, але він не ру хав ся. Я діс тав 
книж ку й про  дов жу вав си ді ти на сто лі, до ки мої но ги не зве ла 
су до ма, а во -гонь у ка мі ні не по чав зга са ти. Близь ко де ся тої ве чо ра 
по хо лод ні ша ло, а о пів на оди над ця ту во гонь по гас. Мій по да ру-
нок на Хел ло у їн піднявся, по зіх нув і по тяг нув ся, то ді за ліз на хут-
ря ний ки ли мок під мо їм ліж ком. Не чут но сту па ю чи, я пе ре с ту пив 
зі сто лу на ма лень ку ша фу й пос ту по во діс тав ся до ка мін  ної по ли ці. 
Так зго дом я дій шов до ліж ка й, ду же ти хо роз дяг нув шись, ук лав ся, 
не вик ли кав ши жод но го за у ва жен ня сво го гос по да ря. Я ще не за- 
снув, ко ли по чув ти хе шкря бо тін ня й «туп   туп» по ліж ку, а по тім 
по сво їх но гах. Снап, оче вид но, по ду мав, що вни зу за над то хо лод но, 
і ви рі шив ско  рис та ти ся най кра щим, що мог ло бу ти за п ро по но ва-
не в мо є му бу дин ку.

Він скру тив ся біля мо їх ніг так, що ме ні ста ло ду же нез руч но, 
а ко ли я спро бу вав улаш ту ва ти ся зруч ні ше, то най мен шо го по ру ху 
мо го паль ця бу ло дос тат ньо, щоб зму си ти йо го ку са ти ся так лю то, 
що від ка ліц тва ме не ря ту ва ла тіль ки тов ста ков дра. Прой шла 
ці ла го ди на, перш ніж ме ні вда ло ся так пок лас ти но ги, що ра зу 
пе ре су ва ю чи їх на мі лі метр, щоб я міг спо кій но спа ти. Кіль ка 
ра зів се ред но чі ме не бу ди ло сер ди те гар чан ня со ба ки, на пев но, 
то му, що я на ва жив ся по во рух ну ти паль цем без йо го доз во лу, 
хо ча я думаю, що йо го міг дра ту ва ти й мій храп.

Уран ці я був го то вий уста ти ще до то го, як Снап про ки нув ся. 
Бач те, пов не ім’я йо го — Снап Джин джер снап. Де я ким со ба кам 
важ ко да ти ім’я, ін шим же це не пот ріб но — во ни са мі мо жуть це 
зро би ти.

Я був го то вий піднятися о сьо мій. Снап же не про ки да ся до 
вось мої, то му ми вста ли о вось мій. Він тро хи від дя чив ме ні за теп-
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лий при йом, доз во лив ме ні одя га ти ся вже не на сто лі. Ви хо дя чи 
з кім на ти, щоб при го ту ва ти сні да нок, я за у ва жив: «Сна пе, дру-
же, де я кі лю ди виз на ли б за пот ріб не ви хо ву ва ти те бе ба то гом, 
але ме ні зда єть ся, що я маю кра щий план. Лі ка рі за раз ре ко мен-
ду ють сис те му, яка на зи ва єть ся “за ли ши ти без сні дан ку”. Я це 
спро бую».

Це бу ло жор сто ко, але я за ли шив йо го без їжі на весь день. Він 
пош кря бав две рі, і ме ні по тім до ве ло ся їх пе ре фар бува ти, але 
вве че рі він уже брав їжу з мо їх рук. Че рез тиж день ми бу ли доб-
ри ми дру зя ми. За раз він спав на мо є му ліж ку й доз во ляв ме ні 
во ру ши ти но га ми, не ку са ю чи їх і не на ма га ю чись серйоз но ме не 
порани ти. Сис те ма «за ли ши ти без сні дан ку» твори ла чу де са: 
че рез три мі ся ці ми бу ли не роз луч ни ми дру зя ми й ви я ви ло ся, що 
в те лег ра мі він ціл ком вип рав да но був наз ва ний чу до вим цу це-
ням.

Зда ва ло ся, йо му нез на йо ме по чут тя стра ху. Як що повз нього 
про хо ди в ма лень кий со бач ка, він не звер тав на нього ува ги; як що 
то бу в со ба ка се ред ньо го роз мі ру, він стру ною ви тя гу вав свій 
корот кий хвос тик і так хо див дов ко ла нез на йом ця, зне важ ливо 
шкря ба ю чи кіг тя ми й див ля чись на не бо, зем лю, удале чінь — 
ку ди зав год но, але тіль ки не на то го со ба ку, від зна ча ю чи йо го 
при  сут ність тіль ки час тим гар чан ням на під вище них то нах. 
Якщо ж нез на йо мець не ру хав ся з міс ця, по чи на ла ся бій ка, і то ді 
він уті кав ду же швид ко. Іно ді Сна по ві доводи ло ся прог ра ва ти, 
але й гір кий дос від не міг усе ли ти в ньо го на віть крап лю обереж-
нос ті. Од но го ра зу, їду чи в ке бі під час вис тав ки со бак, Снап по ба-
чив на про гу лян ці подібного до сло на сен бер на ра. Йо го роз мі ри 
вик ли ка ли в цу це ня ти та ке за ці кав лен ня, що він мерщій вис ко чив 
з вік на ке ба й зла мав но гу.

Оче вид но, у ньо го ві діб ра ли по чут тя стра ху й за мі ни ли ве ли кою 
кіль кіс тю ім би ру, що ста ло під ста вою для його пов но го імені. Він 
від різ няв ся від усіх со бак, яких я ко ли  не будь знав. На прик лад, 
як що хло пець ки дав у ньо го ка мінь, він біг, але не від, а до хлоп-
ця, і як що та кий зло чин пов то рю вав ся, Снап сам чи нив пра во суд-
дя, то му йо го всі по ва жа ли. Здава ло ся, тіль ки я та кур’єр у кон то рі 
ба чи ли йо го по зи тив ні ри си. Тіль ки нас двох він удос то ю вав ви со-
кої чес ті — осо бис тої друж би, яку я ці ну вав усе біль ше з пли ном 
ча су, і до се ре ди ни лі та Кар не гі, Ван дер білт та Ас тор усі гур том не 
мог ли б зіб ра ти дос тат ньо гро шей, щоб ку пи ти в ме не мо го ма лень-
ко го со ба ку Сна па.
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Хоч я й не ду же час то ман друю, про те во се ни моя фір ма від пра-
ви ла ме не в по до рож, а Снап, на жаль, за ли шив ся з ха зяй кою квар-
ти ри, яку я най мав. Він її зне ва жав, во на йо го бо я ла ся, й обоє не на-
ви ді ли од не од но го.

Я зай мав ся збу том ко лю чо го дро ту на пів но чі Шта тів. Лис ти 
при хо ди ли до ме не раз на тиж день, і моя ха зяй ка пос тій но скар -
жи ла ся на Сна па.

При був ши до Мен до зи, що в Пів ніч ній Да ко ті, я знай шов хо -
ро  ший ри нок для збу ту дро ту. Звіс но, го лов ні уго ди я ук ла дав з 
ве ли ки ми тор гов ця ми, але я та кож бу вав і у фер ме рів, дізна вав ся 
про їх ні пот ре би. Так я поз на йо мив ся з фер мою бра тів Пен  руф.

Не мож ли во дов го пе ре бу ва ю чи в міс це вос ті, де зай ма ють ся ско- 
тарс твом, не по чу ти про зло чи ни яко го  не будь хит ро го й нищів но го 
сі ро го вов ка. Уже ми нув той час, ко ли вов ків мож на було лег ко 
от ру ї ти, тож за раз во ни зав да ють знач них збитків  фер ме рам. 

Бра ти Пен руф, як і біль шість ско та рів, за ли ши ли всі спро би 
от ру ї ти вов ка чи спій ма ти йо го в кап кан і по ча ли навча ти со бак різ-
них по рід по лю вати на вов ка, спо ді ва ю чись у та кий спо сіб ще й тро-
хи роз ва жи тися, ви ко ну ю чи ко рис ну спра ву зни щен ня шкід ни ків.

Анг лій ські гон ча ки бу ли над то слаб ки ми для бит ви; дан ські 
до ги — над то нез граб ни ми; а хор ти не мог ли пе рес лі ду ва ти ціль, 
як що її не бу ло вид но. Кож на по ро да ма ла пев ний не до лік, але 
фер ме ри спо ді ва ли ся на ус піх зав дя ки зграї со бак різних по рід, 
і ко ли я був зап ро ше ний при єд на ти ся до мен дозь ко го по лю ван ня 
на вов ка, ме не над зви чай но по ті ши ло те різ но ма ніт тя со бак, яке 
бра ло в ньо му участь. Там бу ло дос тат ньо двор ня жок, але та кож 
бу ли й чис ток ров ні по ро ди со бак, зо кре ма кіль ка ро сій ських вов-
ко да вів, які, на пев но, кош ту ва ли чи ма ло.

Хіл тон Пен руф, стар ший із бра тів, гос по дар вов ко да вів, над-
зви чай но пи шав ся ни ми й очі ку вав від них ве ли ких под ви гів. 
«Хор ти над то враз ли ві для бит ви з вов ком, дан ські до ги над то 
по віль ні, але ви по ба чи те: вов ко да ви доб ре зроб лять свою спра-
ву», — го во рив він. 

От же, хор ти приз на ча ли ся для го нит ви, до ги — для до по мо ги, 
а вов ко да ви — для го лов ної бит ви. Там та кож бу ло двоє або троє 
гон ча ків, які по вин ні бу ли сво ї ми чут ли ви ми но са ми вис т е  жи ти 
зві ра, як би він рап том зник з очей.

Гар ний кра є вид від кри вав ся пе ред на ми, ко ли ми їха ли вер хи 
Бед ленд ськи ми па гор ба ми то го жов тне во го дня. По віт ря бу ло про -
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зо рим і сві жим, і, нез ва жа ю чи на піз ню по ру, не бу ло ані сні гу, ані 
мо ро зу. Ко ні бу ли жва ви ми й один чи два ра зи спро бу ва ли по ка за ти 
ме ні, як во ни звіль ня ють ся від сво їх на їз ни ків.

Со ба ки бу ли на лаш то ва ні на по лю ван ня, і на рів ни ні ми 
по міти ли од ну чи дві сі рі пля ми, які, за сло ва ми Хіл то на, могли 
бу ти вов ка ми або ко йо та ми1. Со ба ки по нес ли ся, го лос но гав-
каючи, але вве че рі, хоч в од но го з хор тів бу ла ра на на пле чі, біль-
ше не бу ло жод них до ка зів, що хтось із них був на по лю ван ні.

— Ме ні зда єть ся, що від тво їх слав ноз віс них вов ко да вів не має 
жод ної ко рис ті, Хіл те, — ска зав Гар він, мо лод ший брат. — Я за те, 
що той ма лень кий чор ний дан ський дог на ба га то кра щий за 
ін ших, хоча він і не чис ток ров ний.

— Я не ро зу мію, — про бур чав Хіл тон. — На віть ко йо ту, а не те 
що вов ку, ні ко ли ще не вда ва ло ся втек ти від цих хор тів; гон ча ки 
мо жуть іти на віть по три ден но му слі ду, а до ги мо жуть по до ла ти й 
вед ме дя гриз лі2.

— Я вва жаю, — ска зав бать ко, — во ни мо жуть біг ти, мо жуть 
пе рес лі ду ва ти й мо жуть по до ла ти вед ме дя, це ціл ком мож ли во; 
але річ у тім, що во ни не хо чуть битися з вов ком. Уся зграя прос то 
бо їть ся — і ме ні б ду же хо ті ло ся по вер ну ти від да ні за них гро ші. 

Так во ни все бур ча ли й про дов жу ва ли спе ре ча ти ся, ко ли я 
по п ро щав ся з ни ми й по ї хав да лі.

Зда ва ло ся, що в по раз ці бу ла ли ше од на при чи на. Со ба ки бу ли 
швид ки ми та силь ни ми, але вовк, оче вид но, за ля кав усіх со бак. 
У них не вис та ча ло муж нос ті зус трі ти ся з ним, і що ра зу, як вов  ко ві 
вда ва ло ся втек ти, мої дум ки пе ре но си ли ся до безс траш но го ма лень-
ко го со ба ки, з яким я ді лив ліж ко впро довж ос тан ньо го ро ку. Ме ні 
так хо ті ло ся, щоб він був тут, то ді ці нез граб ні со ба ки  ве ле ти 
знай шли б сво го лі де ра, йо го б не по ки ну ла смі ли вість під час 
ви п ро бу ван ня.

На мо їй нас туп ній зу пин ці я от ри мав лис ти, се ред яких бу ли й 
два по ві дом лен ня від ха зяй ки; у пер шо му йшло ся про те, що 
«цей жах ли вий со ба ка прос то га неб но по во дить ся в мо їй кім на ті», 
а ін ше, ще пе ре кон ли ві ше, ви ма га ло не гай но го усунен ня Сна па. 
«Чо му б не від пра ви ти йо го до Мен до зи? — поду мав я. — Усьо го 
двад цять го дин по до ро жі; йо му там зра ді ють. Я змо жу заб ра ти 
йо го на зво рот но му шля ху».

Розділ ІІ. ПРИРОДА І ЛЮДИНА
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Моя нас туп на зус тріч із Джин джер сна пом не ду же від різ ня-
ла ся від пер шої. Він стриб нув на ме не, уда ю чи, що хо че вку си ти, 
і час то гар чав, але це бу ло груд не гар чан ня, а йо го хвос тик пос тій-
но по гой ду вав ся.

Пен ру фи вже де кіль ка ра зів улаш то ву ва ли по лю ван ня на вов ка з 
то го ча су, як я був з ни ми, і бу ли ду же роз дра то ва ні тим, що ні як 
не мог ли до сяг ти ус пі ху. Со ба ки зна хо ди ли вов ка май же кож но го 
ра зу, але не мог ли вби ти йо го, а мис лив ці жод но го ра зу не під хо ди-
ли дос тат ньо близь ко, щоб зро зу мі ти, чо му во ни бо ять ся. Ста рий 
Пен руф був пе ре ко на ний, що «у всій зграї не має со ба ки, хо роб рі-
шої за кро ли ка».

Нас туп но го дня ми вий шли на сві тан ку — та ж са ма про це сія з 
чу до вих ко ней та прек рас них вер шни ків. Там, як і ра ні ше, бу ли 
ве ли кі сі рі со ба ки, ру ді со ба ки, пля мис ті со ба ки; але, крім то го, 
з на ми був ма лень кий бі лий со ба ка, що за ли шав ся по руч зі мною, 
і не тіль ки со ба ки, а й ко ні, які під хо ди ли за над то близь ко до ньо го, 
поз на йо ми ли ся з йо го зу ба ми. Зда ва ло ся, Снап пе рес ва рив ся з усі-
ма людь ми, кінь ми й со ба ка ми, які тіль ки бу ли по бли  зу, ок рім 
од ні єї буль тер’єр ки, яка на ле жа ла чо ло ві ко ві з го те лю в Мен до зі. 
Во на бу ла єди ною, хто був мен ший за ньо го, і во ни, зда ва ло ся, спо-
до ба ли ся од не од но му. 

Я ні ко ли не за бу ду па но ра ми, що від кри ла ся пе ред на ми під 
час по лю ван ня, яке я по ба чив то го дня. Ми бу ли на од но му з тих 
ве ли ких плас ких па гор бів, з яких мож на по ба чи ти всю місце-
вість, ко ли Хіл тон, який роз див ляв ся міс ци ну в бі нокль, ви гук нув: 

— Я ба чу йо го! Ось він іде до струм ка Скалл. Це, на пев но, ко йот.
За раз пот ріб но бу ло зму си ти хор тів по ба чи ти здо бич: нелег  кою 

бу ла ця спра ва, ос кіль ки во ни не мо жуть по ди ви ти ся в бі нокль, 
а на зем лі рос ло ба га то по ли ну, ви що го за зріст со бак.

Але Хіл тон пок ли кав: «Сю ди, Дан де ре!» — і схи лив ся із сід ла, 
од но час но вис та вив ши но гу. Од ним сприт ним стриб ком Дан дер 
зас ко чив на сід ло й сто яв там, ба лан су ю чи на ко ні. Вод но час Хіл-
тон на по лег ли во по ка зу вав: «Ось він, Дан де ре, ди вися, ди вися, він 
там». Со ба ка сер йоз но вдив ляв ся ту ди, ку ди по ка зу вав йо го ха зя-
їн, і, оче вид но, по ба чив ши щось, лег ко зіс ко чив на зем лю й по біг 
уда ле чінь. Ін ші со ба ки ви ру ши ли за ним дов гою про це сі єю, і ми 
їха ли за ни ми так швид ко, як мог ли, але втра ча ли час, бо на на шій 
до ро зі бу ло ба га то ярів, бор су чих нір, ка ме нів і по ли ну, то му швид-
ко їха ти бу ло над то не без печ но.
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Ми всі від ста ли, і, зви чай но, 
я був ос тан нім, бо ще не приз ви-
ча їв ся їз ди ти верхи. Ми кіль ка 
ра зів ба чи ли, як со ба ки мча ли рів- 
 ни ною або зни ка ли в яру й зно ву 
з’яв ля ли ся з ін шого боку. Виз на-

ним лі де ром був хорт Дан дер, і, по до лав ши нас туп ний кряж, 
ми по ба чи ли всю по го ню — ко йо та, який біг з усіх ніг, со бак, 
що бу ли за чверть ми лі1, але вже майже його наз до га ня ли. Ко ли 
ми по ба чи ли їх нас туп но го ра зу, ко йот був мер т вий, а со ба ки 
си ді ли нав ко ло ньо го — усі, крім двох гонча ків і Джин джер-
сна па.

— За піз ни ли ся на бій ку, — за у ва жив Хіл тон, гля нув ши на від-
ста лих гон ча ків. То ді він гор до пог ла див Дан де ра. — Як ба чи те, 
ваш цу цик усе  та ки не зна до бив ся.

— Яка смі ли вість — де сять ве ли ких со бак на па ли на од но го 
ма лень ко го ко йо та, — нас міш ку ва то за у ва жив бать ко. — По че-
кай, до по ки ми не зус трі не мо ся з вов ком.

Нас туп но го дня ми зно ву вий шли на по лю ван ня, бо я ви рі шив 
по ба чи ти, чим усе це за кін чить ся. Під няв шись на ви со кий 
па горб, ми вгледіли сі ру пля му, що ру ха ла ся. Ру хо ма бі ла пля ма 
оз на чає ан ти ло пу, чер во на — ли си цю, сі ра — або вов ка, або ко йо- 
 та; а хто це на пев но — виз на ча ють за хвос том. Як що в бі нокль 
вид но опу ще ний хвіст, то це ко йот; як що під ня тий — це не на-
вис ний вовк.

Як і ра ні ше, Дан де ру по ка за ли здо бич, і він, як і ра ні ше, по вів за 
со бою стро ка ту змі ша ну зграю — хор тів, вов ко да вів, гон ча ків, 
до гів, буль тер’єра і вер шни ків. На мить ми по ба чи ли по го ню; це, 
без сум нів но, був вовк, який дов ги ми стриб ка ми ті кав від со бак. 
Чо мусь ме ні зда ло ся, що со ба ки, які бу ли по пе ре ду, біг ли не так 
швид ко, як ра ні ше за ко йо том. Але ніх то не знав, чим за кін чить-
ся по лю ван ня. Со ба ки один за од ним по вер та ли ся до нас, і ми біль-
ше не ба чи ли то го вов ка.

Мис лив ці глу зу ва ли із со бак і ла я ли їх. 
— Ех! Зля ка ли ся, прос то зля ка ли ся, — із роз дра ту ван ням про-

 мо вив бать ко. — Во ни лег ко мог ли наз дог на ти, але як тіль ки він 
по вер нув ся до них, во ни втек ли. Тьху!

— Де ж той не пе ре вер ше ний, безс траш ний, ге ро їч ний те р’єр? — 
зне важ ли во спи тав Хіл тон. 
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1 Ми ля — бри тан ська й аме ри кан ська мі ра дов жи ни, яка до рів нює приблиз но 
1609,344 м.
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— Не знаю, — ска зав я. — Ду маю, що він ще жод но го ра зу не 
ба чив вов ка; але, як що це ко ли  не будь ста неть ся, я б’юся об 
заклад, що він обе ре пе ре мо гу або смерть.

Ті єї но чі не да ле ко від фер ми бу ло роз дер то кіль ка ко рів, і ми 
ще раз ви ру ши ли на по лю ван ня.

По ча ло ся все так, як і ми ну ло го ра зу. Уве че рі ми по ба чи ли сі -
ро ман ця з під ня тим хвос том, приб лиз но за пів ми лі. Хіл тон по- 
к ли кав Дан де ра й по са див йо го на сід ло. Я взяв з ньо го прик лад і 
пок ли кав до се бе Сна па. Йо го ла пи бу ли нас тіль ки ко рот ки ми, 
що йо му до ве ло ся кіль ка ра зів стри ба ти, по ки нареш ті не вда ло ся 
за ліз ти, ухо пив шись за мою но гу. Я де я кий час по ка зу вав йо му 
ціль, до по ки він не по ба чив її й ви ру шив за хор та ми з над зви чай-
ною енер гі єю. 

Цьо го ра зу по го ня ве ла нас не гус ти ми ха ща ми бі ля річ ки, а від -
кри тою міс це віс тю, і на те бу ли пев ні при чи ни. Три ма ю чись 
ра зом, ми під ня ли ся на уз виш шя й по ба чи ли пе рес лі ду вання на 
від ста ні ми лі, як раз у ту мить, як Дан дер наз дог нав вов ка й спро-
бу вав схо пи ти йо го за ла пу. Вовк по вер нув ся до ньо го, щоб обо ро-
ня ти ся, і на м це бу ло чу до во вид но. Со ба ки наб ли жа ли ся по дво є 
 троє, ото чу ю чи йо го кіль цем, по ки на реш ті не вис ту пив ма лень кий 
бі лий пе сик. Він не вит ра чав ча су на гав кіт, а рво нув ся прос то до гор-
ла вов ка, але про мах нув ся й уче пив ся йо му в ніс; то ді пі дій шли 
де сять ве ли ких со бак, і че рез дві хви ли ни вовк був мер твий. Ми 
їха ли ду же швид ко, щоб ус тиг ну ти до роз в’яз ки, і, хоча ми ди ви-
ли ся з ве ли кої від ста ні, по ба чи ли, що Снап вип рав дав те лег ра му, як і 
мою ре ко мен дацію.

Те пер бу ла моя чер га трі ум фу ва ти. Снап по ка зав їм, як ло ви ти 
вов ків, і на реш ті мен дозь ка зграя зро би ла це без до по мо ги лю дей.

Про те бу ло дві обс та ви ни, які де що зать ма рю ва ли ра дість пе ре-
мо ги: по  пер ше, це був мо ло дий вовк, май же вов че ня, то му він і 
по біг рів ни ною, як ду рень; а по дру ге, Сна па бу ло по ра не но — 
вовк силь но пош ко див йо го пле че.

Ко ли ми пе ре мож но їха ли до до му, я по мі тив, що він тро хи 
куль гав. 

— Сю ди, — гук нув я, — іди сю ди, Сна пе! (...) Три май, — ска зав 
я й прос тяг нув йо му батіг. Він схо пив йо го, і так я під няв йо го на 
сід ло й від ніс до до му. Я дог ля дав йо го, як ди ти ну. Він по ка зав цим 
ско та рям, ко го са ме не вис та ча ло в їх ній зграї; мо же, гон ча ки й 
ма ють добрий нюх, хор ти — швид кі, а вов ко да ви й до ги вмі ють 
бо ро ти ся, але від усіх них не має жод ної ко рис ті без пе ре мож ної 
си ли ду ху, яка є тіль ки в буль тер’єрів.  (...) 

ЕРНЕСТ СЕТОНТОМПСОН
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IV

Нас туп но го дня був Хел ло у їн, річ ни ця мо го зна йомс тва зі 
Сна пом. День ви дав ся яс ним, со няч ним, не ду же хо лод ним, і на 
зем лі не бу ло сні гу. Як пра ви ло, цього дня їхали на по лю ван ня, 
а за раз, зви чай но, єди ною ме тою бу ли вов ки. На пре ве ли кий 
жаль, Снап по га но по чу вав ся че рез свою ра ну. Він, як зав жди, 
спав у ме не в но гах, і на прос ти рад лі за ли ши ли ся слі ди кро ві. Він 
не міг бо ро ти ся, але ми прос то зо бов’яза ні бу ли ви ру ши ти на 
по лю ван ня, то му йо го за ма ни ли в ко мо ру й за чи ни ли там. Коли 
ми від’їжд жа ли, у ме не бу ло три вож не пе ред чут тя. Я знав, що без 
мо го со ба ки ми заз на є мо нев да чі, але я на віть уя ви ти не міг, якою 
бу де ця нев да ча.

Ми вже блу ка ли па гор ба ми бі ля струм ка Скалл, ко ли рап том 
з’явив ся ма лень кий бі лий м’ячик, що про ди рав ся крізь за рос ті 
по ли ну, і че рез хви ли ну до мо го ко ня під біг Снап, кот рий ска в-
чав і по ма ху вав хвос том. Я не міг від пра ви ти йо го на зад; він не 
ви ко ну вав та ких на ка зів, на віть як що від да вав їх я. Йо го ра на 
ще не за го ї лася, то му я пок ли кав йо го, прос тяг нув батіг і під няв 
на сід ло.

«Тут, — по ду мав я, — я втри маю те бе в без пе ці аж до по вер нен-
ня до до му». Я так ду мав, але, не вра ху вав на мі рів Сна па. Крик 
Хіл то на «ату, ату!» спо віс тив нас, що він по ба чив вов ка. Дан дер і 
йо го су пер ник Рай лі стриб ну ли впе ред, зіш тов х ну лись і ра зом 
упа ли. Але Снап, доб ре при ди вив шись, та ки поба чив вов ка, не 
над то да ле ко, і не встиг я й отя ми тися, як він уже зіс ко чив із сід-
ла й по біг пет ля ю чи  вго ру, униз — че рез по лин, пря мо на во ро га, 
че рез кіль ка хви лин уже ве ду чи за собою всю зграю. Не да ле ко, 
зви чай но. Ве ли кі хор ти по ба чи ли ру хо му пля му, і звич на про це-
сія по тяг ла ся рів ни ною. Це мало б бу ти гар не по лю ван ня, бо вовк 
був ближче, аніж за милю, а со ба ки бу ли ду же жва ві.

— Во ни по вер ну ли у Вед ме жий Яр! — крик нув Гар він. — 
Сю ди, ми мо же мо їх ви пе ре ди ти!

То му ми по вер ну ли та швид ко їха ли пів ніч ною сто ро ною па гор-
ба Хал ме ра, по ки го нит ва про дов жу ва ла ся з пів ден но го боку.

Ми під’їха ли до краю уз виш шя й уже зби ра ли ся спус ка ти ся, 
ко ли Хіл тон гук нув: 

— Він тут! Ми зіт кну ли ся пря мо з ним!
Він зіс триб нув із сво го ко ня, ки нув по від дя й по біг упе ред. 

Я зро бив так са мо. На зус тріч нам, про би ра ю чись рів ни ною, ішов 
ве ли чез ний сі рий вовк. Йо го го ло ва бу ла опу ще на, хвіст ви тяг ну тий 
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пря мою лі ні єю, а за п’ят де ся т яр дів1 від ньо го був Дан дер, як со кіл 
над зем лею, уд ві чі швид ший за вов ка. За хви ли ну пес наз дог нав 
йо го й уку сив, але від ско чив, як тіль ки вовк по вер нув ся до ньо го. 
Во ни за раз бу ли пря мо під на ши ми но га ми, на від ста ні мен ше 
п’ят де ся ти фу тів2. Гар він ви тяг піс то лет, але Хіл тон, на не щас-
тя, зу пи нив йо го: 

— Ні, ні, по ба чи мо, що з цьо го вий де.
Че рез кіль ка се кунд при біг дру гий пес, то ді всі ін ші — так 

швид ко, як мог ли. Ко жен був спов не ний ша ленс тва й мав ба жан-
ня би ти ся, го то вий од ра зу ж пі ти й ро зір ва ти вов ка на час ти ни; але 
ко жен по чер зі від сту пав і гав кав на без печ ній від ста ні. Приб лиз-
но за хви ли ну з’яви ли ся вов ко да ви — гар ні ве ли кі со ба ки. Наб ли-
жа ю чись, во ни, без сум ні ву, хо ті ли мер щій ки ну ти ся на ста ро го 
вов ка; але йо го безс траш ний виг ляд, м’язис тий ту луб і смер то нос-
ні ще ле пи на ля ка ли їх за дов го до без по се ред ньої зус т рі чі, і во ни 
та кож при єд на ли ся до кіль ця, по ки від чай дух у цен трі по вер тав ся 
до них, го то вий на леж но зус трі ти кожно го.

То ді пі дій шли до ги, нез граб ні ство рін ня, ко жен з яких ва жив 
стіль ки ж, скіль ки й вовк. Я чув, як їх нє важ ке ди хан ня пе ре-
рос та ло в заг роз ли ве хри пін ня ра зом з тим, як во ни про су ва ли ся 
впе ред; во ни бу ли го то ві ро зір ва ти во ро га на шмат ки; але ко ли 
во ни по ба чи ли йо го там, зло віс но го, безс траш но го, із силь ни ми 
ще ле па ми, нев том ни ми ла па ми, го то во го по мер ти, як що бу де 
по тріб но, але впев не но го, що він не за ги не один — що ж, ті ве ли-
чез ні до ги, як і всі ін ші, раптом від чу ли ст рах: так, во ни ки нуть ся 
на ньо го — не за раз, а піз ні ше, ко ли від  ди  ха ють ся; о ні, во ни не 
бо я ли ся вов ка. Я міг виз на чи ти їхню хо роб рість за їх ні ми го ло са ми. 
Во ни чу до во зна ли, що пер ший ж со ба ка, який вис ту пить, пос т ра-
ждає, але це все   од но — по ки що во ни ще тро хи по гав ка ють, щоб 
під ба дьо ри тися.

І в той час, як де сять ве ли ких со бак стри ба ли дов ко ла мов чаз но го 
вов ка, у ха щах по ли ну за ни ми по чув ся шур хіт; то ді, стри ба ю чи, 
з’явив ся бі лос ніж ний гу мо вий м’ячик, який пе рет во рив ся на ма -
лень ко го буль тер’єра, і Снап, най по віль ні ший зі зграї, при  й шов 
ос тан нім, так важ ко ди ха ю чи, що зда ва ло ся, за ди х неть ся. Він 
наб ли зив ся до зім кну то го кіль ця, яке ство рю ва ли со ба ки, по с тій но 
змі ню ю чи од ин од но го, нав ко ло вбив ці ху до би, з яким ніх то не 
на ва жу вав ся зій ти ся один на один. Чи ва гав ся він? Ані ми ті; крізь 
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зграю гав ка ю чих со бак він ки нув ся пря мо до гор ла ста рого дес по-
та1; і вовк уда рив йо го сво ї ми двад цять ма шаб ля ми. Але ма лий 
зно ву стриб нув на ньо го, і по тім бу ло вже важ ко пояс ни ти, що 
са ме ста ло ся. Усі со ба ки змі ша ли ся. Ме ні зда ло ся, що я по ба чив, 
як ма лень кий бі лий пе сик уче пив ся в ніс вов ка. Зграя роз си па ла-
ся на всі бо ки; за раз ми не мог ли їм до по мог ти. Але ми їм не бу ли 
й пот ріб ні: у них був безс траш ний ва та жок, і ко ли че рез якийсь 
час бит ва за вер ши ла ся, на зем лі ле жав сі рий вовк, мо гут ній 
гі гант, а в йо го ніс вче пив ся ма лень кий бі лий пес.

Ми всі сто я ли нав ко ло, го то ві до по мог ти, але не мог ли зру ши ти з 
міс ця. Вовк був мер твий, і я гук нув Сна па, але він не по во рух нув ся. 
Я схи лив ся над ним. 

— Сна пе, Сна пе, усе за кін чи ло ся, ти вбив йо го. 
Але со ба ка був не ру хо мий, і ли ше те пер я по мі тив на йо го тілі 

дві гли бо кі ра ни. Я спро бу вав під ня ти йо го. 
— Від пус ти, ста рий, усе за кін чи лося. 
Він ти хо за гар чав і від пус тив вов ка. Ско та рі схи ли ли ся над 

Сна пом, і го лос ста ро го Пен ру фа трем тів, ко ли він бур мо тів: 
— Я не доз во лив би по ра ни ти йо го на віть за двад цять би ків. 
Я взяв со ба ку на ру ки, наз вав йо го по імені й пог ла див по го ло-

ві. Він тро хи по гар чав, ні би на про щан ня, лиз нув мою ру ку й 
за мовк на ві ки…

Сум ним бу ло моє по вер нен ня до до му. У нас бу ла шкі ра жах ли во-
го вов ка, але жод них ін ших ви я вів трі ум фу. Ми по хо ва ли без-
страш но го Сна па на па гор бі за фер мою. При цьо му я чув, як Пен-
руф, що сто яв по ряд, про бур мо тів: 

— Ось це бу ла смі ли вість — справ жня смі ли вість! Без смі ли-
вос ті в на шій спра ві ба га то не до сяг неш. 

(Пе рек лад Ма ри ни Зу єн ко) 
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Коментарі

Наз ва опо ві дан ня «Снап» з анг лій ської оз на чає «ку са ти». Це пов’яза но з 
особ ли вос тя ми бій ців ської по ро ди собак — буль тер’єрів. 

Вони ви різ ня ють ся зпо між ін ших смі ли віс тю та муж ніс тю, то му для 
уви раз нен ня ці єї ідеї тво ру об ра но саме та ку по ро ду з від по від ним ім’ям.

Кар не гі, Ван дер білт та Ас тор — три ві до мі аме ри кан ські міль йо не-
ри. Їх ні іме на зга ду ють ся то ді, ко ли роз по ві дач ус ві дом лює, що він ні за 
які гро ші не змо же роз лу чи ти ся зі Сна пом. 

Бед ленд ські па гор би, на яких від бу ва ло ся по лю ван ня в опо ві дан ні 
«Снап», роз та шо ва ні на пів ден но му за хо ді Пів ден ної Да ко ти (штат США). 
Па гор би, яки ми ми лу вав ся роз по ві дач, над зви чай но кра си ві, ад же во ни 
ма ють чу дер наць кі різ но бар вні шпи лі, бо внас лі док зсу ву ґрун тів за ли-
ша ють ся оса ди різ но го ко льо ру.

Роботазтекстом

1. Дай те наз ви час тинам тво ру. Обґ рун туй те їх. 
2. Чо му Снап пот ра пив до роз по ві да ча са ме на свя то Хел ло у їн? 

У чо му по ля гав жарт йо го то ва ри ша по ко лед жу Дже ка?
3. Чи змог ли бути дру зя ми лю ди на та со ба ка? Як це ста ло ся?
4. Знай діть в опо ві дан ні урив ки, де зма льо ва но звич ки й особ ли вос-

ті ха рак те ру різ них тва рин.
5. Пе ре ка жіть епі зод, у яко му роз по ві да єть ся про те, як Сна па бу ло 

по ра не но.
6. Як ста ло ся, що по ра не ний Снап зно ву опи нив ся на по лю ван ні? 

Про що це свід чить?
7. Як у тво рі змальовано рі шу чість і си лу Сна па? Про чи тай те ви -

раз но від по від ні ци та ти. 
8. Чо му ха зя їн Сна па мав пра во пи ша ти ся сво їм улюб лен цем? 
9. Знай діть у тек сті ряд ки, у яких зву чить ідея тво ру. Як ви їх зро-

зу мі ли?

Красаслова

Ге рой опо ві дан ня Е. Се то на  Том псо на «Снап» є не во ро гом, а по  міч ни ком 
лю ди ни. Зма льо ву ю чи об раз со ба ки, ав тор роз по ві дає про йо го сто сун ки з 
лю ди ною як рів них між со бою. Не тіль ки роз по ві дач впли ває на Сна па, а й 
Снап впли ває на сво го гос по да ря. Про цес ви хо ван ня ви явив ся не та ким лег-
ким, й ав тор щед ро ді лить ся сво ї ми спос те ре жен ня ми. 

•  Які ри си по ве дін ки со бак ві доб ра же но в опо ві дан ні Е. Се то на  Том п со-
на? На ве діть від по від ні ци та ти. 

•  Знай діть в опо ві дан ні слова та сло вос по лу чення, які ха рак те ри зу ють 
Сна па про тя гом тво ру. Які з цих ха ракте рис тик за ли ша ють ся пос тій ни ми 
про тя гом тво ру, а які змі ню ються? Чи є се ред цих слів і сло вос по лу чень 
епі те ти, ме та фо ри й по рів нян ня? 

ЕРНЕСТ СЕТОНТОМПСОН
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Дляобговорення

 1. Чо го нав чив Сна па йо го гос по дар і, нав па ки, чо го нав чив со ба ка 
сво го ха зя ї на?

 2. Чо му, на ва шу дум ку, пись мен ник по міс тив опо ві дан ня «Снап» 
до кни жки «Тва ри ни  ге рої»?

Творчезавдання

За ви бо ром уч ня
1. Ство ріть (ус но) не ве лич ке опо ві дан ня на те му «Мій до маш ній 

улюб ле нець і чо го він ме не нав чив».
2. На пи шіть твір  роз дум (8–10 ре чень) на те му «Хто справ жній ге -

рой опо ві дан ня “Снап” — со ба ка чи лю ди на?». Обґ рун туй те свою 
дум ку.

Ук ра їн ською мо вою пер ші пе рек ла ди тво рів Е. Се то на 
Том п  со на вий шли дру ком у Ки є ві про тя гом 1911–1919 рр. 
(пе рек ла да чі Ю. Бу дяк, Ю. Сі рий, О. Кри ви нюк, П. Ма ка 
рен ко). Тво ри ка над сько го пись мен ни ка пе рек ла да ли й ін ші 
ук ра їн ські пе рек ла да чі: Іван Ле щен ко, Юрій Ліс няк, Ва силь 
Ми сик, На дія Куз нє цо ва, Ла ри са Бо жен ко, Рос ти слав До 
цен ко та ін .

 1. Знайдіть в мережі Інтернет або в бібліотеці твори Е. Сетона-
Томпсона «Лобо», «Доміно». Прочитайте один із них (за вибором).

2. За допомогою Інтернету подивіться фільми «Легенда про Лобо» 
(США, реж. Дж. Алгар, Дж. Коуффер, 1962 р.), «Доміно» (СРСР, 
реж. І. Негреску, 1973 р.). Порівняйте їх з прочитаним твором.

3. Уявіть, що ви — голова журі міжнародного кінофестивалю. При- 
думайте приз за фільм за мотивами творів Е. Сетона-Томпсона. 
Підготуйте урочисту промову на вручення приза.

Перевіртесебе

1. Що вам ві до мо про Е. Се то на  Том псо на?
2. Чо му йо го на зи ва ють на ту ра ліс том, ху дож ни ком і пись мен ни ком? 

До ве діть це фак та ми. 
3. По яс ніть наз ву тво ру Е. Се то на  Том псо на, який ви про чи та ли. 
4. Виз нач те ос нов ну те му й ідею про чи та но го ва ми тво ру. 
5. Чо го вас нав чив цей твір?
6. Які опи си ви ко рис то ву ють ся в про чи та но му ва ми тво рі? Виз нач те 

їхню роль у тек сті. 
7. Чо му Е. Се тон  Том псон на зи вав при ро ду «кни гою муд рос ті»? 

Розділ ІІ. ПРИРОДА І ЛЮДИНА



149

КОМ ПЕ ТЕН ТНОС ТІ — СХО ДИН КИ  ДО  СУ ЧАС НО ГО СВІ ТУ

ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Предметні компетентності

Знання

Виберіть правильну відповідь.

1. Коник і цвіркун — головні персонажі твору
 А  Е. СетонаТомпсона
 Б  Г. Гейне
 В  Й. В. Ґете
 Г  Дж. Кітса
 
2. Пори року, які зображені у вірші «Про коника та цвіркуна», — 

це ... .
 А літо й зима
 Б  зима та весна
 В  весна та осінь
 Г  літо й осінь

3. Художній засіб, що використаний в уривку Коли зима в мовчан
ня льодяне поля заковує, ... — це ... .  

 А  порівняння
 Б  метафора
 В  алегорія
 Г  антитеза

4. Головною думкою вірша Й. В. Ґете «Нічна пісня подорожнього» є 
гармонія

 А  людини та тварини
 Б  людини й Бога
 В  людини та природи
 Г  людини із собою

5. Основний настрій вірша Г. Гейне «Задзвени із глибини…»
 А  сумний
 Б  радісний
 В  тривожний
 Г  нейтральний 

Компетентності — сходинки до сучасного світу 



6. Е. СетонТомпсон у своїх творах змальовував
 А  місто  
 Б  море 
 В  рослини
 Г  тварин 

Діяльність

7. Установіть відповідність. 

                  Факти біографії    Письменник

1 бать ко мрі яв про вій сько ву 
кар’єру си на, але він вив чав  
ко мер цій ну спра ву; пер шу 
книж ку опуб лі ко ва но 1821 р.

2 во ло дів грець кою, ла тин ською, 
анг лій ською, фран цузь кою, іта-
лій ською мо ва ми, грав на ба га-
тьох му зич них інс тру мен тах,  
здобув юри дич ну ос ві ту

3 ство рив по над 40 кни жок, 
за хоп лю вав ся жи во пи сом, 
ав тор пер шо го по сіб ни ка для 
бой ска у тів 

4 са мо му до ве ло ся прок ла да ти 
шлях у жит ті, на пи сав май же 
100 тво рів, про жив усьо го 

 25 ро ків
 

8. Установіть відповідність. 

   Автор            Уривок

 1   Е. СетонТомпсон
 2   Дж. Кітс 
 3   Й. В. Ґете
 4   Г. Гейне

А   О. Пушкін 
Б   Е. СетонТомпсон
В   Дж. Кітс
Г   Й. В. Ґете
Д   Г. Гейне
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А Краса є правда, правда є 
краса.

Б В квітучій Данії, де 
народився я, Бере мій світ 
своє начало… .

В Природа… Тільки через любов 
наближуються до неї. 

Г Пісні є критерієм 
природності. 

Д Ми діти ще однієї матері — 
Природи.   



9. Установіть відповідність. 
            Зміст  твору     Назва твору
 1  картина нічної природи, 
     оповита тишею
 2  літо й зима
 3  опис весни
 4  розповідь про неабияку 
     сміливість собаки

Цінності

10. Опишіть, яке враження на вас справив вірш Й. В. Ґете «Нічна 
пісня подорожнього». Яким постає образ природи у творі? 

