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— Це тобі за те, що ти в усьому була старанною.

— Не в нас позичати їй сили. Сила — у її серці.

— О, Мюнхаузен  ніде не пропаде!

— Суть гри в тому, щоб знайти щось таке, із чого можна 
радіти, не має значення, що саме.

— Ми — однієї крові — ти і я!

— Кине сірник легковажна людина, і можуть загинути 
безмежні ліси, цілі міста, тисячі звірів.

— Годі сліз! Іще заквітнуть поле й ліс.

Де палкі бажання  й сталі,
Там є успіх без машин, —
Й слон заграє на роялі, 
Як захоче дуже він.

— Позбуватися драконів — це аж ніяк не мій фах, але я 
про це поміркую.

Розгляньте ілюстрації до художніх    творів. Розпізнайте літературних героїв і героїнь.

Установіть відповідність між ними    й поданими висловленнями персонажів.

Назвіть  авторів  та  авторок цих        художніх творів.

З ким ви б подружилися                       в реальному житті?
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Дорогі друзі!

Запрошуємовасуцікавумандрівкунавітриль-
нику з назвою «Зарубіжна література». Це новий
предмет, який вивчатимете в цьому навчальному
році.Увиданнівипрочитаєтеновізарубіжніфольк-
лорнійлітературнітвори,познайомитесязрізни-
мигероямитагероїнями—СніговоюКоролевою,
Хлопчиком-Зіркою, бароном Мюнхаузеном, Пол-
ліанною,Гобітом,Чарлітаін.Разомізнимипотра-
питеусвітнадзвичайнихпригод,уякомудобробо-
реться зі злом, співчуватимете тим, хто цього
потребує,цінуватиметедружбуйвідданість.

Винавчитесянетількичитатихудожнітвори,
айосмислюватиїх,критичнооцінюватитакомен-
тувати,тобточитатизрозумінням,емоційносприй-
матиописаніподії,ділитисясвоїмивраженнямив
класітазблизькимилюдьми.Дляцьоговпідруч-
нику подано різноманітні пам’ятки: для читання;
як навчитися уважно слухати текст;  як створити
казкутаін.

Уроки зарубіжної літератури допоможуть роз-
ширити ваше читацьке коло, отримати необхідні
знаннядлязасвоєннянайкращихтворівзарубіжної
літератури,долучитисядокультурнихскарбівлюд-
ства.

Щобвиконатизавданнятадативідповідіназа-
питання,упідручникуподаномаршрутзахопливої
подорожі уявним кораблем до Острова знань. Тут
корабель зупинятиметься й кидатиме якір у бухті
мистецькихздобутків.Виознайомитесязкінофіль-
мами та мультфільмами за мотивами прочитаних



творів,зрепродукціямикартиніхудожниками,щоїх
створили,дізнаєтесяпрозв’язкирізнихлітератур.

Виконуючизавдання,виопрацьовуватиметеймате-
ріали з інтернету, використовуватимете медіатексти,
дотримуватиметесяправилакадемічноїдоброчесності.
Усюцюінформаціюподанонадругомуфорзаціпідруч-
ника.

Вамстанутьупригодійпіктограми—надійніорієн-
тиридлявизначеннянапрямкулітературноїмандрівки:

—читаємотекстірозмірковуємо;

—слухаємоуривкизхудожніхтекстів;

—аналізуємотвірівисловлюємодумку;

—роботавпарах;

—роботавгрупах;

—творчезавдання.

З повагою— авторки
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ВСТУП

ПІЗНАємо свІТ хУДоЖНьої ЛІТЕРАТУРи

      Нущоб,здавалося,слова...
      Словатаголос—більшнічого.
      Асерцеб’ється,ожива,
      Якїхпочує!
      Тарас Шевченко

Якурольвідіграєхудожнялітератураувашомужитті?
В епоху цифрових технологій є кінофільми, мультфільми,
театральні постановки, комп’ютерні ігри та спілкування з
друзями в інтернеті, але все ж таки ви продовжуєте читати
книжки.

Творихудожньоїлітературидаютьможливістьнетільки
отриматипевнуінформацію,айпоринутивуявнийсвіт,ча-
рівнийіпривабливий,щоподаруєрадістьспілкуваннятазба-
гатитьвасновимиемоціями.Вініснуєзасвоїмизаконами—за-
конамимистецтва.

Мистецтво — це форма творчого самовираження люди-
ни,їїпотребивпізнаннійосмисленнінавколишньогосвіту.
Творимистецтвапередаютьзахопленнялюдиникрасою,яку
вонанамагаєтьсявтілитиврізнихобразах.Композиторпише
музику,використовуючизвуки;скульпторстворюєобразиз
каменю,деревачиглини,ахудожникзастосовуєфарби.

Література,якімалярство,музика,архітектуратаскульп-
тура,євидоммистецтва.Щожїхоб’єднує?Унихпроявляється
особлива здатність людини сприймати та відображати навко-
лишнійсвітзадопомогоюхудожніх образів.Однакмистецький
твір не копіює дійсність, яку відображено через авторське
сприйняття.Наприклад,увіршіпоетописуєвеснунетількияк
конкретнеявищеприроди,алеіякуособленнясвоїхдумокіпо-
чуттів.Ачитацькааудиторія,ознайомлюючисьізцимтвором,
розумієйогопо-своєму.
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ВСТУП

Чим же література відрізняється від інших видів мисте-
цтва? Слово література (латин. litera — буква) означає
«написане». Художню літературу називають мистецтвом 
слова, тому художній образ письменники та письменниці
створюютьзадопомогоюслів.

Отже,завдякихудожнійлітературівинавчитесявідчува-
тикрасуслова,зможетеотриматизнаннятаздобутидосвід,
якістанутьупригодіврізнихжиттєвихситуаціях.

Теорія літератури
Мистецтво — відображення дійсності за допомогою
художніхобразів.
Література —видмистецтва,основнимзасобомякого
єхудожнєслово.
Художній образ—формавідтвореннядійсностіутво-
рахмистецтва.

Запитання та завдання

1.	 	Що	об’єднує	всі		види	мистецтва?
2.	 	Поясніть	твердження:	«Мистецький	твір	не	копіює	дійсність».	
3.	 	У	чому		полягає	особливість	літератури	як	виду	мистецтва?
4.	 Чому	нині	люди	читають	твори	художньої	літератури?

Роздивіться	світлини.	Визначте	види	мистецтва.	Назвіть,	твори	
яких	видів	мистецтва	ви	ще	знаєте.	





 

«Слава».Львівський
національнийакадемічний

театроперитабалету
ім.С.Крушельницької.

Поч. ХХ ст. 
(арх. П. Війтович) 

Л. да Вінчі. 
МонаЛіза.

1503–1519 рр.

ПаркГуель.
м. Барселона

(Іспанія). Поч. ХХ ст.
(арх.  А. Гауді).  
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Пізнаємосвітхудожньоїлітератури

Прочитайте	 текст	 і	 розгляньте	 подану	 репродукцію	 картини.	
Візьміть	 участь	 в	 обговоренні	 цього	 твору.	 Що	 вас	 заціка
вило?		

Щоб розширити коло своїх
читацьких інтересів,вивсі,на-
певне, користуєтеся бібліотека-
ми.Якимижєсучаснібібліоте-
ки? Ви вже знаєте, що бувають
не тільки паперові книжки, а й
електронні й аудіокниги. Біль-
шість паперових книжок збері-
гають у книгозбірнях. Тут від-
відувачіможутьузятинетільки
книжкидлякористування,ай
отримати будь-яку інформацію.
Нині існують бібліотеки, осна-
щеніінтернетом,якимвизавж-
ди зможете скористатися. Вони
комфортні,максимальнозручні
для відвідувачів, мають окремі
місцядлявідпочинку.Унихпроводять«круглі»столи,ав-
торські презентації книжок, онлайн-конференції та тренін-
ги.

•	 Якими	бібліотеками	та	сайтами	ви	користуєтеся?	Які	емоції		
отримуєте	 від	 читання	 книжок?	 Чи	 важливі	 бібліотеки	 для	
сучасної	людини?	

Паперовікнижкизавждибули,сподіваємося,інадалібу-
дутьпопулярнимидлячитацькоїаудиторії.Дляїхньогопоши-
реннявУкраїніпроводятьрізнівиставки-ярмаркитафести-
валі. Найвідоміший серед них — Міжнародний фестиваль
«КнижковийАрсенал»,якийвідбуваєтьсящорокувм.Києві.
Навиставціпонад150вітчизнянихвидавництвпрезентують
книжкиукраїнськихізарубіжнихписьменниківіписьмен-
ниць. Особливу увагу приділено дитячій літературі. Для
окремихвіковихгрупдітейпроводятьзустрічізмитцямий
мисткинями,майстер-класиталекції.Тутможнанетільки
побачити гарно оздоблені книжки, а й придбати будь-яке
видання.