Ключові компетентності

Мислимо логічно

11. Складіть у зошиті схему «Мій улюблений герой Е. Се тонаТомп-
сона»: назвіть героя та зазначте його основні риси.

Природне середовище та технології 

12. Доведіть, що твори Е. СетонаТомпсона розширюють наші знання 
про дику природу (5–7 речень). 

 

Екологія і здоров’я

13. Наведіть 3–4 аргументи для доказу тези «Берегти природу — 
обов’язок кожного». 

В інформаційному світі

14. Напишіть е-мейл другові про свою улюблену тварину (свійську або 
дику). Опишіть її звички, характер, місце проживання. Додайте до листа 
фото або власний малюнок.

 

А «Лобо»
Б «Про коника і цвіркуна»
В «Задзвени із глибини…»
Г «Нічна пісня подорожнього»
Д «Снап» 
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   Мій улюблений герой —
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МАРК  ТВЕН 

1835–1910

Марк Твен був пер шим справ ді 
аме  ри кан ським пись мен ни ком, і всі 
ми від то ді — йо го нас туп ни ки.

Вільям Фол кнер

                                  Сто рін ки жит тя та твор чос ті

У Спо лу че них Шта тах Аме ри ки жи вуть люди 
різ них на ці о наль  нос тей, куль тур і ві рос по ві-
дань. Ко лись во ни за ли ши ли свої рід ні до мів ки й 
ви ру ши ли шу ка ти кра щу до лю до Пів ніч ної Аме-
ри ки.

Бу ду ва ти дер жа ву на но во му кон ти нен ті бу- 
ло не  лег ко, ще двіс ті ро ків то му там відбува ли-

ся вій ни й жор сто ка бо роть ба за па ну ван ня. Про-
тя гом трива лої бо роть би й за пек лих гро ма дян ських 

війн Аме ри ка, уреш ті- решт, поз бу ла ся раб с тва, лю ди 
різ них куль тур і тра ди цій нав чи ли ся ра зом жи ти, роз бу до ву ва ти 
свою дер жа ву й пи ша ти ся нею. 

Ві до мий аме ри кан ський пись мен ник Марк Твен на ле жав до по   -
ко   лін ня, на до лю яко го ви па ла Гро ма дян ська вій на (1861–1865). То  - 
ді меш кан ці пів но чі кра ї ни пов ста ли про ти ра бо власни ків на пів   д ні. 

Марк Твен (справ жнє ім’я мит ця Семю ел Лен гхорн Кле менс) 
на ро див ся 30 лис то па да 1835 р. в се ли щі Фло ри ді  (шта т  Міс су рі, 
США). Він був шос тою ди ти ною в ба га то діт ній сім’ї. 

Бать ка ми май бут ньо го пись мен ни ка бу ли Джон Мар шал і 
Джейн Лем птон Кле менс, еміг ран ти1 з Анг лії. Во ни не ма ли 

Розділ ІІІ. СВІТ ДИТИНСТВА
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Розділ 
IІІ

1 Еміг ран ти — лю ди, кот рі за ли ши ли бать ків щи ну й ви ї ха ли в ін шу кра ї ну для 
пос тій но го про жи ван ня.
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ве ли ких стат ків і че рез те бу ли зму ше ні пе ре їж джа ти з міс ця на 
міс це. Ко ли Се мю ел був ще ди ти ною, йо го ро ди на пере ї ха ла до 
міс теч ка Ган ні бала (штат Міс су рі). Де б він по тім не бу вав, Ган ні-
бал займав у йо го ду ші особ ли ве міс це. Це бу ло місто йо го ди тя чих 
ро ків, мрій і спо га дів. Усе, що він там ба чив (сто сун ки між пред-
став ни ка ми різ них верств, шко ла, цер ква), зго дом було ві доб ра-
жено в йо го книж ках. 

Най біль шим за хоп лен ням Се мю е ла бу ла річ ка Міс сі сіпі. То му 
не  ви пад ко во він об рав со бі псев до нім1 — Марк Твен, що з анг лій -
ської (Mark Twa in) оз на чає «мір ка два» (тоб то 3,6 м). Цей вис лів 
час то використовували пра ців ни ки річ ко во го пор ту й су ден, по ві-
дом ля ю чи про дос тат ню гли би ну для без печ но го пла ван ня па ро-
пла вів. Май бут ній пись мен ник теж ко лись пра цю вав лоц ма ном2. 
Піс ля смер ті бать ка він був зму ше ний з 12 ро ків пра цю ва ти й до по-
ма га ти ма те рі ут ри му ва ти ро ди ну. 

«ПригодиТомаСойєра» (1876) при нес ли Мар ку Тве но ві сві то ве 
виз нан ня. Чи та чі від ра зу по лю би ли ге роя книж ки за та лант фан-
та зу ван ня, умін ня за хо пи ти ін ших сво ї ми мрі я ми й іг ра ми, а ще — 
за йо го вір ність у друж бі, щи рість по чут тів, бла го родс тво ду ші. У той 
час, ко ли Марк Твен пи сав «При го ди То ма Со йє ра», аме ри кан ські 
діт ла хи пе ре важ но чи та ли книж ки, приз на че ні для не діль них 
шкіл. У них ішло ся про вель ми слух ня них хлоп чи ків і дів ча ток, 
яким за хо ро шу по ве дін ку бу ло за без пе че но шлях до раю. Мит ці 
пи са ли про ді тей як про «ма лень ких до рос лих», ди тя чі пус то щі й 
фан та зії вва жа ли ся не до лі ка ми. А Марк Твен ви рі шив ство ри ти 
книж ку про зви чай них ді тей, яким не ду же хо четь ся вчи ти ся (ад же 
то го час на ос ві та та кож пе рет во рю ва ла ся на за сіб на сильс тва), але 
які вмі ють то ва ри шу ва ти, ви ру ча ти од ин од но го з бі ди, пал ко за хоп-
лю ва ти ся, бу ти са ми ми со бою. 

Ве ли ким до сяг нен ням пись мен ни ка бу ло те, що він прав ди во 
зма лю вав пов сяк ден ну дій сність. Він зоб ра зив світ очи ма ди тини 
й щи ро ди ву вав ся ра зом із нею, спос те рі га ю чи за сві том до рос лих. 
Твір «При го ди То ма Со йє ра» по бу до ва ний на про тис тав лен ні (ан ти-
те зі) різ них сві тів — ді тей і до рос лих, слух ня них і нес лух ня них 
хлоп чи ків. Сво єю книж кою Марк Твен по вер тав юно му по ко лін -
ню ві ру в са мих се бе, зак ли кав ді тей усьо го світу бу ти при род ни-
ми, щи ри ми, від да ни ми, шля  хет ни ми. 

МАРК ТВЕН

1 Псев до нім — ви га да не ім’я, що ви ко рис то ву єть ся лю ди ною за мість справ ж-
ньо го; лі те ра тур не ім’я мит ця. 

2 Лоц ман — про від ник су ден (мор ських або річ ко вих).
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Сво го улюб ле но го ге роя пись мен ник не 
за  ли шив і зго дом на пи сав про дов жен ня 
тво ру — «Пригоди Гекльберрі Фінна» 
(1885), «Том Со йєр за кордоном» (1894), 
«Том Со йєр — сищик» (1896). Роз по відь 
про Гек ль бер рі Фін на вий шла зов сім ін шою, 
на від мі ну від пер шої книж ки. По пер ше, 
іс то рію по віс т у вав уже не ав тор, а йо го ге -
рой — Гек Фінн, а по дру ге, доб ро зич ли вий 
сміх пе рет во рив ся на гос тру кри ти ку за ко-
нів пів дня Аме ри ки. За зоб ра жен ня друж би 
бі ло го Ге ка з чор но шкі  рим слу гою Джи мом 
твір за ча сів Мар ка Тве на бу ло ви лу че но з 
біб лі о тек ба га тьох шта тів. На  віть те  пер ця 

книж ка вик ли кає гос трі ди с ку сії се ред гро мад ськос ті. Особ ли во 
неп рий нят ним для су час них за хис ни ків ра со вої рів нос ті (про тив-
ни ків ра сиз му1) є вжи ван ня сло ва негр сто сов но чор нош кі рих ге ро їв 
тво ру. Це сло во вва жа єть ся лай ли вим, об раз ли вим у су час но му 
сві ті. Од нак сам пись мен ник по яс ню вав, що він ні чо го не ви га ду вав, 
а зма льо ву вав ли ше те, що ба чив у свій час. 

Се ред ві до мих усьо му сві то ві тре ба наз ва ти та кож твір Мар ка 
Тве на «Принц і злидар» (1882), у яко му два го лов ні ге рої — 
англійський принц  Едуард Тюдор і маленький жебрак Том Кенті — 
на кіль ка тиж нів по мі ня ли ся міс ця ми. 

Усьо го митець ство рив 43 книж ки, кож на з яких ого ло ше на 
на ці о наль ним над бан ням Спо лу че них Шта тів Аме ри ки. Той, хто 
чи  тає їх, стає щи рі шим, від кри ті шим, світ лі шим ду шею. 

Цікавознати

У США ство ре но два му зеї Мар ка Тве на. Один роз та шо ва ний у 
міс ті йо го ди тинс тва — Ган ні ба лі (штат Міс су рі), а дру гий — 
у Гар тфор ді (штат Кон нек ти кут). Му зей у м. Ган ні ба лі на зи ва-
ють «До мом То ма Со йє ра». 

Му зей у м. Гар тфор ді подібний до каз ко вого па лацу або до 
ди во виж ного ко ра бля. Ко жен, хто при хо дить сю ди, мо же по ба-
чи ти за тиш ні ку точ ки ро дин но го гніз да Кле мен сів. 
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Пам’ят ник То му Со йє ру 
та Гек льбер рі Фін ну. 
 м. Ган ні бал (США)

1 Ра сизм — при ни жен ня людей од ні єї на ції ін шою, що є неп рий нят ним у су час-
но му сві ті, де се ред най ви щих цін нос тей ува жа єть ся по ва га до лю дей різ них на цій, 
ко льо ру шкі ри, ві рос по ві дань, куль тур. 
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1867 р. влас ни ки га зе ти «Аль та Ка лі фор нія» ви рі ши ли 
від пра ви ти до теп но го жур на ліс та Мар ка Тве на в тур не Ста -
рим Сві том, щоб він при віз звід ти но ві стат ті для ви дан ня. 
І пись мен ник ви ру шив у ве ли ку по до рож, під час якої від ві дав 
і да ле кі кра ї ни, і далекі міста — Оде су, Се васто поль, Ял ту. 

Ук ра їн ською мо вою тво ри Мар ка Тве на по ча ли пе рек ла-
да ти ще за йо го жит тя. Се ред ві до мих пе рек ла да чів кни жки 
«При го ди То ма Со йє ра» — Ма рія Грін чен ко, Юрій Ко рець
кий, Во ло ди мир Мит ро фа нов, Ін на Ба зи лян ська. Твір «При -
го ди Гек льбер рі Фін на» став ві до мий чи та чам зав дя ки 
пе рек ла ду Іри ни Сте шен ко, а «Принц і зли дар» ук ра їн-
ською пе ре к ла ла Ма рія Ря бо ва. 

ПРИГОДИ ТОМА СОЙЄРА

Повість

(Уривки)

Іс то рія ство рен ня

Біль шість по дій, про які йдеть ся в «При го дах То ма Со йє ра», 
узя то з ре аль но го жит тя. У книж ці пись мен ник зга дав про ро ки 
сво го ди тинс тва в міс теч ку Ган ні балі, яке у тво рі от ри ма ло наз ву 
Санк тПе тер бург (аме ри кан ці люб лять да ва ти ма лень ким міс теч-
кам гуч ні наз ви сто лиць, то му кра ї на має кіль ка Па ри жів, Єру са-
ли мів то що; мож ли во, ці наз ви сво го ча су на га ду ва ли еміг ран там 
про по ки ну ті рід ні міс ця). У пе ред мо ві до тво ру Марк Твен заз на -
чив, що Том Со йєр увіб рав у се бе ри си ха рак те рів трьох хлоп чи ків. 
Хто ж вони? Це сам юний Се мю ел Кле менс, кот рий не ду же лю бив 
учи ти ся й був зда тний на різ ні ви тів ки, йо го шкіль ний то ва риш 
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Віл лі Бо у ен, а та кож То мас Со йєр з міс та Шо у ні та у на, з яким 
ми тець поз на йо мив ся ра ні ше. Під іме нем ті тонь ки Пол лі Марк Твен 
зоб ра зив свою ма тір, а під іме нем Бек кі Тет чер — од ну зі сво їх 
шкіль них под руг, з якою од но го ра зу за б лу кав у страш них ла бі рин-
тах пе че ри поб ли зу Ган ні ба ла. Свого друга — ма лень кого во ло цю-
гу То ма Блен кен ши па — Марк Твен увіч нив в об ра зі Гек льбер рі 
Фін на. Без люд ний ост рів, ку ди втек ли ге рої книж ки, на справ ді 
іс ну вав на річ ці Міс сі сі пі за жит тя пись мен ни ка.

Портрет (фр., англ. por tra it) — один із за со бів ху дож ньо го зо б ра-
жен ня пер со на жа тво ру, зма лю ван ня (опис) лю ди ни, її зов ніш  ньо го 
виг ля ду, ви ра зу об лич чя, одя гу, ру хів, по ве дін ки то що. 

Пись мен ни ки по  різ но му ство рю ють пор тре ти. Мит ці мо жуть 
опи су ва ти пер со на жів стис ло (ли ше кіль ко ма штри ха ми), або 
док лад но, ук руп не но (не мов би зблизь ка), або від да ле но. Пор т рет 
мо же бу ти ство ре ний за допомогою слів ав то ра або вис лов лю ван ь 
ін ших пер со на жів (мож ли ве по єд нан ня різ них то чок зо ру), у дру -
го му ви пад ку пор трет стає ба га тог ран ні шим, бо по да єть ся з різ них 
ра кур сів. У пор тре ті зображують зов ніш ні або внут ріш ні ри си ге роя 
(або ті й ті од но час но). Пор тре ти мо жуть бу ти нез мін ни ми (ста ли-
ми) або змі нюва ти ся про тя гом тво ру, у хо ді роз вит ку по дій, а змі-
на пор тре та зас від чує змі ни в ха рак те рі пер со на жа. Че рез пор трет 
ав тор вис лов лює своє став лен ня до ге роя, визначає мо мен ти, які є 
важ ли ви ми для ро зу мін ня йо го ха рак те ру та по дій. 

Сюжет (фр. su jet) — ху дож ня пос лі дов ність по дій у лі те ра тур-
но му тво рі.

Сю жет тіс но пов’яза ний з те мою тво ру, він є її ре а лі за ці єю в 
ху дож ньо ви бу ду ва но му лан цю гу по дій. Для ро зу мін ня сю жету 
важ ли во зна ти не тіль ки те, які, влас не, по дії взяті за йо го ос но ву, 
а й те, як во ни по єд ну ють ся між со бою, як во ни по єднані в тек сті, 
які по дії ук руп не но, які про пу ще но ав то ром і т. д. 

Складники(частини)сюжету:
екс по зи ція — зна йомс тво з ге ро я ми тво ру, ознайомлення з обс та-

ви на ми їх ньо го жит тя, ча сом і міс цем, де від бу ва ють ся по дії;
зав’яз ка — клю чо вий мо мент роз гор тан ня по дій, різ кий по во-

рот в їхньому пе ре бі гу;
роз ви ток дії — по даль ше роз гор тан ня по дій тво ру (стрім ко або 

упо віль не но, пос лі дов но або не пос лі дов но то що); це най біль ша за 
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обсягом час ти на тво ру, ко ли роз кри ва ють ся ха рак те ри пер со на-
жів, від бу ва ють ся ос нов ні зіт кнен ня між ни ми;

куль мі на ція — най ви щий мо мент нап ру жен ня в роз вит ку дії 
(у ве ли ких тво рах бу ває кіль ка та ких куль мі на цій них мо мен тів);

розв’яз ка — по дії, що за вер шу ють твір, ви рі шу ють ос нов ні 
пи тан ня й зіт кнен ня у тво рі, по ві дом ля ють про ре зуль тат роз вит-
ку по дій. 

У лі те ра тур но му тво рі мо же бу ти не од на, а де кіль ка сю жет них 
лі ній. Ве ли кі тво ри мо жуть скла да ти ся з мен ших час тин, що мають 
окремі сюжети, хо ча й об’єд на ні спіль ни ми пер со на жа ми, за галь-
ною те мою. 

Роз діл дру гий

(...) Нас та ла су бо та. Лі то ви ру ва ло яск ра ви ми бар ва ми та сві-
жіс  тю, бу я ло жит тям. У кож ному сер ці бри ні ла ме ло дія, а ко ли 
сер це бу ло мо ло де, во на ви ли ва ла ся в піс ню. Об лич чя кож но го 
про ме ни ло ся ра діс тю, кож ний кро ку вав пруж но й ба дьо ро. Бі лі 
ака ції сто я ли у цві ту й напов ню ва ли по віт ря па хо ща ми. Кар діф-
ська го ра, що під но си ла ся над міс том, ук ри ла ся зе лен ню. Від да-
лік во на зда ва ла ся обі то ва ною зем лею — чу дес ною, без тур бот-
ною, при ваб ли вою.

Том вий шов на ву ли цю з від ром вап на та дов гою щіт кою. Він 
змі ряв пог ля дом пар кан, і ра дість йо го в од ну мить згас ла в 
ду ші, а на то мість у неї ввій шла ту га. Трид цять яр дів до ща но го пар-
ка на зав виш ки дев’ять фу тів! Жит тя зда ло ся йо му без глуз дим, 
іс ну ван ня — важ ким тя га рем. Зіт хнув ши, він умо чив щіт ку у вап ня-
ний роз чин, про вів нею по вер хній дош ці пар ка на, по тім зро бив те 
са ме зно ву й зно ву, зу пи нив ся: якою ж кри хіт ною бу ла бі ла смуж ка 
по рів ня но з без меж ним прос то ром не бі ле но го пар ка на! У роз па чі 
він сів на зем лю під де ре вом. Із хвір тки підс триб нем ви біг Джим. 
У ру ці в ньо го бу ло бля ша не від ро. Він нас пі ву вав пі сень ку «Дів чи на 
з Буф фа ло». Хо ди ти по во ду до місь кої пом пи То му зав жди зда ва-
ло ся неп ри єм ним за нят тям, але те пер він по ду мав, що во но не та ке 
вже й по га не. Він зга дав, що бі ля пом пи зав жди зби ра єть ся ба га  то 
лю дей: бі лі, му ла ти1, чор нош кі рі; хлоп  чи ки й дів чат ка, че ка ю чи 
сво єї чер ги, си дять, від по чи ва ють, мі ня ють ся іг раш ка ми, сва рять-
ся, б’ють ся, пус ту ють. Він зга дав та кож, що хо ча до пом пи було 
якихось пів то рас та кро ків, Джим ні ко ли не по вер тав ся до до му 
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1 Му ла т — на щад ок від змі ша ного шлю бу. 
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ра ніш як за го ди ну, та й то май же зав жди 
до во ди ло ся бі га ти за ним.

— Слу хай, Джи ме, — ска зав Том, — ти 
тут тро хи по бі ли, а я збі гаю по во ду.

Джим по хи тав го ло вою й ска зав:
— Не мо жу, ма са1 Том! Ста ра па ні ве лі ла, 

щоб я йшов до пом пи, ні з ким не зу пи ня ю-
чись по до ро зі. Во на ка же: «Я вже на пев но 
знаю, що ма са Том пок ли че те бе бі лити пар-
кан, так ти йо го не слу хай, а йди сво єю до -
ро гою. Я са ма по див лю ся, як він йо го бі ли-
ти ме».

— А ти її не слу хай! Во на ба га то чо го 
каже, Джи ме. Да вай сю ди від ро, я мит тю 
збі гаю. Во на й не зна ти ме.

— Ой, бо ю ся, ма са Том, бо ю ся ста рої 
па ні! Во на ме ні го ло ву ві дір ве, їй бо гу, 
ві дір ве!

— Во на! Та во на й паль цем ні ко го не зачепить, хі ба що стук не 
на перс тком по го ло ві — ото й тіль ки! Хто ж на це звер тає ува гу? 
Го во рить во на, щоп рав да, ду же злі сло ва, але ж від слів не бо ля че, 
як що тіль ки во на при цьо му не пла че. Джи ме, я дам то бі куль ку. 
Я дам то бі мою бі лу але бас тро ву куль ку.

Джим за ва гав ся.
— Бі ла куль ка, Джи ме, чу до ва бі ла куль ка!
— Та во но так, куль ка — річ чу до ва! Та все ж, ма са Том, я ду же 

бо ю ся ста рої па ні.
— І до то го ж, як що ти за хо чеш, я по ка жу то бі свою вав ку на но зі.
Джим був усьо го ли ше лю ди на й пе ред та кою спо ку сою всто я ти не 

міг. Він пос та вив від ро на зем лю, узяв але бас тро ву куль ку й, зго-
ра ю чи від не тер пін ня, ди вив ся, як Том роз бин то вує па лець но ги. 
А вже за мить він біг ву ли цею з від ром у ру ці, щу ля чись від бо лю 
ниж че спи ни, то ді як Том зав зя то бі лив пар кан, а ті тонь ка Пол лі 
за ли ша ла бо йо ви ще з че ре ви ком у ру ці й трі ум фом в очах.

Але То мо во го зав зят тя вис та чи ло не на дов го. Він ду мав про те, 
як ве се ло зби рав ся про вес ти цей день, і ду шу йо го огор нув ще біль-
ший сму ток. Не за ба ром ін ші хлоп чи ки, віль ні від уся кої ро бо ти, 
ви бі жать на ву ли цю гу ля ти й ба ви ти ся. Во ни, зви чай но, за ті ють 
різ ні ве се лі іг ри, і всі збит ку ва ти муть ся з ньо го, ко ли по ба чать, 
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 до повісті Мар ка Тве на 

«При го ди То ма Со йє ра». 
1936 р.

1 Маса — у пів ден них шта тах звер нен ня до пан ських ді тей. 
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як тяж ко йо му до во дить ся пра цю ва ти. Са ма ця дум ка па ли ла 
йо го вог нем. Він вий няв із ки шень свої скар би й по чав їх роз гля-
да ти: улам ки іг ра шок, куль ки й по діб на мі зе рія; усьо го цьо го мот-
ло ху, ма буть, до сить, щоб зап ла ти ти за три  чо ти ри хви ли ни 
чу жої пра ці, але, звіс но, за неї не ку пиш і пів го ди ни ціл ко ви тої 
во лі. Він зно ву зіб рав своє жа лю гід не май но в ки ше ню, об ли шив-
ши будь  я ку на дію під ку пи ти то ва ри шів. Ніх то з хлоп чи ків не 
ста не пра цю ва ти за та ку мі зер ну плат ню. І ось у цю страш ну хви-
ли ну роз па чу на То ма рап том зій шло нат хнен ня! Так, так, са ме 
нат хнен ня, бо в йо го го ло ві сяй ну ла ге ні аль на дум ка. Він узяв 
щіт ку й спо кій но за хо див ся до ро бо ти. Ось у кін ці ву ли ці з’явив ся 
Бен Род жерс, той са мий хлоп чик, глу зу вань яко го він бо яв ся над 
усе. Бен не йшов, а вис три бу вав і при тан цьо ву вав, а це свід чи ло, 
що на ду ші в ньо го ра діс но й що він ба га то на що спо ді  ва єть ся в цей 
день. Він їв яб лу ко і час від ча су ви да вав про  тяж ний ме ло дій ний 
свист, за яким вип ли ва ли зву ки на най ниж чих но тах: «дін  дон  дон, 
дін  дон  дон» — Бен зо б ра  жу вав па роп лав. Пі дій шов ши ближ че, 
він змен шив швид кість, зу пи нив ся на се ре ди ні ву ли ці й по чав нек вап-
ли во по вер та ти на уз біч чя, обе реж но, з на леж ною со лід ніс тю, бо 
зоб ра жав «Ве ли ку Міс су рі», що ма ла осад ку де в’ять фу тів. Він був 
вод но час і па роп ла вом, і ка пі та ном, і сиг наль ним дзво ном, тож 
йо му до во ди ло ся уяв ля ти, на чеб то він сто їть на сво є му влас но му 
міс тку, сам дає ко ман ду й сам же її ви ко нує.

— Стоп ма ши на, сер! Дінь  ді лінь, дінь  ді лінь  дінь! — Па роп лав 
по віль но зій шов із се ре ди ни до ро ги й став наб ли жа ти ся до тро-
ту а ру. — Зад ній хід! Ді лінь  ді лінь  дінь! — Обид ві йо го ру ки неру-
хо мо ви тяг ну ли ся по бо ках. — Зад ній хід! Кер муй пра во руч! Ді лінь  
дінь! Чшшчшшчшш!

Тим ча сом йо го пра ва ру ка ве ли ча во ви пи су ва ла ве ли кі кола, 
бо була со ро ка фу то вим ко ле сом.

— Тро хи на зад з лі во го бор ту. Лі во руч кер муй! — По ча ла 
обер та ти ся лі ва ру ка. — Ді лінь  дінь  дінь! Чшшчшшчшш! 
Уперед з пра во го бор ту! Стоп! Ще тро хи з лі во го бор ту! Стоп, пра-
вий борт! Ді лінь  дінь  дінь! Стоп, лі вий борт! Упе ред і пра во руч! 
Стоп! Ма лий хід! Дінь  ді лінь! Чу у  чу у у! Від дай кін ці! Жва ві ше, 
во ру шіть ся там! Гей там, на бе ре зі! Чо го сто їш? Прий май лин ву1! 
Но со вий швар тов! На ки дай пет лю на стовп! Зад ній швар тов! 
А те пер від пус ти! Ма ши ну зу пи не но, сер! Ді лінь  дінь  дінь! Шт! 
шт! шт! (Ма ши ніст ви пус кає па ру).
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Том про дов жу вав пра цю ва ти, не звер та ю чи на па роп лав ні я кої 
ува ги. Бен уп’яв ся в ньо го очи ма й за мить мо вив:

— Ага! Уско чив у ли хо!
Від по ві ді не бу ло. Том спог ля дав свій ос тан ній ма зок очи ма 

ху дож ни ка, по тім обе реж но про вів щіткою ще й ще раз, зно ву від -
кинув ся на зад — по ми лу ва тися. Бен пі дій шов і став по руч. У То ма 
аж сли на по ко ти ла ся, так йо му за кор ті ло яб лу ка, але він, не по да-
ю чи зна ку, про дов жу вав зав зя то пра цю ва ти.

Бен спи тав:
— Що, дру же, за ли га ли на ро бо ту? 
Том рвуч ко обер нув ся до ньо го:
— А, це ти, Бе не! Я й не по мі тив.
— Слу хай, я оце йду ку па ти ся... Так, ку па ти ся! Ма буть, і ти 

хо чеш? Але ти, звіс но, не мо жеш, то бі до ве деть ся поп ра цю ва ти й ти 
пра цю ва ти меш, еге ж?

Том по ди вив ся на ньо го й ска зав:
— Що ти на зи ва єш ро бо тою?
— А хі ба це не ро бо та?
Том зно ву взяв ся бі ли ти пар кан, ки нув ши нед ба ло:
— Мо же, ро бо та, а мо же, і не ро бо та. Я знаю тіль ки од не: Томо ві 

Со йє ру во на до впо до би.
— Та нев же? Чи не хо чеш ти ска за ти, що це за нят тя для те бе 

при єм не?
Щіт ка про дов жу ва ла шу ру ва ти пар кан.
— При єм не? А що ж у ньо му неп ри єм но го? Хі ба хлоп чи кам 

щод ня ви па дає бі ли ти пар кан?
Те пер усе пос та ло в но во му світ лі. Бен пе рес тав їс ти яб лу ко. 

Том нат хнен но, як справ жній ми тець, во див щіт кою взад і впе ред, 
від сту пав на кіль ка кро ків, щоб по ми лу ва ти ся сво єю ро бо тою, то ді 
щось під прав ляв то там, то там, зно ву кри тич но ог ля дав зроб ле не, 
а Бен сте жив за кож ним йо го ру хом, де да лі з біль шою ці ка віс тю. 
На реш ті він ска зав:

— Слу хай, То ме, дай і ме ні по бі ли ти тріш ки.
Том по мір ку вав і, зда ва ло ся, ла ден уже був по го ди ти ся, та в 

ос тан ню мить пе ре ду мав:
— Ні, ні, Бе не... Усе од но ні чо го в те бе не вий де. Ти ж зна єш, 

яка уїд ли ва тіт ка Пол лі: ад же цей пар кан ви хо дить на ву ли цю. 
Ко ли б він ви хо див у двір, то бу ла б ін ша річ, а тут во на стра шен но 
прис кіп ли ва — тре ба бі ли ти ду же ре тель но. З ти ся чі... а мо же, 
на віть із двох ти сяч хлоп чи ків знай деть ся тіль ки один, хто зу мів би 
по бі ли ти йо го як слід.
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— Та нев же? Ні ко ли б на віть не по ду мав. Дай  но ме ні спро бу-
ва ти... ну хоч трі шеч ки. Ко ли б ти ме не поп ро сив, я б то бі дав. Ну, 
То ме!

— Бе не, я б з ра діс тю, сло во чес ті, але тіт ка Пол лі... От Джим 
теж хо тів, але во на не доз во ли ла. Про сив ся й Сід — не пус ти ла. 
Те пер ти ро зу мі єш, як ме ні важ ко до ві ри ти то бі цю ро бо ту? 
Ану ж бо поч неш бі ли ти — і рап том щось не так...

— Дур ни ця! Я ста ра ти му ся не гір ше за те бе. Ме ні б тіль ки 
спро бу ва ти! Слу хай: я дам то бі половин ку від цьо го яб лу ка.

— Га разд. А втім, ні, Бе не, кра ще не тре ба... бо юсь я...
— Я дам то бі все яб лу ко — усе, що за ли ши ло ся.
Том ви пус тив щіт ку з рук ні би зне хо тя, але з та єм ною ра діс тю 

в ду ші. І по ки ко лиш ній па роп лав «Ве ли ка Міс су рі» уп рі вав, 
працю ю чи під пе ку чим сон цем, від став ний ху дож ник си дів по руч 
у за тін ку на якійсь діж ці, по гой ду вав но га ми, на ми нав яб лу ко й 
роз  став ляв сі ті на ін ших те леп нів. А та ких не бра ку ва ло: хлоп ці 
раз у раз під хо ди ли до пар ка на — під хо ди ли покеп ку ва ти, а за ли-
ша ли ся бі ли ти. На той час, як Бен ви бив ся із сил, Том уже про дав 
дру гу чер гу Біл лі Фі ше ру за зов сім ново го па пе ро во го змія; а ко ли 
і Фі шер уто мив ся, йо го змі нив Джон ні Міл лер, заплативши за 
чергу дох лим па цю ком на дов гій мотуз ці, щоб зруч ні ше бу ло 
кру ти ти ним над го ло вою, — і так да лі, і так да лі, го ди на за 
го ди ною.

На се ре ди ну дня Том із жа лю гід но го злид ня, яким він був 
уран ці, пе рет во рив ся на справ жньо го ба га тія, що по то пав у роз-
ко шах. Крім кош тов нос тей, які до ньо го вже пот ра пи ли, він те пер 
мав два над цять але бас тро вих ку льок, по ла ма ний пи щик, скель це 
від роз би тої си ньої пляш ки, щоб ди ви ти ся крізь ньо го, гар ма ту, 
зроб ле ну з ко туш ки для ни ток, ключ, що ні чо го не від ми кав, 
груд ку крей ди, скля ну проб ку від гра фи на, олов’яно го сол да ти ка, 
двій ко пу го лов ків, шість хло па вок, од но о ке ко ше ня, мід ну двер-
ну клям ку, со ба чий на ший ник — без со ба ки, ко ло доч ку від но жа, 
чоти ри по ма ран че ві шко рин ки й ста ру по ла ма ну ві кон ну ра му.

Том, б’ючи бай ди ки, при єм но й ве се ло про вів час у ве ли ко му 
то     ва рис тві, а пар кан сто яв по бі ле ний аж у три ша ри вап на! 
Коли б вап но не скін чи ло ся, він обіб рав би всіх хлоп чи ків у цьо му 
міс теч ку.

Том по дум ки ска зав со бі, що, зреш тою, жит тя не та ке вже й 
без зміс тов не та нік чем не. Сам то го не зна ю чи, він від крив за кон, 
що ке рує люд ськи ми вчин ка ми, а са ме: кож ний до рос лий та кож-
на ди ти на тіль ки то ді ма ти муть ве ли чез не за до во лен ня від то го, 
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чо го їм жа гу че праг ло ся, ко ли йо го важ ко бу ло до сяг ти. Як би він 
був та ким же муд рим, як от ав тор ці єї книж ки, він зро зу мів би, 
що пра ця — це все те, що ми зо бов’яза ні ро би ти, а гра — це те, що 
ми не зо бов’яза ні ро би ти. І це до по мог ло б йо му ус ві до ми ти, чо му 
ро би ти па пе ро ві кві ти чи, нап рик лад, кру ти ти млин — пра ця, 
а за би ва ти кег лі й схо ди ти на Мон блан1 — за до во лен ня. В Анг лії 
є за мож ні па ни, які вліт ку по люб ля ють пра ви ти чет ве ри ком, що 
ве зе ом ні бус за двад цять– трид цять миль, тіль ки то му, що це шля-
хет не за нят тя кош тує їм чи ма лих гро шей; але як би їм зап ро по ну-
ва ли плат ню за ту са му не лег ку пра цю, роз ва га ста ла б пра цею, 
і то ді во ни від мо ви ли ся б від неї.

Том пос то яв на міс ці якийсь час, мір ку ю чи про ту іс тот ну змі ну, 
яка від бу ла ся в йо го жит ті, а по тім по дав ся до штаб квар ти ри — 
ра пор ту ва ти про за кін чен ня ро бо ти.

(Переклад Інни Базилянської)

Роботазтекстомрозділудва

1. Які ри си характеру То ма роз кри ва ють ся в сце ні фар бу ван ня 
пар ка ну?

2. Чо му Джим не під дав ся на вмов лян ня То ма, а Бен Род жерс та 
ін ші хлоп ці за хо пи ли ся фар бу ван ням пар ка ну?

3. Як «роз ба га тів» Том під час фар бу ван ня пар ка ну? Що ста но ви ло 
«ба гатс тво» То ма? Чо му са ме так пись мен ник на зи ває ті пред ме-
ти, які пот ра пи ли до ньо го від ін ших хлоп чи ків? 

4. Який за кон, що ке рує люд ськи ми вчин ка ми, від крив Том у про-
це сі фар бу ван ня пар ка ну?

5. Виразно про чи тай те ав тор ські оцін ки й ко мен та рі в тек сті.   

Дляобговорення

Як би ви оці ни ли дії То ма? Зай міть від по від ну по зи цію й до бе ріть на 
її за хист ар гу мен ти (ви ко рис то ву ю чи текст).

Том — хит рун, який свою ро бо ту пе рек ла дає на ін ших.
Том — гра вець, який здат ний обіг ра ти не силь них ро зу мом 

пар тне рів.
Том — ве се лий та ви гад ли вий ви тів ник, він мо же за хо пи ти 

ін ших си лою сво єї фан та зії. 
Ін ша по зи ція. 

Цікавознати

У Му зеї Мар ка Тве на в м. Ган ні ба лі є ці ка вий екс по нат — 
пар кан То ма Со йє ра, який мо жуть фар бу ва ти всі від ві ду ва чі. 
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Про чи тай те й пе рек ла діть ури вок із роз ді лу другого повісті «При-
го ди То ма Со йє ра». Як ви зро зу мі ли йо го? Про ко мен туй те ті сло ва, 
що на пи са ні в тек сті оригіналу з ве ли кої лі те ри: Work, OB LI GED, 
Play. 

Tom sa id to him self that it was not such a hol low world, af ter all. 
He had dis co ve red a gre at law of hu man ac ti on, wit ho ut kno wing it — 
na mely, that in or der to ma ke a man or a boy co vet a thing, it is only 
ne ces sary to ma ke the thing dif fi cult to at ta in. If he had be en a gre at 
and wi se phi lo sop her, li ke the wri ter of this bo ok, he wo uld now ha ve 
com pre hen ded that Work con sists of wha te ver a body is OB LI GED to 
do, and that Play con sists of wha te ver a body is not ob li ged to do.

Цікавознати

У шко лах ча сів Мар ка Тве на за нес лух ня ність уч нів карали 
бе ре зо ви ми різ ка ми, але мож на бу ло зап ла ти ти за про ви ну п’ять 
до ла рів та уник ну ти по ка ран ня. Пер ші п’ять до ла рів пись мен-
ник за ро бив, ко ли гро ші, що дав бать ко, зе ко но мив, прий няв ши 
пор цію рі зок. 

Марк Твен зга ду вав, що в шко лі, де він нав чав ся, бу ло дві на -
го ро ди — «За гра мот ність» і «За ввіч ли вість». Це були ме да лі, 
які ві ша ли  на шию пе ре мож ця. Май бут ній пись мен ник пос тій но 
пе ре ма гав у гра мот но му на пи сан ні, но сив цю ме даль з ве ли кою 
гор діс тю, але іно ді йо му це зда ва ло ся нуд ним, і він умов ляв во ло-
да ря дру гої на го ро ди по мі ня ти ся ме да ля ми. Усі уч ні шко ли від 
ду ші ве се ли ли ся, ко ли ба чи ли нес лу ха Се ма з на го ро дою «За 
ввіч ли вість».

Творчезавдання

Назвіть розділи, у яких читачі знайомляться з основними ге роями тво-
ру та життям містечка СанктПетербурга. Доведіть, що ці розділи 
можна вважати експозицією повісті «Пригоди Тома Сойєра». При-
думайте назви для них. 

Роботазтекстомрозділівдвадцятьчотири–тридцять

1. Як роз ви ва ли ся по даль ші по дії тво ру — стрім ко чи по віль но?
2. Як пов’яза ні по дії цих роз ді лів із зав’яз кою та куль мі на ці єю тво ру?
3. Про які при го ди ге ро їв ви діз на ли ся з нас туп них роз ді лів 

книж ки?
4. Де дру зі шу ка ли скарб? Що Том роз по ві дав про скар би?
5. Як хлоп ці діз на ли ся про справ жній скарб?
6. Які по дії від во лік ли То ма від по шу ку скар бу? 
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Творчезавдання

 1. Роз ка жіть про роз ви ток но вих сю жет них лі ній, що з’яви ли ся у тво-
рі: по шук скар бу; Гек і вдо ва Дуг лас; пік нік. Як ці сю жет ні лі нії 
пов’яза ні з ти ми, що вже роз гор та ли ся у тво рі ра ні ше? 

 2. Роз ка жіть про те, як Гек Фінн уря ту вав удо ву Дуг лас. Дай те влас-
ну оцін ку йо го вчин кам. Що, на ва шу дум ку, бу ло важ ли ві ше для 
ньо го — скарб чи до по мо га вдо ві?

 3. Який ще мо мент тво ру мож на вва жа ти од ним із най нап ру же ні-
ших, тоб то куль мі на цій ним? До ве діть свою дум ку. 

Розділ тридцять перший

Вер ні мо ся те пер до То ма й Бек кі та пог лянь мо, що во ни ро би ли на 
пік ні ку. Спер шу діти блу ка ли пох му ри ми біч ни ми ко ри до ра ми 
пе че ри, ог ля да ю чи ра зом з усі ма вже зна йо мі нам ди ва, що ма ли 
тро хи хи мер ні наз ви, як, нап рик лад: «За ла», «Со бор», «Па лац 
Алад ді на» то що. По тім усі по ча ли гра ти ся в піж мур ки, і Том, і Бек кі 
за люб ки бра ли участь у цій ве се лій грі, аж по ки це їм тро хи наб рид-
ло. То ді во ни піш ли вдвох зви вис тою га ле ре єю, ви со ко три ма ю чи 
свіч ки й роз би ра ю чи пле ти во чи сел, імен, ад рес і вис ло вів, яки ми 
бу ли роз пи са ні ске ляс ті сті ни (кіп тя вою від свіч ки). Іду чи все да лі 
й пе ре мов ля ю чись, во ни не по мі ти ли, як опи ни ли ся в тій час ти ні 
пе че ри, де вже не бу ло на пи сів на сті нах. Во ни ви ве ли кіп тя вою 
свої іме на під на вис лим ка ме нем і піш ли да лі. Нев дов зі во ни на- 
тра пи ли на не ве ли кий стру мо чок, який, спа да ю чи зі ске лі й не су-
чи із со бою вап ня ко вий осад, про тя гом ба га тьох сто літь ут во рив 
ці лу ме ре жив ну Ні а га ру з блис ку чо го та міц но го ка ме ню. Ху день-
кий Том лег ко про тис нув ся крізь вузь ку роз ще ли ну за во дос па дом 
та ос ві тив йо го свіч кою, щоб по ті ши ти Бек кі. Тут він по мі тив, що 
во дос пад прик ри ває кру ті схо дин ки, вит во ре ні при ро дою, за тис ну-
ті між дво ма кам’яни ми сті на ми. Тієї ж ми ті йо му за баг ло ся зро-
би ти якесь від крит тя. Бек кі від гук ну ла ся на йо го пок лик, і во ни, 
за ли шив ши кіп тя вою знак на ка ме ні, щоб не зби ти ся з до ро ги, 
ви ру ши ли на роз від ку. Во ни дов го йшли зви вис тим ко ри до ром, 
збо чу ю чи то пра во руч, то лі во руч, за би ва ю чись усе да лі й да лі в 
гли би ни нез ві да но го під зе мел ля. Зро би ли ще од ну від мі ти ну й 
звер ну ли в біч ний ко ри дор у по шу ках но вих див, про які мож на 
бу де роз по віс ти там, на го рі. В од но му міс ці во ни знай шли ве ли ку 
пе че ру, де зі сте лі спус ка ло ся без ліч блис ку чих ста лак ти тів1 
зав дов жки та зав шир шки з люд ську но гу. Ми лу ю чись і за хоп-

1 Ста лак ти ти — вап ня ко ві бу руль ки на сте лі пе че ри. 
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лю ю чись її кра сою, во ни обій шли цю 
пе че ру. До неї ве ло ба га то ко ри до рів. 
Во ни піш ли по од но му з них і не за ба ром 
по ба чи ли чу до ве дже ре ло, дно яко го бу ло 
ви мо ще не іск рис ти ми, мов іній, крис та-
ла ми. Дже ре ло про би ва ло ся як раз у 
са мо му цен трі ін шої ви со кої пе че ри. Її 
сті ни під пи ра ли фан тас тич ні ко ло ни — 
з’єд на ні між со бою ве ли кі ста  лак ти ти й 
ста лаг мі ти1, що ут во ри ли ся внас лі док 
па дін ня кра пель во ди про тя гом ба га тьох 
сто літь. Під скле пін ням ці єї пе че ри, мов 
ве ли чез ні гір лян ди, по де кіль ка ти сяч у 
кож ній, ви сі ли ка жа ни. Світ ло на по ло-
ха ло їх, во ни шуг ну ли вниз — сот ні й 
сот ні ка жа нів — і з про низ ли вим вис ком 
по ча ли ска же но на лі та ти на свіч ки. Том 
знав їх ні звич ки й доб ре ро зу мів, якою 
не без пе кою заг ро жу ють ці ство рін  ня. 
Він схо пив Бек кі за ру ку й по біг ра зом з нею в пер ший  ліп ший 
ко ри дор. І са ме вчас но, бо один з ка жа нів ті єї ми ті, ко ли Бек кі 
ви хо ди ла з пе че ри, за га сив кри лом її свіч ку. Ка жа ни дов го гна  ли ся 
за діть ми, але вті ка чі щох ви ли ни пір на ли все в но ві й но ві ко ри до-
ри, що трап ля ли ся на їх ньо му шля ху, і на реш ті втек ли від тих 
страш них тва рюк. Нев дов зі Том по  ба чив під зем не озе ро, ту ман ні 
кон  ту ри яко го зни ка ли да ле ко в тем ря ві. То мо ві за хо ті ло ся ог ля ну-
ти йо го бе ре ги, але він ви рі шив, що кра ще спо чат ку пе ре по чи ти. 
Тут упер ше мер т ва ти ша під зе мел ля тор кну ла ся ду ші ді тей сво єю 
во  ло гою, лип кою ру кою.