В. Рекуненко.
Книжковийбудинок
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ВСТУП

•	 Про	що	свідчить	така	велика	кількість	відвідувачів	і	відвідува
чок	фестивалю	на	світлині?	Що	вас	найбільше	вразило?

оригінал і переклад у зарубіжній літературі

У цьому підручнику зібрано найкращі твори зарубіжних
письменниківіписьменниць.Їхподановперекладахукра-
їнськоюмовою.Перекладачітаперекладачки,якіїхздійсню-
ють, намагаються максимально зберегти текст оригіналу,
точнопередатизміст.Досконалийхудожнійпереклад—це
мистецтво. Завдяки перекладам твори, написані однією
мовою, ніби «оживають» в іншій. У перекладних виданнях
зазначаютьпрізвищеперекладачаабоперекладачки.

Теорія літератури

Оригінал(златин.первісний)—текст,зякогоздійсне-
нопереклад.
Переклад —відтворенняоригіналузадопомогоюзасо-
бівіншоїмовизізбереженнямзмістутаформи.

Попереду у вас мандрівка сторінками зарубіжної літера-
тури.Читаннязрозуміннямпотрібнедляосмисленняінфор-
маціїзпідручників.Саметомупропонуємоознайомитисяз
пам’яткоюдлячитання.

Міжнароднийфестиваль«КнижковийАрсенал».м.  Київ
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Пізнаємосвітхудожньоїлітератури

Пам’ятка  для читання

Перед читанням 

Поставтезапитання,длячоговичитаєтехудожнітвори:
• з навчальною метою (осмислити нову інформацію,

виконатизавдання,переказатитексттощо);
•щоботриматизадоволеннявідчитання,поринутиусвіт

надзвичайнихгероївігероїньтаїхніхпригод.
Чиможетевипередбачити,прощойтиметьсявхудож-

ньомутворі,апотімпорівнятисвоїприпущеннязйогозміс-
том?

Під час читання

Читайтевдумливо,непоспішаючи.
Читайтекритично.Аналізуйтетекст(темайідея;відо-

маінформаціяабонова;зрозумілачинезрозуміла;цікава
або нецікава; достовірна чи неправдива; важливі факти;
позиціяавтора/авторкитворуйін.).

Якщовичитаєтехудожнійтвір,намагайтесяуявитите,
прощонаписано.

Запам’ятайтецікавуінформацію;можнаїїзаписати.
Аналізуйтенетільките,прощонаписано,аіякнапи-

сано:якабудоватвору,якіхудожнізасобивикористовує
автор/авторка.

Після читання

Чимбувцікавийікориснийтвірособистодлявас;чим
вінвразив,якіемоціївикликав;надчимзмусивзадума-
тися?

	

	 Візьміть	 участь	 у	 підготовці	 виставки	 улюблених	 книжок	 зару
біжних	 письменників	 і	 письменниць	 і	 створіть	 малюнки	 до	
них.	 Визначте	 мету	 виставки,	 продумайте	 її	 організацію.	 Яку	
книжку	запропонуєте	саме	ви?	Що	про	неї	розкажете?
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УЗАГАЛЬНЕННЯ
1.	 Чи	цікаво	вам	було	опрацьовувати	цей	розділ?	Які	труднощі	

виникли?	Що	найбільше	сподобалося?
2.	 	Установіть	відповідність	у	поданій	таблиці	між	відомими	вам	

видами,	 творами	 та	 засобами	 мистецтва.	 Відтворіть	
таблицю		в	зошиті	та	поміркуйте,	яку	інформацію	потрібно	ще	
додати.

Вид	мистецтва Твір	мистецтва Засіб	творення

скульптура

картина

будівля

слово

хореографія

звуки

3.	 Чим	 оригінал	 відрізняється	 від	 перекладу?	 Обґрунтуйте	
відповідь.

4.	 Чи	 хотіли	 б	 ви	 прочитати	 свій	 улюблений	 твір	 мовою	 ори	
гіналу?	Що	для	цього	потрібно?

5.	 Поясніть,	 у	 чому	 переваги	 паперової	 книжки,	 а	 в	 чому	 —	
книжки	на	електронних	носіях.

6.	 Підготуйте	 повідомлення	 та	 презентацію	 на	 тему	 «Моя		
улюблена	книжка	зарубіжних	авторів	чи	авторок»	із	метою	
розміщення		в	соціальній	мережі.	

	 Мета	—	зацікавити	ваших	адресатів.	Дотримуйтесь	основ
них	правил:	

•	 не	використовуйте	інші	тексти	без	авторського	посилання;
•	 працюйте	самостійно,	висловлюйте	власні	думки,	не	запо

зичуйте	чужі	ідеї.
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КАЗКИ

ФоЛЬКЛорНі КАЗКИ

Краснапісняладом,аказкаскладом.
Народне прислів’я

•	 Чим	особливі	твори	усної	народної	творчості?	

•	 Які	 жанри	 фольклору	 ви	 знаєте?	 Який	 із	 них	 є	 вашим	
улюбленим?

Фольклор, або усна народна твор-
чість,—цескарбницядуховноїкуль-
тури кожного народу. З давніх-давен
люди передавали фольклорні твори з
уствуста.Унихвідображенодосвід,іс-
торіютапобутбагатьохпоколінь,проб-
леми, які виникали в їхньому житті.
Протягомстолітьцітворидоповнюва-
ли,скорочувалитапереосмислювали.

Сьогоднівиознайомитесяз казкою—
найпопулярнішим жанром народної
творчості.Казка—церозповіднийтвір
провигаданітафантастичніподії.

Казки бувають фольклорні (на  род
ні) ілітературні.

Теорія літератури
Фольклорна казка — жанр усної народної творчості, 
уснеоповіданняпровигаданіподії,вигаданихосіб,фан-
тастичнісили,якісприймаютьякреальні.

Л. Каплан.  
Ілюстраціядоказки

«Золотагуска»
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КАЗКИ

Запам’ятайтеголовніознакифольклорноїказки.

Багаторізнихказоквизнаєтещездитинства.Защожви
їхлюбите?Імовірно,зате,щовонимаютьцікавийсюжет,уних
є чарівні перевтілення, добро завжди перемагає зло, а під-
ступністьіжорстокістьзасуджено.

Фольклорні казки мають свої особливості, які відрізня-
ють їх від інших фольклорних жанрів. Вигадані події та
явищавнихчитачійчитачкисприймаютьіпереживаютьяк
реальні. За змістом їх поділяють на кілька видів: про тва-
рин, чарівні (фантастичні) і соціально-побутові казки.

ознаки 
фольклорної казки

уснаформа невеликийобсяг

фантастичні
події

сталабудова(зачин,основначастинатакінцівка)

трьохразове
повторення

чарівніпредмети

Фольклорні казки

Про тварин
Головні персонажі —тва-
рини,птахитариби,яких
наділеноздатностямита

рисамихарактерівлюдей
(Кіт,Собака,Вовк,Заєць

таін.).

    Чарівні (фантастичні)
Чарівний,фантастичнийсвіт;

боротьбадобраізла;чарівні
перетворення;повторення

магічнихцифр.Головні герої  
тагероїні наділенінадприрод-
ноюсилоюідоброювдачею.

соціально-побутові
Відображеноподіїзвичайногожиттялюдей;відтворенорізнісо-
ціальніпроблемиталюдськіхарактери.Головні героїтагероїні—
представникирізнихверствнаселення(селянийселянки,солда-
ти,пани),персоніфікованіобрази(Доля,Щастя,Кривда).
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Фольклорніказки

Кожнийвиднароднихказокмаєособ-
ливіхудожнізасоби.Указках про тва
рин узагальненоїхніхарактернівідпри-
роди риси (хитрість лисиці, хижацтво
вовка,вайлуватістьведмедя,боягузтво
зайця). Запам’ятайте: назви тварин у
казках пишуть із великої літери: Вов-
чик-Братик, Лисичка-Сестричка, Ка-
бан-Іклан тощо, щоб підкреслити їхню
схожістьналюдей.