— Ой, — ска за ла Бек кі, — я й не по мі ти ла... ад же, зда єть ся, 
уже ду же дав но не чут но ні чи їх го ло сів?

— Ще б пак, Бек кі! Са ма зваж: ми гли бо ко під ни ми; я на віть не 
знаю, ку ди ми зай шли — на пів ніч, на пів день чи на за хід. Тут ми 
й не мо же мо їх чу ти.

Бек кі стри во жи ла ся:
— А дав но ми вже тут, уни зу, То ме? Кра ще б нам по вер ну ти ся.
— Так, ма буть, це бу де най кра ще. Ма буть...
— А ти знай деш до ро гу, То ме? Тут та кі кри ві пе ре хо ди, у ме не 

все в го ло ві зап лу та ло ся.

Н. Рок велл. Ілюс тра ція 
до повісті Мар ка Тве на 

«При го ди То ма Со йє ра». 
1936 р.

1 Ста лаг міти — вап ня ко ві бу руль ки на дні пе че ри.
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— Та, на пев не, знай шов би, як би не ці ка жа ни. Як що во ни 
за га сять на ші свіч ки, що то ді нам ро би ти! Да вай по шу ка є мо 
якусь ін шу до ро гу, щоб не йти повз них.

— Га разд. Та тіль ки б нам не заб лу ка ти... Це бу ло б жах ли-
во! — І дів чин ка здриг ну ла ся від са мої дум ки про та ку гріз ну 
не без пе ку.

Во ни за вер ну ли в якийсь ко ри дор і дов го йшли мов чки, удив ля-
ю чись у кож ний пе ре хід, — чи не здас ться, бу ва, він зна йо мим; але 
ні, це бу ли все но ві й но ві міс ця. Що ра зу, ко ли Том отак вдив ляв ся, 
Бек кі спос те рі га ла за ви ра зом йо го об лич чя, спо ді ва ю чись уг ле ді-
ти в ньо му якусь утіш ли ву оз на ку, і що ра зу він без тур бот но ка зав:

— Цe ще не той, але ти не тур буй ся, будь лас ка, знай де мо і йо го.
Од нак за кож ною но вою нев да чею він пі ду па дав ду хом і зреш -

тою по чав по вер та ти то пра во руч, то лі во руч — нав ман ня, у від-
чай душ ній на дії знай ти на реш ті ту до ро гу, яка бу ла їм по тріб на. 
Він і да лі пов то рю вав «усе га разд», але на сер ці в ньо го був та кий 
важ кий тя гар, що го лос йо го втра тив не дав ню ба дьо рість; зда ва-
ло ся те пер, що він ка же не «все га разд», а «все про па ло». Пе ре ля-
ка на Бек кі ту ли ла ся до ньо го, сил ку ю чись ут ри ма ти сльо зи, але 
во ни тек ли й тек ли по що ках. На реш ті во на ска за ла:

— То ме, ні чо го, що ка жа ни, — по вер ні мо ся ті єю до ро гою, бо ми 
де да лі дуж че зап лу ту є мо ся.

Том зу пи нив ся.
— Пос лу хай! — ска зав він.
Гли бо ка ти ша. Та ка гли бо ка, що во ни чу ли своє ди хан ня. 

Голос йо го лу нав під скле пін ням по рож ніх ко ри до рів і зав мер 
уда ли ні слаб ким зву ком, подібним до чийогось глуз ли вого ре готу.

— Ой, То ме, не тре ба, це так страш но! — ска за ла Бек кі.
— Во но  то страш но, але все ж кра ще кри ча ти, Бек кі: мо же, 

во ни по чу ють нас.
І він крик нув ще раз.
Це «мо же» бу ло ще жах ли ві ше від то го ди я воль сько го ре готу: 

у ньо му вир ва ла ся пов на без на дія. Ді ти сто я ли ти хо й до слу хо-
ву ва ли ся, але ніх то не від гук нув ся. Том по вер нув на зад і прис ко-
рив хо ду. Але якась не рі шу чість у всіх йо го ру хах і по гля  дах 
під ка за ла Бек кі, що він не мо же знай ти до ро гу й до пе че ри з 
ка жа на ми.

— О, То ме, чо му ти не за ли шив за со бою ні я ких зна ків?
— Бек кі, який же я ду рень! Ме ні й на дум ку не спа ло, що нам 

до ве деть ся по вер та ти ся тим шля хом. Я не мо жу знай ти до ро гу. 
Я геть зап лу тав ся...
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— То ме, То ме, ми про па ли! Про па ли! Нам ні ко ли, ні ко ли не 
виб ра ти ся з ці єї жах ли вої пе че ри! О, на ві що ми від би ли ся від 
ін ших!

Во на впа ла до до лу й так бур хли во за ри да ла, що Том удав ся в 
роз пач: йо му зда ва ло ся, що во на за раз пом ре або збо же во ліє. Він 
сів по руч та обій няв її. Бек кі схо ва ла об лич чя в ньо го на гру дях і 
при ту ли ла ся до ньо го, ви ли ва ю чи весь свій жах, усі свої за піз ні лі 
жа лі, а да ле ка лу на пе рет во рю ва ла її ри дан ня на глуз ли вий ре гіт. 
Том бла гав її зіб ра ти ся з ду хом, не втра ча ти на дії, але во на ка за ла, 
що це їй не під си лу. То ді він став кар та ти й ла я ти се бе за те, що 
приз вів її до та кої бі ди, і це до по мог ло. Бек кі ска за ла, що спро бує 
взя ти се бе в ру ки, уста не й пі де за ним, ку ди він по ве де, тіль ки не хай 
він не ка ра єть ся так, бо він ви нен аніт ро хи не біль ше, ніж во на.

І во ни ру ши ли нав ман ня, без ціль но... прос то щоб іти, а не си ді-
ти на міс ці, ад же біль ше їм ні чо го не зали ша ло ся, як іти... На дія 
зно ву за жев рі ла в їх ніх сер цях — не че рез те, що щось змі ни ло ся, 
прос то на дія має та ку влас ти вість: від род жу ва ти ся знов і знов, 
по ки лю ди на ще мо ло да й не звик ла до нев дач.

Тро хи зго дом Том заб рав у Бек кі свіч ку й за га сив її. Та ка 
ощад ли вість го во ри ла ду же ба га то про що: сло ва бу ли зай ві. Бек-
кі зро зу мі ла, що це оз на чає, і зно ву за не па ла ду хом. Во на зна ла, 
що в То ма є ці ла свіч ка й ще три чи чо ти ри не до гар ки в ки ше ні, 
про те він ува жав за пот ріб не еко но ми ти.

Пос ту по во по ча ла да ва ти ся взна ки й уто ма; ді ти на ма га ли ся не 
зва жа ти на неї, бо їм страш но бу ло по ду ма ти, що во ни си діти муть 
тут, ко ли кож на хви ли на бу ла до ро га; ру ха ти ся хоч у яко мусь 
нап рям ку, хоч нав ман ня, оз на ча ло, що во ни ку дись ідуть, мо же, 
на віть до ви хо ду, а сіс ти — це все од но, що при рек ти се бе на 
смерть і прис ко ри ти її наб ли жен ня.

Та нев дов зі втом ле ні но ги Бек кі пе рес та ли їй ко ри ти ся, і во на 
сі ла. Том при мос тив ся по руч, і во ни по ча ли го во ри ти про до мів ку, 
за ли ше них дру зів, зруч ні ліж ка й, найголовніше, про со няч не світ ло. 
Бек кі пла ка ла. Том на ма гав ся ви га да ти щось та ке, щоб зас по ко ї-
ти її, але всі йо го зас по кій ли ві сло ва вже втра ти ли си лу, бо він 
стіль ки ра зів пов то рю вав їх, що во ни мог ли зда ти ся жор сто кою 
нас міш кою. Бек кі так уто ми ла ся, що, зреш тою, по ча ла дрі ма ти й 
зас ну ла. Том і цьо му зра дів. Він си дів, удив ля ю чись у її змар ні ле 
об лич чя, і ба чив, як пос ту по во, під впли вом при єм них снів, во но 
стає спо кій ним, та ким, як зав жди, а нев дов зі на її ус тах заб ри ні ла 
ус міш ка. Без тур бот ний ви раз об лич чя тро хи зас по ко їв То ма, а біль 
йо го пот ро ху втих. Дум ка ми він по ри нув у ми ну ле, у при мар ні 
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спо га ди. Во ни так по ло ни ли йо го, що він і не по мі тив, як Бек кі про-
ки ну ла ся й ти хень ко зас мі я ла ся. Але сміх ураз зав мер на її ус тах, 
і во на зас тог на ла.

— О, як я мог ла зас ну ти! Кра ще б ме ні ні ко ли, ні ко ли не про ки-
да ти ся!.. Ні  ні, То ме, я ска за ла неп рав ду! Не ди вися на ме не так! 
Я більше та ко го ні ко ли не ка за ти му!

— Я ра дий, що ти пос па ла, Бек кі: те пер ти від по чи ла, і ми з 
то бою знай де мо до ро гу, ось по ба чиш!

— Спро бу є мо, То ме, але я ба чи ла вві сні та ку прек рас ну краї-
ну! Ма буть, ми ско ро ту ди пот ра пи мо.

— Мо же, так, а мо же, і ні. Ну, Бек кі, не жу ри ся! Хо ді мо шу ка-
ти до ро гу.

Во ни під ве ли ся й піш ли, узявшись за руки, уже ні на що не спо ді-
ва ю чись. Во ни на ма га ли ся виз на чи ти, скіль ки ча су зна хо дять ся в 
пе че рі; їм зда ва ло ся — кіль ка днів, а мо же, і тиж нів, то ді як на- 
с прав ді цьо го не мог ло бу ти, бо свіч ки їх ні ще не до го рі ли.

Ми ну ло ще скіль кись ча су, а скіль ки — во ни й са мі не зна ли. 
Том ска зав, що тре ба йти ду же ти хо й дос лу ха ти ся, чи не ка пає де 
во да, — тре ба знай ти дже ре ло. Нев дов зі во ни й справ ді знайшли 
стру мо чок, і Том ска зав, що час пе ре по чи ти. Хоч обоє во ни смер-
тель но вто ми ли ся, Бек кі ска за ла, що мо же прой ти ще трош ки 
да лі. На її пре ве ли кий по див, Том нез ро зу мі ло чо му відмо вив ся. 
Во ни сі ли. Том узяв шма то чок гли ни й при лі пив свіч ку до сті ни. 
Во ни знову по ри ну ли в не ве се лі дум ки і якийсь час си ді ли мов чки. 
Бек кі пер ша по ру ши ла мов чан ня:

— То ме, я жах ли во хо чу їс ти.
Том ви тяг щось із ки ше ні.
— Пам’ята єш? — запи тав він. 
Бек кі ледь по міт но всміх ну ла ся:
— Це наш ве сіль ний пи ріг, То ме.
— Так... Я хо тів би, щоб він був зав біль шки з ба риль це, бо в 

нас ні чо го, крім цьо го, не має.
— Я схо ва ла йо го на пік ні ку, хо ті ла пок лас ти під по душ ку, 

щоб ми ба чи ли одне од но го вві сні... Так зав жди роб лять до рос лі. 
Але це бу де наш ос тан ній...

Бек кі не до ка за ла.
Том роз ді лив пи ріг на дві час ти ни. Бек кі із за до во лен ням з’їла 

свою по ло ви ну, а Том свою тіль ки над ку сив. Хо лод ної во ди бу ло 
вдос таль — знай шло ся, чим за кін чи ти бен кет. Тро хи зго дом Бек кі 
зап ро по ну ва ла йти да лі. Том ні чо го не від по вів і, по мов чав ши, 
ска зав:
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— Бек кі, змо жеш ти спо кій но вис лу ха ти, що я то бі ска жу?
Бек кі зблід ла, але ска за ла, що, зда єть ся, змо же.
— Так ось що, Бек кі: нам тре ба за ли ша ти ся тут, де є во да... Це 

наш ос тан ній не до га рок.
Бек кі да ла во лю сльо зам. Том зас по ко ю вав її як міг, але мар но. 

На реш ті во на ска за ла:
— То ме!
— Що, Бек кі?
— Во ни спохвати ли ся, що нас не має, і пі дуть шу ка ти!
— Ще б пак! Звіс но, пі дуть.
— Мо же, во ни вже за раз шу ка ють нас, То ме?
— Мо же, і шу ка ють. На пев но, шу ка ють.
— Ко ли ж во ни по мі ти ли, що нас не має? Як ти га да єш, То ме?
— Ма буть, ко ли по вер ну ли ся на па роп лав.
— То ме, то ді, ма буть, бу ло вже ду же тем но. Хі ба б во ни по мі-

ти ли, що ми не прий шли?
— Не знаю, але при най мні твоя ма ма від ра зу б зня ла три во гу, 

ко ли всі ін ші по вер ну ли ся до до му.
На об лич чі в Бек кі з’явив ся пе ре ляк, і Том по її очах здо га дав ся, 

що бов кнув не те, що тре ба. Ад же Бек кі ма ла про вес ти цю ніч у 
под ру ги — і вдо ма її не че ка ли. Ді ти за мов кли й за ду ма ли ся. Рап том 
Бек кі зно ву гір ко за ри да ла, і Том зро зу мів, що в неї, як і в ньо го, 
май ну ла страш на дум ка: мо же ми ну ти по ло ви на не діль но го ран ку, 
перш ніж мі сіс Тет чер діз на єть ся, що Бек кі не но чу ва ла в мі сіс 
Гар пер.

Ді ти не зво ди ли очей з ос тан ньо го не до гар ка свіч ки, сте жа чи за 
тим, як він по віль но й нев бла ган но та не. На реш ті за ли ши ло ся 
тіль ки пів дюй ма ґно ту; слаб кий вог ник то спа ла ху вав, то вга сав, 
пус ка ю чи вго ру тон ку ців ку ди му, зат ри мав ся на од ну се кун ду на 
її кін ці — і все по ри ну ло в жах ли ву без прос віт ну тем ря ву. Скіль ки 
ми ну ло ча су, перш ніж Бек кі пос ту по во ус ві до ми ла, що во на пла че 
в То мо вих обій мах, жо ден із них ска за ти не міг. Вони зна ли тіль ки 
од не: че рез ду же дов гий, як їм зда ло ся, про мі жок ча су обоє ски ну-
ли із се бе мер тве оці пе нін ня сну й знову по вер ну ли ся до ус ві дом-
лен ня сво го не щас тя. Том ска зав, що за раз не ді ля, а мо же, на віть і 
по не ді лок. Він на ма гав ся втяг ти Бек кі в роз мо ву, але во на бу ла 
зов сім уби та го рем. Жод ної на дії на поря ту нок у неї не бу ло. Том 
ка зав, що їх ню від сут ність уже дав но по мі ти ли й те пер, на пев но, їх 
шу ка ють. Він бу де що си ли гу ка ти — хтось їх по чує та прий де на 
до по мо гу. Він по гу кав, але від лун ня проз ву ча ло в тем ря ві так 
страш но, що він біль ше й не на ма гав ся гу ка ти.
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Го ди ни ми на ли, і го лод зно ву по чав му чи ти бід них в’яз нів. 
У То  ма збе ріг ся шма то чок від по ло вин ки пи ро га, що діс тав ся 
йо му; во ни роз ді ли ли йо го та з’їли, але від цьо го тіль ки дуж че 
за хо ті ли їс ти. Жа лю гід на кри хіт ка ще дуж че роз па ли ла їх ній 
апе тит.

Че рез де я кий час Том ска зав:
— Тссс!.. Ти чу ла?
Обоє за та му ва ли по дих і прис лу ха ли ся. Хтось ні би кри чав — 

да ле ко  да ле ко. Том не гай но ж від гук нув ся й, узяв ши Бек кі за 
ру ку, по чав нав по мац ки про би ра ти ся ко ри до ром у той бік, звід ки 
до ли нав люд ський го лос. По тім він зно ву прис лу хав ся: те пер уже 
він по чув звук десь на че тро хи ближ че.

— Це во ни! — ска зав Том. — Ідуть сю ди! Хо ді мо, Бек кі, не бій-
ся, те пер усе бу де доб ре!

Ра дість за по ло ни ла бран ців, але біг ти во ни не мог ли, бо на 
кож но му кро ці трап ля ли ся ями, і тре ба бу ло ру ха ти ся ду же обе-
реж но. Нев дов зі во ни зу пи ни ли ся пе ред од нією та кою ямою й уже 
не мог ли зро би ти ані кро ку впе ред. Яма мог ла ма ти три фути зав-
глиб шки чи сто фу тів, але все од но по до ла ти її бу ло немож ли во. 
Том ліг на жи віт, пе рег нув ся вниз і сяг нув у неї рукою. Дна не 
бу ло. От же, тре ба сто я ти й че ка ти, по ки за ни ми прий дуть. Во ни 
прис лу ха ли ся, але пок ли ки зву ча ли все глу хі ше й да лі... Ще хви-
ли на — і во ни за мов кли зов сім. Яка гір ко та! Том кри чав, аж по ки 
зах рип, але ніх то не від гу ку вав ся. Він умов ляв і все ляв на дію в 
Бек кі, але ми ну ла ці ла віч ність три вож но го очі ку ван ня, а зву ків 
біль ше не бу ло чут но.

Ді ти нав по мац ки діс та ли ся до сво го дже ре ла. По віль но по тяг ли-
ся го ди ни. Во ни зно ву зас ну ли й про ки ну ли ся го лод ні, приг ні че ні 
го рем. Том був упев не ний, що те пер уже вів то рок.

Рап том у ньо го сяй ну ла дум ка. Поб ли зу бу ло кіль ка біч них ко -
ри до рів. Аніж си ді ти так, склав ши ру ки, і ну ди ти ся сві том, то 
кра ще вже обс те жи ти їх. Він вий няв з ки ше ні мо туз ку від па  пе ро-
во го змія, прив’язав кі нець до вис ту пу ске лі, і во ни з Бек кі ру  ши ли 
в до ро гу. Том ішов по пе ре ду, про су ва ю чись нав по мац ки й роз мо ту-
ю чи клу бок на хо ду. Але приб лиз но за двад цять кро ків ко ри дор 
закін чив ся про вал лям. Том став нав ко ліш ки й по чав об с те жу ва ти 
сті ну, що ве ла вниз, а по тім, сяг нув ши ру кою, як міг, да ле ко, 
узяв ся об ма цу ва ти ту, що бу ла за ро гом, по тім по тяг ся тро хи да лі 
пра во руч, і в цю мить за яки хось двад цять кро ків із за ске лі ви су-
ну ла ся чи ясь ру ка зі свіч кою! Том ра діс но скрик нув, ус лід за ру кою 
з’яви ла ся й уся пос тать — то був ін ді а нець Джо! Том за ці пе нів, 
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не міг по во ру ши ти ні ру кою, ні но гою й стра шен но зра дів, ко ли 
«іс па нець» ті єї ж ми ті ки нув ся нав тьо ки й нев дов зі зник з очей. 
То мо ві зда ло ся ду же див ним, що Джо не впіз нав йо го го ло су, не 
на пав на ньо го й не вбив за свід чен ня на су ді, але, ма буть, лу на 
змі ни ла йо го го лос.

«Звіс но, так во но і є», — ска зав со бі хло пець. Від пе ре ля ку все 
ті ло йо го ос лаб ло, і він ска зав со бі, що, як що в ньо го вис та чить си   ли 
по вер ну ти ся до дже ре ла, він там і за ли шить ся й уже ні ку ди не 
пі де, аби зно ву не зус трі ти ся з ін ді ан цем Джо. Том при хо вав від Бек-
кі, що ба чив йо го. Він ска зав, що крик нув прос то так, нав ман ня.

Але го лод і бі да зреш тою пе ре ва жи ли страх. Піс ля дов го го втом-
ли во го че кан ня бі ля дже ре ла во ни зно ву зас ну ли й спа ли дов го, 
а про ки ну ли ся з ін ши ми від чут тя ми. Му ки го ло ду ста ли прос то 
нес тер пни ми. Том ува жав, що те пер уже се ре да або чет вер... Мо ж-
ли во, на віть п’ят ни ця або су бо та; а це мог ло оз на ча ти, що лю ди вже 
втра ти ли на дію й пе рес та ли їх шу ка ти. Він зап ро по ну вав обс те жи-
ти ін ший ко ри дор. Він те пер ла ден був іти на будь  я кий ри зик, 
на віть зус тріч з ін ді ан цем Джо біль ше не ля ка ла йо го. Але Бек кі 
зов сім зне си лі ла. Во на мов за ці пе ні ла від го ря, її ні чим не мож на 
бу ло роз ва жи ти.

Во на ска за ла, що ні ку ди біль ше не пі де, си ді ти ме тут і че ка ти ме 
смер ті; смерть уже близь ко. Не хай Том візь ме мо туз ку й іде, як що 
хо че, але во на бла гає йо го, щоб він на ві ду вав ся яко мо га час ті ше 
роз  мов ля ти з нею, а ще не хай він по о бі цяє, що, ко ли на дій де ос -
тан ня хви ли на, він бу де по руч і три ма ти ме її ру ку у сво їй, аж 
по ки не нас та не кі нець.

Том по ці лу вав її, від чу ва ю чи в гор лі клу бок, і зро бив виг ляд, 
що не втра чає на дії знай ти ви хід з пе че ри або зус трі ти ся з ти ми, хто 
їх шу кає. Він узяв у ру ку мо туз ку від змія і, став ши на ко лі на, 
нав по мац ки по рач ку вав од ним із ко ри до рів, лед ве жи вий від го ло-
ду, з гні тю чим пе ред чут тям близь кої за ги бе лі.

(Пе рек лад Інни Ба зи лян ської)

Роботазтекстомрозділутридцятьодин

1. Чо му То м і Бек кі опи ни ли ся в пе че рі?
2. Які ри си ха рак те ру То ма  ви явили ся в екс тре маль них умо вах?
3. Які за хо ди вжив Том, щоб уря ту ва ти Бек кі й знай ти ви хід? 

Творчезавдання

Роз ка жіть про дум ки й по чут тя Бек кі та То ма, кот рі опи ни ли ся в 
пе че рі, від іме ні са мих ге ро їв (ко гось од но го). 

МАРК ТВЕН
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Роботазтекстомрозділівтридцятьдва–тридцятьп’ять

1. Як Том і Бек кі виб ра ли ся з пе че ри? 
2. Чо му іс то рію про щас ли ве звіль нен ня з пе че ри роз по ві дає не 

ав тор, а Том в ото чен ні зди во ва них слу ха чів?
3. Чо му Том знеп ри том нів? 
4. Що він роз по вів суд ді Тет че ру?
5. Що ста ло ся з ін ді ан цем Джо? 
6. Як хлоп ці здо бу ли скарб і що во ни з ним зро би ли?
7. Чи змі ни ли гро ші жит тя хлоп чи ків?
8. По яс ніть сло ва Ге ка: «Ба гатс тво — то су ціль на нудь га, ту га і тур-

бо та, кло піт…»
9. Чо му Гек утік від удо ви Дуг лас?

 10. Яки ми ар гу мен та ми Том пе ре ко нав Ге ка по вер ну ти ся?
 11. Які но ві пла ни намітили ге рої? 

Творчезавдання

 1. Роз ка жіть про куль мі на цій ні мо мен ти тво ру, що з’яв ля ють ся в 
цих роз ді лах: звіль нен ня То ма та Бек кі з пе че ри; смерть ін ді ан-
ця Джо; знай ден ня скар бу. Які сю жет ні лі нії во ни за вер шу ють? 
Які по дії або ри си ха рак те рів ге ро їв обу мов лю ють ці мо мен ти?

 2. До ве діть, що роз діл тридцять п’ятий є розв’яз кою всіх сю жет-
них лі ній тво ру. 

 3. Як ви зро зу мі ли «Зак люч не сло во» ав то ра? По яс ніть йо го. 
 4. Як ви ду ма є те, чи мож на вва жа ти роз діл тридцять п’ятий 

за в’яз кою но вих сю же тів? При ду май те свій сю жет про нас туп ні 
при го ди То ма й Ге ка, які рап то во роз ба га ті ли. Виз нач те час ти ни 
сво го сюже ту (екс по зи ція, зав’яз ка, роз ви ток дії, куль мі на ція, 
розв’яз ка). 

Повість — жанр лі те ра ту ри, про зо вий твір, у яко му роз по віда-
єть ся про по дії, об’єд на ні дов ко ла од ного-двох пер со на жів. За ши ро-
тою охоп лен ня жит тє вих явищ повість по сі дає про між не міс це між 
опо ві дан ням і ро ма ном. За леж но від то го, про що йдеть ся у тво рі 
(те ма), по вість мо же бу ти при год ниць кою, іс то рич ною, фан тас тич
ною, ав то бі ог ра фіч ною то що. 

  Характерні оз на ки по віс ті:

  • ху дож нє дос лід жен ня не ве ли ко го ко ла проб лем;
 • нез нач на кіль кість пер со на жів і по дій;
 • сю жет роз га лу же ний (по рів ня но з опо ві дан ням);
  • зоб ра жен ня пев но го пе рі о ду, епі зо ду з жит тя ге роя (ге ро їв);
  • по віль не роз гор тан ня сю же ту, у яко му зроб ле но ак цент  

на від тво рен ні ду шев них ста нів, пе ре жи вань ге ро їв;

Розділ ІІІ. СВІТ ДИТИНСТВА 



173

 •  ве ли ка роль опи сів (у то му чис лі пор тре тів, пей за жів);
 •  від кри тий фі нал;
 •  важ ли ве зна чен ня го ло су ав то ра або роз по ві да ча. 

По рів няль на таб ли ця оз нак по віс ті й опо ві дан ня

Красаслова

«При го ди То ма Со йє ра» — яск ра вий зра зок жан ру по віс ті. У тво рі 
ор га ніч но по єд на но різ ні те ми: жит тя та по бут аме ри кан ців то го ча су, 
ро дин ні сто сун ки, нав чан ня в шко лі, при го ди (по шук скар бу, зло чин, 
смер тель на не без пе ка, блу кан ня в ла бі рин ті пе че ри та ін.), друж ба і 
ко хан ня, спо га ди ав то ра про своє ди тинс тво. Різ но ма ніт тя тем уті ле но в 
роз га лу жен ні сю жет них лі ній, де за хоп ли ві по дії по єд ну ють ся з пей заж-
ни ми за ма льов ка ми, пор т рет ни ми опи са ми, жи ви ми ді а ло га ми, ав тор-
ськи ми ко мен та ря ми й роз ду ма ми. У зв’яз ку з цим од ноз нач но виз на чи ти 
різ но вид ці єї по віс ті не  мож ли во. Твір мож на наз ва ти й ав то бі ог ра фіч ною, 
і при год ниць кою, і сі мей но  по бу то вою, і шкіль ною по віс тю. Без пе реч но, 
у ньо му пе ре ва жа ють при год ниць кі еле мен ти, що під крес ле но мит цем у 
наз ві тво ру. 

По рів няй те об ра зи То ма Со йє ра та Гек льбер рі Фін на. Що об’єд нує й 
що від різ няє цих ге ро їв (ри си ха рак те ру)? Як во ни по во дять се бе в 
різ них си ту а ці ях (у то му чис лі куль мі на цій них)?

МАРК ТВЕН

Опо ві дан ня По вість

Не ве ли кий об сяг. Об сяг — се ред ній, між опо ві дан ням і ро -
ма ном.

У цен трі — один епі-
зод, по дія (прос тий 
сю жет).

Мо жуть зма льо ву ва ти ся кіль ка по дій, об’єд- 
 на них нав ко ло од но го або кіль кох пер со на-
жів (роз га лу же ний сю жет).

Одиндва го лов них ге -
рої, роз   крит тя їх ньої 
по  ве дін ки, по чут тів у 
тій чи ін шій си ту а ції.

Біль ша кіль кість пер со на жів, пов на їх ня 
ха рак те рис ти ка.

Зо се ред жен ня ува ги 
на сю же ті, по ді є вій 
ос   но ві.

Ве ли ка роль різ но ма ніт них опи сів, у то му 
чис лі пор тре тів, пей заж них за ма льо вок, 
а та кож від тво рен ня ду шев них ста нів.

Як пра ви ло, за вер ше-
ний сю жет.

Сю жет час то не за вер ше ний (від кри тий фі -
 нал), ос кіль ки пись мен ник зоб ра жує ли ше 
пев ну час ти ну жит тя пер со на жів.
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Понад сто ро ків за тво ра ми Мар ка Тве на зні ма ють муль тфіль ми й 
кі но філь ми. Серед них най більш ві до ми ми є «Том Сойєр» (США, 
ре ж. Д. Тей лор, 1973 р.), «Том Со йєр» (США, ре ж. Дж. Ней лсон, 
1973 р.), «При го ди То ма Со й є ра і Гекльбер рі Фін на» (СРСР, 
ре ж. С. Го во ру хін, 1981 р.), «Том Со йєр» (США, ре ж. Ф. Мен дес, 
П. Са бел ла, 2000 р.), «Том Со йєр» (Ні меч чи на, ре ж. Х. Хут ге бурх, 
2011 р.).

•  Який кінофільм за по віс тю Мар ка Тве на «При го ди То ма Со йє ра» 
ви бачили? Яке ваше вра жен ня від ньо го?

Перевіртесебе

1. Що ви діз на ли ся про пись мен ни ка Мар ка Тве на? Які фак ти йо го 
жит тя вам за пам’ята ли ся?

2. Які особ ли вос ті аме ри кан сько го жит тя сво єї до би ві доб ра зив 
Марк Твен у по віс ті «При го ди То ма Со йє ра»?

3. Визначте ос нов ні те ми по віс ті «При го ди То ма Со йє ра». Як кож на 
з цих тем ві доб ра жен а в сю жет них лі ні ях?

4. Які сю жет ні лі нії по єд на но у тво рі?
5. Наз віть куль мі на цій ні мо мен ти тво ру. Як во ни впли ва ють на 

жит тя пер со на жів, жит тя міс теч ка?
6. Яким пос тає у тво рі Том Со йєр? Чи змі ню єть ся він про тя гом тво-

ру? Які ри си йо го ха рак те ру роз кри ва ють ся в різ них си ту а ці ях?

Творчезавдання

На пи шіть лист пись мен ни ко ві Мар ку Тве ну. По ду май те, що б ви роз-
по ві ли йо му про жит тя су час них ді тей, про що б його за пи та ли. 

Розділ ІІІ. СВІТ ДИТИНСТВА

Кадр із кінофіль му «Том Со йєр». Ре жи сер Х. Хут ге бур х. 2011 р. 
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ЕЛЕ А НОР ПОР ТЕР

1868–1920

По ка жіть лю ди ні все най кра ще, те справ ж-
нє, що при хо ва не в ду ші, і пе ре ко най те, що їй 
під си лу впо ра ти ся з будь чим… 

Елеанор Портер

Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Аме ри кан ська пись мен ни ця Еле а нор Пор тер ста   ла 
ві до мою зав дя ки то му, що нав чи ла лю дей різ них 
кра їн і на ці о наль нос тей «гра ти в ра дість», усе  ли ла 
ві ру у свої си ли. Ство ре ний ав тор кою об раз дів-
чин ки Пол лі ан ни, яка, нез ва жа ю чи на жит тє ві 
вип ро бу ван ня, ра діє кож но му дню й на ма га єть ся 
до по мог ти всім, з ким зус трі ча єть ся, став од ним 
із на йу люб ле ні ших для ді тей усьо го сві ту.

Еле а нор Пор тер на ро ди ла ся 19 груд ня 1868 р. в 
міс теч ку Літ л то ні шта ту Нью  Гем пшир (США) 
у ро ди ні ан г лій ських пе ре се лен ців. Їй про ро ку ва ли сла ву ве ли кої 
спі вач ки, але жит тя скла ло ся інак ше. Вий шов ши 1892 р. за між 
(її чо ло вік був під при єм цем), во на час то пе ре їж джа ла ра зом із ним 
у спра вах фір ми, до по ки под руж жя не осе ли ло ся в Нью  Йор ку. 
Еле а нор ство  ри ла чу до ву сім’ю, во на ду же лю би ла сво го чо ло ві ка, 
бу ла хо ро шою гос по ди нею. 

Кіль ка сво їх пер ших опо ві дань Е. Пор тер на діс ла ла до відо мо го в 
Аме ри ці хрис ти ян сько го жур на лу «Chris ti an He rald» («Хрис ти ян-
ський віс ник»), їх од ра зу над ру ку ва ли. Їй бу ло то ді 33 ро ки. Пос ту-
по во вона ста ла ві до мою пись мен ни цею, яка вба ча ла своє по к ли кан-
ня в то му, щоб до по ма га ти лю дям ста  ва ти кра щи ми.

Най ві до мі ший твір ав тор ки — «Полліанна» — вий шов дру ком 
1913 р. й од ра зу здо був виз нан ня в Аме ри ці. Його по пу ляр ність 
по яс ню єть ся пе ре ду сім тим, що в той час, ко ли весь світ пе ре жи вав 
гли бо ку кри зу, аме ри кан ці по над усе праг ну ли ста біль нос ті й опо ри. 
Цей твір дав від чут тя оп ти міз му1, ду хов ну опо ру на ції, по ко лін ню, 

ЕЛЕАНОР  ПОРТЕР

1 Оп ти мізм — пог ляд на жит тя з по зи тив ної точ ки зо ру. Лю дей, які ма ють 
та кий пог ляд на жит тя, на зи ва ють оп ти міс та ми, а їхнє сприй нят тя — оп ти міс
тич ним. 
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яке муж ньо бо ро ло ся з труд но ща ми й не 
втра ча ло на дії на май бут нє. 

До Е. Пор тер над хо ди ли лис ти від чи -
та чів із про хан ням роз по віс ти про по даль-
ші при го ди го лов ної ге ро ї ні тво ру. То му 
пись мен ни ця ви  рі ши ла про дов жи ти іс то-
рію жит тя дів чин ки. 1915 р. ви й шла дру-
ком но ва книж ка — «ЮністьПолліанни», 
у якій роз по ві да єть ся про те, якою ста ла 
ге ро ї ня, ко ли ви росла.

В од но му зі сво їх лис тів Е. Пор тер пи са ла: 
«Ко жен не се в со бі доб ре світ ло, тільки тре ба 
вмі ти від кри ти свою ду шу й по да ру ва ти  
його лю дям…» Це див не світ ло мала геро ї ня 
ро ма ну Пол лі ан на. Тож давай те по з на  йо ми-
мо ся з ці єю чу до вою дів чин ко ю й спро   бу є мо 
ра зом із нею нав чи ти ся да ру ва ти ра дість 
ін шим!

Як уважають аме ри кан ські дос лід ни ки лі те ра ту ри, в об -
ра зі Пол лі ан ни вда ло вті ле но ос нов ні ри си аме ри кан ців: 
не за леж ність, оп ти мізм і впев не ність у своїх си лах. По ба-

чив ши де ре во в са ду тіт ки Пол лі, дів чин ка праг не заб ра ти ся на 
йо го вер хів ку й са ма се бе під ба дьо рює: «Я ві рю, що змо жу це зро-
би ти» (англ. «І be li e ve I can do it»). Як що в Пол лі ан ни виникають 
труд но щі, во на не уни кає їх, а на ма га єть ся ви рі ши ти склад ні 
проб ле ми. У книж ці утвер джу ють ся та кі аме ри кан ські цін нос ті, 
як щас тя в ро дин но му ко лі, до по мо га ближ ньо му, по шук ду хов ної 
опо ри в жит ті, ві ра в Бо га й у мож ли вість змі ни ти нав ко лиш ній 
світ на кра ще.

Цікавознати

У США й ін ших кра ї нах ство ре но клу би Пол лі ан ни, на її 
честь аме ри кан ці свят ку ють День ра дос ті (англ. Of fi ci al Pol lyan na 
Glad Day), пос та ви ли пам’ят ник лі те ра тур ній ге ро ї ні Е. Пор тер, 
біля якого що ро ку зби ра ють ся ті, хто має в ду ші оп ти мізм і хо че 
змі ни ти жит тя на кра ще. Пол лі ан на ста ла не менш ві до мою 
се ред різ них по ко лінь, аніж Том Со йєр і Гек ль бер рі Фінн. 

Розділ ІІІ. СВІТ ДИТИНСТВА                         

Обк ла дин ка 
до роману 

Е. Пор тер «Пол лі ан на»
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ПОЛЛІАННА

Роман

(Уривки)

Іс то рія ство рен ня

Книж ка бу ла на пи са на в са ду, роз та шо ва-
но му на да ху нью  йорк сько го бу дин ку, у яко му 
меш ка ла ро ди на Пор те рів. За сло ва ми ав тор-
ки, про кра щий ка бі нет во на не мог ла й мрі я-
ти. Даю чи ін терв’ю жур на ліс там, пись мен ни-
ця за з на чи ла: «Лю ди ду ма ють, що Пол лі ан на 
по  стій  но ра діс но ще бе че й ра діє аб со лют но з 
усьо го. Од нак я ні ко ли не по ді ля ла дум ки 
про те, що ми му си мо за пе ре чу ва ти іс ну ван ня 
труд  но щів, страж дань і зла. Я пе ре ко на на в 
то му, що ліп ше зус трі ча ти Не ві до ме ба  дьо ро й 
ра  діс но». При мір ник книж ки «Пол лі ан на» 
Е. Пор тер по  да ру ва ла сво їй ба бу сі Ме рі он як 
знак ве ли кої по ша ни та вдяч нос ті. Цей при-
мір ник ни ні дбай  ли во збе рі га єть ся в од ній з 
най біль ших біб лі о тек сві ту — Біб лі о те ці Кон-
гре су США (анг. The Lib rary of Con gress).

Роман — один із жан рів ху дож ньої лі те ра ту ри, про зо вий твір, міс т-
кий за об ся гом, склад ний за бу до вою, у яко му ши ро ко охоп ле но важ ли-
ві проб ле ми, жит тє ві по дії, роз кри то іс то рії ба га тьох пер со на жів про тя-
гом знач но го про між ку ча су. За леж но від то го, про що йдеть ся у тво рі, 
ро ман мо же бу ти при год ниць ким, іс то рич ним, фан тас тич ним, ав то
бі ог ра фіч ним, ви хов ним то що. Як пра ви ло, у ро ма ні по єд ну єть ся ба га то 
різ них тем, проб лем і сю же тів. У та ко му ви пад ку різ но вид ро ма ну виз на-
 ча ють за про від ни ми (до мі ну ю чи ми) те ма ми й проб ле ма ми.

Ха рак тер ні оз на ки ро ма ну:

•  ве ли кий об сяг;
•  різ но ма ніт тя сю жет них лі ній, жит тє вих іс то рій, ха рак те рів;
•  три ва лість по дій у ча сі;
•  нас та но ва на зоб ра жен ня су час нос ті, важ ли вих проб лем дій с 
    нос ті й осо бис тос ті;
•  склад ність пер со на жів, їх нє гли бо ке роз крит тя;
•  не за вер ше ність ро ман но го сю же ту й ха рак те рів (во ни мо жуть     
    ма ти по даль ше про дов жен ня);
• по єд нан ня різ них за со бів ху дож ньої опо ві ді (від іме ні ав то ра    
    та пер со на жів, опи си, ді а ло ги, мо но ло ги то що).

ЕЛЕАНОР  ПОРТЕР

О. Воронкова. Обк ла-
дин ка до роману 

Е. Пор тер 
«Пол лі ан на». 2011 р.
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По рів няль на таб ли ця оз нак ро ма ну та по віс ті

Роз діл 1. Міс Пол лі

Ці єї чер вне вої дни ни міс Пол лі Гар рін ґтон увій шла до сво єї 
кух  ні тро хи пок вап ли во. Вар то за у ва жи ти, що во на заз ви чай не 
доз во ля ла со бі рвуч ких ру хів: пред ме том її гор дос ті бу ли ви хо ва-
ність і добрі ма не ри. Та не сьо год ні — над то вже во на пос пі ша ла.

Нен сі, яка ми ла по суд, зди во ва но пог ля ну ла на гос по ди ню. 
Дів чи на пра цю ва ла тут ли ше два мі ся ці, але вже доб ре зна ла, що 
міс Пол лі ні ко ли не ква пить ся.

— Нен сі!
— Слу хаю, па ні, — ве се ло від гук ну ла ся дів чи на, утім не при -

пи ня ю чи ви ти ра ти на су хо гле чик, який три ма ла в ру ках.
— Нен сі, — у го ло сі міс Пол лі з’яви ли ся су во рі нот ки, — ко ли 

я з то бою роз мов ляю, ти ма єш при пи ни ти ро бо ту й уваж но ме не 
слу ха ти!

Дів чи на по чер во ні ла. Во на пос та ви ла гле чик на стіл, ледь не 
зва лив ши йо го руш ни ком.