Чарівні казки—дужепопулярнісе-
редсучасноїчитацькоїаудиторії.Уних
описано фантастичні події, у яких
ідетьсяпродоброізло,правдуібрехню,
хитрість і щирість, силу і розум. За
основуцихказокузяторізніподорожі
тапригодиперсонажів,підчасякихвонизустрічаютьфантас-
тичнихістот:Змія,Чудовиська,ЧаклунаабоЧаклунку,Бабу-
Ягу,Людожера.Досягтиметиїмдопомагаютьчарівніпредме-
ти.Цейлетючийкорабель,ічоботи-скороходи,іклубок,що
показує шлях, і чарівний перстень, який виконує будь-яке
бажання.Серед їхніхпомічниківєтварини,наділенінезви-
чайнимиякостями:конівміютьговорититашвидкопересу-
ватися в просторі; птахи віщують долю; вовки допомагають
підчасподорожі.

Соціальнопобутові казкибулиствореніпізніше,ніжінші
казки.Унихзображеножиттялюдей,родинністосунки(між
чоловікамийжінками,батькамиідітьми),взаєминиміжрізни-
мипредставникамисоціальнихстанів(біднимиібагатими);по-
бутселян.Розумівинахідливістьлюдейзавждиперемагають:
скупихіжадібнихпровчаютьмудрійблагороднігероїтагероїні.

Ці казки короткі, дія в них розвивається швидко, немає
повторенняепізодів.Вонивеселі,дотепні,азадопомогоюопо-
відічіткоохарактеризованогероївігероїнь.Значнемісцевних
належитьдіалогам(розмовастароїзістарим,дівчинийпана).

У казках часто використовують антитезу, або проти
став лення (падчерка та її сестра, багатий та бідний брати),
ігіперболу.Ціхудожнізасобидопомагаютьувиразнитиідею
казки,їїхудожніобрази,ставленнядогероївігероїнь.Вони
надаютьтворувиразнішоїформи,поглиблюютьйогоемоцій-
несприйняття.

В. Штейнфельд.  Ілю-
страціядоказки«Бре-

менськімузиканти»
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КАЗКИ

Більшістьказокрізнихнародівподібні,алеводночасвони
маютьсвоїособливості,щовідображаютьжиттяпевноїнації.

Теорія літератури

Усна народна творчість,абофольклор (зангл.folk-lore—
народна мудрість, народне знання), — колективна ху-
дожнятворчадіяльністьнароду,уякійутіленойогожит-
тєвийдосвід,ідеали,прагнення,рисихарактерулюдей
таїхнітрадиції.
Антитеза(згрецьк.аntithesis—суперечність)—різке
протиставлення художніх образів, що формує сюжет,
виявляєідеютвору,робитьйогохудожньояскравішим.

Гіпербола — явне й навмисне перебільшення ознак
предметачиякостейгероя/героїні.

Запитання та завдання

1.	 Чому	фольклор	називають	скарбницею народної мудрості?		
2.	 Які	ви	знаєте	види	фольклорних	казок?	Назвіть	їхні	особли

вості.
3.	 Які	художні	засоби	використано	в	казках?

4.	 Чим	соціальнопобутові	казки	відрізняються	від	чарівних	ка
зок	і	казок	про	тварин?

5.	 Чи	читали	ви	казки,	до	яких	подано	ілюстрації	(с. 11, 13, 14)?	
До	якого	виду	народних	казок	вони	належать?

6.	 Складіть	у	зошиті	схему	до	теми	«Фольклорні	казки».	

І. Коршунов. 
Ілюстрація

доказки
«Мудра

дівчина» 
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Будинок-музейбратівГрімм.м. Штайнау (Німеччина)

НімЕцЬКА НАродНА КАЗКА

Брати  Грімм
          Якоб Грімм (1785–1863)

                    Вільгельм Грімм  (1786–1859)

Дослідникинімецькоїкультури,
відоміказкарі

Героїтагероїнінароднихнімецькихказок—Білосніжката
сімгномів,Хлопчик-Мізинчик,Бременськімузиканти—ві-
домічитацькомуколузрізнихкраїнзавдякибратам Якобу
та Віль гельму Грімм. Вони народилися в невеликому міс-
течку Ханау (Німеччина) у родині адвоката. З дитинства
хлопцібулиздібними,добренавчалися.Достроковозакінчи-
лигімназію,потімздобулиюридичнуосвіту.

Однакїхнімосновнимпокликаннямсталалітература.Усту-
дентськірокивонипроявилиінтересдофольклору:збирали
народні пісні, легенди та казки. Брати Грімм літературно
обробили86німецькихказок.У1812р.вийшлодрукомїхнє
перше видання «Казки для дітей і родини». Пізніше були
опублікованідругийтатретійтомиказок.

ПодальшежиттябратівГріммбулопов’язанезнауковою
тавикладацькоюроботою.Вонипрацювалибібліотекарями
в м. Касселі, згодом були обрані професорами Берлінського
університету. Створили «Німецьку граматику» й «Словник 
ні  мецької мови».

Ученіздійсниливеликийвпливнанімецькукультурута
збереженняфольклору.Протягомжиттявонизібралимайже
200казок,уякихбулозбереженоїхнімовніособливості.
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КАЗКИ

Незважаючинате,щоїхніказкибулинадрукованіпонад
200роківтому,нимийтеперзахоплюютьсянетількидіти,
айдорослівусьомусвіті.Цінароднітвориперекладенобіль-
шеяк160-мамовами.

У чому ж особливість німецьких казок? Цінність збірки
«Казки для дітей і родини» полягає в тому, що їх подано в
народномуваріанті.Упередмовідонеїавторизазначили,що
з«власногонічогонедодавали».Ціказкидоступнітазрозу-
мілі для всіх. Їхньою характерною ознакою є «буденність»
дива,якеможливетількизавзаємодіївищихсилілюдей,
а найбільшою чеснотою є працелюбність. У багатьох із них
трапляються працьовиті, але в переважній більшості бідні
персонажі,якимспівчуваютьібажаютькращоїдолі.Укін-
ціказкиїхзавждивинагороджують.

Указкахзначнурольвідіграєобразрідноїдомівки.Так,казка
«Бременські музиканти» в оригінальному варіанті закінчу-
ється тим, що бродячі тварини-музиканти хитрістю захоп-
люютьхатинкурозбійниківулісійзалишаютьсявнійжити.

Чарівницівнімецькихказкахживутьвакуратнихбудин-
ках,зробленихізпечива,пирогівіцукру,уякихзавжди—
лад, тиша та смачна їжа. Саме такою є і пані Метелиця з
однойменноїказки,яканагороджуєпрацьовитуйтерплячу
падчеркутакараєїїлінивуйпримхливусестру.Ріднадочка
та падчерка — це один рівень антитези в казці. Другий 
рівень—справедливупаніМетелицюпротиставленомачу-
сі,якауособлюєжорстокістьіницість.Ціантитезиувираз-
нюютьосновну ідеюказки—безладінесправедливістьзем-
ногожиттяможебутизміненовищимисилами,алейсама
людинаповиннадокластидляцьогопевнихзусиль.

•	 Прочитайте	 казку	 «Пані	 Метелиця»	 та	 визначте,	 до	 якого	 типу	
фольклорних	казок	вона	належить.

        ПА НІ  мЕ ТЕ Ли цЯ

Жиланасвітіоднавдова,імалавонадвохдоньок.Одназ
них,падчерка,булагарнайроботяща,аінша,рідна,—гидка
талінива.Алевдовалюбилабільшеріднудоньку.Падчерка
мусилавиконувативсюхатнюроботу.Біднадівчинащодня
сиділабілякриниційпряла.Одногоразувонатакпорізала
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БратиГрімм

ниткою пальці, що кров’ю залило весь починок1. Дівчина
схилиласянадкриницею,щобвимитийого,авінвислизнув
ізруківпавукриницю.

Вонагіркозаплакала,побігладомачухитарозказалапро
своєнещастя.Мачухапочалаїїлаятийсказала:

—Умілавкинутипочинок,зумійідістатийого!
Пішлабіднадівчинадокриниці,незнаючи,щойробити.

З великого жалю та страху стрибнула в криницю і знепри-
томніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на
чудовій луці. Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів
цвілинавколонеї.Вонапішластежкоюінабреланапіч,
уякійбулоповнохліба.Хлібпочавгукатидонеї:

—Ох,витягнимене,витягни,бозгорю,явжедавноспікся!
Дівчинапідійшладопечійлопатоювитяглахліб,апотім

пішласобідалі.
Осьприходитьвонадояблуні,ананійажряснієвідяблук.

Яблуняпроситьїї:
— Ох, обтруси мене! Яблука

моїдавновжедостигли.
Дівчинаструснулаяблуню—

і яблука посипалися на землю.
Тоді вона згорнула їх у купу й
пішладалі.