— Так, па ні, я так і ро би ти му, — за ти на ю чись, мо ви ла Нен сі, 
під хоп лю ю чи гле чик. — Прос то ви ж са мі зве лі ли ме ні шви день-
ко ви ми ти весь по суд, от я й не гаю ча су.

— З ме не го ді, Нен сі, я не про шу по яс нень, ме ні пот ріб на ли ше 
ува га, — на су пи ла ся гос по ди ня.

— Так, па ні, — дів чи на лед ве втри ма лася, щоб не зіт хну ти.

Розділ ІІІ. СВІТ ДИТИНСТВА

Ро ман По вість

Знач ний об сяг. Не ве ли кий об сяг.

Ве ли ка кіль кість пер со на жів. Не ве ли ка кіль кість пер со на жів.

Склад ність і роз га лу же ність 
сю же ту.

Не ба га то сю жет них лі ній.

Зоб ра жен ня три ва ло го пе рі о -
ду жит тя ге ро їв.

Зоб ра жен ня ок ре мих епі зо дів, про-
між ку ча су з жит тя ге ро їв.

Гли бо ке роз крит тя жит тє вих 
іс  то рій, різ но ма ніт них люд-
ських доль.

Пог либ ле на ха рак те рис ти ка 
од  но годвох пер со на жів, явищ.

Ши ро ке ко ло тем і проб лем 
су с пільс тва, осо бис тос ті.

Вузьке коло тем і проб лем, концент-
рація ува ги на ос нов ному в них.
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Іно ді їй зда ва ло ся, що цій жін ці ні ко ли не вдас ться до го ди ти. 
Нен сі до сі ще не слу жи ла в чу жих лю дей, та ко ли по мер бать ко, 
а ма ти по ча ла хво рі ти, ко мусь пот ріб но бу ло за без пе чу ва ти ро ди-
ну, у якій, ок рім Нен сі, бу ло ще троє ма лих ді тей. Дів чи на від чу-
ва ла, що це її обов’язок, то му бу ла ду же щас ли ва, ко ли вда ло ся 
знай ти міс це на кух ні міс Пол лі — у роз кіш но му бу дин ку на па гор-
бі. Ро ди на Нен сі жи ла в міс теч ку Кор не рі за шість миль звід си, 
тож ра ні ше во на зна ла міс Пол лі як во ло дар ку ма єт ку Гар рінґто-
нів та од ну з най ба гат ших зем лев лас ниць око ли ці.

На ро бо ту во на влаш ту ва ла ся два мі ся ці то му. Те пер Нен сі 
чу до во зна ла, що міс Пол лі — це пе дан тич на жін ка із су во рим 
об лич чям, яка тер пі ти не мо же дзень ко ту но жа, що впав на під ло-
гу, та гуч но го стукання две рей. А ще ця жін ка ні ко ли не всмі ха-
ла ся — на віть як що з но жа ми й две ри ма все бу ло га разд.

— Ко ли закін чиш усю вра ніш ню ро бо ту на кух ні, при бе ри 
ма лень ку кім нат ку на го ри щі, — зве лі ла міс Пол лі. — Пос тав там 
ліж ко, під ме ти, звіс но ж, піс ля то го як ви не сеш усі скри ні й 
ко роб ки.

— Доб ре, па ні. А ку ди ж по ді ти всі ці ре чі з го ри ща?
— Пе ре не сеш їх у йо го пе ред ню час ти ну. — Тро хи ва га ю чись, 

міс Пол лі про дов жи ла: — Ма буть, усе  та ки вар то то бі ска за ти. До 
нас при їж джає моя не бо га, міс Пол лі ан на Віт ті єр. Їй оди надцять 
ро ків. Ця кім на та для неї, від те пер во на жи ти ме тут.

— До нас при ї де ма лень ка дів чин ка? О, як чу до во! — за хоп ле-
но скрик ну ла Нен сі, зга ду ю чи влас них ма лих сес три чок, які 
зали ши ли ся в Кор не рі.

— Чу до во? Ме ні зда єть ся, це сло во тут не зов сім до реч не, — 
за у ва жи ла міс Пол лі. — Од нак я ро би ти му все, що змо жу, це мій 
обов’язок, а його тре ба дот ри му ва ти ся.

Що ки Нен сі за ли ло рум’ян цем.
— Звіс но, па ні, я прос то по ду ма ла, що ма лень ка дів чин ка вас 

зве се лить, — мо ви ла во на.
— Ду же дя кую, — су хо від по ві ла ле ді, — але я не ба чу в цьо му 

жод ної пот ре би.
— Та все од но ж вам бу де при єм но, що рід на не бо га по ряд! — 

на по ля га ла Нен сі, від чу ва ю чи, що пот ріб но гар но під го ту ва ти ся 
до зус трі чі з ма лень кою й ду же са мот ньою нез на йом кою.

Міс Пол лі по гор дли во за дер ла під бо рід дя.
— Зна єш, Нен сі, тіль ки то му, що ме ні «по щас ти ло» ма ти сес т-

ру, яка вчи ни ла дур ни цю, вий шов ши за між за бі да ка та при  вів ши 
на цей світ зов сім не ба жа ну ди ти ну, я аж ні як не вба чаю в усій цій 

ЕЛЕАНОР  ПОРТЕР
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си ту а ції при во дів ра ді ти від та кої звіс тки. Однак, як я вже ка за-
ла, ме ні влас ти ве по чут тя обов’яз ку. І не за будь гар но по ви мі та ти 
па ву тин ня з усіх кут ків го ри ща, — суво ро за кін чи ла гос по ди ня, 
ви хо дя чи з кім на ти.

— Так, па ні, — зіт хну ла Нен сі, бе ру чи до рук гле ка, який уже 
май же ви сох.

Ко ли міс Пол лі по вер ну ла ся до сво єї кім на ти, її пог ляд ми мо во-
лі впав на лис т, от ри ма ний кіль ка днів то му. Йо го на діс ла ли з від-
да ле но го за хід но го міс теч ка, і він став для неї неп ри єм ною нес по-
ді ван кою. Лис т ад ре су ва ли міс Пол лі Гар рін ґтон із Бел дінґ сві ля, 
що у Вер мон ті. Іш ло ся в ньо му про та ке:

«Ша нов на па ні! На пре ве ли кий жаль, му шу спо віс ти ти Вас 
про те, що пре по доб ний Джон Віт ті єр по мер два тиж ні то му, 
за ли шив ши ди ти ну, дів чин ку оди над ця ти ро ків. У спа док він не 
зос та вив ні чо го, ок рім кіль кох кни жок, — та це й не див но. Як 
Ви, ма буть, зна є те, він був пас то ром у ма лень кій мі сі о нер ській 
цер кві, а до хід от ри му вав ду же мі зер ний.

Нас кіль ки нам ві до мо, пре по доб ний Джон був од ру же ний із 
Ва шою по кій ною сес трою, од нак він дав ме ні зро зу мі ти, що сто сун
ків ва ші ро ди ни не під три му ва ли. Од нак Джон ува жав, що Ви 
візь ме те ди ти ну до се бе, аби да ти їй добре ви хо ван ня й ос ві ту, 
ад же це Ва ша не бо га. Са ме то му я й пи шу цьо го лис та.

Дів чин ка бу де го то ва до від’їз ду як раз то ді, ко ли Ви от ри ма є
те цьо го лис та. Як що Ви згод ні взя ти її під свою опі ку, будь лас
ка, спо віс тіть ме не про це яко мо га швид ше, ос кіль ки мої зна йо мі 
зби ра ють ся їха ти на Схід і мог ли б узя ти її із со бою до Бос то на. 
Там дів чин ку ма ють по са ди ти на Бел дінґ свіль ський по тяг. Звіс
но, Вам по ві дом лять, ко ли са ме та на яко му по тя зі Пол лі ан на 
при бу де до міс та.

Че ка ти му від Вас звіс тки.
З по ва гою, Іє ре мія О. Вайт»

До чи тав ши лис та, міс Пол лі спох мур ні ла, згор ну ла йо го й по к ла-
ла в кон верт. Во на да ла від по відь ще вчо ра, на пи сав ши, що, без пе-
реч но, за бе ре дів чин ку до се бе. Ад же во на чу до во зна ла, що та ке 
обов’язок, хай би якою неп ри єм ною зда ва ла ся но ша, зва ле на на її 
пле чі.

Жін ка си ді ла, три ма ю чи лис та в ру ках і зга ду ю чи свою сес тру 
Джен ні, ма тір ці єї дів чин ки. Во на при га да ла ча си, ко ли двад ця ти-
 річ на Джен ні на по ляг ла на сво є му од ру жен ні з мо ло дим мі сі о  не-
ром, нез ва жа ю чи на те, що вся ро ди на бу ла про ти та ко го не ро  зум-

Розділ ІІІ. СВІТ ДИТИНСТВА
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но го кро ку. З нею хо тів од ру жи ти ся ду же ба га тий чо ло вік, і для 
бать ків він був знач но кра щим ва рі ан том, аніж якийсь пас тор, — 
од нак не для Джен ні: ба га тій був уже в лі тах, то ді як пас тор 
мо ло дий та спов не ний ен ту зі аз му й іде а ліс тич них мір ку вань. 
Йо го сер це пе ре пов ню ва ло ко хан ня. Не див но, що са ме йо го об ра-
ла Джен ні. Во на вий шла за ньо го за між і по ї ха ла на пів день як 
дру жи на мі сі о не ра.

Піс ля то го во ни дов го не спіл ку ва ли ся. Міс Пол лі доб ре це па -
м’ята ла, ад же їй, най мо лод шій із сес тер, то ді бу ло п’ят над цять. 
Ро ди на не ма ла ба жан ня спіл ку ва ти ся з дру жи ною мі сі о не ра. 
Щоп рав да, Джен ні їм пи са ла, а ос тан ню ди ти ну наз ва ла Пол лі ан-
ною — на честь сво їх сес тер. Ін ші її ді ти по мер ли. Лист про Пол-
лі ан ну став ос тан нім; по тім во ни от ри ма ли від пас то ра ко рот ку й 
сум ну звіс тку про те, що Джен ні по мер ла в ма лень ко му за хід но му 
міс теч ку.

Час не сто яв на міс ці для меш кан ців роз кіш но го бу дин ку на 
па гор бі. Міс Пол лі за дум ли во ди ви ла ся на до ли ну, що роз ки ну ла-
ся бі ля під ніж жя па гор ба, і ду ма ла про те, як змі ни лось її жит тя за 
ос тан ні двад цять п’ять ро ків.

Їй уже ви пов ни ло ся со рок, і во на зали ши ла ся зов сім од на. 
Бать ко, ма ти, сес три — усі по мер ли. Про тя гом ба га тьох ро ків 
во на бу ла єди ною нез мін ною гос по ди нею бу дин ку та спад ко є ми-
цею всіх гро шей сво го бать ка. Зна хо ди ли ся лю ди, які від кри то 
спів чу ва ли їй з при во ду са мот нос ті; бу ли й ті, хто ра див узя ти до 
се бе ком пань йон ку й жи ти ра зом. Та міс Пол лі не пот ріб ні бу ли 
спів чут тя й по ра ди. Во на зав жди ка за ла, що не по чу ва єть ся 
са мот ньою — нав па ки, їй ду же при єм но зали ша ти ся на о дин ці із 
со бою, їй по до ба ли ся спо кій та ти ша. Але те пер...

Міс Пол лі під ве ла ся з пох му рим об лич чям і стис ну ти ми в тон-
ку лі нію гу ба ми. Звіс но, це доб ре, що во на та ка відповідальна жін-
ка й має по чут тя обов’яз ку, але не та кий прос тий у неї ха рак тер, 
щоб ста ви ти ся до всьо го цьо го спо кій но. Гм, Пол лі ан на — чи чу ли 
ви більш не до реч не ім’я, аніж це?

(Переклад Віри Наливаної)

У кож ній кра ї ні є свої нор ми мов лен нє во го ети ке ту, що сто-
су єть ся і сфе ри спіл ку ван ня. По ши ре ни ми фор ма ми звер-
тан ня в анг ло мов них кра ї нах є сло ва міс тер (сто сов но 

чо ло ві ка), міс і мі сіс (сто сов но жі нок: у пер шо му ви пад ку — не за-
між ньої, у дру го му — за між ньої). Ці сло ва вжи ва ють ся заз ви чай 
як пря ме звертан ня, а та кож пе ред пріз ви щем або ім’ям. Во ни за- 
свід чу ють по ва гу до спів роз мов ни ка (спів роз мов ни ці).

ЕЛЕАНОР  ПОРТЕР
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Роботазтекстомрозділу1

1. Що ви діз на ли ся про Пол лі ан ну та її ро ди ну з роз ді лу 1?
2. Роз ка жіть жит тє ві іс то рії сес тер Пол лі та Джен ні. 
3. Скіль ки ча су ми ну ло з то го мо мен ту, як сес три роз лу чи ли ся?
4. Чо му міс Пол лі дов го не спіл ку ва ла ся з Джен ні та її чо ло ві ком? 
5. До ве діть, що міс Пол лі не спо до ба ла ся звіс тка про при їзд Пол-

лі ан ни.

Роботазтекстомрозділів2–4

1. Хто зус трі чав Пол лі ан ну? Чо му, на ва шу дум ку, са ме ці осо би 
му си ли зус трі ти дів чин ку?

2. Знай діть у тек сті пор трет ге ро ї ні й ви раз но про чи тай те його. На 
яких де та лях її вбран ня ак цен тує ав тор?

3. З яки ми по чут тя ми ввій шла Пол лі ан на в бу ди нок тіт ки?
4. Що ви ще діз на ли ся про жит тє ву до лю міс Пол лі (з роз мо ви Нен-

сі та То ма)?
5. Чо му міс Пол лі ви рі ши ла по се ли ти дів чин ку са ме на го ри щі?
6. Яке го ре ста ло ся в жит ті Пол лі ан ни та як во на йо го пе ре жи ває? 

Чи поз на чив ся її внут ріш ній стан на став лен ні до ін ших?
7. Як пос та ви ла ся дів чин ка до сво єї кім на ти на го ри щі?

Дляобговорення

 1. По яс ніть сло ва Пол лі ан ни: «Ме ні бу ло б знач но важ че ра ді ти в чор-
но му».

 2. По яс ніть сло ва міс Пол лі: «Ме ні не ці ка во, що ска зав твій та то»; 
«Ти ма єш за пам’ята ти од ну річ, але раз і на зав жди: ні ко ли не гово-
ри зі мною про тво го бать ка!» Про яку ри су ха рак те ру свід чать ці 
фра зи? Як, на ва шу дум ку, сприй ня ла цю за бо ро ну дів чин ка? 

Творчезавдання

Знай діть у про чи та них роз ді лах екс по зи цію та зав’яз ку (сто сов но жит-
 тє вих іс то рій Пол лі ан ни та міс Пол лі).

Що по ба чи ла Пол лі ан на з го ри ща? Пе ре ка жіть цей опис близь ко 
до тек сту. Якою їй ви да ла ся річ ка? Як наз ва ла по ба че ний пей заж 
дів чин ка? Чо му во на ра діє? 

«Oh, Nancy, I hadn’t se en this be fo re», she bre at hed. «Lo ok — 
way off the re, with tho se tre es and the ho u ses and that lo vely church 
spi re, and the ri ver shi ning just li ke sil ver. Why, Nancy, the re 
do esn’t any body ne ed any pic tu res with that to lo ok at. Oh, I’m so 
glad now she let me ha ve this ro om!»

Розділ ІІІ. СВІТ ДИТИНСТВА
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Роз діл 5.Гра

— За ра ди Бо га, міс Пол лі ан но, як же ви ме не на ля ка ли! — 
за гу ка ла Нен сі, пос пі ша ю чи до ске лі, з якої дів чин ка зліз ла з оче-
вид ним від чут тям про ви ни.

— На ля ка ла?! О, ви бач, будь лас ка, але не вар то че рез ме не 
пе рей ма ти ся, Нен сі. Та то й ле ді з Жі но чої до по мо ги теж час то 
ля ка ли ся, по ки не зро зу мі ли, що я зав жди по вер ну ся ці лою й не -
уш код же ною, ку ди б не піш ла.

— Але ж я на віть не зна ла, що ви піш ли з до му, — ви гук ну ла 
Нен сі, ухо пив ши дів чин ку за ру ку й по тяг нув ши за со бою з па гор-
ба. — Я не ба чи ла, що ви піш ли, та й ніх то не ба чив. Я дума ла, що ви 
ви ле ті ли прос то з вік на в не бо! Так, са ме про це я від ра зу й по ду ма ла!

Пол лі ан на від по ві ла на це ся ю чою ус міш кою.
— Ну, влас не, так я й зро би ла. Тіль ки я по ле ті ла не вго ру, 

а вниз — діс та ла ся зем лі гіл ка ми ста ро го де ре ва.
Нен сі рап том зу пи ни ла ся.
— Що ви зро би ли?!
— Зліз ла вниз по де ре ву, по то му, що рос те під вік ном.
— Ой, ли шеч ко, — Нен сі аж дух за би ло, піс ля чо го во на знову 

пом ча ла в нап рям ку бу дин ку. — Хо ті ла б я зна ти, що б на це ска-
за ла ва ша тіт ка!

— Справ ді? Що ж, ми мо же мо діз на ти ся про це! Я усе їй роз по-
вім, щой но прий де мо до до му, — ра діс но по о бі ця ла дів чин ка.

— Та ні, кра ще не тре ба, — від по ві ла Нен сі. — У жод но му ра зі 
не вар то цьо го ро би ти!

— Ду ма єш, ті тонь ка Пол лі роз сер дить ся? — зас му че но за пи та ла 
Пол лі ан на.

— Ні, гм... так, а втім, не пе рей май те ся. Мені 
не так уже й важ ли во, що б во на там ска за ла, — 
про бур мо ті ла Нен сі, яка зга да ла, що має за хи-
ща ти дів чин ку від усі ля ких не га раз дів. — Та нам 
кра ще пос пі ши ти — ме ні ще по суд тре ба ми ти!

— Я до по мо жу! — зго ло си ла ся Пол лі ан на.
— О, міс Пол лі ан но! — роз чу ли ла ся Нен  сі.
Кіль ка хви лин во ни йшли мов чки. Не бо 

ста ло зов сім тем ним, і Пол лі ан на міц ні ше 
стиснула ру ку сво єї под ру ги.

— А зна єш, я на віть ра да, що ти зля ка лася 
й са ме че рез це прий шла по ме не, — у дів чин ки 
тро хи трем ті ли пле чі, бо над во рі вже бу ло про-
хо лодно.

ЕЛЕАНОР  ПОРТЕР
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— Бі до лаш не яг нят ко! І ви ж, ма буть, зго лод ні ли! Бо ю ся, дове-
деть ся вам ве че ря ти хлі бом з мо ло ком зі мною на кух ні. Вашій 
тіт ці не спо до ба ло ся, що ви не спус ти ли ся до сто лу, розу мі є те?

— Але ж я не мог ла, бо бу ла тут!
— Так, але во на ж про це не зна ла, — су хо від по ві ла Нен сі. — 

Шко да, що вам пе ре па де ли ше мо ло ко з хлі бом, так, шкода!
— Ні  ні, я ду же ра да!
— Ра да? Це ще чо му?
— Бо я люб лю хліб з мо ло ком і бу ду ра да роз ді ли ти з то бою 

ве че рю! Чо му ж не ра ді ти?
— Зда єть ся, ви мо же те ра ді ти будь  чо му, — за у ва жи ла Ненсі, 

зга  дав ши, як Пол лі ан на на ма га ла ся по лю би ти кім нат ку на го -
ри щі.

— Та нас прав ді це прос то та ка гра, — зас мі я ла ся Пол лі ан на.
— Гра?
— Так, гра в ра дість.
— Це ще що та ке?
— Ну от та ка гра. Ме не та то нав чив, і во на прос то чу до ва, — 

по ча ла по яс ню ва ти Пол лі ан на. — Ми зав жди в неї гра ли, з то го 
ча су, як я бу ла зов сім ма лень кою. Я роз по ві ла про неї ле ді з Жі но-
чої до по мо ги, і дех то з них при єд нав ся до гри.

— То що це за гра? Зна є те, я не над то ро зу мі ю ся в іг рах.
Пол лі ан на знову зас мі я ла ся, але рап том зіт хну ла. У су тін ках 

її об лич чя ви да ва ло ся тен діт ним і за дум ли вим.
— Ма буть, усе по ча ло ся то ді, ко ли в по жер тву ми от ри ма ли 

ми ли ці.
— Ми ли ці?
— Так. Я ду же хо ті ла ляль ку, і та то на пи сав їм про це. Та ко ли 

прий шла по жер тва, там бу ла за пис ка від од ні єї ле ді, і в ній іш ло-
ся про те, що ля льок не має, але є ми ли ці. Тож во на від пра ви ла їх, 
дума ю чи, що во ни мо жуть ко лись зна до би ти ся. Са ме то ді ми й по ча-
ли гра ти.

— Що ж, мо жу ска за ти, що не ба чу в цьо му жод но го при во ду 
для ра до щів, — роз дра то ва но за у ва жи ла Нен сі.

— Як раз цьо му й тре ба ра ді ти! Гра по ля га ла в то му, щоб зна хо-
ди ти при від для ра до щів у всьо му без ви нят ку, — за хоп ле но роз-
по ві да ла Пол лі ан на. — І по ча ли ми з ми лиць.

— Ну ви тіль ки пог лянь те на неї! Хі ба мож на ра ді ти з то го, що 
от ри му єш ми ли ці за мість ляль ки?!

Пол лі ан на зап лес ка ла в до ло ні.

Розділ ІІІ. СВІТ ДИТИНСТВА
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— От як раз і мож на! Мож на! — ви гук ну ла во на. — Але зна єш, 
Нен сі, я й са ма спо чат ку цьо го не ро зу мі ла, — чес но зіз на ла ся дів-
чин ка. — Та то ме ні по яс нив.

— Що ж, по яс ніть те пер і ме ні, — на по ля га ла Нен сі.
— Хі ба ж не зро зу мі ло? Тре ба ра ді ти з то го, що ми ли ці ви яви-

ли ся не пот ріб ни ми! — трі ум фаль но по ві до ми ла Пол лі ан на. — 
Те пер ба чиш, як усе прос то!

— Див на якась гра, — за у ва жи ла Нен сі, з ост ра хом пог ля да ю чи 
на Пол лі ан ну.

— Ні, во на не див на, а чу до ва! — з ен ту зі аз мом на по ля га ла дів-
чин ка. — І з то го ча су ми пос тій но в неї гра ли. І що то бі важ че, то 
біль ше ра ді ти тре ба — ось так. Щоп рав да, іно ді бу ває зов сім важ-
ко, особ ли во ко ли твій та то йде на не бо, а в те бе не зали ша єть ся 
ні ко го, ок рім Жі но чої до по мо ги.

— Ав жеж, або ко ли те бе по се ли ли в кри хіт ну кім нат ку на 
го ри щі, у якій май же ні чо го не має, — про бур ко ті ла Нен сі.

Пол лі ан на зіт хну ла.
— Спо чат ку й справ ді бу ло неп рос то, особ ли во то му, що я по чу-

ва ла ся та кою са мот ньою. Ме ні зда ва ло ся, що я прос то не змо жу гра-
ти в гру, та й гар них ре чей хо ті ло ся нес тер пно! Та рап том я зга-
да ла, що тер пі ти не мо жу сво го лас то вин ня, і зра ді ла, що не маю 
люс терка. А по тім по ба чи ла цей чу до вий кра є вид із вік на й зро зу-
мі ла, що ме ні є з чо го ра ді ти. Зна єш, ко ли шу ка єш при від для ра до-
щів, за бу ва єш про неп ри єм не — як у ви пад ку з ляль кою й ми ли ця-
ми, ро зу мі єш?

— Гм! — Нен сі на віть не зна ла, що на це від по віс ти, і що си ли 
на ма га ла ся стри ма ти сльо зи.

— Заз ви чай це бу ває ду же лег ко, — зіт хну ла Пол лі ан на, — 
бо ж ми з та том так час то гра ли в гру, що я до неї звик ла. Це трап-
ля єть ся са ме по со бі. За раз ме ні, звіс но, неп рос то, бо гра ти не має 
з ким. Мож ли во, ті тонь ка Пол лі якось зго дить ся пог ра ти, — мір-
ку ва ла вго лос дів чин ка.

— Зна єш, Пол лі ан но, хоч я й не зов сім ро зу мію цю гру та й гра-
ти не вмію, але я з то бою гра ти му! Так, гра ти му, гра ти му! — 
по о бі ця ла Нен сі.

— О, Нен сі! — ви гук ну ла Пол лі ан на, міц но обій ма ю чи дів чи-
ну. — Це бу де прос то чу до во! І ве се ло, прав да ж?

— Гм, ма буть, — із сум ні вом мо ви ла Нен сі. — Та все од но не 
вар то на ме не ду же вже роз ра хо ву ва ти в грі, бо я ні ко ли в них не 
граю. Та для те бе зроб лю ви ня ток, — за кін чи ла во на, ко ли во ни 
на реш ті ввій шли до кух ні.

ЕЛЕАНОР  ПОРТЕР
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Пол лі ан на з апе ти том з’їла хліб, за пив ши його мо ло ком, а по тім 
піш ла до кім на ти, де тіт ка Пол лі чи та ла книж ку. Тіт ка зус трі ла її 
хо лод но.

— Ти по ве че ря ла, Пол лі ан но?
— Так, ті тонь ко Пол лі.
— Ви бач, що зму си ла те бе ве че ря ти мо ло ком і хлі бом на кух ні, 

але я не мог ла вчи ни ти інак ше.
— Та я на віть ра да, ті тонь ко, що так вий шло. Я люб лю мо ло ко й 

хліб, і Нен сі ме ні по до ба єть ся. Тож ви пра виль но вчи ни ли.
Тіт ка Пол лі рвуч ко вип рос та ла ся в кріс лі.
— Пол лі ан но, то бі вже час спа ти. У те бе був важ кий день, а зав т-

ра нам пот ріб но роз пла ну ва ти твій час, а та кож пе ре ди ви ти ся 
твій одяг — мож ли во, до ве деть ся щось до ку пи ти. Нен сі дасть то бі 
свіч ку — будь із нею обе реж на. До сні дан ку пот ріб но спус ти ти ся о 
пів на вось му. Не за піз нюй ся. На доб ра ніч!

Пол лі ан на рап том пі дій шла до тіт ки й ніж но її об ня ла.
— Ме ні тут так доб ре, — ра діс но зіт хну ла дів чин ка. — Думаю, 

ме ні бу де ду же доб ре з ва ми. Я зна ла про це, ще ко ли зби ра ла ся 
сю ди їха ти. На доб ра ніч! — ве се ло за кін чи ла Пол лі ан на, ви бі га ю-
чи з кім на ти.

— Це ж тре ба, — сти ха мо ви ла міс Пол  лі. — Що за див на ди ти-
на? — Рап том во на спох мур ні ла: — Во на ра да, що я її по ка ра ла, 
а ме ні не вар то пе рей ма ти ся, що я це зро би ла. І їй по до ба єть ся 
жи ти зі мною! Ди ви на, та й го ді, — мо ви ла міс Пол лі, зно ву бе ру чи 

книж ку.
А чверть го ди ни по то му в кім нат ці 

на го ри щі, за рив шись у прос ти рад ла, 
ри да ла ма лень ка дів чин ка.

— Тат ку, я знаю, що ти се ред ян го лів, 
та я не мо жу за раз гра ти в цю гру, прос то 
не мо жу. І як ра ді ти з то го, що до во дить-
ся спа ти тут са мій, ко ли тут так тем но й 
страш но. Як би по руч бу ла Нен сі, чи тіт-
ка Пол лі, чи на віть ле ді з Жі но чої до по-
мо ги, ме ні бу ло б знач но лег ше!

А вни зу Нен сі пос пі ша ла за кін чи ти 
ро  бо ту, роз дра то ва но вичи ща ю чи мо -
лоч ник щіт кою. Во на не при пи ня ла 
бур мо ті ти:

Розділ ІІІ. СВІТ ДИТИНСТВА
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— Як що вже я гра ти му в та ку гру, де тре ба ра ді ти ми ли цям 
за мість ляль ки, то гра ти му в неї по сво є му! Так, я вже зіг раю в неї 
так, як тре ба! Ото вже зіг раю! Так!

(Переклад Віри Наливаної)

Роботазтекстомрозділу5

1. Про що зіз на ла ся Пол лі ан на служ ни ці Нен сі?
2. Чо му Нен сі по ра ди ла їй не роз по ві да ти про цей ви па док тіт ці?
3. Роз ка жіть іс то рію ви ник нен ня «гри в ра дість», про яку роз по ві-

ла Пол лі ан на.
4. Хто нав чив її ці єї гри?
5. Чо му Нен сі наз ва ла Пол лі ан ну «див ною ди ти ною»?
6. Чи за хо пи ла ся Нен сі «грою в ра дість»?

Творчезавдання

Роз ка жіть від іме ні Пол лі ан ни про сут ність «гри в ра дість».

Дляобговорення

Чи спо до ба ла ся вам гра Пол лі ан ни? Вис ло вте свою дум ку й по яс-
ніть її.

Коментарі

У тво рі ві доб ра же но най важ ли ві ші прин ци пи хрис ти ян ської мо ра лі. 
Ду хов ним орі єн ти ром для го лов ної ге ро ї ні є за галь но люд ські цін нос ті, 
які ут вер джу ють ся в Біб лії. Доб ро, лю бов, ми ло сер дя, до по мо га — це ті 
мо раль ні ка те го рії, які фор му ють її жит тє ву по зи цію. Гра ю чи в ра дість, 
во на не по ру шує хрис ти ян ських за по ві дей та мо раль них норм. Зга дай мо 
про епі зод, ко ли міс Пол лі від’їжд жає на три дні на по хо рон сво єї дво ю рід ної 
сес три, за ли ша ю чи пле мін ни цю зі служ ни цею вдо ма. Нен сі ра діє, бо те пер 
во ни де я кий час бу дуть гос по да рю ва ти ли ше вдвох і гра ти ся дос хо чу. 
Але Пол лі ан на зди во ва на та кою по ве дін кою служ ни ці: «Не знаю, як і 
по яс ни ти, але є та кі по дії, ко ли гра не до реч на. І ме ні зда єть ся, що по хо-
рон — це са ме та ка по дія. У по хо ван ні не має ні чо го ве се ло го». Точ кою 
опо ри для Пол лі ан ни є со вість, а гра — ли ше фор ма, яка дає пра во «ра ді ти 
жит тю по со віс ті». Та ка ав тор ська по зи ція ціл ком від по ві дає мо раль ним 
при пи сам Свя то го Пись ма й хрис ти ян ським за по ві дям.

Роз діл 28. Гра і грав ці

Піс ля ві зи ту міс те ра Пенд лто на до ма єт ку Гар рін ґто нів при-
йшла Міл лі — донь ка мі сіс Сноу. Во на ще ні ко ли тут не бу ва ла й 
по чу ва ла ся тро хи нез руч но. На віть по чер во ні ла, ко ли міс Пол лі 
ввій шла до кім на ти.
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— Я... я прий шла діз на ти ся... як 
там ма лень ка дів чин ка? — про бель ко ті ла 
во на.

— Дя кую, що прий шли. Усе так са мо. 
А як ва ша ма ма? — слаб ким го ло сом 
по ці ка ви ла ся міс Пол лі.

— Я, влас не, то му й приш ла... ска за ти 
вам, що... тоб то поп ро си ти, щоб ви пе ре ка-
за ли Пол лі ан ні, — тро хи не до лад но то рох-
ті ла дів чи на. — Ми дума є мо, це прос то 
жах ли во, що ця чу до ва, най доб рі ша у сві ті 
дів чин ка ні ко ли не змо же хо ди ти, над то 
піс ля то го, що во на зро би ла для нас, для 
ма ми... Зна є те, во на нав чи ла її гра ти в гру! 
А те пер ми ді зна ли ся, що во на са ма не 
мо же в неї гра ти — бі до лаш на ди ти на! Та 
во но й зро зу мі ло — чи ж до гри в та ко му 
ста ні... А по тім ми зга да ли, що во на го во-
ри ла нам, та як це до по мог ло, і ви рі ши ли, 

що, мо же, і їй са мій це до по мо же. Бо їй тре ба, тре ба ра ді ти! — тут 
Міл лі за мов кла й без по рад но по ди ви ла ся на міс Пол лі, очі ку ю чи 
від по ві ді.

Міс Пол лі ввіч ли во її вис лу ха ла, про те зро зу мі ла, ма буть, тіль-
ки по ло ви ну зі ска за но го. Во на вже дав нень ко вва жа ла Міл лі Сноу 
тро хи див ною, хо ча й не ду ма ла, що це мо же бу ти сер йоз но. У кож-
но му ра зі це був зов сім нез ро зу мі лий та незв’яз ний на бір слів. Та 
міс Пол лі зму си ла се бе від по віс ти:

— Ме ні зда єть ся, я не зов сім ро зу мію те бе, Міл лі, — увіч ли во 
за у ва жи ла во на. — Що са ме ти хо ті ла пе ре ка за ти Пол лі ан ні?

— Так  так, я хо ті ла де що пе ре ка за ти, — спо хо пи ла ся дів чи на. — 
Ми хо че мо, щоб во на зна ла, як ба га то зро би ла для нас. Звіс но, 
во на й са ма вже де що по мі ча ла, ко ли при хо ди ла, ад же ма ма вже 
то ді ду же змі ни ла ся. Але во на на віть не уяв ляє, нас кіль ки ми змі ни-
ли ся — і я, і ма ма. Я, я змі ни ла ся! А все піс ля то го, як і са ма на ва-
жи ла ся пог ра ти в цю гру.

Міс Пол лі спох мур ні ла. Во на хо ті ла за пи та ти в Міл лі, що ж то 
бу ла за гра, та не мог ла вста ви ти ані сло ва. Дів чи на схви льо ва но 
ве ла да лі:

— Ро зу мі є те, ра ні ше мо їй ма мі все бу ло не так. Їй пос тій но хоті-
ло ся чо гось ін шо го. Та й хто міг би її зви ну ва ти ти в цьо му — за 
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та ких обс та вин. Але те пер... те пер во на доз во ляє під ні ма ти фі ран ки, 
те пер їй зов сім не бай ду же, як во на виг ля дає та яка на ній со роч ка. 
А ще ма ма по ча ла плес ти! Гар нень кі ма лень кі штуч ки — ша поч ки 
та ков дри для ма лю ків. Пле те, а по тім від дає на яр мар ки та в лі кар-
ні. І їй це справ ді по до ба єть ся — во на ра да, що мо же це ро би ти! 
Ро зу мі є те, це ж усе зав дя ки міс Пол лі ан ні, ад же са ме во на ска за ла 
ма мі, що тре ба ра ді ти сво їм ру кам. Во на то ді за пи та ла, чо му ма ма 
ні чо го ни ми не ро бить. Ах, як би ж ви тіль ки ба чи ли те пер її кім на ту 
із ци ми ко льо ро ви ми клу боч ка ми шер сті — чер во ни ми, си ні ми, 
жов ти ми. А на вік нах ми по че пи ли приз ми від міс Пол лі ан ни, і те -
пер у кім на ті так гар но й за тиш но. Зна є те, я ра ні ше й за хо ди ти 
ту ди бо я ла ся, бо там бу ло так тем но й непри віт но, а ма ма ле жа ла в 
ліж ку геть не щас на... Тож ми хо ті ли, щоб ви пе ре ка за ли міс Пол-
лі ан ні, що все це — тіль ки зав дя ки їй. І, будь лас ка, ска жіть їй, 
що ми ра ді зна йомс тву з нею... мо же, це її хо ча б тріш ки вті шить. 
І... Ну, ма буть, це все, — на реш ті за кін чи ла Міл лі й під хо пи ла ся зі 
стіль ця. — То ви їй ска же те?

— Звіс но, — про бур мо ті ла міс Пол лі, на ма га ю чись утри ма ти в 
пам’яті хо ча б де щи цю з усьо го ска за но го.

Ві зи ти Джо на Пенд лто на та Міл лі Сноу ста ли пер ши ми лас тів-
ка ми. Лю ди про дов жу ва ли йти до ма єт ку Гар рінґто нів, а ще пе ре-
да ва ли ба га то за пи сок, і де я кі з них де да лі біль ше спан те ли чу ва-
ли міс Пол лі.

Од но го ра зу у две рі под зво ни ла вдо ва Бен тон. Міс Пол лі доб ре її 
зна ла, хоча во ни ні ко ли не хо ди ли в гос ті од на до од ної. Та це бу ла 
най сум ні ша жін ка в міс ті — во на зав жди хо ди ла в чор но му. Од нак 
то го дня на шиї міс Б ентон бу ла бла кит на стріч ка, а її очі спов ни-
ли ся щи ри ми сльо за ми. Во на пос пів чу ва ла міс Пол лі з при  во ду ава-
рії, а по тім нес мі ли во за пи та ла, чи мо же по ба чи ти Пол лі ан ну.

— Ви бач те, але по ки що ми ні ко го до неї не пус ка є мо. Мож ли-
во, тро хи зго дом, — по хи та ла го ло вою гос по ди ня.

Мі сіс Бен тон ви тер ла хус тин кою очі, під ве ла ся й піш ла до две-
рей. Аж рап том зга да ла про щось і по вер ну ла ся.

— Міс Гар рін ґтон, ви не мог ли б їй де що пе ре ка за ти? — за ти-
на ю чись, мо ви ла жін ка.

— Зви чай но, мі сіс Бен тон, із ра діс тю.
Жін ка тро хи по ва га ла ся, та вреш ті по ча ла го во ри ти.
— Ви їй, будь лас ка, пе ре ка жіть, що я по ча ла но си ти ось це, — 

і мі сіс Бен тон тор кну ла ся бла кит ної стріч ки на шиї. По мі тив ши, 
що міс Пол лі зди во ва но на неї ди вить ся, во на про дов жи ла: — 
Ця ма лень ка дів чин ка так дов го на ма га ла ся пе ре ко на ти ме не одяг ти 
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щось яск ра ві шо го ко льо ру... І я на реш ті зва жи ла ся та хо чу, щоб 
во на про це зна ла. Во на ска за ла, що Фред ді бу де ду же ра дий ба -
чи ти ме не та кою. Зна є те, Фред ді — це все, що в ме не зали ши ло-
ся... — піс ля цих слів мі сіс Бен тон по хи та ла го ло вою й піш ла до 
ви хо ду. — Ви прос то пе ре ка жіть це Пол лі ан ні, і во на все зро-
зу міє!

То го ж дня, тіль ки тро хи піз ні ше, прий шла ще од на вдо ва, 
при най мні так зда ва ло ся з її одя гу. Міс Пол лі не зна ла ці єї жін ки, та 
ви я ви ло ся, що Пол лі ан на бу ла з нею зна йо ма. Ле ді пред ста ви ла ся 
як мі сіс Тар бел.

— Ви ме не, звіс но, не зна є те, — од ра зу по ча ла во на, — та я 
зна йо ма з ва шою ма лень кою пле мін ни цею Пол лі ан ною. Я ці ле 
лі то про ве ла в са на то рії, і щод ня хо ди ла на дов гі про гу лян ки, бо 
це ко рис но для здо ров’я. І са ме під час та кої про гу лян ки ми з 
нею поз на йо ми ли ся. О, це та ка чу до ва дів чин ка! Як би ж я тіль-
ки мог ла вам по яс ни ти, як ба га то во на те пер для ме не зна чить! 
Ко ли я тіль ки при ї ха ла до са на то рію, ме не ні що не ті ши ло, але 
її ве се ле лич ко на га да ло ме ні про мою дів чин ку, яку я втра ти ла 
ба га то ро ків то му... І ко ли я діз на ла ся про цей жах ли вий не щас-
ний ви па док, а по тім про те, що бі до лаш на ди ти на ні ко ли не змо-
же хо  ди ти, що во на не мо же ра ді ти, я від ра зу ви рі ши ла прий ти 
сю ди.

— Це ду же ми ло з ва шо го бо ку, — ти хо від по ві ла міс Пол лі.
— Я хо чу вас поп ро си ти, — мо ви ла жін ка. — Пе ре ка жіть їй 

де що від ме не. Ви змо же те?
— Звіс но.
— Ви прос то ска жіть їй, що мі сіс Тар бел те пер ра да. Так, це 

зву чить до во лі див но й, мож ли во, нез ро зу мі ло для вас. Та, як що 
мож на, я б не хо ті ла цьо го по яс ню ва ти, — на об лич чі вдо ви з’яви-
ла ся пе чаль на ус міш ка. — Ва ша не бо га зро зу міє, що я ма ла на 
ува зі, а я від чу ваю, що не мо жу цьо го не ска за ти. Ду же вам дя кую 
й про бач те, як що мій ві зит ви дав ся вам не до реч ним, — за кін чи ла 
жін ка й піш ла.

Міс Пол лі вже ні чо го не ро зу мі ла, але пос пі ши ла на го ру до 
кім на ти Пол лі ан ни.

— Пол лі ан но, ти зна йо ма з мі сіс Тар бел? — по ці ка ви ла ся во на.
— Так, і во на ме ні ду же по до ба єть ся. Щоп рав да, во на хво ра й 

ду же сум на. Мі сіс Тар бел жи ве в са на то рії й хо дить на про гу лян-
ки. Тоб то ми хо ди мо ра зом. Точ ні ше хо ди ли, — і го лос Пол лі ан-
ни рап том зат рем тів, а по що ках по ко ти ли ся дві сльо зи.

Міс Пол лі рап том го лос но за каш ля ла.
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— Що ж, лю ба, во на щой но при хо ди ла й про си ла де що пе ре ка-
за ти то бі, щоп рав да, не по яс ни ла, що б це ма ло оз на ча ти. Во на ска-
за ла, що те пер ра да.

— Справ ді так ска за ла?! О, яка ж я ра да, — зап лес ка ла в до ло-
ні дів чин ка.

— Але що це оз на чає, Пол лі ан но?
— Це та ка гра, і... — рап том дів чин ка зу пи ни ла ся й при тис ла до 

губ свою до лонь ку.
— Яка ще гра?
— Та це ні чо го, ті тонь ко Пол лі... Я... я не мо жу вам роз по віс-

ти, бо то ді до ве деть ся го во ри ти про де що, а ви ме ні за бо ро ни ли це 
ро би ти.

Міс Пол лі ду же хо ті ло ся й да лі роз пи ту ва ти не бо гу про цю за -
гад ко ву гру, але во на по мі ти ла, що це схви лю ва ло хво ру, і, стри  -
мав шись, за го во ри ла про ін ше.

Піс ля мі сіс Тар бел до міс Пол лі прий шла та ка мо ло да жін ка, що 
гос по ди ня ос тов пі ла. Її що ки бу ли аж над то на рум’яне ні, а во лос-
ся — неп ри род но жов то го ко льо ру. На но гах жін ка ма ла туф лі на 
ви со чез них під бо рах, а її прик ра си бу ли де ше ви ми. Міс Пол лі 
бу ло ві до мо, що в ці єї осо би не най кра ща ре пу та ція, тож її обу рив 
той факт, що во на вза га лі нас мі ли ла ся пе рес ту пи ти по ріг ма єт ку 
Гар рін ґто нів.

Гос по ди ня не по да ла гос ті ру ки. Увій шов ши до кім на ти, во на 
на віть від сту пи ла тро хи на зад. Жін ка від ра зу під ве ла ся. Її очі 
бу ли чер во ні, ні би во на дов го пла ка ла. Тро хи нев пев не но, але  
во на го лос но за пи та ла, чи не мож на хо ча б на хвиль ку по ба чи ти 
ма лень ку Пол лі ан ну.

Міс Пол лі від мо ви ла. Во на ска за ла це до сить різ ко, та щось у 
виг ля ді ці єї жін ки, у її бла га ю чих очах зму си ло її по яс ни ти, що 
до дів чин ки по ки що ні ко го не пус ка ють.

Бу ло вид но, що гос тя тро хи ва га єть ся, та все ж во на по ча ла 
го во ри ти. Її під бо рід дя за ли ша ло ся гор до під ня тим.

— Я мі сіс Пей сон, мі сіс Том Пей сон. Ви, ма буть, чу ли про ме не, 
при най мні пів міс та ме не точ но знає. Зна є те, не все, що про ме не 
го во рять, — прав да. Та, влас не, за раз це не так важ ли во. Я біль ше 
пе ре жи ваю за цю ма лень ку дів чин ку. Ко ли я по чу ла про той не -
щас ний ви па док, у ме не прос то ру ки опус ти ли ся. А ми ну ло го 
тиж ня ме ні ска за ли, що во на не змо же хо ди ти. О, як би я тіль ки 
мог ла від да ти свої но ги цій дів чин ці! Їй во ни пот ріб ні ші, ад же за 
го ди ну на них во на зро бить біль ше, аніж я за сто ро ків! Шко да, 
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що це не  мож ли во. Зна є те, час то но ги да ють ся тим, хто їх геть не 
ці нує.

Тут жін ка зу пи ни ла ся, щоб про каш ля ти ся. А ко ли зно ву за го-
во ри ла, її го лос був так са мо рі шу чий.

— Ви, мо же, і не зна є те, але ми час то ба чи ли ва шу пле мін ни цю. 
Зна є те, ми жи ве мо бі ля Пенд лтон сько го па гор ба, і во на час то про-
хо ди ла повз наш двір. Точ ні ше, не прос то про хо ди ла, а зав жди 
за хо ди ла до нас, щоб пог ра ти ся з діть ми та по го во ри ти зі мною й 
чо ло ві ком, як що він був удо ма. Їй це на че по до ба ло ся, і ми їй по до-
ба ли ся, і во на, ма буть, не ро зу мі ла, що лю ди з її ко ла ні ко ли б не 
зай шли до та ких, як ми. Хо ча, як би та ким лю дям не бу ло бай ду-
же, то, мо же, та ких, як я, бу ло б мен ше, міс Гар рін ґтон, — рап-
том гір ко за у ва жи ла жін ка. — Отож дів чин ка при хо ди ла до нас, 
і ні чо го по га но го в цьо му не бу ло, нав па ки — во на зро би ла для нас 
ба га то доб ра. Во на й са ма не здо га ду єть ся, скіль ки всьо го для нас 
зро би ла, і це на віть доб ре. Бо як би ва ша не бо га це ро зу мі ла, то 
зро зу мі ла б і ба га то ін ших ре чей, а ме ні цьо го геть не хо ті ло ся б. 
Ось та кі спра ви. Зна є те, цьо го ро ку нам з чо ло ві ком важ ку ва то 
бу ло. Ні що не ті ши ло, ми в усьо му зне ві ри ли ся й уже на віть го во-
ри ли про роз лу чен ня. Ми на віть не зна ли, що ро би ти ме мо з діть ми 
піс ля роз лу чен ня. Ко ли став ся не щас ний ви па док і ста ло ві до мо, 
що дів чин ка ні ко ли не змо же хо ди ти, ми по ча ли зга ду ва ти, як 
во на при хо ди ла по си ді ти на на шо му ґан ку, пог ра ти ся з діть ми, 
як смі я ла ся й прос то ра ді ла. Во на зав жди чо мусь ра ді ла, а од но го 
дня роз по ві ла нам про гру — ви, ма буть, про неї теж зна є те. І ва ша 
не бо га по ча ла вмов ля ти нас пог ра ти. А те пер ми по чу ли, що во на 
са ма біль ше не мо же гра ти в гру, бо в неї не має при чин для ра до-
щів. То му я й прий шла ска за ти їй, що во на мо же по ра ді ти за нас, 
бо ми ви рі ши ли за ли ши ти ся ра зом і гра ти в цю чу до ву гру. Ду маю, 
во на бу де ду же ра да, бо її, зна є те, зас му чу ва ло те, як ми іно ді сва-
ри ли ся з чо ло ві ком. Я, звіс но, не впев не на, що гра нам до по мо же, 
але ми ду же на це спо ді ва є мо ся. Пол лі ан на цьо го хо ті ла. То ви їй 
роз по віс те?

— Так, я їй обов’яз ко во пе ре ка жу, — ти хо мо ви ла міс Пол лі. 
А то ді, нес по ді ва но для са мої се бе, во на сту пи ла крок упе ред і 
прос тяг ну ла жін ці ру ку: — Дя кую, що прий шли, мі сіс Пей сон, — 
мо ви ла во на.

Гор до ви то під ня те під бо рід дя вмить опус ти ло ся, а гу би гос ті 
зат рем ті ли. Во на щось про ле пе та ла, по тис ла ру ку, не див ля чись 
на гос по ди ню, і по хап цем ви біг ла з бу дин ку.
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Не встиг ли ще за чи ни ти ся две рі, а міс Пол лі вже бу ла на кух ні 
й до пи ту ва ла ся в Нен сі:

— Нен сі, — рі шу че по ча ла міс Пол лі. Пос тій ні й не ду же зро-
зу мі лі для неї ві зи ти меш кан ців міс та ци ми дня ми ду же спан те-
ли чи ли гос по ди ню, а від ві ди ни мі сіс Пей сон ста ли ос тан ньою 
крап лею. Нен сі вже дав но не чу ла від міс Пол лі та ко го різ ко го 
то ну. — По яс ни ме ні, що це за аб сур дна гра, про яку го во рить 
уже все міс то? І до чо го тут моя не бо га, хо ті ла б я зна ти? Чо му 
всі, по чи на ю чи з мі сіс Сноу й за кін чу ю чи мі сіс Том Пей сон, ува-
жа ють за пот ріб не прий ти й спо віс ти ти про те, що во ни в неї гра-
ють? Ба чу, що по ло ви на жи те лів уже пов’язу ють со бі на шию 
бла кит ні стріч ки, при пи ня ють сва ри ти ся, учать ся лю би ти те, що 
ра ні ше тер пі ти не мог ли, і все це зав дя ки Пол лі ан ні! Я, звіс но ж, 
на ма га ла ся діз на ти ся про все в неї, та чо мусь не вий шло. Щоп рав-
да, її за раз кра ще й не тур бу ва ти. Але з то го, що ти ка за ла вчо ра 
вве че рі, я зро зу мі ла, що ти про це зна єш. Роз ка жи ме ні про цю 
гру, не гай но!

На пре ве ли кий по див міс Пол лі, Нен сі рап том роз пла ка лася.
— Усе це оз на чає, що з чер вня ця бла гос ло вен на ди ти на робить 

усіх жи те лів цьо го міс та щас ли ві ши ми, учить їх ра ді ти. А те пер 
во ни на ма га ють ся її по ті ши ти — хо ча б тріш ки.

— Ра ді ти чо му?
— Прос то ра ді ти. Ро зу мі є те, це та ка гра.
— Я ба чу, ти не кра ща за ін ших, Нен сі, — роз дра то ва но туп ну-

ла но гою міс Пол лі. — Я ж пи таю: що це за гра?
Нен сі під ня ла го ло ву й по ди ви ла ся в очі гос по ди ні.
— Я роз ка жу вам, мем. Цю гру при ду мав її бать ко. Ро зу мі є те, 

якось їй прис ла ли ми ли ці за мість ляль ки, і во на, звіс но, поча ла 
пла ка ти. Та й яка ди ти на б не зап ла ка ла! І от то ді батько ска зав, 
що зав жди знай деть ся те, чо му мож на ра ді ти. І що Пол лі ан на 
мо же ра ді ти ми ли цям!

— Ра ді ти ми ли цям? — У міс Пол лі аж сльо зи на очах вис ту пи-
ли. Во на зга да ла про па ра лі зо ва ні ніж ки не бо ги.

— Са ме так! І я спо чат ку ду же зди ву ва ла ся, і для міс Пол лі ан-
ни це спо чат ку ви да ло ся див ним. Але по тім він ска зав, що мож на 
ра ді ти то му, що ми ли ці їй не пот ріб ні!

— О! — скрик ну ла міс Пол лі.
— А піс ля то го во ни пос тій но гра ли в цю гру й у всьо му шу ка ли 

щось ра діс не. І на ша дів чин ка ска за ла, що це бу ло до сить лег ко. 
Не так шко да, що не от ри ма ла ляль ку, за те ми ли ці не пот ріб ні! 
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А наз ва ли во ни її грою в ра дість. Ось та ка гра, мем, і з то го ча су 
во на в неї гра ла.

— Але як... як... — Міс Пол лі заб рак ло слів, і во на без по рад но 
за мов кла.

— Ви б ду же зди ву ва ли ся, мем, як би діз на ли ся, що це й справ-
ді до по ма гає, — упев не но, як і Пол лі ан на, ве ла да лі Ненсі. — Як би 
ви тіль ки зна ли, скіль ки доб ра во на зро би ла для мо єї роди ни, 
мо єї ма ми. Я її дві чі бра ла до се бе в гос ті. І, зна є те, вона й ме не 
зму си ла ра ді ти — дріб ни цям і важ ли во му, і те пер жи ти ста ло 
прос ті ше! Ме ні те пер на віть влас не ім’я по до ба єть ся! А зна є те 
чо му? Бо Пол лі ан на ска за ла, що я маю ра ді ти, адже ме не звуть не 
Гіп зи бою! А ще ран ки по по не діл ках — я їх ра ні ше прос то тер пі ти 
не мог ла. А зав дя ки на шій дів чин ці тепер я ра дію!

— Ра ді єш ран ку в по не ді лок?
— Так, це див но зву чить, мем, — щи ро зас мі я ла ся Нен сі, — та 

я вам по яс ню. На ше я нголят ко якось діз на ло ся, що я не люб лю 
ран ки по по не діл ках. І от во на ме ні й ска за ла: «Зна єш, Нен сі, я ду -
маю, ти ма єш ра ді ти ран ку по не діл ка біль ше, аніж будьяко му 
ін шо му ран ку, бо до нас туп но го ран ку по не діл ка ще цілий тиж-
день». Тож те пер кож но го по не діл ка я ду маю про це, і во но справ ді 
до по ма гає! Я що ра зу смі ю ся, ко ли зга дую про ту роз мо ву, а сміх 
до по ма гає! Чес не сло во!

— Та чо му ж во на не роз по ві ла про цю гру ме ні? — роз губ ле но 
за пи та ла міс Пол лі. — Чо му ро би ла з цьо го та ку та єм ни цю, ко ли я 
її роз пи ту ва ла?

Нен сі тро хи по ва га ла ся, та вреш ті від по ві ла:
— Ви вже ме ні про бач те, мем, та ви са мі за бо ро ни ли їй го во ри-

ти про бать ка. То му вона й не мог ла вам ні чо го роз по віс ти. Бач те, 
гру ж її бать ко ви га дав.

Міс Пол лі при ку си ла гу бу.
— Во на хо ті ла вам роз по віс ти із са мо го по чат ку, — ве ла да лі 

Нен сі. — Їй же не бу ло з ким гра ти, ро зу мі є те? А по тім Пол лі ан на 
роз по ві ла ме ні, і я ви рі ши ла спро бу ва ти.

— А... ін ші як діз на ли ся? — трем тя чим го ло сом за пи та ла гос-
по ди ня.

— О, про цю гру вже, ма буть, усі зна ють. Діз на ли ся звіс но як — 
хто від Пол лі ан ни, хто від ме не. А по тім по ча ли пе ре по ві  да ти 
ін шим — так во но заз ви чай і бу ває. На ша дів чин ка зав жди до всіх 
ус мі ха ла ся й бу ла при яз ною, пос тій но ра ді ла — то як же мож на 
бу ло не діз на ти ся? Ко ли став ся той не щас ний ви па док, усі ду же 
зас му ти ли ся, особ ли во ко ли по чу ли, що во на не мо же ні чо му 
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ра ді ти. То му й при хо дять щод ня, щоб роз по віс ти, як во на нав чи-
ла їх ра ді ти, і спо ді ва ють ся, що це до по мо же на шо му ян го лят ку. 
Ад же во на зав жди хо ті ла, щоб во ни з нею гра ли, от во ни й про дов-
жу ють гра ти!

— Що ж, те пер я знаю, хто поч не гра ти в цю гру! — ви гук ну ла 
міс Пол лі й чим дуж ви біг ла з кух ні.

Нен сі ні як не мог ла отя ми тися. А то ді ска за ла вго лос:
— Ну, те пер ме не ні чим не зди ву єш! Міс Пол лі — тіль ки по ду-

ма ти! Ні, не зди ву ва ти ме не те пер ні ко му, це вже точ но!
Мед сес тра вий шла з кім на ти хво рої, за ли шив ши міс Пол лі та 

її пле мін ни цю вдвох.
— Сьо год ні до те бе при хо ди ла ще од на гос тя, — трем тя чим 

го ло сом мо ви ла міс Пол лі. — Ти пам’ята єш мі сіс Пей сон?
— Мі сіс Пей сон? Звіс но, пам’ятаю! Во на жи ве по до ро зі до 

міс те ра Пенд лто на, і в неї двоє ді тей. Гар нень кій дів чин ці три 
ро ки, а хлоп чи ку вже май же п’ять. Во на ду же хо ро ша, і чо ло вік 
у неї хо ро ший, та во ни са мі од не про од но го цьо го не зна ють, 
то му і сва рять ся, бо не мо жуть дій ти зго ди. А ще во ни бідні, і в 
них на віть не має по жертв, бо міс тер Пей сон не пас тор, як... ну, 
ви ро зу мі є те.

Піс ля цих слів Пол лі ан на та її ті тонь ка од но час но по чер во-
ні ли.

— Та хоча во ни й бід ні, у мі сіс Пей сон час то з’яв ля єть ся гар ний 
одяг, — пос пі хом ве ла да лі Пол лі ан на. — А ще в неї ба га то пер с-
нів — з ді а ман та ми, сма раг да ми й ру бі на ми. Щоп рав да, обруч ку 
во на хо че ви ки ну ти, а на то мість от ри ма ти роз лу чен ня. Ви зна є те, 
що та ке роз лу чен ня, ті тонь ко Пол лі? Бо ю ся, це щось не ду же доб-
ре, бо во на не виг ля да ла щас ли вою, ко ли про ньо го го во ри ла. Мі сіс 
Пей сон ка за ла: як що от ри має йо го, то вже не жи ти ме тут, і її ді ти, 
швид ше за все, та кож. Та я ду маю, що кра ще не ви ки да ти об руч-
ку, прав да ж? То що та ке роз лу чен ня, ті тонь ко?

— Але во ни не роз лу ча ти муть ся, лю ба, — за пев ни ла її міс Пол-
лі, — бо ви рі ши ли за ли ши ти ся ра зом.

— О, я та ка ра да! То ді во ни бу дуть удо ма, ко ли я на ві да ю ся до 
них в гос ті... О Бо же! — рап том зга да ла дів чин ка. — Ті тонь ко Пол-
лі, ну чо му я ні як не мо жу за пам’ята ти, що мої но ги не хо ди ти-
муть, і я ні ко ли не змо жу пі ти до міс те ра Пенд лто на?

— Ну, ну, не тре ба, — мо ви ла ті тонь ка, — по  пер ше, ти мо жеш 
по ї ха ти до сво їх дру зів у віз ку з ку че ром. Але пос лу хай! Я ж не 
роз по ві ла то бі го лов но го! Мі сіс Пей сон про си ла пе ре ка за ти то бі, 
що во ни ви рі ши ли гра ти в гру, як ти й хо ті ла.
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Пол лі ан на ус міх ну ла ся, хоча по її 
що ках ко ти ли ся сльо зи.

— Справ ді? Я та ка ра да! О, яка ж 
я ра да!

— Так, во на спо ді ва ла ся, що ти 
зра ді єш. То му й роз ка за ла,  щоб по ті-
ши ти те бе, Пол лі ан но.

Дів чин ка зди во ва но по ди ви ла ся 
на тіт ку:

— Ті тонь ко, ви го во ри те так, ні би 
зна є те... Ви зна є те про гру, ті тонь ко 
Пол лі?

— Так, лю ба, — міс Пол лі на ма га-
ла ся, щоб її го лос зву чав при род но. — 

Ме ні Нен сі роз по ві ла, і я вва жаю, що це прос то чудо ва гра. І те пер 
я гра ти му в неї ра зом з то бою.

— Ті тонь ко Пол лі, нев же це прав да?! Яка ж я щас ли ва! Я із 
са мо го по чат ку хо ті ла, щоб ви зі мною гра ли! (...)

— Так, моя лю ба, і всі реш та теж гра  ти муть. Ад же май же все 
міс то грає у твою гру, Пол лі ан но (...) і всі йо го меш кан ці ста ли 
щас ли ві ши ми — усе зав дя ки од ній ма лень кій дів чин ці, яка роз-
по ві ла про гру й навчи ла гра ти в неї.

Пол лі ан на ра діс но зап лес ка ла в до ло ні.
— Я та ка ра да, — ви гук ну ла во на. Рап том її об лич чя ося я ла 

щас ли ва ус міш ка. — А зна є те, ті тонь ко Пол лі, те пер я й справ ді 
мо жу де чо му ра ді ти. Я ра да, що мої но ги ра ні ше мог ли хо ди ти, 
інак ше я прос то не змог ла б усе це зро би ти!

(Пе рек лад Віри На ли ва ної)

Роботазтекстомрозділу28

1. Як Пол лі ан на пе ре жи ва ла не щас ний ви па док, що тра пив ся з нею?
2. Роз ка жіть про те, як меш кан ці міс теч ка на ма га ли ся її під три-

ма ти.
3. Що роз по ві ли міс Пол лі й поп ро си ли пе ре да ти дів чин ці Міл лі 

Сноу, місіс Бен тон, мі сіс Тар бел і мі сіс Пей сон?
4. Як Пол лі ан на впли ну ла на жит тє ві обс та ви ни всіх цих жі нок? 

Чи пок ра щи ла ся до ля кож ної з них піс ля зус трі чі з дів чин-
кою?

5. Які важ ли ві люд ські проб ле ми по ру шено в цьо му роз ді лі (у то му 
чис лі сі мей ні й мо раль ні)?
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Творчезавдання

До ве діть, що в цьо му роз ді лі є пси хо ло гіч на куль мі на ція, пов’яза-
на з внут ріш ні ми змі на ми в ду ші міс Пол лі. Знай діть рядки у творі, 
коли тіт ці Пол лі за хо ті ло ся гра ти ра зом із Пол лі ан ною. Чо му це 
від бу ло ся са ме в цей мо мент? Що впли ну ло на рі шен ня міс Поллі? 

Роботазтекстомрозділів31–32

1. Як лі кар Чіл тон опи нив ся в до мі міс Пол лі?
2. Як йо го зус трі ла Пол лі ан на?
3. Чо му очі лі ка ря Чіл то на «вип ро мі ню ва ли та ке щас тя, що це не 

мож на бу ло не по мі ти ти», а що ки міс Пол лі «за лив га ря чий 
ру м’я нець»?

4. Яку «най ра діс ні шу спра ву у сві ті», за сло ва ми лі ка ря Чіл то на, 
зро би ла Пол лі ан на?

5. Про яку важ ли ву но ви ну роз по ві ла міс Пол лі сво їй пле мін ни ці?
6. Ви раз но про чи тай те лист Пол лі ан ни (роз діл 32). Стис ло пе ре ка-

жіть йо го. Яку ра діс ну звіс тку по ві дом ляє дів чин ка сво їм рід-
ним?

7. Знай діть у лис ті ре чен ня, які пе ре ко ну ють у то му, що тіт ка Пол-
лі, лі кар Чіл тон і Пол лі ан на ста ли справ жньою сім’єю.

Творчезавдання

До ве діть, що в ро ма ні кіль ка куль мі на цій них мо мен тів (зов ніш ніх і 
внут ріш ніх), пов’яза них із жит тям різ них пер со на жів.

Красаслова

За жан ром твір Е. Пор тер «Пол лі ан на» — це ро ман. Спо чат ку по дії тво-
ру роз гор та ють ся дов ко ла од ні єї ге ро ї ні — Пол лі ан ни, але зго дом во ни 
охоп лю ють до лі ба га тьох меш кан ців міс теч ка Бел дінґ свіля. У тво рі по ру-
шено ши ро ке ко ло важ ли вих сус піль них, мо раль них і сі мей них проб лем: 
важ ке ста но ви ще си ріт у сус пільс тві, став лен ня до бід них і зне до ле них, 
сприй нят тя сві ту й лю дей, по шук щас тя та ко хан ня, ми ло сер дя, до по мо га 
ближ нім, ук ріп лен ня ро дин них сто сун ків, ви хо ван ня та ін.

Го лов на ге ро ї ня за лу чає до «гри в ра дість» усіх меш кан ців міс  теч ка. Під 
її впли вом во ни змі ню ють ся. А змі нив шись, пер со на жі до ся га ють сво го 
щас тя. От же, Е. Пор тер ствер джує, що лю ди на мо же сама змі ню ва ти своє 
жит тя на кра ще, тіль ки для цьо го во на по вин на внут ріш ньо змі нювати ся, 
на пов ню ва ти своє сер це доб ром, лю бов’ю й ми ло сер дям до ближ ніх.

• А те пер по ду май те, чи змі ню вав ся ха рак тер Пол лі ан ни. До ве діть свою 
точ ку зо ру, використовуючи текст тво ру.

ЕЛЕАНОР  ПОРТЕР
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За мо ти ва ми ро ма ну «Пол лі ан на» зня то де кіль ка те ле се рі а лів і 
кі но філь мів. 19 трав ня 1960 р. від був ся по каз аме ри кан сько го філь му 
«Пол лі ан на» (реж.Д.Свіфт). Ані ма цій  ний се рі ал «Іс то рія Пол лі ан
ни, дів чин ки лю бо ві» знято япон  ським ре жи се ром К. Ку си би в 1986 р. 
У 2003 р. ви йшов на екрани англійський кінофільм «Пол лі ан на» 
(реж.С.Хардінг), у якому доб ре від тво ре  но дух то го ча су. 

• Пе рег лянь те од ну з ек ра ні за цій ро ма ну «Пол лі ан на», ви знач те 
по діб ність і роз біж нос ті кінофіль му з лі те ра тур ним тво ром. 

Те ат раль ну пос та нов ку цьо го ше дев ру ди тя чої кла си ки  
здій сне но Львів ським ук ра їн ським дра ма тич ним те ат ром 
іме ні Ма рії Зань ко вець кої (режисер Богдан Ревкевич) і 
Ки їв ським ака де міч ним те ат ром юно го гля да ча на Лип ках 
(режисерВікторГирич).

Пе рек ла ли ро ма н «Пол лі ан на» ук ра їн ською мо вою Богда-
наГора,ВіраНаливана.

Перевіртесебе

1. Виз нач те провідні те ми ро ма ну «Пол лі ан на».
2. Які важ ли ві проб ле ми по ру шено у тво рі (сус піль ні, сі мей ні, 

ви хов ні, мо раль ні, хрис ти ян ські та ін.)?
3. Виз нач те ідеї роману. Яка з ідей вам най більш близь ка?
4. Які мо раль ні цін нос ті ут вер джу ють ся у тво рі?
5. Чи пот ріб но, на ва шу дум ку, «гра ти в ра дість»? Що мо же да ти ця 

гра су час ній лю ди ні?
6. Чо му ро ман «Пол лі ан на» уже по над 100 ро ків при ваб лює різ ні 

по ко лін ня ді тей та до рос лих?

По рів няй те об ра зи То ма Со йє ра та Пол лі ан ни. Що об’єд нує цих 
ге ро їв (став лен ня до жит тя, ри си ха рак те ру)?

Творчезавдання

  При ду май те сю жет про при го ди Пол лі ан ни в на ші дні.

Розділ ІІІ. СВІТ ДИТИНСТВА

Кадр із кінофільму 
«Полліанна». 

РежисерС.Хардінг.
2003р.
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КОМ ПЕ ТЕН ТНОС ТІ — СХО ДИН КИ  ДО  СУ ЧАС НО ГО СВІ ТУ

СВІТ ДИ ТИНС ТВА

Пред мет ні ком пе тен тнос ті

Знан ня

Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1. Ім’я Марк Твен — псев до нім, який оз на чає
 А  лоц ман ську ко ман ду
 Б  вій сько вий тер мін

 В  ге ог ра фіч ну наз ву
 Г  мі ру дов жи ни

2.  Фар бу ю чи пар кан, Том Со йєр від крив за галь ний за кон, що ке рує 
всі ма люд ськи ми вчин ка ми: Лю ди на зав жди праг не то го, що… .

 А  лег ко до сяг ти
 Б  важ ко до сяг ти

 В  ні ко ли не можна до сяг ти
 Г  ці ка во до ся га ти

3. Про То ма Со йє ра по ча ли го во ри ти, що він не од мін но ста не пре зи-
ден том піс ля то го, як хлопчик

 А  зу мів вий ти з пе че ри 
 Б  знай шов скарб
 В  вик рив убив цю
 Г  отримав у на го ро ду Біб лію

4.  Міс Пол лі ви рі ши ла по се ли ти Пол лі ан ну на го ри щі, бо там 
 А  бу ло зруч ні ше для ди ти ни
 Б  бу ло ба га то іг ра шок
 В  дів чин ка не мог ла зіп су ва ти меб лі
 Г  ко лись меш ка ла міс Пол лі

 
5. Що ж, те пер я знаю, хто поч не гра ти в цю гру, — ска зав ши це, міс 

Пол лі ма ла на ува зі
 А  се бе
 Б  Нен сі

 В  мі сіс Пей сон
 Г  Джо на Пенд лто на 

 

6. В об ра зі Пол лі ан ни вті ле но
 А  оп ти мізм у став лен ні до сві ту та лю дей
 Б  пе си мізм у став лен ні до сві ту та лю дей
 В  бай ду жість до всьо го
 Г  роз ча ру ван ня у сві ті й лю дях

 Компетентності — сходинки до сучасного світу 
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Ді яль ність

7. Ус та но віть від по від ність. 

         Ха рак те рис ти ка                    Пер со наж

1 він був вод но час і па роп ла вом, 
 і ка пі та ном, і сиг наль ним дзво ном
2 за доз віл по бі ли ти пар кан  

від дав сво го па пе ро во го змія
3 на се ре ди ну дня із жа лю гід но го 
 злид ня пе рет во рив ся на справ жньо го 

ба га тія, який по то пав у роз ко шах
4 друг, який у всьо му під триму вав То ма 

Со йє ра
 

8. Ус та но віть від по від ність.  

 «Ви на го ро да» зав дя ки  
 зу сил лям Пол лі ан ни     Пер со наж

 1 ко хан ня 
 2 дру жи на 
 3 ди ти на 
 4 до мів ка

9. Ус та но віть від по від ність. 

    Жанр          Виз на чен ня

 1  ро ман
 2  по вість
 3  опо ві дан ня
 4  вірш

Розділ ІІІ. СВІТ ДИТИНСТВА

А  Біл лі Фі шер
Б  Гек льбер рі Фінн
В  Бен Род жерс
Г  Том Со йєр
Д  Сід

А Міс Пол лі  
Б Джон Пенд лтон 
В Джим мі Бін 
Г лі кар Чіл тон  
Д са дів ник То мас

А не ве ли кий про зо вий твір, у яко му 
зоб ра жу єть ся якась по дія з жит тя 
од но го або кіль кох пер со на жів

Б не ве ли кий по е тич ний твір, на пи са-
ний рит мі зо ва ною мо вою

В про зо вий твір, міс ткий за об ся гом, 
склад ний за бу до вою, у яко му ши ро ко 
охоп ле но важ ли ві проб ле ми, роз кри-
то іс то рії ба га тьох пер со на жів про тя-
гом знач но го про між ку ча су 

Г ко рот кий вір шо ва ний або про зо вий 
лі те ра тур ний твір пов чаль но го зміс ту, 
у яко му ді ють але го рич ні пер со на жі

Д про зо вий твір, у яко му роз по ві да єть ся 
про не ве ли ку кіль кість по дій, об’єд на-
ний дов ко ла 1–2 пер со на жів
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Цін нос ті

10. На пи шіть у зошиті, чо му Пол лі ан на — од на з на йу люб ле ні ших 
ге ро їнь (ге ро їв) ді тей усьо го сві ту (5–7 ре чень). 

  

Клю чо ві ком пе тен тнос ті

Мис ли мо ло гіч но

11.  За пи шіть у зошиті у таб ли цю (стис ло) по дії, що від по ві да ють 
час ти нам сю же ту ро ма ну Е. Пор тер «Пол лі ан на». 

1 Екс по зи ція

 2 Зав’яз ка

3 Роз ви ток дії

4 Куль мі на ція

5 Розв’яз ка

В ін фор ма цій но му сві ті

12.  Скла діть план ро ма ну Мар ка Тве на «При го ди То ма Со йє ра». За 
до по мо гою Ін тер не ту до бе ріть по 1–2 ілюс тра ції до кож ної час ти ни. 
Під го туй те пре зен та цію.  

Ми — гро ма дя ни 

13.  На пи шіть лист від іме ні Пол лі ан ни (або То ма Со йє ра) з по ра да ми 
на шим су час ни кам що до став лен ня до лю дей.

Любимо українську

14.  Підготуйте розповідь (усно або письмово) про те, як необхідно 
грати в гру Полліанни.

15.  Придумайте власну гру для своїх друзів. Розкажіть про неї.
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Розділ
ІV

CИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ

ЛЬЮ ЇС КЕР РОЛЛ

1832–1898

У Лью ї са Кер ро лла світ ді тей та світ 
до рос лих про тис то ять од не од но му. 
Не ві до мо, кот рий із них сам пись мен-
ник ува жав за справ жній… 

Ок са на За буж ко

                                Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Анг лій ці ка жуть: «Як що ви не зна є те Алі су й Че   -
шир сько го Ко та, Ка пе люш ни ка й Ша ле но го Зай -

ця, ви ні чо го не зна є те про Анг лію». Це ге рої ві до-
мої книж ки Лью ї са Кер ро лла «Алі са в Кра ї ні 
Див», що є пер ли ною ди тя чої анг лій ської лі - 
те ра ту ри.

Лью ї су Кер ро ллу ви па ло жи ти в Анг лії в до бу, 
яка від іме ні ко ро ле ви Вік то рії от ри ма ла наз ву «вік-

 то рі ан ська». Ко ро ле ва Вік то рія пра ви ла най  дов-
ше за всіх анг лій ських монархів — 64 ро ки. За тих 

ча сів ува жа ло ся добрим сма ком стри му ва ти се бе в усьо му — вчин-
ках, по чут тях, емо ці ях. Ді тей змал ку прив ча ли до ви шу ка них 
ма нер, чем нос ті, ус та ле них пра вил по ве дін ки. Во ни му си ли хо ди-
ти по віль но й по важ но, го во ри ти пра виль ною й гар ною мо вою, гра-
ти ся в ти хі й ма ло рух ли ві іг ри, не дош ку ля ти до рос лим і зай ма ти-
ся ли ше ко рис ни ми спра ва ми. Але то ді, як і тепер, ді тям хо ті ло ся 
бі га ти, стри ба ти, мрі я ти, бу ти віль ни ми й оби ра ти свої влас ні шля-
хи в усьо му! Ад же кож на лю ди на праг не сво бо ди у сво є му жит ті, 
твор чос ті й дум ках. 

Роз мір ко ву ю чи про світ ді тей та до рос лих, про по нят тя «пра виль-
не» і «неп ра виль не», сво бо ду й обов’язок, пись мен ник Лью їс Кер-
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ролл ство рив каз ко вий світ, де не бу ло ні я ких об ме жень для віль но-
го по льо ту фан та зії, де мож на бу ло ви га ду вати каз на  що, не під-
ко ря ти ся ко ро лю й ко ро ле ві й уза га лі ніко го не бояти ся. Ін ши ми 
сло ва ми, де мож на бу ти со бою, вільною осо бис тіс тю, кот ра здат-
на змі нюва ти все дов ко ла си лою сво єї уя ви!

Лью ї са Кер ро лла на зи ва ють най за гад ко ві шим пись мен ни ком 
Анг лії. Він був ма те ма тиком і пись мен ником, свя ще ником і 
фо тог рафом, фі ло софом і ве ли ким другом ді тей. Ніх то з йо го 
су час ни ків не міг зро зу мі ти, чо му цей до рос лий чоло вік у тем ній 
ря сі свя щен нос лу жи те ля скрізь но сив із со бою фо то ка ме ру. Чо му 
він так ба га то ча су про во див із діть ми, брав участь у їх ніх за бав-
ках, ви га ду вав для них ці ка ві іг ри й го ло во  лом ки?.. Йо го псев до-
нім теж має пев ну за гад ку. Своє справ жнє ім’я Чарльз Лут відж 
(пріз ви ще Дод жсон) пись мен ник пе рек лав ла ти ною, а потім от ри-
ма не ім’я Ca ro lus Lu do vi cus зно ву пе рек лав анг лій ською й пе ре- 
с та вив сло ва міс ця ми. Так з’яви в ся йо го псев донім Le wis Car roll.

Лью їс Кер ролл на ро див ся 27 січ ня 1832 р. в се ли щі Дер сбе рі 
(граф с тво Че шир) (Англія) у ро ди ні свя ще ни ка Чар льза Дод жсо-
на та Френ      сіс Джейн Лут відж. У дев’ят над цять ро ків Чарльз Лут-
відж Додж  сон всту пив до най дав ні шо го уні вер си те ту у сві ті — Окс-
форд   сько го, у двад цять три ро ки став вик ла да чем ма те ма тики 
ко лед жу Крайс т Черч (Цер кви Хрис та) цьо го уні вер си тету, у два-
д цять п’ять здо був сту пінь ма гіс тра ма те ма ти ки, у двад цять 
дев’ять був пос вя че ний у сан ди я ко на. 

Со рок сім ро ків (з 1851 по 1898 р.) 
Чарльз Лут відж Дод жсон пра цю вав у ко -
лед жі Крайс т  Черч. Серед йо го доб рих зна-
 йо мих бу ли донь ки рек то ра ко лед жу — 
сестрич ки Ло рі на Шар лот та, Алі  са й Едіт 
Лід делл. Він час то гу ляв з ними, зап ро шу-
вав їх на чай і роз ка зу вав  ці ка ві іс то рії. 
Са ме для своєї улюб ле ни ці Алі си Лід делл 
та її сес три чок Лью їс Кер ролл ство  рив 
по віс ть-каз ку «АлісавКраїніДив».

Упер ше в іс то рії лі те ра тур ної каз ки 
Лью їс Кер ролл зро бив голов ною ге ро ї нею 
ре аль ну дів чин ку, а точ ні ше — її твор чу 
уя ву, що здат на по дорожу ва ти в ін ший 
світ — Кра ї ну Див. У цьо му уяв но му сві ті, 
з одно го бо ку, ві доб ра жен і ціл ком зем ні 
проб ле ми ос ві ти, ви хо ван ня, су  до  чинс т ва, 

ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛ

Р. Інґ пен. 
Обк ла дин ка до 

повістіказки Лью їса 
Кер ролла «Алі са в Кра ї ні 

Див». 2009 р.
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усьо го сус піль но го уст  рою «вік        то рі анської» 
до би, до во лі су во ро го до лю ди ни. З ін шо-
го бо ку, в уяв но му сві ті ві доб ра жено те, про 
що не прий ня то бу ло го во ри ти в той час, — 
про мрії, по чут тя, праг нен ня лю ди ни. Тут 
усі зем ні пра ви ла ле тять шке   ре берть, тут 
мож на бі га ти за Бі лим Кро ли ком, ро би ти 
дур ни ці, драж ни ти ся й по во  ди ти ся неп ра-
виль но. У сво їй уя ві лю ди на є зав жди віль-
ною, во на мо же збіль шу ва ти ся або змен -
шу ва ти ся, швид ко пе ре су ва ти ся в різ них 
про с торах і ро би ти все, що за  ма неть ся. 
Кож ній лю ди ні по трі  бен, ствер д жує Лью-
їс Кер   ролл, свій осо бис тий прос тір, її осо-
бис та сво бо да. 

Ко ли Алі са Лід делл ви рос ла, Лью їс 
Кер  ролл ство рив про дов жен ня — «Аліса в Зад зеркаллі», де юна 
геро ї ня пе рет во ри ла ся на справ жню ко роле ву. Се бе пись мен ник 
зоб ра зив Бі лим Ли ца рем, який роз по ві дає Алі сі про ней мо вір ні 
ви на хо ди. А на про щан ня про сить озир ну ти ся й по ма ха ти йо му 
ру кою…

Фантастика (з грецьк. здатність уяв ля ти) — 1) те, чо го не 
існує в ре аль ній дій снос ті; 2) світ уяв лень та об ра зів мит ця, який 
базу єть ся на ос но ві зас во є них ра ні ше фак тів із ре аль но го жит тя; 
творча уя ва; 3) різ но вид ху дож ньої лі те ра ту ри, зас но ва ний на 
ви гад ці, твор чій уя ві, фан та зії; до цьо го різ но ви ду мо жуть на лежа ти 
будь  я кі жан ри — опо ві дан ня, каз ка, по вість, ро ман тощо.

Ха рак тер ні ознаки фан тас ти ки 
 як різ но ви ду ху дож ньої лі те ра ту ри:

  • нез ви чай ність по дій та об ра зів;
  • по ру шен ня ус та ле них уяв лень про час і прос тір;
  • див ні пе рет во рен ня пер со на жів і всьо го фан тас тич но го сві ту;
  • ча рів ність пред ме тів та явищ;
  • див ні іме на й наз ви;
  • стрім кі й ней мо вір ні по во ро ти сю же ту; 
  • мовні но ва ції пись мен ни ка (по шук но вих слів і ви ра зів для     

від тво рен ня ди во виж но го сві ту). 

Дж. Тенніел. Ілюстрація 
до повістіказки Лью їса  

Кер ролла «Аліса 
в Задзер каллі». 1866 р.
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АЛІСА В КРАЇНІ ДИВ

Повістьказка

(Уривки)
Іс то рія ство рен ня

День 4 лип ня 1862 р. на зав жди ввій шов в іс то рію лі те ра тур ної 
каз ки. У цей день про фе сор ма те ма ти ки Чарльз Лут відж Додж сон і 
свя ще ник Ро бін сон Дак ворт ви ру ши ли в чов ні з трьо ма донь ка ми 
рек то ра Лід де лла на про гу лян ку річ кою Тем зою. Стар  шій із 
сес тер — Ло рі ні Шар лот ті — на той час бу ло тринадцять ро ків, 
се ред ній — Алі сі — де сять, мо лод шій — Едіт — ві сім. Дів чат ка 
поп ро си ли Дод жсо на, щоб він роз по вів їм якусь ве се лу каз ку. Алі са 
вис ло ви ла ба жан ня, щоб там бу ло по біль ше всі ля ких дур ниць і 
фан та зій. Так роз по ча ла ся ця каз ко ва іс то рія, у якій про об ра зом 
го лов ної ге ро ї ні ста ла са ма Алі са Лід делл. 

По віль но коти ла хви лі Тем за, і ти хо ли ла ся з вуст док то ра 
Дод жсо на каз ка, яка не по міт но пе  ре нес ла дів ча ток Лід де лл у 
ди во виж ний світ… Ко ли про гу лян ка за вер ши  лася, Алі са поп ро си ла 
свого стар шо го дру га за пи са ти цю істо рію. Спо чат ку він хо тів наз ва ти 
казку «При го ди Алі си під зем лею», але зго дом змі нив наз ву на 
«Алі са в Кра ї ні Див» (англ. «Ali ce’s Ad ven tu res in Won der land») та 
опуб лі ку вав твір під псев до ні мом Лью їс Кер ролл.

Лью їс Кер ролл спо чат ку хо тів осо бис то про і люс тру ва ти книж ку «Алі-
са в Кра ї ні Див», але йо го тех ні ка ма лю ван ня бу ла не дос ко на лою, 
то му ви да вець по ра див ав то ро ві звер ну ти ся до ху дож ни ка Джо на Тен- 
 ні е ла. Ес кі зи сво їх ілюс тра цій Дж. Тен ні ел ство рю вав на па пе рі, по тім 
їх пе ре но си ли на де рев’яні дош ки, з них ви рі за ли спе ці аль ні фор ми, 
які ви ко рис то ву ва ли для дру ку гра вюр1. 
Ви дан ня книж ки 1866 р. зро би ло зна ме ни ти ми й пись мен ни ка, і ху- 
 дож ни ка. Дж. Тен ні ел ілюс тру вав та кож кни жку Лью ї са Кер  ро лла 
«Алі са в Зад зер кал лі».

Українською мовою твори Льюїса Керролла перекла ли: 
Га ли на Бу ши но ва («При го ди Алі си в Кра ї ні Чу дес»), Пет ро 
Та ра щук («Алі са в Кра ї ні Чу дес»), Ле о нід Гор лач і Ми  ко ла 
Лу каш (по е зії, умі ще ні в про зо во му тво рі), Ва лен тин Кор ні
єн ко, за ре дак ці єю Іва на Мал ко ви ча («Алі са в Кра ї ні Див», 
«Алі са в Зад зер кал лі»). 

ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛ

1 Гра вю ра (фр. gra vu re від gra ver — ви рі за ти, ство рю ва ти ре льєф) — вид гра-
фіч но го мис тец тва, ство рен ня ти ра жо ва них зоб ра жень шля хом кон трас т но го дру-
ку з ре льєф них по вер хонь або че рез тра фа рет.
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Чер вне вий пів день зо ло тий,
Рі ки сяй ли ве скло,
В дріб них до лонь ках діт во ри
Пру ча єть ся вес ло,
І те чі єю нас аж ген
Від до му від нес ло.