Нарешті дійшла до невелич-
кої хатини, з якої у віконце
визираластарабаба.Унеїстир-
чали такі великі зуби, що дів-
чина хотіла тікати. Але бабуся
гукнулаїйуслід:

— Чого ти боїшся, люба ди-
тино?Залишайсявмене,іякщо
добре впораєшся з хатньою ро-
ботою,тойтобібудедобре.Най-
кращедбайпропостіль,стелиїї
якнайстаранніше та добре ви-
бивайподушки,щобпір’ялеті-
ло, — тоді йтиме сніг, бо я ж
паніМетелиця.

1 Починок—пряжа,намотананаверетено.

 Е. Булатов, О. Васильєв. 
Ілюстраціядоказкибратів

Грімм«ПаніМетелиця»
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Як почула дівчина такі ласкаві
слова, їй відлягло від серця, вона
залишилась у бабусі: догоджала
їй, збивала подушки так сильно,
щоажпір’ялетіло,начесніжинки,
і тому жилося їй у старої дуже
добре. Вона ніколи не чула від неї
лихогословатащодняїласмажене
йпряжене.

Дівчинапробулапевнийчасупані
Метелиці та й засумувала. Чого їй
бракує,ісаманезнала.

Нарешті вона сказала пані Ме-
телиці:

—Дужескучилазадомівкою,
і хочменіуВасдобре,протеятут
залишатися більше не можу, мені
требаповернутисядодому.

ПаніМетелицясказала:
—Меніподобається,щотебетягнедодому.Ізате,щоти

вірноменіслужила,ясаматебевиведунагору.
Вонавзялаїїзарукутапровеладовеликоїбрами.Брама

відчинилася, і тільки-но дівчина ступила на поріг, линув
золотийдощ,івсезолотопристалодонеї.

—Цетобізате,щотивусьомубуластаранною,—сказала
бабусяівіддалаїйпочинок,щовпавуколодязь.

Тоді брама зачинилася, і дівчина опинилася біля своєї
хати.

Ащойновонаввійшлаудвір,півеньзлетівнацямрину1та
заспівав:

—Ку-ку-рі-ку,ку-ку-рі-ку!
Нашадівчинаіде,
нанійзолотабезліку.

Увійшладівчинадохати,амачухайсестра,побачившина
нійзолото,зраділи,незнають,дейпосадити.

Вонарозповілапровсе,щознеютрапилося,іколимачуха
почула,якпадчеркаотрималатакевеликебагатство,тоза-
хотіладобутитакещастяісвоїйрідній,ледачійдоньці.

Дж. Вестерман. 
Ілюстраціядоказки
братівГрімм«Пані

Метелиця» 

1Цямрина—колодязнийзруб.
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Отожпішлаледаркадокрини-
ці,сілатайпряде,ащобпочинок
був у крові, уколола собі паль-
ця, усунувши руку в густий
терен. А потім кинула починок
уколодязьістрибнулатуди.

Вона опинилася, як і сестра,
на чудовій луці й пішла тією
самою стежкою. Дійшовши до
печі та почувши, як хліб кри-
чить:«Ох,витягнимене,витяг-
ни, бо згорю, я вже давно спік-
ся!» — вона відповіла: «Тільки
мені й охоти бруднитися біля
тебе!»—іпішладалі.

Незабаромвонадійшладояб-
луній,почувши,яктакричить:
«Ох, обтруси мене, обтруси,
мої яблука давно вже достиг-
ли!» — вона відповіла: «От не
мала роботи! Ще якесь яблуко на голову мені впаде!» —
іпішладалі.

ПрийшовшидохатинипаніМетелиці,вонанезлякалася
їїзубів,бовжечулапроних,івідразунайняласядонеї.

Першогоднядівчинадужестаралася,слухаласяпаніМе-
телицю,колитаїйзагадувалароботу,бовнеїтількийдумки
було,щопрозолото,якестараїйподарує.Протенадругий
день вона почала лінуватися, а потім ще більше — навіть
уставативранцінезахотіла.Ледащицянепостелилапостелі
паніМетелиціякслідіподушокнепозбивала,щобажпір’я
летіло.

Дужешвидкоценабридлобабусі,івонасказаладівчині,
що її служба закінчилася. Ледащиця дуже зраділа, думаю-
чи,щотепернанеїлинезолотийдощ.

АпаніМетелицяпривелаїїдобрами,іщойнодівчинасту-
пиланапоріг,якнанеїперекинувсявеликийказансмоли.

—Оцетобітвійзаробіток,—сказалапаніМетелицяізамк-
нулаворота.

Іприйшлаледащицядодому,усявкритасмолою,апівень,
побачившиїї,злетівнацямринуйзагорлав:

 Е. Булатов, О. Васильєв. 
Ілюстраціядоказкибратів

Грімм«ПаніМетелиця»
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—Ку-ку-рі-ку,ку-ку-рі-ку!
Нашаледащицяйде,
щобруднабудедовіку!

І справді, смола так пристала до неї, що не відмилася,
скількивонажиланасвіті.

(Переклад Сидора Сакидона)

Запитання та завдання

1.	 Чи	сподобалася	вам	казка	«Пані	Метелиця»?	Поясніть	чому.
2.	 Доведіть,	що	ця	казка	є	чарівною.	Які	чарівні	перетворення	в	

ній	особливо	вас	зацікавили?	
3.	 Як	поводили	себе	падчерка	та	її	сестра	з	піччю,	яблунею	та	

пані	Метелицею?
4.	 Роздивіться	ілюстрації	до	казки	(с. 17–19).	На	якій	із	них	зо

бражено	падчерку,	а	на	якій	—	її	сестру?	Чи	такими	ви	уяв
ляли		цих	героїнь?

5.	 Прочитайте	виразно	в	ролях	діалоги	ледачої	дочки	з	піч
	чю	та	яб	лу	нею.	Які	основні	правила	спілкування		вона	по
рушила?	З	якою	сестрою		ви	б	хотіли	поспілкуватися?

6.	 На	які	групи	ви	б	розділили	героїнь	казки?	Чим	вони	відріз
няються?

7.	 Чи	вважаєте	ви	пані	Метелицю	справедливою?	Наведіть	ци
тати	на	підтвердження	своєї	думки.

8.	 Які	 риси	 характеру	 падчерки	 вам	 найбільше	 сподобалися?	
Чи	справедливо	пані	Метелиця	покарала	ледащицю?	А	як	би	
ви	 повелися	 в	 такій	 ситуації?	 Назвіть	 риси	 характеру	 лю
дей,	які	цінуєте	найбільше.

9.	 Чи	 схожа	 падчерка	 на	 	 героїню	 української	 казки	 —	 дідову	
дочку	(«Казка	про	бабину	та	дідову	дочку»)?	Чим	саме?	У	яких	
казках	народів	світу	вам	ще	траплялися	подібні	герої	чи	ге
роїні?

10.	 Перекажіть	 близько	 до	 тексту	 уривок	 казки,	 який	 вам	 най
більше	сподобався.

11.	 	Придумайте	 інший	 варіант	 закінчення	 казки.	 Прокомен
туйте	вашу	версію	однокласникам	та	однокласницям.
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Казку«ПаніМетелиця»булоекрані-
зовано багато разів. Однією з версій
казкиєкінофільм«ПаніХурделиця».

•	 Подивіться	 кінофільм,	 візьміть	 участь	 у	
його	обговоренні.	Що	нового	з’являється	
в	 ньому	 порівняно	 з	 народною	 казкою?	
Прочитайте		на	постері	його	назву.

Вукраїнськіймовібагатослівознача-
ють снігові опади: завірюха, хурделиця, 
хуртовина, заметіль, за  вія, сніжниця
таін.

•	 Які	із	цих	слів	ви	вживаєте?	Які	з	них	вам	
найбільше	подобаються?

•	 Роздивіться	репродукцію	картини	поль
ського	 художника	 Яцека	 Єрки	 «Вечір	 із	
бра			тами	Грімм».

•	 Чи	 реальне	 зображення	 бу
дин	ку	 німецьких	 казкарів?	 Які	
де			талі	привернули	вашу	увагу?	
Створіть	 асоціативний	 ланцю
жок	 на	 основі	 вашого	 сприй
няття		репродукції	картини.

Ректор Київського універ-
ситету Михайло Мак симович 
у 1827 і 1834 р. надрукував
збірники українських народ-
нихпісень.Цівиданнянадих-
нулиМаркаВовчка,М.Драго-
манова й П. Куліша, П. Чу-
бинського та Лесю Українку
до збирання українського
фольклору.

•	 Поясніть,	чому	збирання	фольк		лору	має	важливе	зна		чення	для	кож
ного	народу.	