Без жаль ні! В час, як чер вень нас
Спе ко тою по вив,
То ді, ко ли по над усе
Здрім ну ти я б во лів, — 
Вам за жа да ло ся, щоб я
Вам каз ку опо вів!

І ква пить Пер ша: «Не ба рись!
Роз ка жеш каз ку! Зго да?»
А Дру га: «Щоб у каз ці тій
Бу ли чуд ні при го ди!»
А Тре тя всіх пе ре би ва,
Бо не тер пля ча зро ду.

Та ось мов чан ка за ляг ла,
І, на че уві сні,
Не чут но дів чин ка іде
В кра ї ні ча рів ній,
І ба чить си лу див них див
В під зем ній гли би ні.

Гай  гай!.. Уя ви дже ре ло
Вже стру ме нем не б’є.
«Кі нець опіс ля роз ка жу — 
Ось сло во вам моє!»
«Опіс ля, — всі кри чать гур том, — 
За хви лю нас тає!..»

Сну єть ся нит ка спрок во ла
Мо єї ди во  каз ки,
Вже й со неч ко яс не сі да — 
До хо дить до розв’яз ки…
Гай да до до му, день по гас
І ніч вдя гає мас ки.

Розділ ІV. СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ

Алі са Лідделл. 
Фо то Льюїса Кер ро лла.  

1860 р.

Сестри Лідделл. 
1860 р.

Темза в Оксфорді
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Алі со, каз ку дав ніх днів
Схо вай до си ви ни
В тім тай нич ку, де бе ре жеш
Ди тя чі лю бі сни,
Не мов про ча нин квіт ку з піль
Сво єї сто ро ни!

      (Пе рек лад Ва лен ти на Кор ні єн ка,  
                               за ре дак ці єю Іва на Мал ко ви ча)

Роботазтекстом

1. Які ре аль ні по дії ві доб ра же но у вступ но му вір ші до по віс ті Лью-
ї са Кер ро лла «Алі са в Кра ї ні Див»?

2. Наз віть іме на дів ча ток, які зга ду ють ся у вір ші як Пер ша, Дру га 
та Тре тя.

3. Ко му прис вя че но цей вступ до тво ру? Знай діть під твер джен ня 
сво єї дум ки в тек сті.

4. Знай діть і ви раз но про чи тай те ре чен ня, у яких ство ре но ча рів ну 
ат мос фе ру каз ки. Виз нач те в них ме та фо ри й епі те ти.

Розділ перший 
Униз і вглиб кролячою норою

Розділ другий 
Озеро сліз

Роздивіться ілюстрацію. Роз ка жіть, який епі зо д ві дображе но на 
ма люн ку.

Коментарі

У пер ших двох роз ді лах ав тор уво дить свою ге -
ро ї ню Алі су у фан тас тич ний світ, ча рів ну ат мос фе-
ру яко го ство рю ють ди во виж ні по дії (гонит ва за 
Бі лим Кро ли ком, па дін ня дів чин ки в йо го но ру, 
зна ходжен ня за гад ко вої кім на ти, утво рен ня від сліз 
Алі си ці ло го озе ра), каз ко ві пер со на жі (Бі лий Кро -
лик і Ми ша, які вмі ють роз мов ля ти; пта хи та зві рі, 
що опи ни ли ся в озе рі сліз) і пред ме ти, на ді ле ні 
не  з ви чай ни ми влас ти вос тя ми (за до по мо гою на по їв 
та їжі Алі са збіль шу єть ся або змен шу єть ся, зо ло-
тий клю чик має від чи ни ти двер ця та в ча рів ний 
са док). На по чат ку твору Лью їс Кер ролл про тис-
тав ляє нудь гу та роз ча ру вання Алі си від книж ки 
«без ма люн ків і роз мов» (тут ма ють ся на ува зі 
над то пов чаль ні й не ці ка ві для ді тей тво ри то го 

ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛ

Дж. Тенніел. 
Ілю ст рація до 

по вістіказ ки Лью їса 
Кер ролла «Аліса в 

Краї ні Див». 
1866 р.
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ча су) си лі творчої фан та зії, де вже не мо же бу ти ні я ко го смут ку. Стрім кий 
рух ге ро ї ні в різ них прос то рах, що див ним спо со бом змі ню ють ся, а та кож 
швид ка змі на її са мої ціл ком від по ві да ють за ко нам ча рів ної каз ки.

Лью їс Кер ролл у сво їй книж ці вис мі ю вав ті ху дож ні тво ри, які бу ли 
пе ре ван та же ні мо раль ни ми прик ла да ми й пов чан ня ми, вик ли ка ючи в 
ді тей не стіль ки праг нен ня вдос ко на лю ва ти ся, скіль ки нудь гу. У роз ді-
  лі другому пись мен ник при ду мав вір шик про кро ко ди ла на зра зок вір ша 
І. Вот тса про ма лень ку бджіл ку, кот ра пос тій но пра цює. Кро ко дил у вір-
ші Лью ї са Кер ро лла зов сім не мо же бу ти взір цем, бо був кро во жер ли вим 
(по їв усіх ри бок). Звіс но, це ве се ли ло ді тей як то ді, так і те пер. 

1. Про чи тай те ви раз но ори гі нал і пе рек лад вір ша про кро  ко ди ла.
2. Знай діть прик мет ни ки й імен ни ки, які ха рак те ри зу ють кро ко ди-

ла (в ори гі на лі й пе рек ла ді). По рів няй те їх.
3. Як ви ду ма є те, чи під хо дять пес тли ві сло ва (у пе рек ла ді) до об ра зу 

кро ко ди ла? З якою ме тою во ни ви ко рис та ні?

How doth the lit tle cro co di le
Imp ro ve his shi ning ta il,
And po ur the wa ters of the Ni le
On every gol den sca le!
How che er fully he se ems to grin,
How ne atly spre ads his claws,
And wel co mes lit tle fis hes in,
With gently smi ling jaws!

(Пе рек лад Ва лен ти на Кор ні єн ка,  
за ре дак ці єю Іва на Мал ко ви ча)

Роботазтекстомрозділівпершоготадругого

1. Роз ка жіть про по дії, що тра пи ли ся з Алі сою в пер ших двох роз -
ді лах.

2. За до по мо гою яких ча рів них пред ме тів во на збіль шу ва ла ся й 
змен шу ва ла ся?

3. Опи шіть Бі ло го Кро ли ка. Ку ди він так ква пив ся?
4. З ким ще зус трі ла ся Алі са?
5. Про що го во ри ли пер со на жі?

Красаслова

Гра сло ва ми та смис ла ми. Ча рів ність ство ре но го Лью ї сом Кер ро ллом 
худож ньо го сві ту уви раз ню ють не тіль ки ди во виж ні при го ди й іс то ти, а й 
різ но ма ніт ні сло ва та ви ра зи, що є ви я вом лі те ра тур ної гри. Мо ва Алі си в каз-
ко во му сві ті пе рес тає від по ві да ти ус та ле ним мов ним нор мам і пра ви лам. 

Розділ ІV. СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ

Хо ро ший кро ко ди лонь ко
Ка ча єть ся в піс ку,
Пір нає в чис ту хви лень ку,
Спо ліс кує лус ку.
Як він по ка же зу бонь ки,
При віт но смі ю чись,
То ри бонь ки  го лу бонь ки
Са мі у рот плись плись!
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У мов лен ні ге ро ї ні з’яв ля єть ся ці ла низ ка неп ра виль них спо лу чень, спе-
ці аль но ви га да них ав то ром (на зра зок ди тя чих), щоб під крес ли ти на леж-
ність са мої ге ро ї ні до цьо го сві ту. «Усе ди вас ні ше й ди вас ні ше! — ви гук-
ну ла Алі са (з ве ли ко го за чу ду ван ня во на рап том за бу ла, як пра виль но 
го во ри ти). — Те пер я роз тя гу юсь, на че най біль ша у сві ті під зор на тру ба!» 
(англ. «Cu ri o ser and cu ri o ser!» cri ed Ali ce (she was so much sur pri sed that for 
a mo ment she qu i te for got how to spe ak go od Eng lish). «Now I’m ope ning out 
li ke the lar gest teles  co pe that ever was!»). Зго дом ге ро ї ня від чу ває за хоп лен-
ня від то го, що «стя гу єть ся, як під зор на тру ба» (англ. «shut ting up li ke a 
te les co pe»). Це су пе ре чи ло прий ня тим у то го час ній лі те ра ту рі тра ди ці ям 
зоб ра жен ня слух ня них дів ча ток. 

• Знай діть у пер ших двох роз ді лах ін ші прик ла ди по ру шен ня ус та ле них 
норм і пра вил (мов них, ма те ма тич них, ча со вих, прос то ро вих та ін.). З якою 
ме тою ав тор ви ко рис то вує цей лі те ра тур ний при йом? 

Творчезавдання

1. Знай діть у пер ших двох роз ді лах екс по зи цію та зав’яз ку по віс ті. 
До ве діть свою дум ку, використовуючи виз на чен ня час тин сю же ту.

2. Інс це нуй те роз мо ву Алі си та Ми ші (кі нець роз ді лу).

Розділ третій 
 ГасайКоло та Довгий Хвіст

Коментарі

У по віс ті «Алі са в Кра ї ні Див» ві доб ра жен і особ ли вос ті сус піль но го 
жит тя Анг лії то го ча су. Наз ва роз ді лу в ори гі на лі зву чить як «A ca u cus  ra-
ce and a long ta le». Ca u cus оз на чає «пе ред ви бор чі де ба ти», а ra ce від по від-
но — «зма ган ня». В анг лій ській мо ві ca u cus  ra ce оз на чає «вид зма ган ня» 
(ко жен бе ре в ньо му участь, ко ли хо че та як хо че). Лью їс Кер ролл по рів-
нює по лі тич ну си ту а цію то го ча су з грою, у якій не має ні я ких пра вил і 
норм. В ук ра їн сько му пе рек ла ді В. Кор ні єн ка хо ча й не має від по від ни ка 
ви ра зу «ca u cus  ra ce», але сут ність са мої гри ві доб ра же но точ но: «…усі 
пус ка ли ся біг ти са мі й спи ня ли ся, ко ли зама неть ся, то му виз на чи ти, 
ко ли Га сай  Ко лу кі нець, бу ло не так вже й прос то».

Красаслова

«Фі гур ні» вір ші. Од ним із най ці ка ві ших прик ла дів ху дож ньо го но ва-
торс тва пись мен ни ка є так зва ні «фі гур ні» (ма льо ва ні) вір ші, у яких по єд-
на ні сло во й зо ро вий об раз. Яск ра вим зраз ком та ких вір шів є іс то рія Ми ші, 
яка роз по ві дає про те, чо му ми ші, ко ти та со ба ки не на ви дять од не од но го. 
Вірш має виг ляд хвос ти ка (са ме так сприй ня ла йо го Алі са). 

ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛ
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Стрів
Мур ко миш ку
    в ха ті і по чав
їй ка за ти: «Я те бе

     по зи ваю, хо дім,
       миш ко, на суд;
             від кла дать
                 не го дить
                      ся: бу дем
                           ни ні су
                             дить ся,
                               бо на ме не
                                з без діл ля
                          на пав уже
    нуд». Ка же
                     миш ка Мур
                 ко ві: «Що за
                   суд без го
                        ло вий?
                         Ні суд ді, ні
                                  під суд ка
                                       ми не
                                         знай де
                                    мо тут».
                          «Сам я ви
                    ступ лю хут ко
                   за суд дю
           й за під
                 суд ка;
                       вже
                           і ви
                              рок
                                   го
     то
      вий:
     то
         бі,
       ми
    ш
       ко,
     ка
        пу
       т
      !»

Розділ ІV. СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ

(Переклад Валентина 
Корнієнка, за редакцією 
Івана Малковича)
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Роботазтекстомрозділутретього

1. Які запи тан ня об го во рю ва ло то ва рис тво, що зіб ра ло ся на бе ре зі?
2. Наз віть учас ни ків зіб ран ня. Хто го ло ву вав на ньо му?
3. До ве діть, що в опи сі див но го зіб ран ня Лью їс Кер ролл вис мі ює 

ва ди сус піль но го жит тя й люд ські недоліки.
4. Роз ка жіть про сут ність гри «Га сай  Ко ло»? Як во на пов’яза на з 

ре аль ним жит тям Анг лії то го ча су?
5. Про що йшло ся в іс то рії ми ші?

У по віс ті «Алі са в Кра ї ні Див» є чи ма ло прик ла дів лі те ра тур ної гри, 
ко ли де я кі сло ва ви мов ля ють ся од на ко во, але пи шуть ся по  різ но му 
й ма ють неоднакові зна чен ня, що приз во дить до не по ро зу мінь (ка -
лам бур1). 

1. Ви раз но про чи тай те по да ний ури вок, пе рек ла діть йо го ук ра їн сь-
кою. 

«Mi ne is a long and a sad ta le!» sa id the Mo u se, tur ning to Ali ce, 
and sig hing.

«It is a long ta il, cer ta inly», sa id Ali ce, lo o king down with won der 
at the Mo u se’s ta il: «but why do you call it sad?»

2. Як про мов ля ють ся та які зна чен ня ма ють сло ва ta le і ta il?

Розділ шостий 
 Порося та перець

Коментарі

У роз ді лі шостому з’яв ля єть ся Гер цо ги ня, яка вті лює у тво рі су во ру 
мо раль  «вік то рі ан ської» до би. Вона всіх пов чає, але в її бу дин ку сто яв 
справ жні сінь кий гар ми дер: «Хтось ве ре щав, хтось чхав, і час від ча су 
чув ся ог луш ли вий бряз кіт, на че там би ли по суд». У до мі не мож ли во бу ло 
ди ха ти від пер цю, роз си па но го скрізь. У та кий спо сіб Лью їс Кер ролл 
кри ти кує за душ ли ву ат мос фе ру то го ча су. Гер цо ги ня зі сво ї ми жор сто-
ки ми ме то да ми й ви мо га ми («Від тя ти їй го ло ву!», «Як би ніх то не пхав 
сво го но са до чу жо го про са, зем ля кру ти ла ся б ку ди шпар кі ше», «Ой, дай 
ме ні спо кій!») уо соб лює об ме же ність мис лен ня й то го час ну сис те му 
ви хо ван ня, де не бу ло по ва ги до ди ти ни, до її прав і сво бод.

У по віс ті «Алі са в Кра ї ні Див» яск ра во відтворено тра ди ції 
ан г лій сько го фоль кло ру. У ство рен ні де я ких каз ко вих пер со-
на жів пись мен ник використовує при каз ки. Нап рик лад, 

ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛ

1 Ка лам бур — лі те ра тур ний при йом, ви ко рис тан ня в од но му тек сті різ них зна-
чень од но го сло ва або різ них слів (сло вос по лу чень), по діб них за зву чан ням.



212

образ Че шир сько го Ко та (Ches hi re  Cat) 
пов’яза ний з анг лій ською при  каз кою 
«Пос мі ха єть ся, як Че шир ський Кіт» (англ. 
«To grin li ke a Ches hi re  Cat»). Іс ну ють дві 
вер сії що до її ви ник нен ня. Згід но з пер-
шою, у графс тві Че шир (де на ро див ся Лью-
ї с Кер ролл) над две ри ма та вер ни був на ма-
льо ва ний хи жак (лев або тигр), а ос кіль ки 
ма ляр не ду же вмів ма лю ва ти, то в ньо го 
вий шов кіт, який ус мі хав ся. Згід но з дру-
гою вер сі єю, че шир ським си рам колись 
на да ва ли фор му ус міх  не них ко тів. «Ко ти з 
графс тва Чешир смі ють ся на весь шир», — 
ка же Гер цо ги ня. Прик мет ною особ ли віс-
тю Че шир сько го Ко та в по віс ті Лью ї са 
Кер ро лла є ус міш ка, ін ко ли її мож на 
по ба чи ти на віть без са мо го Ко та, який має 
здат ність то з’яв  ля ти ся, то зни ка  ти. Так 

пись мен ник під крес лює ча рів ність по дій у каз ко во му сві ті, де 
опи ни ла ся Алі са.

Об раз Ка пе люш ни ка (a Hat ter) по хо дить від анг лій ської при каз-
ки «Бо же віль ний, як ка пе люш ник» (англ. «Mad as a hat ter»). Ві ро-
гід но, що ця при каз ка пов’яза на з тим, що з дав ніх  да вен ка пе-
люш ни ки ви ко рис то ву ва ли ртуть та ін ші не без печ ні роз чи ни для 
сво їх фет ро вих ви ро бів, а то му й са мі від от ру єн ня ртут тю час то 
хво рі ли на роз ла ди сві до мос ті. 

Об раз Ша ле но го Зай ця (a March Ha re) з’явив ся теж не 
 ви пад ко во, за йо го ос но ву взято при каз ку «Ка зить ся, мов бе рез-
не вий за єць» (англ. «Mad as a March ha re»).

Роботазтекстомрозділушостого

1. Роз ка жіть про пе ре бу ван ня Алі си в бу дин ку Гер цо ги ні.
2. Оха рак те ри зуй те об раз Гер цо ги ні. До ве діть, що цей об раз міс-

тить кри ти ку сис те ми ви хо ван ня то го ча су.
3. Про чи тай те ви раз но в особах роз мо ву Алі си з Че шир ським Котом. 

По яс ніть сло ва Ко та: «Як що в те бе всі вдо ма, то чо го ти тут?»
4. Які анг лій ські при каз ки взято за ос но ву об ра зів Че шир сько го 

Ко та, Ка пе люш ни ка, Ша ле но го Зай ця?

Творчезавдання

На ма люй те улюб ле ний епі зод з цьо го роз ді лу й стис ло пе ре ка жіть 
йо го. 

Розділ ІV. СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ

Дж. Тенніел. Ілюстрація 
до повістіказки Лью їса 

Кер ролла «Аліса в Країні 
Див». 1866 р.
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Розділ сьомий  
Божевільне чаювання

Пе ред бу дин ком, під де ре вом, був вис тав ле ний стіл, за яким 
пи ли чай Ша ле ний За єць і Ка пе люш ник. Між ни ми спав як уби-
тий Сонь ко Гри зун1, прав ля чи їм за по душ ку. За єць із Ка пе люш-
ни ком спи ра ли ся на ньо го лік тя ми й пе ре мов ля лися че рез йо го 
го ло ву.

«Страх нез руч но для Сонь ка, — по ду ма ла Алі са. — Але, як що 
він спить, то, ма буть, йо му бай ду же».

Стіл був ве ли кий, але всі троє тис ли ся з од но го йо го краю.
— Не має міс ця! Не має міс ця! — за гу ка ли во ни, по мі тив ши 

Алі су.
— Міс ця скіль ки зав год но! — обу ри ла ся Алі са й сі ла у ве ли ке 

кріс ло в кі нці сто лу.
— Скуш туй ви на, — люб’яз но зап ро по ну вав Ша ле ний За єць.
Алі са ки ну ла оком по сто лу, але, крім чаю, ні чо го не по ба чи ла.
— Не ба чу тут ні я ко го ви на, — ска за ла Алі са.
— А ні я ко го й не має, — зни зав пле чи ма Ша ле ний За єць.
— То ді не вель ми ґреч но ме ні йо го про по ну ва ти! — сер ди то 

мо ви ла Алі са.
— Так са мо, як і сі да ти за стіл без зап ро шен ня, — ска зав Ша ле-

ний За єць.
— А я не зна ла, що йо го нак ри то тіль ки для вас, — від ка за ла 

Алі са. — Тут  біль ше, ніж три чаш ки.
— То бі слід пос триг ти ся, — ска зав 

Ка пе люш ник. (Він уже дав нень ко пас її 
ці ка ви ми очи ма й ось на реш ті оз вав ся).

— А вам слід нав чи ти ся не за чі па ти 
при  ват них тем, — з при тис ком мо ви ла 
Алі са. — Це ду же не чем но!

Ка пе люш ник вит рі щив на неї очі, але 
ска зав ось що:

— Чим крук схо жий на кап шук?
«Ну, те пер бу де ве се лі ше! — по ду ма ла 

Алі са. — Люб лю за гад ки!»
— Ду маю, я роз лу щу ваш го рі шок, — 

про мо ви ла во на вго лос.

ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛ

Дж. Тен ні ел. Ілюс тра ція 
до повістіказки Лью їса 

Кер ролла «Аліса в Країні 
Див». 1866 р.

1 Сонь ко Гри зун (англ. Dor mo u se) — ми ша, що жи ве на де ре ві й на га дує 
малень ку біл ку. Наз ва сон на ми ша по яс ню єть ся тим, що ці тва рин ки — ніч ні, тож 
сплять удень; узим ку во ни теж упа да ють у спляч ку.
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— Ти ду ма єш, що зу мі єш знай ти від по відь: ти це хо ті ла ска за-
ти? — мо вив Ша ле ний За єць.

— Са ме це, — від по ві ла Алі са.
— То ді ду май, що ка жеш, — мо вив За єць.
— Я зав жди ду маю! — пок вап ли во ска за ла Алі са. — При найм-

ні... при най мні ка жу, що ду маю... Зреш тою, це од не й те са ме!
— Аніс кі леч ки! — скрик нув Ка пе люш ник. — Ти ще ска жи, 

ні би «я ба чу, що їм» і «я їм, що ба чу» — од не й те са ме.
— Ти ще ска жи, — до ки нув Ша ле ний За єць, — ні би «я люб лю 

те, що маю» і «я маю те, що люб лю» — од не й те са ме!
— Ти ще ска жи, — під пряг ся Сонь ко із зап лю ще ни ми, мов у 

сно ви ди, очи ма, що «я ди хаю, ко ли сплю» і «я сплю, ко ли ди хаю» — 
од не й те са ме!

— Що до те бе, дру зя ко, то це й справ ді од не й те са ме, — за у ва-
жив Ка пе люш ник, і на то му роз мо ва ур ва ла ся.

Якусь ча си ну то ва рис тво си ді ло мов чки, й Алі са на ма га ла ся 
при га да ти все з ті єї де щи ці, яку зна ла про кру ків і кап шу ки.

Ка пе люш ник пер ший по ру шив мов чан ку.
— Яке сьо год ні чис ло? — звер нув ся він до Алі си, до був ши з 

ки ше ні го дин ни ка. Він ди вив ся на ньо го три вож ни ми очи ма, то ді 
струс нув ним і прик лав до ву ха.

— Чет вер те, — хвиль ку по ду мав ши, мо ви ла Алі са.
— На два дні від стає, — зіт хнув Ка пе люш ник, і до дав, сві тя чи 

ли хи ми очи ма на Ша ле но го Зай ця: — Я ж те бе зас те рі гав: мас ло 
не го дить ся для го дин ни ків.

— Але ж то бу ло мас ло най ви що го ґа тун ку, — су мир но від по-
вів той.

— Так, але в ньо го мог ли пот ра пи ти крих ти, — бур кнув Ка пе-
люш ник. — До ду мав ся — мас ти-
ти ку хон ним но жем!

Ша ле ний За єць узяв го дин ни-
ка й по хму ро вп’яв ся в ньо го очи-
ма, то ді вмо чив йо го у свій чай та 
гля нув ще раз, піс ля чо го не знай-
шов ні чо го кра що го, як пов то ри ти:

— Але ж мас ло бу ло най ви що го 
ґа тун ку!

— Який ку мед ний го дин ник, — 
за у ва жи ла Алі са, що з ці ка віс тю 
за зи ра ла Зай це ві че рез пле че. — 
По ка зує дні, але не по ка зує го дин!

Розділ ІV. СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ

Р. Метьюз. Чаювання. 
Ілюстрація до повісті-казки 

Льюїса Керролла 
«Аліса в Країні Див». 2003 р.
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— Ну то й що? — про мим рив Ка пе-
люш ник. — Мо же, твій го дин ник 
по ка зує ро ки?

— Пев не, що ні, — жва во від ка за-
ла Алі са. — А все то му, що рік три ває 
ду же дов го.

— Отак і мій! — ска зав Ка пе люш-
ник.

Алі са роз гу би ла ся.
Ка пе люш ни ко ві сло ва, зда ва лося, 

бу ли поз бав ле ні будь  я ко го глуз ду, 
хо ча во на доб ре роз чу ла кож не сло во.

— Я не зов сім вас ро зу мію, — ска за ла во на яко мо га чем ні ше.
— Сонь ко зно ву спить, — за у ва жив Ка пе люш ник і хлюп нув 

йо му на ніс га ря чо го чаю.
Сонь ко не тер пля че трус нув го ло вою й оз вав ся, не роз плю щу ю чи 

очей:
— Зви чай но, зви чай но, те са мі сінь ке хо тів ска за ти і я.
— Ну, як там за гад ка? Ще не від га да ла? — за пи тав Ка пе люш-

ник, зно ву по вер нув шись до Алі си.
— Зда ю ся! — ска за ла Алі са. — І яка ж від по відь?
— Уяв лен ня не маю, — ска зав Ка пе люш ник.
— Я так са мо, — оз вав ся Ша ле ний За єць.
Алі са стом ле но зіт хну ла:
— І тре ба ж бу ло вби ти стіль ки ча су на за гад ку, яка не має від-

по ві ді!
— Як би ти зна ла Час так, як я, — на су пив ся Ка пе люш ник, — ти б 

цьо го не ка за ла, бо Він — жи вий.
— Не ро зу мію, — ска за ла Алі са.
— Ще б пак! — зне важ ли во тріп нув го ло вою Ка пе люш ник. — 

Ти ж, ма буть, із Ча сом ні ко ли й сло вом не пе ре ки ну ла ся!
— Зда єть ся, ні... — обе реж но від по ві ла Алі са. — Знаю ли ше, що 

іно ді неп ра виль но йо го вжи ваю, ко ли пи шу зав дан ня з мо ви.
— Ага! То ді все яс но! — ска зав Ка пе люш ник. — З Ча сом тре ба 

по во ди ти ся пра виль но! Бач, як би ти з ним дру жи ла, він ро бив би 
з го дин ни ком усе, що за хо чеш. Ось, при пус ті мо, за раз де в’я та 
ран ку — са ме час по чат ку уро ків, а ти бе реш і ше по чеш Ча со ві 
од не слів це — і стріл ки я ак за бі га ють!.. Пів на дру гу, час обі да ти.

— Хо тів би я, щоб нас тав час обі ду, — ти хень ко зіт хнув Ша ле-
ний За єць.

ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛ

Кадр із кінофільму 
«Алі са в Кра ї ні Див». Режисер 

Т. Бертон. 2010 р.
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— Звіс но, це бу ло б чу до во, — за дум ли во мо ви ла Алі са, — тіль ки 
до то го ча су я ще, ма буть, не встиг ну зго лод ні ти.

— Ма буть, — по го див ся Ка пе люш ник. — Але йо го мож на 
зат ри ма ти на по ло ви ні дру гої й три ма ти скіль ки зав год но.

— Так і ви ро би те? — за пи та ла Алі са.
Ка пе люш ник скруш но по хи тав го ло вою.
— Аби ж то... Ми з Ча сом роз би ли гле ка ще в бе рез ні, як раз 

пе ред тим, ко ли оцей доб ро дій (він по ка зав чай ною ло жеч кою на 
Ша ле но го Зай ця) оша лів, — на ве ли ко му ко ро лів сько му кон цер ті. 
Я мав спі ва ти:

   Іди, іди, бор щи ку, 
   Зва рю то бі до щи ку 
   В олив’янім гор щи ку...

— Зна єш цю піс ню?
— Та на че щось та ке чу ла, — від по ві ла Алі са.
— Там є ще про дов жен ня, — і Ка пе люш ник зас пі вав:

   Ме ні ка ша, то бі дощ,
   Щоб пе рі щив гус тий борщ!
   Іди, іди, бор щи ку...

Тут Сонь ко стре пе нув ся й крізь сон зас пі вав: «Іди  і ди  і ди  і ди- 
і ди...»

Він спі вав так дов го, аж реш ті чаєпивців до ве ло ся йо го вщип  ну-
ти, аби він пе рес тав.

— Отож бо, — по вів да лі Ка пе люш ник, — дос пі вую я пер ший 
куп лет, ко ли це Ко ро ле ва як під ско чить та як за ре пе тує: «Це мар ну-
ван ня Ча су! Він уби ває Час! Від тя ти йо му го ло ву!»

— Яке ди кунс тво! — ви гук ну ла Алі са.
— І від то ді, — тос кно до дав Ка пе люш ник, — Час для ме не паль-

цем об па лець не хо че вда ри ти! Від то ді в нас зав жди шос та го ди на.
На раз Алі су ося яв здо гад.
— І то му стіл нак ри тий до чаю? — спи та ла во на.
— Атож, са ме то му, — зіт хнув Ка пе люш ник. — У нас зав жди 

по ра чаю, нам на віть ні ко ли по ми ти по суд.
— Ви хо дить, ви прос то пе ре су ва є теся по ко лу, чи не так? — 

спи та ла Алі са.
— Дос те мен но так, — від по вів Ка пе люш ник. — Вип’ємо чаш ку й 

пе ре сі да є мо до дру гої.
— А що ви ро би те, ко ли до хо ди те до то го міс ця, звід ки по чи на-

ли? — ри зик ну ла спи та ти Алі са.

Розділ ІV. СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ
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— Да вай те мі ня ти те му! — утру тив ся, по зі ха ю чи, Ша ле ний 
За єць. — Це вже по чи нає наб ри да ти. Про по ную: не хай на ша 
па нян ка роз ка же нам каз ку.

— Бо юсь, я не знаю жод ної, — збен те жи ла ся Алі са.
— То ді роз ка же Сонь ко! — скрик ну ли обид ва ча є пив ці. — Гей, 

Сонь ко, про кинь ся! — І во ни вщип ну ли йо го від ра зу з обох бо ків.
Сонь ко спрок во ла роз плю щив очі.
— Я не спав, — оз вав ся він хрип ким го ло соч ком. — Я чув, 

хлоп ці, кож не ва ше сло во.
— Роз ка зуй каз ку! — за жа дав Ша ле ний За єць.
— Будь лас ка, — під хо пи ла Алі са.
— Але хут ко, — до ки нув Ка пе люш ник, — бо зно ву зас неш і не 

до ка жеш до кін ця.
— Ко лись дав но жи ли со бі три сес трич ки, — швид ко за то рох тів 

Сонь ко, — і зва ли їх Ол ша, Асі ла та Тіль да. І жи ли во ни на дні 
кри ни ці.

— І що во ни там їли? — за пи та ла Алі са, яку зав жди ці ка ви ли 
проб ле ми хар чу ван ня.

— Ме ля су, — ска зав Сонь ко, хвиль ку по ду мав ши.
— Не мог ло та ко го бу ти, — ла гід но за у ва жи ла Алі са, — ад же 

во ни всі бу ли б не ду жі.
— А во ни й бу ли не ду жі, — ска зав Сонь ко. — Ду же не ду жі...
Алі са спро бу ва ла уя ви ти, як то мож на все жит тя хар чу ва ти ся 

са мою ме ля сою, і це тіль ки по си ли ло її сум ні ви.
— А чо му во ни жи ли на дні кри ни ці? — до пи ту ва ла ся во на 

да лі.
— Чо му ти не п’єш біль ше чаю? — ціл ком сер йоз но мо вив 

Ша ле ний За єць.
—  Біль ше? — об ра зи ла ся Алі са. — Я ще вза га лі йо го не пи ла!
— Біль ше чаю во на не хо че, — за дум ли во ска зав Ша ле ний 

За єць.
— Ти хо чеш ска за ти, мен ше чаю во на не хо че, — утру тив ся 

Ка пе люш ник, — ад же ви пи ти біль ше, ніж ні чо го, ду же прос то.
—  А ва шої дум ки ніх то не пи тав, — за у ва жи ла Алі са.
— То хто тут за чі пає при ват ні те ми? — пе ре мож но за пи тав 

Ка пе люш ник.
Від по віс ти на це бу ло нічо го, тож Алі са взя ла со бі чаю та хлі ба 

з мас лом, а то ді зно ву по вер ну ла ся до Сонь ка.
— То чо му ж во ни жи ли на дні кри ни ці?
Сонь ко зно ву тро хи по ду мав і про мо вив:
— Бо то бу ла ме ляс на кри ни ця.
— Та ких не бу ває! — сер ди то ска за ла Алі са.

ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛ
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— Тс!. тс!.. — за си ча ли на неї Ка пе люш ник і Ша ле ний За єць.
— Як моє не в лад — я із сво їм на зад! До кін чуй каз ку са ма, — 

на бур мо сив ся Сонь ко.
— Ні, ні, будь лас ка, роз ка зуй те да лі! — по кір но ска за ла Алі са. — 

Я біль ше не пе ре би ва ти му. Ма буть, один та кий ко ло дязь усе ж був.
— Один! Аяк же! — за пир хав Сонь ко. Про те опо ві да ти да лі не 

від мо вив ся.
— От же, ці три сес трич ки... во ни, бач те, жи ли со бі, ли жу чи...
— Ле жа чи? — за сум ні ва ла ся Алі са, за був ши про свою обі цян  ку.
— Не ле жа чи, а ли жу чи — во ни ли за ли ме ля су! — ви па лив Сонь-

ко, цьо го ра зу без жод них роз ду мів.
— Ме ні пот ріб на чис та чаш ка, — пе ре бив Ка пе люш ник. — 

Пе ре сунь мо ся на од не міс це.
І тут  та ки пе ре сів на су сід ній сті лець. Сонь ко по су нув ся на 

йо го міс це, Ша ле ний За єць — на міс це Сонь ка, й Алі сі хоч  не  хоч  
до ве ло ся сіс ти на міс це Ша ле но го Зай ця.

Ка пе люш ник єди ний виг рав від та ко го пе ре мі щен ня, за те 
Алі сі бу ло най гір ше, ос кіль ки Ша ле ний За єць ус тиг пе ре ки ну ти 
у своє блюд це гле чик з мо ло ком.

Алі сі не хо ті ло ся знов об ра жа ти Сонь ка Гри зу на, тож во на спи-
та ла ду же обе реж но.

— І все ж я не ро зу мію: як во ни там жили?
— Як, як? — оз вав ся Ка пе люш ник. — Лиз нуть ме ля си, та й 

то чать ля си... Уто ро па ла, дур нень ка?
— Пе реп ро шую, а що та ке ля си? — спи та ла Алі са, пус ка ю чи 

повз ву ха ос тан нє Ка пе люш ни ко ве сло во.
— Ля си — це ба лян дра си, — по яс нив Сонь ко.
Спан те ли че на та кою від по від дю, бід на Алі са аж кіль ка хви лин 

не пе ре би ва ла Сонь ко вої опо ві ді.
— Отак во ни й жи ли, — вів спрок во ла Сонь ко Гри зун, по зі ха ю чи 

й тру чи очі, бо йо го по чи нав мо ри ти сон, — лиз нуть ме ля си, по то-
чать ля си та й ма лю ють вся кі ви хи ля си — усе, що по чи на єть ся з 
лі те ри Б.

— Чо му са ме з Б? — по ці ка ви ла ся Алі са.
— А чому б і ні? — рвуч ко під вів го ло ву Ша ле ний За єць.
Алі са зно ву замов кла. Сонь ко Гри зун став за па да ти в дрі мо ту, 

та ко ли Ка пе люш ник йо го вщип нув, він то нень ко вис кнув і за го-
во рив да лі:

— ... з лі те ри Б, нап рик лад: ба лян дра си, блі дий мі сяць, байди-
ки, ба гаць ко... До ре чі, чи трап ля ло ся то бі ба чи ти та ку шту кен-
цію, як ба гаць ко?

Розділ ІV. СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ
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— М... м... м... Як би вам ска за ти, — 
ос та точ но роз гу би ла ся Алі са. — Я не ду- 
маю...

— То й не ка жи ні чо го! — оз вав ся Ка -
пе люш ник.

Та кої не так тов нос ті Алі са стер пі ти вже 
не мог ла: во на вста ла й по да ла ся геть.

Сонь ко мит тю зас нув, а на реш ту ча є-
 пив ців Алі син від хід не спра вив на леж-
но го вра жен ня, хо ча во на й ози ра ла ся 
раз чи дві чі — чи не пок ли чуть її на зад.

Ог ля нув шись вос тан нє, во на по ба чи ла, 
як За єць із Ка пе люш ни ком за пи ха ють 
Сонь ка в чай ник.

— Ну й не хай, усе од но я біль ше ту ди не пі ду! — ка за ла со бі 
Алі са, про би ра ю чись крізь ха щі. — Скіль ки жи ву, дур ні шої ком-
 па нії не ба чи ла!

Не встиг ла во на це до ка за ти, як рап том у стов бу рі од но го з 
де рев уг ле ді ла две рі.

«Оце ці ка во! — по ду ма ла во на. — А втім, сьо год ні ці ка ве все. 
Думаю, ме ні мож на ту ди ввій ти?»

Во на ввій шла, і... знову опи ни ла ся в дов  го му ко ри до рі з тим 
са мим скля ним сто  ли ком.

«Те пер я вже бу ду муд рі ша», — ска за ла во на по дум ки й по ча ла 
з то го, що взя ла зо ло тий клю чи к і від чи ни ла двер ця та до са ду. 
Да лі во на від шу ка ла в ки ше ні шма то чок гри ба й гриз ла йо го 
доти, до ки не змен ши ла ся вдвоє.

І ось, проб рав шись крізь ву зень кий про хід, во на всту пи ла 
на реш ті до ча рів но го са ду з бар вис ти ми квіт ни ка ми й про хо лод-
ни ми во дог ра я ми.

(Переклад Валентина Корнієнка,  
за редакцією Івана Малковича)

У роз ді лі сьо мо му «Бо же віль не ча ю ван ня» (англ. «A mad 
te a party») ав тор повідомляє про анг лій ську тра ди цію 
пи ти чай о п’ятій го ди ні ве чо ра (у тво рі — о шос тій, 

до ре чі, са ме о шос тій зби ра ли ся пи ти чай док тор Дод жсон і сес три 
Лід делл). Алі са п’є чай у ком па нії Ка пе люш ни ка, Ша ле но го Зай ця 
й Сонь ка Гри зу на. Це бо же віль не ча ю ван ня на зи ва єть ся са ме так, 
бо йо го учас ни ки не хо ті ли змі ню ва ти свої чаш ки, а на то мість 
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мі ня ли ся міс ця ми. В ук ра їн сько му пе рек ла ді В. Кор ні єн ка цей 
ви раз пе ре да но аб со лют но точ но — бо же віль не ча ю ван ня.

Пись мен ник та кож ви ко рис то вує дав ню анг лій ську тра ди цію 
ство   рен ня за га док, що не пе ред ба ча ли від га док. Ка пе люш ник за пи-
тує Алі су: «Чим крук схо жий на кап шук?» (Англ. «Why is a ra ven 
li ke a wri tin gdesk?») Ав тор ствер джує те, що не все у сві ті має ло гіч-
не по яс нен ня. Однак те, що не має по яс нен ня, не оз на чає, що цьо го 
не іс нує вза га лі. 

Роботазтекстомрозділусьомого

1. Наз віть учас ни ків бо же віль но го ча ю ван ня.
2. Опи шіть міс це, де во но від бу ва ло ся.
3. По яс ніть, чо му ча ю ван ня каз ко вих пер со на жів на зи ва єть ся бо  же

віль ним.
4. Які анг лій ські тра ди ції ві доб ра жен о в цьо му роз ді лі? Як і з якою 

ху дож ньою ме тою во ни ви ко рис та ні пись мен ни ком?
5. Наз віть іме на каз ко вих ге ро їнь, у яких уга ду ють ся сес три Лід делл.
6. Яка іс то рія пов’яза на з ни ми? Хто її роз по ві дає?

Красаслова

Гра сло ва ми та смис ла ми. Лі те ра тур на гра сло ва ми та смис ла ми з роз-
вит ком сю же ту стає все ці ка ві ша й ве се лі ша. Ось, нап рик лад, ха рак тер ний 
для каз ки Льюїса Кер ро лла при йом пе рес та вляння слів у ре чен ні. «Я зав ж ди 
ду маю! — пок вап ли во ска за ла Алі са. — При най мні… при най мні ка жу, що 
ду маю. Зреш тою, це од не й те са ме!» А Ка пе люш ник за пе ре чив: «Аніс кі-
леч ки!.. Ти ще ска жи, ні би “я ба чу, що їм” і “я їм, що ба чу” — од не й те 
са ме». А Сонь ко Гри зун під твер див: «Ти ще ска жи, що “я ди хаю, ко ли 
сплю” і “я сплю, ко ли ди хаю”  — од не й те са ме!»

• Знай діть у тво рі по діб ні прик ла ди мов ної гри. При ду май те ук ра їн-
ською (або анг лій ською) мо вою свої прик ла ди пе рес та вляння слів у ре чен нях 
зі змі ною смис лу.

Розділ восьмий  
Королевин крокет1

При са мо му вхо ді до са ду ріс ве ли кий тро ян до вий кущ: тро ян-
 ди на ньо му бу ли бі лі, але троє са дів ни ків фар бу ва ли їх на чер во-
ні. За ці кав ле на Алі са під сту пи ла ближ че, і в цю мить один са дів-
ник ска зав:
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— Обе реж ні ше, П’ятір ко! Ти ме не всьо го 
об ля пав!

— Я не на ро ком! — бур кнув П’ятір ка. — 
Це Сім ка під бив мені лі коть.

Сім ка під вів очі й ска зав:
— Бра во, П’ятір ко! Зав жди звер тай на 

ін шо го!
— Ти б кра ще по мов чав! — ска зав П’ятір-

ка. — Щой но вчо ра я чув, як Ко ро ле ва ка за-
ла, що за тво їм кар ком дав но пла че со ки ра!

— А то за що? — по ці ка вив ся той, ко го 
об ля па ли.

— А то вже не твій кло піт, Двій ко! — 
ска зав Сім ка.

— Ба ні, як раз йо го! — ви гук нув П’ятір-
ка. — І я йо му та ки ска жу, за що: за те, що він за мість ци бу лі 
при ніс на кух ню тюль па но вих ци бу лин.

Сім ка жбур нув пен зля.
— Біль шої крив ди го ді уя ви... — по чав він, але тут йо го погляд 

упав на Алі су, і він зат нув ся.
Реш та двоє теж озир ну ли ся, і всі ра зом ни зень ко їй ук ло ни ли ся.
— Чи не бу де те лас ка ві ска за ти, — нес мі ли во оз ва ла ся Алі са, — 

на ві що ви фар бу є те тро ян ди?
П’ятір ка із Сім кою про мов ча ли й тіль ки глип ну ли на Двій ку. 