•	 Візьміть	 участь	 в	 інсценуванні	 казки	 «Пані	 Метелиця».	 На	 вашу	
думку,	чим	ви	можете	бути	корисними	в	цьому	проєкті?	Що	саме		
хочете	зробити	й	запропонувати?

Яцек Єрка.Вечірізбратами
Грімм.1990 р. 

Постердокінофільму
«ПаніХурделиця»

(реж. Б. Фюрнайзен, 
Німеччина, 2008)

оСТріВ ЗНАНЬ
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Ускарбниціфранцузькогофольклоруєказкирізноманіт-
них жанрів. У них протиставлено добро і зло; прославлено
щирість, правдивість, вірність; засуджено хитрість, зажер-
ливість,ледарствотабоягузтво.Сюжетийхудожніобразив
цихказкахпозначенінаціональнимколоритом,обумовлені
місцевимпобутом,підказаніреальноюдійсністю.Вонивідо-
бражаютьособливостіжиттялюдейрізнихрегіонівФранції:
Бретані,Ельзасу,Провансу,Нормандіїтаін.Принцийприн-
цеси,королійкоролевивнихдобріізлі,підступніташляхет-
ні, дурні і розумні. Фантастичні створіння — чудовиська,
добріізлідухи,чародії—діють,якживілюди,маютьрізні
чеснотитавади.Уфранцузькихказкахчастооспіваносвітле
кохання,вірністьзакоханихсвоїмпочуттям.

Однієюзтакихказок,уякихутвердженовідданістькоханій
людинітанаполегливістьудосягненнімети,єказка«Донька 
Дроворуба».Головнагероїня—Маріон —обійшлапівсвіту,
щоб знайти та звільнити від злих чарів свого чоловіка. Вона
долаєвсіперешкодинашляхудокохання.Особливояскраво
характерМаріонпроявляєтьсявдіалогах.Героїнянеприховує
своїхпочуттів,вонаемоційнайщира:«Не сумуй, таточку, не 
побивайся! Не боюсь я того Чудовиська! Якщо треба, хай бере 
мене собі за дружину!»; «Я винна у твоїй біді — тож я не поки-
ну тебе. Куди ти, туди і я!»

Різноманітних варіантів сюжету, де прекрасна дівчина
стаєбранкоюабодружиноюзвірачихимерноїістоти,азго-
домціноюжертвіпоневірянь,складнихвипробуваньісилою
кохання знімає з них закляття, неймовірно багато. Такі

  У. Крейн.КрасунятаЧудовисько.1874 р.
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сюжети казок у різних народів світу називають мандрівни-
ми,томущовониз’являютьсявказкахрізнихнародівсвіту.

Так,уНорвегіїєказкизтакимсюжетом:«На схід від сонця, 
на захід від місяця», «Король-Ведмідь»; в Іспанії — «Лілі та 
ведмідь», «Гілка розмарину»;уПортугалії— «Діва і звір»; уНі-
меччині— «Красуня і кінь», «Зачарована жаба», «Сад літа 
і зими», «Залізна піч»; вАвстрії—«Співоча троянда»таін.

Теорія літератури 
Сюжет (з фр. sujet — предмет) — сукупність подій у
художньому творі, які розкриваються в певній послі-
довності.
Мандрівний сюжет—цесюжет,якийповторюєтьсяв
казкахітворахрізнихкраїнсвіту.

•	 У	процесі	роботи	з	підручником	ви	будете	вдосконалювати	
вміння	уважно	слухати	тексти.	У	цьому	вам	допоможе	пода
на	пам’ятка.

Пам’ятка 
Як навчитися уважно слухати тексти

•Запам’ятайтеназвутвору,авторачиавторку.
•Визначте тему тексту, основну думку; зверніть увагу

наконкретніфакти,числа,датийіншупотрібнуінформа-
цію;запишітьключовіслова.

•Намагайтесявизначитиновуінформацію.
•Якщоцеуривкизхудожньоготвору,уявітьподіїта

героївабогероїнь,проякихідеться;проаналізуйте,чим
вамсподобавсяцейтекст;якіемоціївивідчули.

• Зробітьвисновок,якаінформаціяєцікавоюікорис-
ноюдлявас.

•	 Прочитайте	казку	«Донька	Дроворуба»	та	дізнайтеся,	які	чарівні	
події	в	ній	відбуваються.
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         ДоНьКА  ДРовоРУБА

БувсобінасвітідобрийДроворуб.Щоранкуйшоввінуліс
і до пізнього вечора рубав дрова. Мав чоловік трьох дочок-
красунь. Щодня котрась із них приносила батькові обід —
казанокгарячоїюшки.

Рубає якось чоловік дрова й раптом бачить: вилазить із
хащістрашнийзвір,незвірнавіть,асправжнєЧудовисько—
ішастьдонього.ЗблідДроворубвідстраху,упустивсокиру,
аЧудовиськосхопилойогозарукутайкаже:

—Якщоневіддасименізадружинуоднузтвоїхдочок,ятебе
з’їм!—Ізникловгустомулісі.

Послухайте	діалоги	трьох	сестер	і	Чудовиська	(ре
комендовано	 для	 використання	 в	 школі).	 Які	 їхні	
риси	характеру	зображено	в	казці?	Які	слова	до
помогли	вам	це	зрозуміти?

УпавДроворубназемлютайзаливсягіркимислізьми.
— Дитино моя мила, дитино моя люба, не побачу я тебе

більше!
А Чудовисько завело Маріон далеко в густий ліс. Там

стоявсередвисокихялинісосонрозкішнийзамок.Іраптом
вонообернулосяпрекраснимюнаком.ЗраділаМаріон,алені
прощойогонеспитала.

Незабаромвонипобралисяісталижитивкоханнітазлагоді.
Пролетілоліто,минулазима,насталавесна.Якосьпішли

сестриМаріонуліскорівпасти.Количують:хтосьспіває.
—Ану,послухаймо!—кажестаршасестра.—Схоже,це

голоснашоїМаріон.Ходімоподивимося!
Ішливони,ішли,ажпокидісталисядорозкішногозамку.

Дивляться: біля вікна сидить їхня сестра Маріон і співає.
Вона зраділа сестрам, повела їх у замок, за стіл посадила,
пригостилащедротасмачно.Потімпробатькайматірроз-
питалатазапросилаїхугості.

Требавамсказати,щопіслявесілля чоловікдавМаріон
в’язкуключіввідусіхпокоївідозволивбудь-якийізнихвід-
чиняти,крімодного-єдиного.

— Якщо не хочеш біди накликати, не відчиняй того по-
кою!—сказаввін.

Може,такібулоб,якбинесестри.ПовелаїхМаріонзамок
показувати.Обдивилисясестривсіпокої,крімтогоєдиного,
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який чоловік заборонив відчиняти.
Але сестри вмовили Маріон відчини-
тидвері.

Довговонавагалася,алевсе-таки
відчинила таємничий покій. Однак
ключ упав на підлогу. Бачить Ма-
ріон:наключічервонапляма,подібна
докрові.«Звідкивонавзялася?Може,
уцьомупокоїєслідиякогосьзлочи-
ну?Олихо!»—ІМаріонпочалатерти
кривавупляму,алевонасталащечер-
вонішою.

Заплакала жінка, а тут і чоловік
прийшов.Поглянуввіннаплямута
йкажедружині:

—Просивятебе:невідчиняйцього
покою! Але ти не послухалася. Колись я посварився зі злим
чаклуном, і той, розгнівавшись, перетворив мене на Чудо-
виськонасімроків.Іосьтеперязновуобернусяназвіратай
подамсявдалекімандри.Нідебудеменіспочити,нідеголову
прихилити...Атизалишишсяодна.

—Ні,цьомунебувати!—вигукнулаМаріон.—Явинна
утвоїйбіді—тожтебенепокину.Кудити,тудиія!

—Тисправдінепокинешменевбіді?—запитавчоловік.
—Ніколинепокину,любий!
Вийшли вони вдвох із замку та й подалися в мандри.

Довгоблукалипобіломусвіту.Алетрапилосятак,щозагу-
билиоднеодного.ЗалишиласяМаріонсама.

Довгоплакалавона,довготужила,алеслізьмибідінеза-
радиш.Пішлашукатичоловіка.

Так минуло сім довгих років. Настав час, коли чоловік
Маріонзновумігстатилюдиною.Алечаклунпоставивумову:
набувши людської подоби, він забуде свою дружину, мовби
ніколийнезнавїї.Такабулапомстазлогочаклуна.

Послухайте	уривок	про	те,	як	Маріон	шукала	свого	чо
ловіка	(рекомендовано	для	використання	в	школі).	Чи	
важкими	були	її	випробування?	Як	вона	їх	подолала?

Добрелавонадохатинийпостукалаувіконце.
Напорігвийшладобрачарівниця,узялаМаріонзарукута

повелавхатину.Відпочивши,дівчинарозповілачарівниці,

С. Кім. Ілюстрація
доказки«Донька

Дроворуба»
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яквийшлазаміжзаЧудовиська,яквонообернулосянакра-
сеняюнакатаякізвласноївинивтратилакоханогочоловіка.
ПожаліладобрачарівницяМаріонікажеїй:

—Твійчоловікживеводномумісті.Сімднівісімночей
потрібнойтидонього.Алевінзабувтебейзбираєтьсяодру-
житися з молодою дівчиною. Так наворожив злий чаклун.
Проте не переживай: я допоможу тобі. Ось візьми кісточки
персикаймигдалюікруглийгорішок.Бережиїхякзіницю
ока:вонидопоможутьтобіповернутичоловіка.Атепервід-
починьтрохи—івдорогу!..

ЧерезсімднівіночейдісталасяМаріондотогоміста,про
якеказалачарівниця.Навулиціпознайомиласязбалакучою
жінкоютадізналася,щонедавновмістіз’явивсямолодийкра-
сень.Тутвінодразувподобавдівчину,якабуладужегарною,
аленавдачулихою,тащейзавидющоютаскупою.

На другий день Маріон прийшла до будинку дівчини —
нареченоїсвогочоловіка,аколитавийшланапоріг,розбила
кісточкуперсика.Ітутсталосядиво:зкісточкивилетіласріб-
накарета,запряженадвомачудовимибілимикіньми.Поба-
чила наречена таку розкіш, і закортіло їй мати цю карету.
ПідійшлавонадоМаріонтайпитає:

—Чинепродаситименісвоюкаретутаконей?
АМаріонїйувідповідь:
—Їхнепродаютьнізаякігроші,лишезапослугударують.
—Якужпослугутобізробити?
—Дозвольтеменіпересидітинічбіляузголів’яВашогона-

реченого.
—Ні!Непотрібнаменітвоякарета!Тайневельмивонамені

довподоби.
Інареченапішлавбудинок,алематиїїзупинила:
— Що ти, дочко, хіба можна нехтувати таким добром?

Хайпосидитьнічбіляузголів’ятвогонареченого,амийому
сонногозілляпідсиплемо,вінізнатинічогонезнатиме.

Подумаланаречена,поміркувалайпогодилася.
Пізно ввечері слуга приніс нареченому сонного зілля. Він

йоговипивівмитьзаснув.ТодівпустиливспочивальнюМа-
ріон.

Вонасілабілячоловіковогоузголів’ятайпочалайомуроз-
повідатипросвоїбіди,однаквіннепрокидався.Маріонйого
будила,алемарнаробота.Усюнічвонапроплакала,арано-
вранціїївигналинавулицю.
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Уденьжінказновуприйшладобудинкунареченої,аколита
вийшланапрогулянку,розбилакаменемкісточкумигдалю.
У ту ж мить у руках у Маріон з’явилася пишна весільна
сукня.Побачилатакурозкішнареченайзахотіламатиїї.

—Заскількипродасименісукню?
—Янепродаюцюсукнюнізаякігроші,алишезапослу-

гударую!
—Якужпослугутобізробити?
—Дозвольтеменіпосидітинічбіляузголів’яВашогона-

реченого.
—Зновутисвоєї!—розгніваласянаречена,алематизупи-

нилаїїтайкаже:
—Неможнанехтуватитакимдобром,дочко!Некуплено,

неплачено,асукнябудетвоєю.
Погодилася наречена. І сталося все так, як напередодні:

випивчоловікМаріонсоннезілляйзаснув.Жінканемогла
йогодобудитися.Усюнічзаливаласявонаслізьмийпросила:

— Прокинься, мій коханий, подивися на мене! Може, не
побачимосямибільшезтобою!Промовдоменехочєдинеслово!

АлечоловікнепочувМаріон,аледьзазоріло—їївипхали
задвері.

УденьМаріонзновуприйшладобудинкунареченої.Коли
тавийшланапрогулянку,Маріонрозбилакруглийгорішок
і дістала з нього золотий ланцюжок, браслет і сережки,
оздобленідіамантами.Побачила їхнаречена, ізагорілисяв
неїочі.КинуласявонадоМаріоністалапросити,щобтапро-
далаїйкоштовності.Алеувідповідьпочула:непродаються
вони,аміняються.Інареченаспокусилася:дозволилапоси-
діти Маріон ніч біля узголів’я свого нареченого в обмін на
сережкитабраслетіздіамантами.

ТимчасомдочоловікаМаріонпідійшовстарийслугатай
каже:

—Пане,доВашоїспочивальніщоночіприводятьмолоду
жінку. Сидить вона до світанку біля Вашої постелі, гірко
плачейпрощосьВасблагає.АлеВиміцноспитейнічогоне
чуєте,бонареченатаїїматинапуваютьВассоннимзіллям.

— Спасибі тобі, друже, — сказав чоловік і замислився.
«Щосьтутнетак»,—подумаввін.

Коли пізно ввечері принесли йому келих із питвом, він
сказавслузі:

—Поставкелихнастолик,яйоговип’юзгодом.
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Алевінневипивзілля,авиливзавікно.Потімлігівдав,
що міцно заснув. Незабаром до спочивальні ввели молоду
жінку.Сілавонабіляузголів’ятагіркозаплакала,згадуючи
минуліщасливідні...Слухавчоловік,слухав—іраптомзга-
дав.ЦежйогокоханадружинаМаріон!Вінпригорнувїїдо
серця.Арано-вранціпішовдонареченоїіїїматерітапромовив:

— Я прийшов до вас за порадою. Якби ви замовили новий
ключ до скриньки замість загубленого, а потім знайшли ста-
рий,якимключемвідмикалибскриньку?

—Звичайно,старим,—відповілиматийдочка.
—Отожіятакдумаю.Атеперскажувамосьщо.Сімро-

ківтомумавякоханудружину,талихадолярозлучиланас.
Іосьяїїзнайшов!

ВінпідвівМаріон.Матийдочкаажпороззявлялиротивід
подиву.

Маріонізчоловікомповернулисяусвійзамокіжилитам
довго-довговкоханнітазлагоді.

Запитання та завдання
1.	 	Чим	 зацікавила	 вас	 ця	 казка?	 Якими	 ви	 уявляєте	 її	 героїв	 і	

героїнь?
2.	 	Чим	відрізняється	Маріон	від	своїх	сестер?	Чому	вона	пого

дилася	побратися	із	Чудовиськом?
3.	 	Чому	 Маріон	 послухалася	 своїх	 сестер,	 а	 не	 чоловіка?	 Чи	

завжди	потрібно	погоджуватися	на	чиїсь	пропозиції?
4.	 	Які	неймовірні	пригоди	відбуваються	з	Маріон?		
5.	 	Які	 чарівні	 сили	 їй	 допомагають?	 Чому	 вони	 стають	 жінці	 в	

пригоді?
6.	 	Які	події	повторюються	в	казці?	З	якою	метою	використано	

ці	повтори?
7.	 	Знайдіть	зачин	і	кінцівку	казки.	Яку	роль	вони	відіграють?
8.	 	Визначте	основну	ідею	твору.	
9.	 Які	риси	характеру	об’єднують	падчерку	з	«Пані	Метелиці»	й	

Маріон?	
10.	 Складіть	план	казки	та	перекажіть	її	стисло	з	метою	заціка

вити	нею	друзів	і	своїх	близьких	(усно).

11.	 Прочитайте	українські	народні	казки	«Нареченийвуж»;	«Рак
Неборак	та	його	вірна	дружина».	Чим	вони	подібні	до	казки	
«Донька	Дроворуба»?

12.	 Дайте	розгорнуту	письмову	відповідь	на	запитання:	«Що	до
помогло	Маріон	досягти	своєї	мети?»
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ФольклорніказкиуФранціїбулидужепопулярними.Їх
любили не тільки прості люди, а й королі. Казки почали
записуватитавикористовуватиїхнісюжетивлітературних
творах. Французький письменник Шарль Перро написав
багатоказок,яківивжезнаєте:«Кітучоботях»,«Попелюш-
ка»,«Сплячакрасуня»,«ЧервонаШапочка»,«СиняБорода».
Їх відтворено в операх, балетах, кінофільмах і театральних
виставах.НайвідомішиммузичнимтворомзаказкоюШ.Пер-
роєбалетнамузикуП.Чайковського«Сплячакрасуня».