Той по чав по шеп ки по яс ню ва ти:
— Ро зу мі є те, пан но, отут по ви нен був рос ти чер во ний кущ, 

а ми взя ли та й по са ди ли бі лий. І як що Ко ро ле ва це ви я вить, нам 
усім, зна є те, пос ти на ють го ло ви. То му, пан но, ми й ста ра є мо ся, 
аби ще пе ред її при хо дом...

Тут П’ятір ка, який три вож но по зи рав у глиб са ду, за гор лав:
— Ко ро ле ва! Ко ро ле ва! — І всі троє са дів ни ків по па да ли ниць. 
По чув ся ту піт ба га тьох ніг, й Алі са озир ну ла ся, не тер пля че ви- 

г ля да ю чи Ко ро ле ву.
Пер ши ми з’яви ли ся де ся те ро во я ків із пі ка ми. Усі во ни, як і 

са дів ни ки, бу ли плос ког ру ді й пря мо кут ні, з ру ка ми й но га ми по 
кра єч ках. За ни ми — так са мо в ко ло ні по двоє — кро ку ва ло де ся-
те ро че ляд ни ків, роз цяць ко ва них з го ло ви до п’ят буб на ми. Да лі, 
поб рав шись за ру ки, з ве се лим під ско ком іш ли па ра ми коро лів-
ські ді ти; їх теж бу ло де ся те ро, і всі — у чир во вих сер цях. За діть ми 
вис ту па ли гос ті, зде біль шо го ко ро лі й ко ро ле ви, і се ред них Алі са 
впіз на ла Бі ло го Кро ли ка: він то цо ко тів щось нер во вою ско ро мов-
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кою, то ус мі хав ся, ко ли го во ри ли ін ші, і вреш ті про ми нув Алі су, не 
по мі тив ши її. За гос тя ми йшов Чир во вий Ва лет: на чер во ній ок са-
мит ній по душ ці він ніс ко ро лів ську ко ро ну. А за кінчува ли всю 
цю пиш ну про це сію КО РОЛЬ і КО РО ЛЕ ВА СЕР ДЕЦЬ.

Алі са за ва га ла ся: чи не слід і їй упас ти ниць, але не при га ду ва-
ла, щоб хтось ко лись ка зав про та ке пра ви ло під час про це сій.

«Та й хто то ді бу де на них ди ви ти ся, — по ду ма ла во на, — ко ли 
всі ле жа ти муть до лі лиць?»

Тож во на сто я ла на міс ці й че ка ла.
Ко ли про це сія по рів ня ла ся з Алі сою, усі зу пи ни ли ся й при ки-

пі ли до неї очи ма.
— Хто це? — гріз но запи та ла Ко ро ле ва.
Чир во вий Ва лет, до яко го во на звер ну ла ся, ли ше вс міх нув ся й 

укло нив ся у від по відь.
— Іді от! — тріп ну ла го ло вою Ко ро ле ва та звер ну ла ся до Алі си:
— Як те бе зва ти, ди ти но?
— Алі са, ва ша ве лич нос те, — що най чем ні ше від ка за ла Алі са, 

а про се бе до да ла: «Зреш тою, усі во ни тіль ки ко ло да карт. Ні чо го їх 
бо я ти ся».

— А оце хто? — тиць ну ла Ко ро ле ва паль цем на са дів ни ків, 
роз прос тер тих нав ко ло тро ян до во го ку ща.

(Ос кіль ки ле жа ли во ни до лі лиць, то за ві зе рун ка ми на їх ніх 
со роч ках го ді бу ло роз піз на ти, хто то — са дів ни ки, во я ки, дво ра-
 ки, а чи трій ко влас них Ко ро ле ви них ді тей, — со роч ки ж бо в 
ко ло ді всі од на ко ві).

— Звід ки ме ні зна ти? — від по ві ла Алі са, ди ву ю чись із влас ної 
смі ли вос ті. — То не мій кло піт.

Ко ро ле ва по чер во ні ла з лю ті й, хи жо 
блим нув ши очи ма, ве ре с ну ла:

— Від тя ти їй го ло ву! Від тя...
— Дур ни ці! — твер до про мо ви ла Алі са 

на весь го лос, — і Ко ро ле ва за тих ла.
Ко роль за по біг ли во тор кнув її за ру кав:
— Не га ряч куй, моя лю ба, це ж ди ти-

на!
Ко ро ле ва сер ди то повер ну ла ся до ньо-

го спи ною та зве лі ла Ва ле то ві:
— Пе ре вер ни їх!
Ва лет обе реж но пе ре вер нув са дів ни ків 

но са ком че ре ви ка.
— Уста ти! — ве реск ну ла Ко ро ле ва.
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Са дів ни ки про жо гом пос хоп лю ва ли ся й ста ли кла ня ти ся всім 
під ряд — Ко ро лю, Ко ро ле ві, ко ро лів ським ді тям і ці лій гро маді.

— Го ді! Го ді! — за ре пе ту ва ла Ко ро ле ва. — Ме ні вже світ зак ру-
тив ся! — і, кив нув ши на тро ян до вий кущ, спи та ла:

— Ви що тут ро би ли?
— З доз во лу ва шої ве лич нос ті, — по кір но про бель ко тів Двій ка, 

укля ка ю чи на од не ко лі но, — ми ста ра ли ся...
— Усе яс но! — мо ви ла Ко ро ле ва, роз гля да ю чи тро ян ди. — 

Пос ти на ти їм го ло ви!
І про це сія ру ши ла да лі. Від ста ли тіль ки троє во я ків, які ма ли 

ска ра ти без та лан них са дів ни ків.
Ті ки ну ли ся до Алі си, бла га ю чи її зас ту пи ти ся.
— Не бій те ся, ва ші го ло ви бу дуть на міс ці, — мо ви ла Алі са й 

пов ки да ла са дів ни ків у най ближ чий квіт ко вий гор щик.
Во я ки пок ру ти ли ся, по ни ка ли та й спо кій ні сінь ко по да ли ся 

слі дом за всі ма.
— Ну як там го ло ви? — крик ну ла Ко ро ле ва.
— Бу ли, та за гу ли, ва ша ве лич нос те! — від гук ну ли ся во я ки.
— Мо лод ці! — гук ну ла Ко ро ле ва. — У кро кет гра є те?
Во я ки мов чки звер ну ли пог ля ди на Алі су: запи тан ня, во че видь, 

сто су ва ло ся її.
— Граю! — гук ну ла Алі са.
— То гай да з на ми! — рев ну ла Ко ро ле ва.
Й Алі са, чия ці ка вість бу ла роз па ле на до краю, прис та ла до 

про це сії.
— М...м...м... Ох же гар ний день сьо год ні! — оз вав ся збо ку 

нес мі ли вий го лос: по руч неї дрі бо тів Бі лий Кро лик і збен те жено 
за зи рав їй в об лич чя.

— Ду же гар ний, — при так ну ла Алі са. — Гер цо ги ні не ба чи ли?
— Тссс!.. — ог ля да ю чись че рез пле че, за не по ко їв ся Кро лик.
Він звів ся нав шпинь ки й шеп нув Алі сі у ву хо:
— Її за суд же но до стра ти.
— За ві що? — по ці ка ви ла ся Алі са. — Якась змо ва? Шко да?
— Вам шко да? — на шо ро шив ся Кро лик.
— Ба ні! — ска за ла Алі са. — Зов сім не шко да. Я спи та ла: «За 

ві що?»
— Во на нам’яла Ко ро ле ві ву ха, — про мо вив Кро лик.
Алі са пир сну ла смі хом.
— Тс! Тс! Ко ро ле ва по чує!.. — зля ка но за ше по тів він. — Гер-

цо ги ня, бач те, спіз ни ла ся, і Ко ро ле ва ска за ла...
— Усім на свої міс ця! — крик ну ла Ко ро ле ва гро мо вим го ло сом, 

і всі під лег лі ки ну ли ся вріз но біч, спо ти ка ю чись і на штов ху ю чись 
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од не на од но го. За хви ли ну дру гу ме туш ня, 
од на че, ущух ла, і гра по ча ла ся.

Алі са по ду ма ла, що зро ду  ві ку ще не ба чи-
ла та ко го див но го кро кет но го май дан чи ка — 
він був увесь у гор би ках і рів ча ках; за мість 
куль тут ко ти ли жи вих їжа ків; за мо лот ки 
пра ви ли жи ві фла мін го, а во я ки, пос та вав ши 
нав ка рач ки, уда ва ли во ріт ця.

Ору ду ва ти сво їм фла мін го ви я ви ло ся для 
Алі си най біль шою мо ро кою. На реш ті во на 
на в чи ла ся за тис ка ти йо го під пах вою так, 
щоб не за ва жа ли но ги. Та тіль ки  но во на ви- 
п рос ту ва ла пта хо ві шию й за мі ря ла ся вда ри ти 
ним по їжа ко ві, як фла мін го тут  та ки ви ги-
нав ся на зад і за зи рав їй у ві чі з та ким зди во-
ва ним ви ра зом, що го ді бу ло стри ма ти сміх. 

А ко ли во на зно ву на ги на ла йо му го ло ву й зби ра ла ся по ча ти все 
на но во, ви яв ля ло ся, що їжак за той час роз кру тив ся й тиш ком 
ниш ком дра пає геть. Ок рім то го, хоч би ку ди во на ги ли ла сво го 
їжа ка, на до ро зі йо му заз ви чай виникав ко ли не гор бок, то рів чак, 
а во я ко во ріт ця раз у раз роз кар лю чу ва ли ся й пе ре хо ди ли на ін ші 
ді лян ки май дан чи ка.

Не за ба ром Алі са дій шла вис нов ку, що це не гра, а му ка. Кро ке-
тис ти би ли всі за ра зом, не до жи да ю чи сво єї чер ги, і весь час спе-
ре ча ли ся й чу би ли ся за їжа ків.

Нев дов зі Ко ро ле ва вже га са ла скрізь, як на ві же на, ту по ті ла 
но га ми й ре пе ту ва ла:

— Від тя ти йо му го ло ву!.. Від тя ти їй го ло ву...
Алі са зах ви лю ва ла ся: до сі, прав да, су тич ки з Ко ро ле вою в неї 

не бу ло, але во на мог ла спа лах ну ти пер шо ї  ліп шої хви ли ни.
«Що то ді зі мною бу де? — ду ма ла во на. — Тут так люб лять зно-

си ти го ло ви, аж див но, що вза га лі ще хтось уці лів!»
Во на по ча ла роз зи ра ти ся дов ко ла, при ки да ю чи, ку дою б не по-

міт но втек ти, і рап том уг ле ді ла в по віт рі якусь ди во ви жу. Спер шу 
Алі са вкрай роз гу би ла ся, але, при ди вив шись пиль ні ше, збаг ну-
ла, що то — ус міх.

— Че шир ський Кіт! — зра ді ла во на. — Те пер хоч бу де з ким 
по роз мов ля ти!

— Як ся ма є те? — за пи тав Кіт, тіль ки  но рот прос ту пив йо му 
так ви раз но, що вже бу ло чим го во ри ти.

Алі са за че ка ла, по ки з’яв лять ся очі, і кив ну ла.
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«Те пер до ньо го ози ва ти ся мар но, — мір ку ва ла во на. — По че-
каю, по ки з’явить ся бо дай од не ву хо».

За мить з’явилася ці ла го ло ва; Алі са ви пус ти ла з рук сво го фла-
мін го й по ча ла ді ли ти ся вра жен ня ми, ра да  ра ді сінь ка, що знай-
шов ся слу хач. Кіт во че видь ви рі шив, що го ло ви ціл ком вис та-
чить, і да лі з’яв ля ти ся не став.

— Я б не ска за ла, що це чес на гра, — по ча ла на рі ка ти Алі са. — 
І всі во ни так жах ли во сва рять ся, що не чу ють са мих се бе. Пра вил, 
по  мо є му, ні я ких, а як що і є, то ніх то їх не дот ри му єть ся. До то го ж 
ви на віть не уяв ля є те, як важ ко гра ти, ко ли всі ку лі й мо лот ки — 
жи ві. Ска жі мо, я маю би ти у во ріт ця, а во ни піш ли гу ля ти в 
ін ший кі нець май дан чи ка! А Ко ро ле вин їжак, яко го я ма ла кро ке-
ту ва ти, тіль ки  но по ба чив, що мій на ньо го ко тить ся, од ра зу й утік.

— А як то бі по до ба єть ся Ко ро ле ва? — за пи тав Кіт, сти шив ши 
го лос.

— А ні як, — від по ві ла Алі са, — во на так стра шен но... — Тут 
Алі са по мі ти ла, що Ко ро ле ва сто їть у неї за спи ною, нас лу хаю-
чи — ... так стра шен но вправ но грає, що не тре ба ве ли ко го розу му, 
аби вга да ти, хто пе ре мо же.

Ко ро ле ва всміх ну ла ся й ві дій шла.
— З ким це ти ба ла ка єш? — за пи тав Ко роль, що й со бі пі дій шов 

до Алі си й за чу до ва но приг ля дав ся до ко тя чої го ло ви.
— Це мій друг, Че шир ський Кіт, — ска за ла Алі са. — Дозволь те, 

я вас поз на йом лю.
— Ме ні не по до ба єть ся йо го по до ба, — за я вив Ко роль. — А втім, 

він мо же по ці лу ва ти ме ні ру ку, ко ли хо че.
— Я во лів би цьо го не ро би ти, — ска зав Кіт.
— Не ли хос лов! — ви гук нув Ко роль. — І не сві ти так на мене 

очи ма!
З ци ми сло ва ми Ко роль схо вав ся за Алі си ну спи ну.
— Ко то ві й ко роль не указ, — мо ви ла Алі са. — Десь я це чи та ла, 

не пам’ятаю тіль ки, де.
— Ні! Йо го тре ба приб ра ти! — твер до мо вив Ко роль і гук нув до 

Ко ро ле ви:
— Сер день ко, зве ли, будь лас ка, приб ра ти Ко та!
Ко ро ле ва на все — ма ле й ве ли ке, ма ла од ну ра ду.
— Зіт ну ти йо му го ло ву! — ки ну ла во на, на віть не обер та ю чись.
— Я сам при ве ду Ка та! — зго ло сив ся Ко роль, і тіль ки йо го й 

ба чи ли.
Алі са вже хо ті ла вер та ти ся на кро кет ний май дан чик, щоб по- 

г ля ну ти, як іде гра, ко ли тут до неї до ли ну ло не са мо ви те Ко роле-
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ви не ве ре щан ня. Алі са вжах ну ла ся: трьох 
грав ців, що про ґа ви ли свою чер гу, уже 
бу ло за суд же но до стра ти.

Те, що ко ї ло ся на май дан чи ку, зда ва-
ло ся їй справ жнім не по добс твом: дов ко ла 
па ну вав та кий рей вах, що го ді бу ло вга да-
ти, чия чер га ста ва ти до гри.

Алі са тро хи за че ка ла, а то ді по да ла ся 
на роз шу ки сво го їжака. Дов го шу ка ти не 
до  ве ло ся — він скуб ся з чу жим їжа ком. 
То бу  ла чу до ва на го да, щоб од ним із них 
кро ке ту ва ти дру го го, але Алі син мо ло ток, 
тоб то фла мін го, пе рей шов на інший кі нець 
са ду, й Алі са мог ла тіль ки бачи ти, як він 
не о ко вир но сил ку єть ся зле ті ти на де ре во.

По ки во на йо го зло ви ла й при нес ла 
на зад, бій ка вщух ла, і за обо ма їжа ка ми 
вже й слід про хо лов.

— Утім, не ве ли ка втра та, — ви рі ши ла Алі са, — од на ко во всі 
во ріт ця по роз бі га ли ся.

Міц но за тис нув ши фла мін го під пах вою, щоб той зно ву не втік, 
во на по да ла ся закін чу ва ти роз мо ву зі сво їм дру гом.

По вер нув шись на те міс це, де в по віт рі була йо го го ло ва, Алі са 
з по ди вом поба чи ла, що дов ко ла Ко та зіб рав ся ці лий на товп. Кат, 
Ко роль і Ко ро ле ва жва во про щось спе ре ча ли ся, гала су ю чи нав пе-
ре бій, а реш та всі сто я ли мов чаз ні й, су дя чи з їх ніх об лич, за не по-
коєні.

Усі троє ки ну ли ся до Алі си, щоб во на їх роз су ди ла. Ко жен їй 
щось до во див, та ос кіль ки го во ри ли всі нав пе ре бій, то зро зу мі ти 
про що йдеть ся, бу ло ду же важ ко.

Кат до во див, що не мож на від тя ти го ло ву, ко ли її не має від 
чо го від ти на ти: зро ду  ві ку він та ко го не ро бив і не зби ра єть ся на 
ста рос ті пе ре у чу ва ти ся — на яко го ка та пе рев ча ти ка та?!

Ко роль до во див, що всяк, хто має го ло ву, мо же її поз бу ти ся, і го ді 
мо ло ти дур ни ці.

А Ко ро ле ва до во ди ла, що ко ли пи тан ня не ви рі шить ся швид ше, 
ніж уже, то во на ска рає на гор ло всіх до од но го. (Це й по яс нює, 
чо му всі як один бу ли та кі пох му рі й за не по ко є ні).

Алі са не змог ла при ду ма ти ні чо го кра що го, як ска за ти:
— Кіт на ле жить Гер цо ги ні. По радь те ся з нею.
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— Во на за ґра та ми, — ска за ла Ко ро ле ва до Ка та. — Ве ди її 
сю ди!

Кат пом чав стрі лою, а ко тя ча го ло ва по ча ла та ну ти, і ко ли 
на реш ті при ве ли Гер цо ги ню, від го ло ви не зали ши ло ся й слі ду. 
Ко роль із Ка том ще дов го бі га ли, мов на ві же ні, шу ка ю чи го ло ву, 
а реш та гос тей піш ли дог ра ва ти гру.

(Переклад Валентина Корнієнка,  
за редакцією Івана Малковича)

Коментарі

У роз ді лі вось мо му Льюїс Кер ролл у фан тас тич ній фор мі ві доб ра зив 
ва ди сус піль но го жит тя Анг лії «вік то рі ан ської» до би, ко ли ко ро лів ський 
двір та уряд де монс тру ва ли су во ру по лі ти ку. Ко ро ле ва в по віс тіказці 
«Алі са в Кра ї ні Див» зоб ра же на злою, роз дра то ва ною та сва віль ною. 
Во на всім пог ро жує по ка ран ням. Нез ви чай ні умо ви гри в Ко ро ле вин кро-
кет (коли пот ріб но гра ти не мо лот ка ми й м’яча ми, а жи ви ми іс то та ми — 
фла мін го та їжа ка ми, які мог ли ті ка ти, пе ре хо ди ти з міс ця на міс це, як 
і во ріт ця, що ут во рю ва ли во я ки) ві доб ра жа ють, з од но го бо ку, заплу та-
ність по лі тич ної си ту а ції в Анг лії, а з ін шо го — бай ду жість уря ду до 
будь  ко го. Як що звич ний для анг лій ців кро кет був ти хою й спо кій ною 
грою за пра ви ла ми, то в по віс ті  каз ці все від бу ва єть ся нав па ки. «Це не 
гра, а му ка»,  — ка же Алі са. 

Вод но час письменник ут вер джує сво бо ду дум ки й не за леж ність 
особис тос ті від будь  я кої вла ди в об ра зі Алі си, кот ра не по бо я ла ся Коро-
ле ви, а та кож в об ра зі Че шир сько го Ко та, яко му не мож на від тя ти го ло ву 
(бо в каз ці її не бу ло від чо го від ти на ти).

Ре чен ня «Ко то ві й ко роль не указ», яке про мов ляє Алі са, 
утво ре но на під ста ві дав ньої анг лій ської при каз ки «Кіт мо же 
ди ви ти ся на ко ро ля» (англ. «A cat may lo ok at a king»). 

Роботазтекстомрозділувосьмого

1. По яс ніть, чо му са дів ни ки пе ре фар бо ву ють кущ тро янд з бі ло го 
на чер во ний ко лір.

2. Як по во дить ся Ко ро ле ва з че ляд дю, Гер цо ги нею, Алі сою? 
3. Наз віть улюб ле ну фра зу Ко ро ле ви.
4. Чи бо їть ся Алі са Ко ро ле ву? До ве діть це прик ла да ми з тек сту.
5. Хто (або що?) теж не по бо яв ся Ко ро ле ви?
6. Що ста ло при чи ною су пе реч ки Ка та, Ко ро ля та Ко ро леви? Яку 

по зи цію обс то ю вав ко жен із них? Що їм пора ди ла Алі са?

ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛ
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Творчезавдання

1. Роз ка жіть від іме ні Алі си про гру в Ко ро ле вин кро кет. 
2. Що ма ла на ува зі, але не ска за ла Алі са в роз мо ві з Че шир ським 

Ко том? Про дов жте обір ва ну фра зу Алі си. Чо му во на не ска за ла те, 
про що ду ма ла, і чо му Кіт «сти шив» го лос?

— А як то бі по до ба єть ся Ко ро ле ва? — за пи тав Кіт, сти шив ши 
го лос.

— А ні як, — від по ві ла Алі са, — во на так стра шен но… — Тут 
Алі са по мі ти ла, що Ко ро ле ва сто їть у неї за спи ною, нас лу ха ю-
чи, — ...так стра шен но вправ но грає, що не тре ба ні я ко го ро зу му, 
аби вга да ти, хто пе ре мо же.

  Розділ дев’ятий. Розповідь КазнаЩоНе  Черепахи 

  Розділ десятий. Омарова1 кадриль2 

Об раз Каз на  Що  Не  Че ре па хи традиційний в анг лій ців — 
їс ти «че ре па хо вий суп» (англ. «Mock Tur tle So up»). «Ти 
вже бу ла в Каз на  ЩоНе  Че ре па хи?» — за пи та ла Коро ле-

ва Алі су. «Ні, я навіть не знаю, що во но 
та ке», — від по ві ла дів чин ка. «Це те, з чо го 
роб лять че ре па хо вий суп», — по яс ни ла 
Ко ро  ле ва. Хо ча ця стра ва має назву «че ре па-
хо вий суп», але на с прав ді її го ту ють не з 
че ре па хи, а з —  те ля чої голо ви. Пись мен-
ник май стер но ви ко рис тав цю дав ню анг-
лій ську тра ди цію та ство рив об раз каз ко вої 
іс то ти з муш лею че ре па хи та но га ми й го ло-
вою ко рови. 

До ви ра зу «Mock Tur tle» не мож ли во ді -
б ра ти точ ний ук ра їн ський від по від ник, 
але пе рек ла дач В. Кор ні єн ко че рез по єд-
нан ня не су міс них слів ві доб ра зив див ну 
тва ри ну як Каз на  Що  НеЧе ре паха. 

Коментарі

У роз ді лі дев’ятому знову з’яв ля єть ся об раз Гер  цо ги ні, кот ра в усьо му 
шу кає мо раль (як пев ну нор му по ве дін ки й мис лен ня): «Мо раль є в усьо му, 
тре ба тіль ки вмі ти її знай ти». В об ра зі Гер цо ги ні вті ле но пот вор ний мора-

Розділ ІV. СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ

Дж. Тен ні ел. Ілюс тра ція
до повістіказки Льюїса 

Кер ро лла «Алі са в Кра ї ні 
Див». 1866 р.

1 Омар — най біль ший із мор ських ра ків, мо же до ся га ти 80 см.
2 Кад риль — ве се лий та нець, по пу ляр ний в Єв ро пі у XVI I I–  XIX ст.



229

лізм «вік то рі ан ської» до би, ко ли ді тей пос тій но 
чо гось пов ча ли, об ме жу ю чи будь  я кі про я ви 
їхньої віль ної осо бис тос ті.

У ку мед ній роз по ві ді Каз на  Що  Не  Че ре па  хи 
про шко лу, учи те лів і нав чан ня також кри ти ку-
єть ся то го час на сис те ма ос ві ти, у якій бу ло чи ма ло 
пред ме тів, ві дір ва них від ре аль но го жит тя, які 
ді ти прос то не ро зу мі ли: «Да лі йшли чо ти ри дії 
ма ти май чу хи: доби ван ня, від  би ван ня, мно жен ня 
та об ді лен ня». А ще Каз наЩо   Не  Че ре па ха на зи-
ває такі пред ме ти, як ста  ро дав нє й су час не Амо-
рез навс тво, Гас тро но мія, Дри го но мет рія, Хвіс т-
куль ту ра. За мість сло ва уро ки ви ко рис то ву єть ся 
сло во мо ро ки. «Йо го (учи те ля Кра ба. — Прим. 
авт.) мо ро ки за би ва ли памо ро ки», — до дає Гри-
фон1, на зи ва ю чи шкіль не нав чан ня неукою (тоб то 
не на у кою).

1. Який зміст укла де но в наз ви шкіль них пред ме тів, що зга ду ють ся 
в тек сті ори гі на лу: Re e ling and Writ hing, Am bi ti on, Dis trac ti on, 
Ug li fi ca ti on and De ri si on, Mystery, Se a og raphy, Draw ling, Stret-
ching and Fa in ting in Co ils?

2. Наз ви яких пред ме тів із ва шо го шкіль но го жит тя во ни на га ду-
ють? У яких із по да них анг лій ських назв пред ме тів уви раз не но 
ри си ха рак те ру й по ве дін ки лю дей? 

Роботазтекстомрозділівдев’ятьідесять

1. Про чи тай те пов чан ня Гер цо ги ні. Чи всі з них зро зу мі ла Алі са? А ви?
2. Хто та кий Каз на  Що  Не  Че ре па ха? Чо му він так на зи ва єть ся? 

Як виг ля дає?
3. Що роз по ві ли Каз на  Що  Не  Че ре па ха та Гри фон про шкіль ну 

«не у ку» Алі сі?
4. Які шкіль ні пред ме ти наз ва ні в роз ді лі дев’ятому? Що во ни оз на-

ча ють?
5. Що го во рять каз ко ві пер со на жі про вчи те лів?
6. Про які роз ва ги йдеть ся в роз ді лі десятому? Роз ка жіть про них.

Ви ко рис то ву ю чи ілюс тра ції Дж. Тен ні е ла, роз ка жіть про по дії, 
пов’яза ні з ци ми пер со на жа ми. 

ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛ

1 Грифон — фан тас тич на кри ла та іс то та з ту лу бом ле ва й го ло вою ор ла. Має 
гос трі кіг ті, бі лі або зо ло ті кри ла.

Дж. Тен ні ел. Ілюс тра ція 
до повістіказки Льюїса 

Кер ро лла «Алі са 
в Кра ї ні Див». 1866 р.



Творчезавдання

Ви раз но про чи тай те од ну з пі сень роз ді лу десять. Виз нач те в ній 
оз на ки піс ні та каз ки.

  Розділ одинадцятий. Хто вкрав пиріжки 
  Розділ дванадцятий. Свідчить Аліса

Коментарі

У по віс тіказці «Алі са в Кра ї ні Див» є кри ти ка не тіль ки «вік   то-
ріан ської» ос ві ти, мо ра лі, ви хо ван ня, по лі ти ки, а й сис те ми су до чин ства. 
У каз ко вій фор мі за до по мо гою ці ло го ря ду ко міч них при йо мів пись мен-
ник вис мі ює без глуз дість су до во го про це су, що здій сню єть ся не зад ля 
за хис ту прав і сво бод, а в чи ї хось дріб’яз ко вих ін те ре сах. Усе, що від бу ва-
єть ся в су до вій за лі, ви хо дить за ме жі будь  я кої ло гі ки. Тіль ки Алі са, єди-
на се ред при сут ніх, збе рі гає здо ро вий глузд і кри тич ний пог ляд на по дії. На 
відміну від суд дів«пта хот ва рів», Ко ро ля й Ко ро ле ви, Алі са має високі 
моральні якості, відчуття внутрішньої свободи та власну гідність. Тому 
дівчинка рап то во знову ви рос тає вже без до по мо ги будь  я ких ча рів них 
пред ме тів. Ге ро ї ня не під ко ря єть ся ні я ким обмежен ням і дур ним при пи-
сам. Роз по чав шись як ці ка ва лі те ра тур на гра, каз ко вий сю жет пос ту по во 
пе рет во рив ся на мо раль не вип ро бування Алі си, яка за ли ша єть ся са ма 
со бою й збе рі гає лю дя ність і сво бо ду.

Роботазтекстомрозділіводинадцятьідванадцять

1. Ко го й за що су дить суд при сяж них1?
2. Як ви ду ма є те, чи ви пад ко вим є те, що суд дею був Ко роль? Що бу ло 

одяг ну то в ньо го на го ло ві?
3. Чо му Алі са наз ва ла суд дів «при ше леп ку ва ти ми»? По яс ніть зна-

чен ня цьо го сло ва. Як суд ді «під твер ди ли» це виз на чен ня?
4. Роз ка жіть про те, які свід чен ня да вав Ка пе люш ник.
5. По яс ніть зов ніш ні змі ни в об ра зі Алі си під час су ду.
6. Як Алі са пос та ви ла ся до всьо го то го, що по ба чи ла на су до во му 

про це сі?

Творчезавдання

 1. До ве діть, що роз мо ва Алі си з Ко ро ле вою є куль мі на ці єю тво ру.
 2. По рів няй те книж ки Лью ї са Кер ро лла «Алі са в Кра ї ні Див» та ук ра-

їн ської пись мен ни ці Га ли ни Ма лик «Незвичайні пригоди Алі в 
Кра ї ні Не до ла дії». Знай діть по діб ність у фан тас тич них при го дах і 
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1 Суд при сяж них — фор ма здій снен ня дер жав ної вла ди, зок ре ма су до вої, 
безпо се ред ньо гро ма дя на ми, шля хом їх ньої учас ті в здійсненні пра во суд дя.
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ха рак те рах юних ге ро їнь. Які вип ро бу ван ня ви па ли на їх ню до лю в 
уяв ній кра ї ні та які мо раль ні якос ті ви я ви ли дів чат ка в цих випро-
бу ван нях? 

За мо ти ва ми ка зок Льюїса Кер ро лла зня то по над со рок кінофіль мів 
ре жи се ра ми різ них кра їн сві ту — США, Ве ли кої Бри та нії, Ні меч чи-
ни, Ка на ди, Ро сії. Виз нач ною по ді єю у сві ті кі но мис тец тва у 2010 р. 
став фільм ві до мо го аме ри кан сько го ре жи се ра Т. Бер то на. 

• По ди віть ся цей кінофільм і по рів няй те йо го з книж кою. Наз віть 
сю жет ні лі нії тво ру, які Т. Бер тон про дов жив у но вих при го дах 
Алі си. 

Перевіртесебе

1. До ве діть, що «Алі са в Кра ї ні Див» — фан тас тич на по віс тьказ ка. 
Виз нач те її ха рак тер ні оз на ки, до ве діть прик ла да ми з тек сту.

2. Які ва ди «вік то рі ан ської» до би ві доб ра жен і у тво рі? До ве діть 
свою дум ку прик ла да ми.

3. Які анг лій ські тра ди ції від тво рен і в книж ці Льюїса Кер  ролла?
4. Наз віть анг лій ські при каз ки, узяті письменником за ос но ву 

об ра зів пер со на жів твору. 
5. Оха рак те ри зуй те об раз Алі си.
6. На ве діть прик ла ди гри сло ва ми й смис ла ми у тво рі.
7. Що, на ва шу дум ку, при ваб лює в цій книж ці різ ні по ко лін ня дітей?
8. Придумайте сюжет про пригоди Аліси в наші дні.
9. Намалюйте ваших улюблених героїв твору (2–3). Перекажіть 

один з епізодів, у якому вони беруть участь.

ЛЬЮЇС КЕРРОЛЛ

Кадр із кінофільму «Алі са в Кра ї ні Див». Режисер Т. Бертон. 2010 р.
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МАРИНАЦВЄТАЄВА

1892–1941

Душа летить в дитинство, як у вирій,
боїйнасвітітеплотількитам.

ЛінаКостенко

Сторінкижиттятатворчості

ВіршіМариниЦвєтаєвоїлюблятьзасилунатх
нення,щирістьдушійкрасупоетичногослова.

Творчість цієї поетеси адресована переважно
дорослимчитачам.Однакдлятих,хтотільки
піднімаєтьсясходинкамивеликоїлітератури,
неоціненнимбудедитячесприйняттяМ.Цвє
таєвою мистецтва, її власний досвід входжен

няусвітхудожньоїлітератури.
МаринаЦвєтаєванародилася26вересня1892р.

вм.Москві(Росія).Їїбатько,професорМосков
ськогоуніверситетуІванВолодимировичЦвєтаєв,бувзасновником
і першим директором Музею мистецтв (рос. Музей изящных
искусств),ниніДержавниймузейобразотворчогомистецтваімені
О.С.Пушкіна.Мати,МаріяОлександрівнаМейн,булаталанови
тоюпіаністкою,захоплюваласяпоезією,писалавірші.«Унашо
мудомімузикалиласязвідусіль»,—згадувалаМ.Цвєтаєвапро
рокисвогодитинства.МаріяОлександрівнахотіла,щобумайбут
ньому дочка теж стала піаністкою. Молодша сестра Цвєтаєвої,
Анастасія, не мала музичних здібностей, тому всі надії батьки
покладалисаменаМарину.

УдоміЦвєтаєвих,кріммузики,дужелюбилихудожнюлітера
туру.Матичиталадітямказкийвіршінімецькоютафранцузькою
мовами (якими володіла досконало), вона прищепила їм любов
домистецтваслова,тонкевідчуттямовиоригіналівіперекладів.
М. Цвєтаєва говорила, що книжки, які вона читала в дитинстві,
сталиїїсупутникаминавсежиття,вонаповерталасядонихнеод
норазово,осмислювалаїхпоновомувзріліроки.

БудинокЦвєтаєвих,щознаходивсявцентріМоскви,частовідві
дувалидрузібатьків—учені,музиканти,письменники,художники.
І.Цвєтаєвуважав,щотількимистецтвоможезмінитилюдей,зро
битиїхдобрішими,світлішимисерцем.ДонькиМаринайАнастасія
(усім’їїхзвалиМусятаАся)зросталиватмосферіслужіннякрасі.

РозділІV.СИЛАТВОРЧОЇУЯВИ



233

Кож на з них у по даль шо му теж бу де 
всім сер цем від да на мис тец тву: Ма ри на 
ста не ви дат ною по е те сою, Анас та сія — 
пись мен ни цею та пе рек ла да чкою. Ра но 
втра тив ши ма тір, дів ча та не від сту-
пи ли від сво го мис тець ко го пок ли кан-
ня, від тих іде а   лів, які при ще пи ли їм 
бать ки.

1910 р., ще на віть не за кін чив ши 
гім на зію, Ма ри на по тай ки від рід них 
го тує до ви  дан ня свою пер шу по е тич ну 
збір ку «Вечірнійальбом». Чи та чі, які 
оз на йо ми ли ся з ці єю книж кою, од ра зу 
зро зу мі ли, що в Ро сії з’я ви ла ся но ва 
зір ка по е зії.

У най важ чі ро ки жит тя М. Цвє та є ва зна хо ди ла ду шев ну роз ра-
ду у твор    чос ті. Си лою уя ви во на ли ну ла у світ сво го ди тинс тва, світ 
мис те  ц тва, лю бо ві й лю дя нос ті, де зав жди по чу ва ла ся віль ною та 
щас ли вою.

КНИЖКИ В ОБКЛАДИНКАХ ЧЕРВОНИХ

Іс то рія ство рен ня

Вірш «Книжки в обкладинках червоних» на пи са ний приб лиз но 
в пе рі од 1908–1910 рр. У той час М. Цвє та є ва по ча ла го ту ва ти до 
дру ку свою пер шу книж ку — «Ве чір ній аль бом». Твір увій шов до 
роз ді лу «Ди тинс тво». Мо ло да ав тор ка від чу ва ла, що її ди тин ство 
від хо дить у ми ну ле, по пе ре ду на неї че ка ло ве ли ке до рос ле жит тя. 
У по даль шу путь во на взя ла із со бою не за бут ні вра жен ня та спо га ди 
про тво ри мис тец тва (му зи ки й лі те ра ту ри), які по лю би ла з ди -
тинс тва.

З дитячих раювань моїх
Розраду несете мені ви,
Червоні палітурки книг,
Мої ви друзі незрадливі.

Урок ледь вивчу — й навтьоки
До вас: усе, здавалось, мало.
— Вже пізно! — Мамо, три рядки!..
На щастя, мама забувала.

МАРИНА  ЦВЄТАЄВА

 Ма ри на Цвє та є ва. 1911 р.
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Від люстри вогники тремкі.
Як з книжкою чудово вдома!
Під Ґріґа, Шумана, Кюї
Я проживала долю Тома.

Смеркає. Крізь духмяність лип
Щасливий з Беккі Том. Знічев’я.
Джоіндіанець смолоскип
Узяв і никає в печері.

От цвинтар. Віщий крик сови.
 (Вжахнусь!) Не винний у крадіжці,
Гек, що не втримавсь у вдови,
Як Діоген1, що жив у діжці.

Світліш од сонця тронний зал,
Над хлопчаком струнким — корона.
Жебрак, що раптом проказав:
— Даруйте, спадкоємець трону — це я.

В пітьмі — він і двійник.
Британію стрясають смути.
— О, чом би між червоних книг
Під лампою знов не заснути?

Легенди золотих часів.
Відвага — з чистою красою!
О, золотих імен засів:
Принц і жебрак, Гек Фінн, Том Сойєр!

                         (Переклад Валерії Богуславської)

        Книги в красном переплёте

Из рая дет ско го жи тья
Вы мне при вет про щаль ный шлё те,
Не из ме нив шие дру зья
В по тёр том, крас ном пе реп лё те.

Чуть лёг кий вы у чен урок,
Бе гу тот час же к вам, бы ва ло,
— Уж поз дно! — Ма ма, де сять строк!.. —
Но, к счас тью, ма ма за бы ва ла.

Розділ ІV. СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ

Ма ри на Цвє та є ва.
1910 р.

Сестри Цвє та є ві. 
1905 р.

1 Ді о ген — дав ньог рець кий фі ло соф, який, за ле ген дою, жив у діж ці.
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Дро жат на люс трах огонь ки...
Как хо ро шо за кни гой до ма!
Под Гри га, Шу ма на, Кюи
Я уз на ва ла судь бы То ма.

Тем не ет, в воз ду хе све жо...
Том в счас тье с Бэк ки по лон ве ры.
Вот с фа ке лом Ин де ец Джо
Блуж да ет в сум ра ке пе ще ры...

Клад би ще... Ве щий крик со вы...
(Мне страш но!) Вот ле тит чрез коч ки
При ё мыш чо пор ной вдо вы,
Как Ди о ген, жи ву щий в боч ке.

Свет лее сол нца трон ный зал,
Над строй ным маль чи ком  — ко ро на...
Вдруг  — ни щий! Бо же! Он ска зал:
«Поз воль те, я нас лед ник тро на!»

Ушёл во тьму, кто в ней воз ник.
Бри та нии пе чаль ны судь бы...
— О, по че му средь крас ных книг
Опять за лам пой не ус нуть бы?

МАРИНА  ЦВЄТАЄВА

С. Дж. Гай. Цікава книжка. 1880і роки
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О зо ло тые вре ме на,
Где взор сме лей и сер дце чи ще!
О зо ло тые име на:
Гекк Финн, Том Со йер, Принц и Ни щий!

У вір ші М. Цвє та є вої зга ду ють ся іме на видатних ком по зи то рів 
XIX ст. — Ед вар да Ґрі ґа (Нор ве гія), Робер та Шу ма на (Ні меч чи на), 
Цеза ря Кюї (Ро сія). Ком по зи то рів об’єд нує те, що в їх ніх тво рах 
бу ли вті лені на род ні об ра зи, каз ко ві сю же ти, при ро да рід но го краю. 
Їх ня му зи ка спов не на світ ла й ра дос ті, у ній не має три во ги й на п ру-
жен ня. Марині Цвє та є вій дуже подо ба лася мелодія Е. Ґріґа «Ран-
ковий настрій». Ви можете її про слухати за допо мо  гою Інтернету. 
Висловте враження від музики.

Роботазтекстом

1. З яки ми по чут тя ми ге ро ї ня вір ша зга дує про своє ди тинс тво?
2. У яких ко льо рах ав тор ка зма льо вує ми ну лі ро ки? Що, на ва шу 

дум ку, мо жуть оз на ча ти ці ко льо ри?
3. Яки ми вам ви да ли ся сто сун ки ма те рі й донь ки, до маш ня ат мо-

сфе ра у вір ші?
4. Наз віть лі те ра тур ні тво ри, їхніх ав то рів і пер со на жів, що зга ду-

ють ся у вір ші М. Цвє та є вої.
5. Наз віть іме на та пріз ви ща ком по зи то рів, що зга ду ють ся у тво рі. 

Чо му са ме во ни, на ва шу дум ку, бу ли близь ки ми сер цю ге ро ї ні 
вір ша?

6. Які епі зо ди з книж ки «При го ди То ма Со йє ра» ви впіз на ли у вір-
ші М. Цвє та є вої?

7. Виз нач те в тек сті сло ва, ре чен ня, за со би пун кту а ції, які вка зу ють 
на силь ні емо ції та пе ре жи ван ня ге ро ї ні.

Знай діть в ук ра їн сько му пе рек ла ді епі те ти та ме та фо ри. По рів няй те 
їх із тек стом ори гі на лу. 

Дляобговорення

1. Чо му ав тор ка наз ва ла книж ки дру зя ми ге ро ї ні вір ша? 
2. Чи має зна чен ня ко лір па лі тур ки у творі М. Цвєтаєвої (са ме чер во-

на, а не чор на, не зе ле на чи ін шо го ко льо ру)? 

Красаслова

У вір шах, як і в про зо вих тво рах, є свої ге рої й ге ро ї ні. Як пра ви ло, во ни 
не ма ють імен. Ав тор вір шів ве де ду шев ну роз мо ву з чи та чем, ви ко рис то ву ю чи 
сло во «Я», але це не оз на чає, що він (або во на) пи ше тіль ки про се бе. У по е тич-

Розділ ІV. СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ
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но му тво рі роз кри ва ють ся по чут тя, нас трої, дум ки, які близь кі й ін шим 
лю дям. Хо ча ав тор і ви ко рис то вує «Я», але має на ува зі не тіль ки се бе осо-
бис то, а й те, що мо же бу ти важ ли вим як для йо го ча су, так і для ба га тьох 
по ко лінь, у то му чис лі для вас.