•	 Яка	із	зазначених	казок	є	вашою	найулюбленішою?	

У 1991 р. студія В. Діснея ви-
пустила анімаційну версію «Красу-
нятаЧудовисько»—одинізнайкра-
щихмультфільмівзацимсюжетом.
У1997р.глядачіпобачилийогопро-
довження—«КрасунятаЧудовись-
ко:чарівнеРіздво».

•	 Подивіться	 мультфільми	 та	 поділіться	
враженнями	 від	 них	 	 під	 час	 обгово
рення	в	класі.	

•	 Ознайомтеся	з	поняттям	«медіатекст»	
на	 другому	 форзаці	 підручника	 та	 до
ведіть,	що	мультфільм	—	це	медіатекст.

Учарівнихказкахвикористовують
магічні числа. Вони позначають щасливу (або нещасливу)
кількістьчого-небудь.Найчастішетрапляютьсячисла:три—
триказковідорогинавибір,триголовийзмій,триразовепов-
торення події; сім — сім гномів, сім богатирів; відповідає
кількостіднівутижні;дев’ять —означаєвеликукількістьабо
силу—дев’ятьголівуЗмія;вукраїнськіймовієсловодев’я-
тисил—лікувальнарослинавіддев’ятьох(багатьох)хвороб;
дванадцять—щасливечисло;походить,можливо,відрічно-
гоциклуздванадцятимісяців;сорок—давняодиницялічби,
щовідповідаєчотирьомдесяткам,їївикористовуютьвусній
народнійтворчостіякпозначеннявеликоїкількостічогось.

•	 Які	чарівні	числа	трапляються	в	казці	«Донька	Дроворуба»?

оСТріВ  ЗНАНЬ

Кадрізмультфільму
«Красуня

таЧудовисько»
(реж. Г. Труздейл, 

К. Уайз, 1991)
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       «ТисЯЧА  й  оДНА  НІЧ»

Книжка «Тисяча й одна ніч» належить до арабської
народноїлітератури.Якпустеля,щомаєбезлічпіщинок,які
не можна перерахувати, так і  ця збірка не має визначеної
кількості творів. Укладачі часто доповнювали  її різними
казкамийоповіданнями.Доцієїзбіркиввійшлифантастич-
ніказки,побутовіоповіді,повчальні історіїталегенди,які
створювалирізніавторипротягомкількохстолітьусхідних
країнах.Історіяїївиникненнядонинінез’ясована,джерела
йіменаавторівневідомі.

В основній історії «Тисячі й однієї ночі» розповідається
про перського царя Шахріяра та його наречену Шахразаду
(Шехерезаду).Вонанамагаласяврятуватисебейіншихдів-
чатвідсмерті,щоночірозповідаючицарюказку.Якнаставав
ранок,дівчинаприпиняласвоюрозповідьнанайцікавішому
моменті. Бажаючи дізнатися продовження, цар відкладав
страту.Таквідбувалосяпротягомтисячійоднієїночі,поки
царнепомилувавдівчину.Завдякисвоїймайстерностіроз-
повідатиказкикрасуняШахразадасталадружиноюШахріяра
йурятувалаіншихдівчат.

ГероямитагероїнямиоповідейШахразадиєякземніпер-
сонажі, так і фантастичні, химерні істоти, що трапляються
тількиварабськихказках.Багатісултанитахаліфи,купцій
ремісники, східні красуні, мореплавці, дивовижні духи,
демони та джини, що живуть у світильниках, — усі вони
створюютьзагадковийінеповторнийсвітцихтворів.

Учомужсекретпопуляр-
ності казок? Крім фантазії
та яскравих описів життя
народівСходу,напруженого
сюжету, у них є моральне
підґрунтя:засудженняжор-
стокості, свавілля та жадіб-
ності,утвердженнясправж-
ньогокоханняілюдяності.

Уцихтворахвипознайо-
митесязгероямитагероїня-
ми,знайдетесюжетийфан-

Л. Карре. Ілюстраціядокнижки
«Тисячайоднаніч»
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тастичні елементи, притаманні казкам багатьох народів
світу. Але, безумовно, вони відрізняються від інших казок
красивими назвами східних міст, предметами ужитку, іме-
намиперсонажів,особливостямиїхньогоспілкування.

Найвідомішіказки«Тисячійоднієїночі»—«Чарівна лам-
   па Аладдіна», «Алі-Баба та сорок розбійників» і «Синдбад-
мореплавець». Мужні й кмітливі герої та героїні цих казок
опиняються в надзвичайних ситуаціях, але завдяки хороб-
ростійнаполегливостізнаходятьщастя.

Так,указках«Синдбадмореплавець»описанойогонад-
звичайніпригодипідчасподорожейдодалекихкраїн.Лю-
дяність і щирість героя привертають до нього людей, які
допомагають Синдбаду на шляху до мети. А шлях цей був
непростим.Упершійподорожівінпотрапляєнаострів,який
виявляєтьсяспиноювеличезноїриби,ідивомрятується.Під
час другої йому допомагає вибратися з острова величезний
птахРухх.Утретійташостійподорожахмандрівникзустрі-
чаєтьсязвелетнем-людожеромікрилатимилюдьми.Авсьо-
готакихподорожейСиндбадабулосім.

•	 Пропонуємо	вам	вирушити	в	цікаву	подорож		із	Синдбадом
мореплавцем	і	дізнатися	про	його	пригоди…

         сиНДБАД-моРЕПЛАвЕць

Перша подорож

(Скорочено)

Синдбадрозповідав:
— Ласкаве та шляхетне товариство, мій батько був куп-

цем, мав великі гроші й незліченні багатства. Він помер,
колиябувмалимхлопчиком,залишившименігроші,землі
тасела.Колияпідріс,тоставжитирозкішнойбезтурботно
(...),думав,щодовікубудубагатим.Отактривалоякийсьчас,
а потім я опам’ятався — мені проясніло в голові, розум
повернувся до мене. Але було вже пізно: усі гроші я роз-
тринькав,істановищемоєзмінилося.(…)

Тодіязібравусе,щозалишилосязмеблівтаодягу,іпродав.
Розпродавісвоїземлі.Уторгувавзавсетритисячідиргемів1.
Ізцимигрішмиянадумаввирушитивподорождочужихкраїв.

1Диргем—грошоваодиницявкраїнахСходу.
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Отожнакупиврізнихтоварів,сівнакорабельіразомзінши-
ми купцями вирушив до міста Басри. Ми пливли морем
чималоднівіночей,проминалиострівзаостровомінарешті
присталидоодного,подібногодорайськогосаду.

Тамкинулиякір,івсі,хтобувнакораблі,зійшлинаберег.
Мипродавали,купувалийобмінювалитовари.Згодомсіли
вечеряти,аповечерявши,звеселілийпочалиспівати.

Раптоммипочулизпалубикорабляголоскапітана:
— Мандрівники, мерщій повертайтеся на корабель! Ті-

кайте,покинезагинули!Острів,доякогомипричалили,—
цевеличезнарибина,щолежитьпосередморя.Коливироз-
клали вогонь, рибина відчула жар і заворушилася. Вона
можепірнутивморськубезодню!Тодівивсіпотонете!(...)

Почувши це, мандрівники побігли до корабля, залишив-
шинаберезівсіпожитки.Деяківстиглипіднятисянакора-
бель,аіншіневстигли.Рибинапірнулавморезусім,щона
ній було, і шалені хвилі зійшлися на тому місці, де вона
лежала.

Ябувсередтих,хтозагаявся,тожіпірнувуводузусіма,
хтозалишивсянарибині.Аледолязмилуваласянадімною.
Япобачивнаводіздоровеннідерев’яніночвитавчепивсяза
них.Потімвилізнаночви,сівверхийпочавгребтиногами,
начевеслами.Хвилігралисязімною,кидаючиночвитопра-
воруч,толіворуч.

Капітанпідняввітрилайпопливізтими,хтовстигпідня-
тисянакорабель,незвертаючиувагинатих,хтотонув.(...)
Насталаніч,потімдень,потімзновуніч.Япливнаночвах,
хвилідопомагалимені,інарештіменеприбилодоостроваз

крутимиберегами,наякому
росливисокідерева,агілля
їхнєзвисалонадводою.Ясхо-
пивсярукоюзагілкуй,ледве
не загинувши, виліз на бе-
рег.Ногимої,покусаніриба-
ми, набрякли, з ран юшила
кров,алеябувтакийзнеси-
лений, що навіть не відчу-
вав болю. Лежав на березі,
наче мертвий, і так проле-
жавдонаступногодня.