 У вір ші М. Цвє та є вої «Книжки в обкладинках червоних» ге ро ї ня тро хи 
схо жа на са му пись мен ни цю. Во на щи ра, від вер та, лю бить му зи ку й 
ху дож ню лі те ра ту ру, а ще — су мує за сво єю ма тір’ю, рід ним до мом, де їй 
бу ло теп ло й за тиш но. Од нак ге ро ї ня твору є вті лен ням не тіль ки осо би 
са мої ав тор ки, а й рис ба га тьох лю дей, які люб лять чи та ти, слу ха ти му зи-
ку, фан та зу ва ти, мрі я ти. 

У поезіях теж є сю жет, але він від різ ня єть ся від сю же ту про зо вих тво рів. 
У вір шах зоб ра жено по дії не стіль ки зов ніш ньо го, скіль ки внут ріш ньо го 
жит тя — плин нас тро їв, по чут тів, ду мок, об ра зів. Юна геро ї ня ра зом з улюб- 
 ле ни ми пер со на жа ми пе ре жи ває їх ні вип ро бу ван ня й по чут тя. Хви лю ван ня 
юної ге ро ї ні пе ре да ють не за вер ше ні ре чен ня, окли ки, за пи тан ня, встав ні 
конс трук ції, поз на че ні дуж ка ми. 

Най більш нап ру же ним мо мен том вір ша (сво є рід ною пси хо ло гіч ною 
куль мі на ці єю) є запи тан ня, яке зали ша єть ся без від по ві ді: «О, чом би між 
червоних книг / Під лампою знов не заснути?» (Рос. «О, по че му средь крас-
ных книг / Опять за лам пой не ус нуть бы?»). У цих ряд ках зву чить ці ла 
га ма по чут тів — і лю бов до чи тан ня, і ту га за ди тинс твом і рід ною до мів-
кою, і гли бо ка пе чаль від не мож ли вос ті по вер нен ня в ми ну ле. 

Проте ге ро ї ня вір ша на зав жди збе рі гає у сво їй ду ші «зо ло ті» спо га ди 
й іме на улюб ле них лі те ра тур них персонажів — То ма Со йє ра, Ге ка Фін на, 
прин ца й зли да ря. У фі на лі (розв’яз ці або кін ців ці) вір ша не  ви пад ко во 
наз ва ні пер со на жі Мар ка Тве на, пись мен ни ка, який нав чив ді тей смі я ти-
ся, раді ти жит тю, бу ти со бою. Це свід чить про те, що віч ні цін нос ті лі те-
ра ту ри ге ро ї ня вір ша бе ре в по даль ше жит тя. 

Перевіртесебе

1. Які фак ти бі ог ра фії  ві доб ра жен о у вір ші М. Цвє та є вої «Кни жки в 
обкладинках червоних»?

2. Виз нач те те ми вір ша М. Цвє та є вої.
3. Оха рак те ри зуй те об раз ге ро ї ні тво ру, світ її за хоп лень та упо до-

бань.
4. Які пер со на жі ви я ви ли ся най більш близь ки ми для ге ро ї ні вірша? 

Чо му?
5. По яс ніть, чо му для зма лю ван ня сві ту ди тинс тва поетеса обрала 

са ме цих пись мен ни ків і ком по зи то рів.
6. Які письменники й композитори важливі особисто для вас? По- 

ясніть.

МАРИНА  ЦВЄТАЄВА
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КОМ ПЕ ТЕН ТНОС ТІ — СХО ДИН КИ  ДО  СУ ЧАС НО ГО СВІ ТУ

СИ ЛА ТВОР ЧОЇ УЯ ВИ

Пред мет ні ком пе тен тнос ті

Знан ня

Ви бе ріть пра виль ну від по відь. 

1. Справ жнє ім’я пись мен ни ка Лью ї са Кер рол ла — 
 А  Се мю ель Лен гхорн Кле менс
 Б  Чарльз Лен гхорн Кле менс
 В  Се мю ель Лат відж Дод жсон
 Г  Чарльз Лут відж Дод жсон

 
2. Го лов ні пер со на жі по віс ті «Алі са в Кра ї ні Див» — 
 А  Алі са, Ко ро ле ва, Гер цо ги ня, ав тор 
 Б  Алі са, Че шир ський Кіт, Ка пе люш ник, Ша ле ний За єць
 В  Алі са, Чор ний Кіт, Ко роль, Ва лет 
 Г  Алі са, Ка пе люш ник, Ми ша, Принц

 
3. Вірш, який роз по ві ла Алі са Гу се ні, — це
 А  «Хо ро ша пе ре пі лонь ка…»
 Б  «Ти ста рий лю бий ді ду»

 В  «Обіз вав ся ле да що»
 Г  «Враз по ба чи ла я…»

 
4. У грі «Га сай Ко ло» ві доб ра же но
 А  ди тя чі роз ва ги
 Б  по лі тич ну си ту а цію

 В  звич ки тва рин
 Г  анг лій ські при каз ки

 
5. Ос нов на те ма вір ша «Книжки в обкладинках червоних» М. Цвє

та є вої — це лю бов до
 А  сес три
 Б  при ро ди 

 В  чи тан ня
 Г  жит тя

Розділ ІV. СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ

6. У вірші М. Цвєтаєвої «Книжки в обкладинках червоних» згаду-
ються персонажі творів

А  О. Пушкіна
Б  Й. В. Ґете
В  Марка Твена
Г  О. Уайльда
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	 Ус	та	но	віть	від	по	від	ність.	

	 1		Гер	цо	гиня

	 2	Ка	пе	люш	ник
	 3		Алі	са
 4Сонь	ко	Гри	зун

9.	 Ус	та	но	віть	від	по	від	ність.	

	 											Пер	со	наж	 	 	 																Роз	діл	книж	ки

	 1		Ми	ша
	 2		Че	шир	ський	Кіт
	 3		Каз	на	Що	Не	Че	ре	па	ха
	 4	Ша	ле	ний	За	єць

Цін	нос	ті

10.	На	пи	шіть	у	зошиті	влас	не	вис	лов	лен	ня	на	те	му	«Чо	му	М.	Цвє
та	є	ва	у	вір	ші	”Книжки	в	обкладинках	червоних“	на	зи	ває	світ	дитинс	тва	й	
іме	на	улюб	ле	них	ге	ро	їв		”легендами	золотих	часів“?»	(7–8	ре	чень).

Ключовікомпетентності

Лю	би	мо	ук	ра	їн	ську		

11.  Ім’я	од	но	го	з	ге	ро	їв	Mock	Tur	tle	В.	Кор	ні	єн	ко	пе	рек	лав	як	Каз
на	Що	Не	Че	ре	па	ха.	По	яс	ніть,	яке	зна	чен	ня	має	це	сло	во.	

Мис	ли	мо	ло	гіч	но		

12.При	га	дай	те	ви	пад	ки	по	ру	шен	ня	ло	гі	ки	у	тво	рі.	

У	сві	ті	куль	ту	ри

13.	По	рів	няй	те	муль	тфіль	м		або	кі	но	філь	м		«Алі	са	в	Кра	ї	ні	Див»	з	лі	те
ра	тур	ним	тво	ром.	Чим	відрізняється		ек	ра	ні	за	ці	я	від	твору?	

Компетентності—сходинкидосучасногосвіту

7.	 Ус	та	но	віть	від	по	від	ність.	

А	 Ко	ро	ле	ва
Б	 Че	шир	ський	Кіт
В	 Гер	цо	ги	ня
Г	 Ка	пе	люш	ник
Д	 Бі	лий	Кро	лик

А	 роз	по	ві	дає	каз	ку	про	трьох	сес	три	чок
Б	 за	га	дує	за	гад	ку	про	кру	ка
В	 гойдає	не	мов	ля	по	ро	ся
Г	 ви	пи	ває	рі	ди	ну	й	ви	рос	тає
Д	 пе	рет	во	рю	єть	ся	на	ко	ло	ду	карт

А	 «Бо	же	віль	не		ча	ю	ван	ня»
Б	 «Га	сай	Ко	ло	та	Дов	гий	Хвіст»
В	 «Що	ра	дить	Гу	сінь»
Г	 «Ома	ро	ва	кад	риль»
Д	 «По	ро	ся	та	пе	рець»

Діяльність

								Цитата				 	 	 	 	 Пер	со	наж	 															

1	 Як	що	в	те	бе	всі	до	ма,	
	 то	чо	го	ти	тут?
2 Від	тя	ти	їй	го	ло	ву!	
3	 Мо	раль	є	в	усьо	му,	
	 тре	ба	тіль	ки	вмі	ти	її	знай	ти.	
4	 Час	ду	же	не	лю	бить,	
	 ко	ли	йо	го	вби	ва	ють.	

8.

						Персонаж				 	 	 	 	 Подія	 															
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У КО ЛІ ДОБ РИХ ГЕ РО ЇВ

и хо че те ви діз на ти ся про те, що чи та ють в ін ших кра ї нах 
ва ші од но літ ки, як во ни жи вуть, про що ду ма ють? Чи 
хо  че те ви оби ра ти тво ри, які вам біль ше до ду ші? То ді 
цей роз діл — сюр приз для вас, до ро гі п’ятик лас ни ки! 

У цьо му роз ді лі ви ді знаєтеся про су час них ав то рів, які по пу ляр-
ні в Ук ра ї ні й за кор до ном. У вас є пра во ви бо ру ці ка вої книж ки! 
Тож ви ру шай мо у віль ний по літ у прос то рі су час ної лі те ра ту ри!

Що та ке кла сич на та су час на лі те ра ту ра

Ми жи ве мо у сві ті кни жок. Од нак усі во ни різ ні, і в них тре ба 
вмі ти роз би ра ти ся й орі єн ту ва ти ся. У ху дож ній лі те ра ту рі є тво -
ри, пе ре ві ре ні ро ка ми, на віть сто літ тя ми. Во ни виз на ні в різ них 
кра ї  нах, на них ви рос ло не од не по ко лін ня. Ці тво ри ста ли над-
бан  ня ми не ли ше на ці о наль ної, а і сві то вої лі те ра ту ри, бо в них 
по ру шені пи тан ня, ак ту аль ні за будь  я ких ча сів, а об ра зи ма ють 
за галь но люд ський зміст. Про та кі тво ри ка жуть кла сич ні, або 
кла  си ка, а їхніх ав то рів на зи ва ють кла си ка ми. Кла сич ни ми вва-
 жа ють тво ри Г. Ґе те й Г. Гей не, Дж. Кіт са та М. Цвє та є вої, Мар ка 
Тве на й Е. Пор тер, Льюїса Кер ро лла та О. Пуш кі на, Г. К. Ан дер-
се на й О. Уай льда, Е. Се то на  Том псо на та Дж. Р. Кіп лін га й ба  га-
тьох ін ших мит ців.

Для то го щоб якийсь ху дож ній твір став кла сич ним, має про-
йти знач ний про мі жок ча су. Тіль ки пе ре вір ка ча сом мо же до вес-
ти, що той чи той твір став виз на ним у сві ті, не втра тив сво єї зна-
чу щос ті, є близь ким для лю дей різ них кра їн і на ці о наль нос тей. 
Кла сич ні тво ри визна ча ють ся не ли ше важ ли віс тю тем і проб-
лем, а й ви со кою ху дож ньою вар тіс тю, то му їх ува жа ють зраз ко-
ви ми.

 Розділ V. СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Розділ
V

CУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Ч
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Роз ви ток ху дож ньої лі те ра ту-
ри ні ко ли не при пи ня єть ся. Лі те-
ра  тур ні тво ри, що з’яв ля ють ся в 
наш час (тоб то в ос тан ні деся ти-
літ тя й по сьо год ні), на зи  ва ють 
сучас ни ми. Се ред них трап ля ють-
ся такі, що під  по ряд ко ва ні мо ді 
або суто ко мер цій ним ін те ре сам. 
Їх швид ко про чи ту ють і так са мо 
швид ко за бу ва ють. Однак се ред 
су час них є чи ма ло справ ді хо ро-
ших і ви со ко ху дож ніх тво  рів, які 
ще не ста ли кла си кою, але вже 
при вер ну ли ува гу ши ро ко го ко ла чи та чів у різ них кра ї нах, на бу-
ли по пу ляр нос ті, от ри ма ли виз на ні між на родні лі те ра тур ні пре мії. 

Су час ні тво ри спов не ні проб лем, які нині хви лю ють людс тво. 
Ці тво ри прок ла да ють но ві шля хи в ца ри ні ху дож нос ті й для кла-
сич ної лі те ра ту ри. Який із су час них тво рів ста не кла сич ним, по -
ка же час. Про те вже сьо год ні ціка во від кри  ва ти для себе те, що із 
за хоп лен ням чи та ють люди в ін ших кра ї нах. Серед су час них ди тя-
чих пись мен ни ків за слуго ву ють на ува гу та кі ав то ри, як Ро альд 
Дал, Па уль Ма ар, Туве Ян сон, Дже ре мі Стронґ, Ян Улоф Ек гольм, 
Аст рід Ан на Емілія Лінд ґрен, Мі ха ель Анд ре ас Гель мут Ен де, 
Кріс ті не Нест лін ґер. 

За су час ни ми тво ра ми вар то пос тій но сте жи ти, оці ню ва ти, об -
го во рю ва ти їх. Во ни до по ма га ють нам увій ти в сьо го ден ня, ос мис-
ли ти се бе та своє міс це у сві ті, до сяг ти по ро зу мін ня з на шими 
су час ни ка ми.

Цікавознати

Фран цузь кий учи тель Да ні ель Пен нак, який на пи сав чи ма ло 
ці ка вих кни жок для ді тей, ува жає, що в ма лень ких чи та чів (як 
і в кож ної до рос лої лю ди ни) ма ють бу ти не тіль ки обов’яз ки, а й 
пра ва:

  • пра во пе рес ка ку ва ти (зі сто рін ки на сто рін ку, упе ред і на зад, 
ру ха ти ся книж кою в будь  я ко му нап рям ку);

  • пра во пе ре чи ту ва ти (те, що спо до ба ло ся) і недо чи ту ва ти 
(те, що не спо до ба ло ся);

У КОЛІ ДОБРИХ  ГЕРОЇВ

П. Маар серед читачів
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  • пра во по вер та ти ся й не по вер та ти ся до книж ки (з ча сом);
  • пра во чи та ти із за хоп лен ням (що зав год но й де зав год но);
  • пра во чи та ти вго лос і мов чки;
  • пра во від кри ти книж ку й чи та ти її в будь  я ко му міс ці;
  • пра во го во ри ти й мов ча ти про про чи та не;
  • пра во на влас ну дум ку про книж ку;
  • пра во на сво бо ду ви бо ру книж ки.

Творчезавдання

   Як ви зро зу мі ли права читачів за Д. Пен наком? З яки ми з них ви 
по го джу є теся? Які влас ні пра ва й пра ви ла чи тан ня ви мо же те 
сфор му лю ва ти?

Персонаж— будь  я ка ді йо ва осо ба лі те ра тур но го тво ру. Персо -
на жа ми мо жуть бу ти лю ди, тва ри ни, олюд не ні об ра зи ре чей, явища 
при ро ди то що. За сво їм приз на чен ням у сю же ті пер со на жі б увають 
го лов ні (які впли ва ють на роз ви ток сю же ту, ві діг ра ють про від ну 
роль у роз вит ку по дій) і дру го ряд ні (які не впли ва ють на роз ви ток 
по дій, але не об хід ні для ро зу мін ня го лов них пер со на жів, се ре до ви-
ща то що).

Герой — го лов ний пер со наж, який ві діг рає ак тив ну роль у роз-
вит ку сю же ту, на ді ле ний яск ра вим ха рак те ром, ви раз ни ми ін ди-
ві ду аль ни ми ри са ми, зма льо ва ний ба га тог ран но в йо го вчин ках, 
зв’яз ках із се ре до ви щем, з ін ши ми пер со на жа ми. Ге ро їв у тво рі 
мо же бу ти не один, а де кіль ка. По нят тя «ге рой» і «пер со наж» 
інко ли мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся як си но ні ми, але пов ної то тож-
нос ті між ни ми не має (по нят тя «пер со наж» шир ше за по нят тя 
«герой»).

За со би ство рен ня об ра зу ге роя:

  • пор трет;
  • учин ки;
  • зоб ра жен ня йо го пе ре жи вань, ду мок, праг нень, рис ха рак-

те ру;
  • мо ва ге роя;
  • сто сун ки ге роя з ін ши ми пер со на жа ми;
  • різ ні оцін ки ге роя (ав то ром, ін ши ми пер со на жа ми);
  • опис се ре до ви ща та  зв’яз ків із ним ге роя та ін.      

 Розділ V. СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА
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ТУ ВЕ ЯН СОН

 1914–2001

Світ мо їх му мі тро лів — це 
світ, за яким у гли би ні ду ші 
ту жить ко жен із нас…

Ту ве Ян сон

                         Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Фін ська пись мен ни ця Ту ве Ян сон ство ри ла 
чу до ві каз ко ві об ра зи му мі тро лів, які ось уже 
де кіль ка де ся ти літь по до ба ють ся ді тям різ них 
кра їн. Ав тор ка пи са ла про них шведсь кою 
мо вою, адже у Фін лян дії, звід ки ро дом мис тки-
ня, ви ко рис то ву ють ся дві дер жав ні мо ви — фін-
ська та шведсь ка. Вона бу ла ба га тог ран ною осо-
бис тіс тю, ві до ма не тіль ки як май стер ху дож ньо го 
сло ва, але і як скуль п тор, ілюс тра тор, на у ко вець.

Ту ве Ма рі ка Ян сон на ро ди ла ся 9 сер пня 1914 р. 
в м. Гель сін кі (Фін лян дія). Бать ко, Вік тор Ян сон, був скуль п то ром, 
на вчив сво єї спра ви й ма лень ку Ту ве. Ма ти, Сіг не Гам мар т сен, 
бу ла по пу ляр ним ди зай не ром гра фі ком, учи ла ді тей ма лю ва ти. 
Бать ки при ді ля ли ба га то ува ги ви хо ван ню ді тей. У друж ній та 
твор чій ро ди ні Ян со нів спо ві ду ва ли іде а ли сво бо ди, від по ві даль-
нос ті, лю бо ві й вір нос ті од не од но му. Доб рі сто сун ки в сім’ї да ли 
пош товх для ство рен ня Туве в по даль шо му об ра зу ро ди ни му мі-
тро лів та їх ніх дру зів. 

Сіг не Гам мар тсен сво го ча су бу ла од ні єю з лі де рів ска ут сько го 
ру ху се ред дів ча ток, во на за хоп лю ва ла ся греб лею, вер хо вою їз дою, 
стріль бою, лиж ним спор том. То му не див но, що кож но го лі та 
бать ки ви во зи ли ді тей на від по чи нок на один з ост ро вів у Фін-
ській за то ці, де Ту ве ра зом із бра та ми про во ди ла все лі то. Там 
во ни пла ва ли, зай ма ли ся греб лею, ри ба ли ли, вив ча ли світ ди кої 
при ро ди, ман дру ю чи ост ро ва ми за то ки. Та кий спо сіб життя 
ду же по до бав ся Ту ве. Став ши до рос лою, во на збу ду ва ла на ост ро-
ві Клув ха ру (во на на зи ва ла йо го Ха ру) не ве лич кий бу ди но чок, 
про  тя гом тридцяти ро ків пос піль їз ди ла ту ди, щоб зай ма ти ся 
твор  чіс тю під шум хвиль і ше лест тро ян до вих ку щів, що рос ли 
бі ля бу дин ку.

ТУВЕ  ЯНСОН
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Ще в ди тинс тві, ко ли сім’я від по чи ва ла бі ля Фін ської за то ки, 
у Т. Ян сон ви ник ла ідея на ма лю ва ти ве се лу ка ри ка ту ру на сво го 
бра ти ка Лар са у виг ля ді нез граб но го бе ге мо ти ка. Цей образ че рез 
ба га то ро ків ста не ос нов ним каз ко вим пер со на жем пись мен ни ці. 
Ді ти в сі мейс тві Ян со нів бу ли ду же друж ни ми, во ни завжди до по-
ма га ли од не од но му. Сто сун ки між сес трою й бра та ми та кож зго-
дом було ві доб ра жен о в роз по ві дях про му мі тро лів. 

1930 р. Т. Ян сон пе ре ї ха ла з Гель сін кі до Сток голь ма (столи ця 
Шве ції), де нав ча ла ся в Ко лед жі мис тецтв, ре мес ла та ди зай ну. Там 
во на сер йоз но зай ма ла ся ма лю ван ням, вив ча ла ху дож нє офор м-
лен ня кни жок, ке ра мі ку. Жи ву чи в до мі сво го дядь ка Ейна ра, 
дівчина не рід ко за ла зи ла до ко мір чи ни, шука ю чи щось по по їс ти. 
Дядь ко жар то ма ля кав її зли ми тро лями, які не мов би жи вуть у 
ко мір ці й охо ро ня ють хар чі. Од нак злих пер со на жів скан ди нав-
сько го фоль кло ру (які в ле ген дах шко дять лю дям) пись мен ни ця 

пе рет во ри ла на добрих каз ко  вих ге ро їв. Во на 
по се ли ла їх у сві ті, подібно му до ре аль ного, на ді-
ли ла най кра щи ми люд ськи ми ри са ми — доб ро-
тою, лю бов’ю, здат   ніс тю дру жи ти й під три му-
ва ти од не од но го.

Пер ша книж ка письменниці про му мі тролів 
по ба чи ла світ 1945 р. Це бу ла по вість «Маленькі
троліівеликийпаводок», яка від ра зу спо до-
ба ла ся чи та чам у різ них кра ї нах. З то го ча су 
Т. Янсон ство ри ла ще п’ят над цять кни жок про 
му мі тро лів, які ілюс тру ва ли вона та її бра ти. 

За свої каз ко ві тво ри письменниця от ри ма ла 
нагороди різ них кра їн: 1953 р. — пре мію 

 Розділ V. СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Т. Ян сон біля свого будинку
на острові Клувхару

Мумітроль
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Ніль са Холь гер со на, 1966 р. — ме  даль Г. К. Ан дер се на, 1972 р. — 
пре мію Швед ської ака де мії мис тецтв, 1976 р. — зо ло ту пре зидент-
ську ме даль Фін лян дії, 1993 р. — пре мію іме ні Сель ми Ла гер-
леф, 1996 р. — Лі те ра тур ну пре мію аме ри ка но скан ди нав сько го 
куль  тур но го фон ду.

Про тя гом жит тя пись мен ни ця ви га ду ва ла іс то рії про му мі тро-
лів для то го, щоб су час ний світ став тро хи доб рі шим і лю дя ні-
шим. 

З 2002 р. у Фін лян дії зас но ва но Лі те ра тур ну пре мію іме ні Ту ве 
Ян сон, котру що ро ку вру ча ють пись мен ни кам, які пи шуть для 
ді тей. Книж ки по пу ляр ної фін ської ав тор ки пе рек ла де но 40 мо ва-
ми сві ту, у то му чис лі й ук ра їн ською — їх пе рек ла ла на по чат ку 
2000х ро ків На та ля Іва ни чук. 

Цікавознати

У м. На ан та лі (Фін лян дія) збу до ва но 
один із най кра щих ди тя чих пар ків — 
До ли на му мі тро лів, де ша ну валь ни ки 
твор чос ті Т. Ян сон мо жуть по ба чи ти бу -
ди но чок каз ко вих пер со на  жів і прой ти 
стеж ка ми їх ніх при год.

У м. Там пе ре в при мі щен ні ди тя чої 
біб лі о те ки зна хо дить ся Му зей му мі тро -
лів. У ньо му зіб ра но по над 2000 ілю  с т ра-
цій до кни жок Т. Ян сон, а та кож ма- 
люн ки мис тки ні до ін ших тво рів.

ТУВЕ  ЯНСОН

  Т. Ян сон із му мі тро ля ми

Мумібудинок у Музеї 
мумітролів. 

м. Тампере (Фінляндія)
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За книж ка ми Т. Ян сон у різ них кра ї нах (Ро сія, Фін лян дія, Авс т-
рія, Япо нія, Поль ща та ін.) ство ре но де сят ки муль тип лі ка цій них 
філь мів про мумі-тролів, які ви мо же те по ди ви ти ся за допомогою 
Інтернету. По рів няй те їх із ти ми тво ра ми, які ви про чи та ли. 

КОМЕТА ПРИЛІТАЄ

Повістьказка

(Уривки)  

 (…) Долина, у якій вони мешкали, була дуже гарною. Її населя-
ли щасливі маленькі істоти та великі зелені дерева. Левадами 
протікала річка, робила закрут навколо блакитного будиночка 
мумі-тролів і бігла собі далі, в інші долини, де також мешкали 
маленькі істоти, дивуючись, звідкіля це вона береться.

«Дивна річ — дороги та річки, — міркував собі Чмих, — дивиш-
ся їм услід — і відразу страшенно кортить опинитися деінде, піти 
за ними, аби побачити, де вони закінчуються…»

Мумі-троль саме прилаштовував гойдалку, коли Чмих повер-
нувся додому.

 (…) У п’ятницю сьомого серпня панувало цілковите безгоміння 
та жахлива спека. Ніхто не знав, котра година, лише інстинктив-
но відчували — уже не ранок.

Комета виросла до велетенських розмірів, і ні в кого не виника-
ло сумніву, що вона прямує в Долину мумі-тролів. Вогненні язики 
в її короні побіліли й засліплювали неймовірно яскравим сяйвом.

Мумі-троль першим зліз із дерева, обережно озирнувся на всі 
боки й принюхався.

— Тут зелено! — вигукнув він радісно. — Тут ростуть квіти та 
трави! Ліс ніхто не з’їв, вигляд у нього такий, як і повинен бути! 
А ще мені здається, до дому зовсім близько! (…)

Ліс порідів. Запах пиріжків став відчутніший. І враз перед ним 
з’явилася Долина мумі-тролів з блакитним будиночком, звичним 
і затишним, як і того дня, коли вони подалися в мандрівку. А вдома 
мама спокійно пекла кардамонові пряники.

— Ми вдома! Ми вдома! — галасував Мумі-троль. — Я знав, що 
все щасливо завершиться! Подивіться-но!

— Он місток, про який ти розповідав, — мовила Хропся. — А ось 
там, напевно, дерево, по якому можна лазити. Чудова хатинка й 
чудовий ґанок!

Чмих глянув на сходи ґанку. Кошеняти там не було, воно його 
не чекало…

 Розділ V. СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА
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На кухні мама Мумі-троля прикрашала збитими вершками 
високий багатоярусний торт. Навколо торта гарними шоколадними 
карлючками було написано: «Моєму любому Мумі-тролеві», а вгорі 
красувалася цукрова зірка.

Мама Мумі-троля щось собі тихенько насвистувала й час від 
часу позирала у вікно.

Мумі-тато стурбовано ходив з кімнати в кімнату, потерпаючи 
від нетерплячки.

— Чому їх так довго немає? Уже майже пів на другу…
— Скоро надійдуть, — угамовувала його мама. — Не хвилюй-

ся! (…)
— Як там комета? — поцікавилася мама.
— Летить щодуху! — похмуро буркнув Ондатр. — Знайшли ви 

час торти випікати!.. (…) Здається, синок пані господині біжить 
через міст… У дуже строкатій компанії…

— Мумі-троль?! — скрикнула мама й випустила з лап тортову 
лопатку просто в смітник. — І ви тільки зараз кажете про це!

Мама чимдуж вискочила надвір, тато — услід.
— Он наш синочок! А ото Чмих!..
А за ними — купа незнайомих мамі й татові істот.
— Як я за тобою скучила! — цокотіла мама Мумі-троля. — 

Ходи, я тебе обійму! Які ж бо ви змарнілі та брудні! Я так тішуся… 
Невже все це насправді!

— Мамусю! Татусю! — захоплено розповідав Мумі-троль. — 
Я бився з отруйним кущем і переміг! Чах-чах — гілляки на всі боки, 
залишився сам пеньок!

— Який ти хоробрий! — похвалила мама. — А це хто?
— Хропся, власне її я врятував від отруйного чортополоху! Ось 

Хропусь і мій найліпший друг Нюхмумрик. А це — Гемуль, який 
колекціонує поштові марки.

Усі обмінялися потиском лапок. (…)

ТУВЕ  ЯНСОН

Т. Ян сон. Ілюстрація 
до повістіказки 

«Ко ме та при лі тає»
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Чмих повернувся на ґанок, де все товариство саме снідало й роз-
мовляло про комету.

— Ондатр каже, що сьогодні ввечері вона впаде простісінько на 
наш городець, — сказала мама Мумі-троля. — І це саме тоді, коли 
мені врешті вдалося відчистити овочі від бридкої сизої пилюки… 
Тож я навіть не прополювала грядки… Невже Всесвіт справді чор-
ний! Це ж ти, Чмиху, з’ясував?

— Звичайно, — трохи повеселів Чмих. — Я все з’ясував… Коли 
прилетить комета, ми можемо заховатись у моїй печері!

— Почекай! — закричав Хропусь. — З цього приводу треба 
скликати нараду! Такі рішення не можна приймати зопалу…

— Чому? — здивувалася Хропся. — У нас немає часу на довгі 
балачки. Перебираємося до печери разом з усім скарбом! (…)

 (…) Розпечена палаюча комета впала на Землю. Гасова лампа 
перекинулася на пісок і згасла. Була рівно восьма година сорок 
дві хвилини та чотири секунди…

З-під ковдри, скропленої Сонячною Оливою, пробивалося сліпу-
чо-червоне світло, однак у печері панувала густа темрява. Міцно 
обійнявшись, усі забилися в найдальший закуток печери, наслуха-
ючи, як гримотить метеоритний дощ по ванні на даху печери. 
Ондатр скоцюрбився в балії для прання. Гемуль лежав на животі, 
прикриваючи своїм тілом марки, щоб їх знову не розвіяло вітром.

Скелею теліпало та трясло, комета завивала, немов від страху, 
а може, то Земля нажахано кричала…

Отак непорушно, обійнявшись, вони лежали дуже довго. 
Надворі луною розкочувався гуркіт — то розколювалися скелі й 
розтріскувалася земля. Час тягнувся невимовно довго, кожен 
потерпав у душі наодинці із собою.

Здавалося, минула вічність, а може, і не одна, коли все нарешті 
стихло. Друзі напружено прислухалися, але надворі справді пану-
вала тиша.

— Мамо, — прошепотів Мумі-троль, — уже настав кінець світу?
— Усе минулося, — заспокоїла його мама. — Може, і настав 

усьому кінець, але це вже позаду…
— Кінець кінцю! — каламбурив тато, намагаючись усіх розве-

селити.
(…) Мумі-троль прокинувся й спершу не міг зрозуміти, де він. 

У печері панував присмерк, пахло розхлюпаним гасом. Одразу 
йому все пригадалося, він сів у ліжку. Решта ще спали. Мумі-троль 
навпомацки дістався до входу, обережно відхилив заслону й визир- 
нув надвір. Червінь зникла, небо було зовсім безбарвним, а навко-
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ло — безгоміння. Мумі-троль виліз із печери, сів на скелі, узяв у 
лапки один із метеоритів, якими жбурлялася комета, почав його 
розглядати з усіх боків. Уламок був чорний, з гострими боками й 
дуже важкий. Мумі-троль глянув на неозорий піщаний берег і 
безводне море внизу — усе безбарвне та німотне.

Мумі-троль сподівався побачити жахливу бездонну діру в землі, 
якісь наслідки страшної катастрофи, а зараз навіть не знав, що й 
думати, тож було йому трохи лячно.

— Привіт! — гукнув Нюхмумрик. Він теж виліз із печери й сів 
поруч з Мумі-тролем.

— Привіт, привіт! — відповів Мумі-троль. — Невже саме такий 
вигляд повинна мати Земля після кінця світу? Пустка й нічого 
більше?

— Кінця світу не було, — мовив Нюхмумрик. — Я думаю, що 
комета тільки зачепила нас хвостом, а потім полетіла собі далі в 
простори Всесвіту.

— Хочеш сказати, що все зосталося на своїх місцях? — усе ще 
не вірив Мумі-троль.

Нюхмумрик показав у бік горизонту.
— Бачиш? Море…
Удалині, на самому небокраї щось зблиснуло, і те щось  вору-

шилося, немов живе.
— Бачиш? — допитувався Нюхмумрик. — Море повертається!
Вони сиділи мовчки, а небо тим часом набирало яскравішої бар-

ви, зійшло вранішнє сонечко, свіже, немов умите, як завжди. Рап-
том прикотилася хвиля, і море ввійшло у свої береги. Що вище під-
німалося сонце, то синішим ставало море. Хвилі заповнили всі гли-
бини й западини, заспокоїлися, уляглися, стали аквамариновими.

Уся стрибуча, повзуча й плавуча живність, яка зуміла вціліти 
в напіввисохлому намулі, весело хлюпалася в прозорій воді. 
Водорості випросталися на дні й потягнулися до сонця. Над морем 
пролетіла ластівка, повідомляючи, що знову настав новий ранок!

— Море повернулося! — зрадів тато Мумі-троля.
Усі попрокидалися й схвильовано визирали з печери. Лише 

Гемуль з усього товариства не здивувався, що Земля все ще існує. 
Він зійшов униз, до пляжу, з альбомом під пахвою, щоб остаточно 
впорядкувати свої марки, а задля більшої певності, що їх не роз-
віє вітром, притиснув сторінки метеоритами.

Решта посідали рядочком на скелі, задерши носики до сонця.
— Як називається твоє кошеня? — запитала Хропся.
— Це таємниця, — відповів Чмих.

ТУВЕ  ЯНСОН
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Кошеня скрутилося калачиком у нього на колінах, мружилося 
на сонце й муркотіло.

— Що ж, — мовила мама, — я пропоную з’їсти торт удома, на 
ґанку. Збирайтеся, ми повертаємося! Як думаєте, ліс, сад і буди-
ночок стоять на місці?

— Я впевнений у цьому! — сказав Мумі-троль. — Ходімо й самі 
подивимося!

                                             (Переклад Наталі Іваничук)

Роботазтекстом

1. Опи шіть До ли ну та бу ди но чок му мі тро лів.
2. Хто роз по вів меш кан цям бла кит но го бу ди ноч ка про ко ме ту й 

близь кий кі нець сві ту?
3. Як пос та ви ли ся до роз по ві ді про кі нець сві ту Чмих і Му мі троль?
4. Яка в кож но го з них бу ла та єм ни ця?
5. Яку ве ли ку ме ту пос та ви ли дру зі, ви ру ша ю чи у Ве ли ку По до рож?
6. Роз ка жіть про пер со на жів, яких зус трі ли Чмих і Му мі троль під 

час сво єї по до ро жі. 
7. Які вип ро бу ван ня ви па ли на до лю ге ро їв тво ру? 
8. Наз віть ри си ха рак те ру, які во ни ви я ви ли в не без печ них обс та ви нах.
9. Як ко ме та впли ну ла на жит тя Зем лі? Опи шіть змі ни, що від бу-

ли ся в До ли ні му мі тро лів під впли вом ці єї по дії. 
   10.  Де дру зі шу ка ли при ту лок і за хист? Чо му са ме там?
  11. Виз нач те проб ле ми тво ру, важ ли ві для кож ної лю ди ни осо бисто  

   й для сус пільс тва в ці ло му. 
  12.   Які віч ні цін нос ті ут вер джу ють ся у тво рі? 

Ко го з пер со на жів ви впіз на ли на ма люн ках Т. Ян сон? Охарак те ри-
зуй те їх. Які епі зо ди зоб ра же ні на ма люн ках? Пе ре ка жіть ці епі зо ди 
близь ко до тек сту.
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Красаслова

Ця по віс тьказ ка — один із пер ших тво рів Т. Ян сон про му мі тро лів. 
Ви дан ня «Го нит ва за ко ме тою» з’яви ло ся 1946 р. З то го ча су ав тор ка 
декіль ка ра зів пе ре роб ля ла твір, який у 1968 р. вий шов дру ком під назвою 
«Ко ме та при лі тає». У по віс ті чи та чі оз на йо млюються з опи сом До ли ни, де 
меш ка ють різ ні каз ко ві пер со на жі. На до лю ма лень ких ге роїв ви па ли 
не лег кі вип ро бу ван ня. Он датр, що пот ра пив до бу дин ку му мі тро лів, роз-
по вів їм про кі нець сві ту, який заг ро жує Зем лі та її меш кан цям, як що 
при ле тить ли ха й не без печ на ко ме та. Му мі троль ра зом із Чми хом ви ру-
ша ють до Об сер ва то рії, щоб з’ясу ва ти сту пінь не без пе ки. Му мі троль, кот-
рий лю бить свою до мів ку по над усе, ус ві дом лює ви со ку ме ту Ве ли кої 
По до ро жі: «Зем ля мо же за ги ну ти, і на ше зав дан ня цьо му запо бігти». 
Хо ча у тво рі Т. Ян сон ідеть ся про каз ко ві приго ди, але вод но час тут по ру-
шено проблеми, важ ли ві для всьо го су час ного людс тва: Зем ля — наш 
спіль ний дім, і лю ди по вин ні згур ту ва ти ся пе ред заг ро зою гло баль них 
ка тас троф, бо тіль ки лю бов, друж ба й по ро зу мін ня мо жуть уря ту ва ти цей 
світ.

Узяв шись за лап ки, пліч  о пліч, ге рої зу мі ли пе ре жи ти жа хіт тя, які 
при нес ла на зем лю чер во на ко ме та, що так близь ко до ле ті ла до Зем лі. Як 
у всіх каз ках, у цьо го тво ру теж щас ли вий кі нець — мо ре по вер ну ло ся до 
сво їх бе ре гів, а ге рої по вер та ють ся з ман дрів у свій бла кит ний буди но чок, 
де на них че кає Му мі  ма ма з ве ли ким тор том і про по нує з’їс ти його на ґан-
ку, «най  без печ ні шо му міс ці на сві ті». От же, ра зом мож на все пе ре жи ти й 
вис то я ти у вип ро бу ван нях!.. 

Творчезавдання

Ство ріть «Му мі  аль бом» із зоб ра жен ня ми пер со на жів Т. Ян сон та 
їхніми стис ли ми опи са ми. Нап рик лад: «Му мі  ма ма — ма ма Мумі 
тро ля й дру жи на Му мі  та та. Усім по до ба ють ся її олад ки й ма ли но ве 
ва рен ня, за до по мо гою яких во на вміє ви рі шу ва ти будь  я кі кон-
флік ти» і т. д. 

ТУВЕ  ЯНСОН

Т. Ян сон. Ілюстрація до повістіказки «Ко ме та при лі тає»
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КОМ ПЕ ТЕН ТНОС ТІ — СХО ДИН КИ ДО СУ ЧАС НО ГО СВІ ТУ

СУ ЧАС НА ЛІ ТЕ РА ТУ РА 

ТУ ВЕ ЯН СОН

Пред мет ні ком пе тен тнос ті

Знан ня

Ви бе ріть пра виль ну від по відь.

1. На ці о наль на лі те ра ту ра, яку пред став ляє Ту ве Ян сон, — 
 А  швед ська
 Б  фін ська

 В  фран цузь ка
 Г  анг лій ська

 

2. За жан ром тво ри Т. Ян сон — 
 А  опо ві дан ня каз ка
 Б  по віс тьказ ка

 В  ро ман каз ка
 Г  вір шказ ка 

 

3. У тво рах Т. Ян сон ут вер джу ють ся цін нос ті
 А  мис тець кі
 Б  на у ко ві

 В  ду хов ні
 Г  ма те рі аль ні 

 

4. Сто сун ки в сім’ї му мі тро лів ґрун ту ють ся на
 А  его їз мі й си лі 
 Б  лю бо ві та по ро зу мін ні

 В  бай ду жос ті й ко рис ті
 Г  усе доз во ле нос ті та зне ва зі 

 

5. Усіх го дує ва рен ням
 А  Му мі ма ма
 Б  Му мі та то

 В  Му мі троль
 Г  Нюх мум рик 

 

6. Му мі троль сим па ти зує
 А  Че пу ру лі
 Б  Хроп сі

 В  Мюм лі
 Г  крихітці Мю

Ді яль ність

7. Ус та но віть від по від ність. 

         Міс це    Ха рак те рис ти ка

 1  Му мі дім
 2  До ли на 
     му мі тро лів

 Розділ V. СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

А пус тель на й сі ра ви со чи на, яка зна хо ди-
ла ся на схо ді

Б дже ре ло не без пе ки й вод но час при год, 
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 3  Са мот ні Го ри
 4  тем ний ліс

 
8. Ус та но віть від по від ність. 

    Пер со наж     Ха рак те рис ти ка

 1  Му мі та то
 2  Он датр
 3  Му мі троль
 4  Чмих

9. Ус та но віть від по від ність. 

              Ури вок                     Пер со наж

 1  Моя ко лек ція ма рок 
      пов на й дос ко на ла.
 2  Ніх то ме не не ро зу мів, 
      а сам я се бе ро зу мів ще мен ше.       
 3  Моя тор бин ка зник ла, 
      а без неї ме ні не обій ти ся.
 4  Кля нуся сво їм хвос том.

Цін нос ті

10. По яс ніть зна чен ня слів на прик ла ді ок ре мих епі зо дів по віс ті про 
му мі тро лів: са мот ність, не ро зу мін ня, вза є мо до по мо га, де лі кат ність. 

Клю чо ві ком пе тен тнос ті

Мис ли мо ло гіч но

11.  Скла діть у зошиті схе му «Ос нов ні ри си Му мі тро ля». 
  

В ін фор ма цій но му сві ті

12. Меш кан ці До ли ни му мі тро лів ма ють свій офі цій ний сайт. По- 
с тав те за пи тан ня Нюх мум ри ку та при ду май те від по ві ді на них. Пе ре дай-
те спіл ку ван ня з Нюх мум ри ком у ча ті за до по мо гою ді а ло гу. 

Еко ло гія і здо ров’я 

13. На пи шіть твір роз дум на те му «Як му мі тро лі став лять ся до природи». 

Компетентності — сходинки до сучасного світу

В най жи во пис ні ше ося я не сон цем зак віт-
ча не міс це, яке за се ля ють му мі тро лі, 
хро пу сі, ге му лі, мю лі, муд ри ки й ін ші

Г не без печ на рів ни на, де меш ка ють тро лі
Д най без печ ні ше міс це на зем лі, ві до ме 

сво єю гос тин ніс тю

А Му мі троль
Б Му мі та то
В Хроп ся
Г Му мі ма ма
Д Ге муль

А справ жній фі ло соф, який пос тій но ле жить 
у га ма ку

Б кри хіт не, де що бо я гуз ли ве звірят ко, не бай -
ду же до всьо го яск ра во го й со лод ко го

В роз би ша ка та шах рай
Г нев том ний ман дрів ник і шу кач при год
Д люб’яз ний ди вак, за хоп ле ний іде єю 

на пи сан ня ме му а рів
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