М. Митрофанов. Ілюстрація
доказки«Синдбад-

мореплавець»
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Колизійшлосонце,яотямився.Ногидужеболіли,проте
явсе-такипідвівсятапішовоглядатиострів.Інодіяставав
навколішки,часомрухавсяпоповзом.Наостровірослипло-
довідереватабулочималоджерелізчистоюводою,іявгаму-
вавголодіспрагу.Отакяперебувкількаднівіночей.Душа
моя ожила, мужність повернулася до мене, а руки знову
налилисясилою.Япочавдумати,щоробитидалі(...).

•	Послухайте	діалог	Синдбада	та	конюха	(рекомен
довано	для	використання	в	школі).	Як		характери
зує	ця	розповідь		героя?	Як	спілкується	Синдбад	із	
людьми	під	час	подорожі?

•	 Скористайтеся	порадами	(с. 23),	які	допоможуть	вам	навчити
ся	уважно	слухати	текст.

Потім прийшли інші конюхи. Побачивши мене, почали
розпитувати,хтоятазвідки.(…)Післяцьоговонипосідали
верхинаконей,ятежсівнаконя.Їхалимидовготанарешті
прибулидостолиціцаряаль-Міграджана.

Конюхизайшлидоцаря,розповілипромене,іцарпоба-
жавзімноюпознайомитися.(…)Вінспитав,щозімноютра-
пилося,іярозповівусе,щодовелосяпобачитийпережити.

Вислухавшимене,царбувдужевражений(...).
Аль-Міграджанвиявивдоменеласкуйповагу,наблизив

досебе.Вінпризначивменеписаремугаванійнаказавпере-
писувативсікораблі,якіпричалюватимутьдоберега.

Япрацювавсумлінно,іцарбувласкавийдоменейревно
мноюопікувався.Черезякийсьчасяставоднимзйогопри-
дворних.

Отак я жив в аль-Міграджана, не знаючи ні турбот, ані
горя.Алещоразу,якбувавнаберезі,розпитувавуприбулих
купцівіморяківпромістоБагдад,сподіваючись,щохто-не-
будьрозповістьпронього,іяпоїдузнимдодому.Аленіхто
нечувпроцемісто,іменісталотяжкожитиначужині.

Такминалимісяцьзамісяцем.(…)Якосьязупинивсяна
березі,тримаючиврукахціпок.Раптомдоостровапідплив
великийкорабель,наякомубулобагатокупців.

Корабельзайшовугавань,згорнуввітрилайпричаливдо
берега.Матросипочалиносититовари,аяїхзаписував.Іколи
всебулоперенесено,яспитавукапітана:

—Чинезалишилосьутебенакорабліщечогось?
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Ітойвідповів:
— Так, у мене є ще товари в

трюмі, але власник цих товарів
потонув біля одного з островів. Ми
хочемоїхпродати,агрошіповерну-
тиродинікупця.Вінживуславно-
мумістіБагдаді.

—Аякзвалитогокупця?—спи-
тавя.

Капітанвідповів:
— Його звали Синдбадом-море-

плавцем.
Ітодіяпильноглянувнакапіта-

най,упізнавшийого,вигукнув:
— О капітане, власник товарів,

проякітикажеш,—цея!Цея—
Синдбад-мореплавець!(…)

Іярозповівкапітановівсе,щозімноютрапилося(...).Ітоді
капітанікупцівпізналименейпривітализіщасливимпоря-
тунком, а потім віддали мої товари. Я побачив, що на них
написаномоєім’яінічогознихнепропало.

Вибравши найдорожчі й найкращі товари, я попросив
матросів занести їх у царський палац. Я розповів цареві,
що в його гавань зайшов той самий корабель, на якому я
плив,ідодав,щодаруюйомунайкращімоїтовари.(...)Аль-
Міграджанздивувався,алеповірив,щоякажущируправду,
виявивменівеликучестьіподарувавбагаторізнихречей—
дорогихікрасивих.

Решту товарів я продав і вторгував чимало грошей, а на
них накупив інших товарів. І коли купці зібралися пливти
додому, повантажив ці товари на корабель, а тоді пішов до
царя,подякувавйомузаласкуйпопросивдозволувирушити
дорідногокраю.Царвідпустивмене.

Щастяідолядопомоглинам.Мипливливденьівночі,аж
покиприбулидомістаБасри.Тамвивантажилися,зійшлиз
кораблятасталиторгувати.Ядужерадів,щоповернувсяв
ріднийкрай.

Потім я вирушив у мій рідний Багдад, прийшов додому.
Почувшипроце,усіродичі,друзітазнайоміприйшлиприві-
татитавшануватимене.

 М. Митрофанов. 
Ілюстраціядоказки

«Синдбад-мореплавець»
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Якупивслуг,рабівірабинь,амаєтківщебільше,ніжмав
раніше,ізновузаприятелювавіздавнімисвоїмитоваришами,
забувшинебезпекийстрахіття,якихнатерпівсявмандрівці.
Іставяжитивеселимжиттям(...).

Отакзакінчиласямояпершаподорож…
(Переклад Євгена Микитенка)

Теорія літератури
Діалог (згрецьк.dialogos —розмова,бесіда)—типусного

мовлення,якийєрозмовоюдвохабокількох (полілог)осіб.
У літературних творах — це один із засобів розкриття

художньогообразу.Кількістьучасників/учасницьдіалогув
нихбуваєрізною.Персонажможенавітьвестидіалогсаміз
собою(внутрішній монолог).

Діалоги — важлива складова художньої системи літера-
турноготвору,томущовонипритаманнімовленнюякзасобу
спілкування.Підчасрозмовимизавждизвертаємосядопев-
ноїлюдинизметоюдонестидонеїсвоїдумкитапочуття.

Характердіалогузалежитьвідскладовихкомунікативної
ситуації(ситуаціїспілкування):хтоєучасникамидіалогу,які
в них стосунки, з якою метою вони спілкуються. Висловлю-
вання учасників діалогу називають реплікою. Кожна діало-
гічнарепліказалежитьвідіншихреплік,зумовлюєтьсяними.

Упрозовиххудожніхтворахдіалогидоповненомонолога-
мийавторськоюрозповіддю.

Запитання та завдання
1.	 Уявіть	пригоди	Синдбадамореплавця	та	підберіть	кольори	

для	відтворення	свого	настрою	після	прочитання	казки.	Яка	
гама	кольорів	переважає?	Поясніть.

2.	 Зробіть	припущення,	кому	Синдбад	розказує	про	свої	подо
рожі.	Як	він	звертається	до	слухачів?

3.	 Чому	головний	герой	опинився	в	скрутному	становищі?
4.	 Які	 випробування	 пройшов	 мореплавець?	 Прочитайте	 ви

разно	уривок,	який	сподобався	вам	найбільше.
5.	 Які	 чарівні	 елементи	 казки	 привернули	 	 вашу	 увагу?	 Ви

знач	те		роль	гіперболи		у	творі.
6.	 Які	 епізоди	 відображають	 ілюстрації	 М.	 Митрофанова	 до	

казки	«Синдбадмореплавець»	(с. 32, 34)?	Розкажіть,	чи	вда
лося	 художнику	 передати	 національні	 особливості	 казки.	
Чому	ви	так	вважаєте?
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7.	 Розкажіть	 про	 Синдбадамореплавця,	 скориставшись	 за
пропонованим	 планом	 для	 створення	 відгуків	 про	 улюбле
них	літературних	героїв	і	героїнь.		

8.	 Створіть	разом	з	однокласниками	й	однокласницями	казкову	
карту	 першої	 подорожі	 Синдбада.	 Дізнайтеся,	 чи	 існують		
міста,	які	згадано	в	казці.	У	яких	країнах	вони	знаходяться?

9.	 Прочитайте	про	інші	подорожі	Синдбада.	Яка	з	них	вразила	
вас	найбільше?	Поясніть	чому.

10.	 З	героями	яких	українських	казок	можна	порівняти	Синдбада
мореплавця?	Що	в	них	спільного	й	чим	вони	відрізняються?

11.	 Уявіть	себе	слухачами	й	слухачками	розповідей	Синдбада.	
Які	запитання	ви	б	йому	поставили?

12.	 Чи	ділитеся	ви	з	друзями	враженнями	про	прочитані		книж	ки?	
Щоб	зацікавити	їх	і	залучити	до	читання	ваших	улюблених	
книжок,	 скористайтеся	 поданим	 планом.	 Він	 стане	 в	 при
годі	 для	 створення	 усних	 і	 письмових	 відгуків	 про	 героїв	 і	
героїнь	художніх	творів.	

План 
для створення відгуків про улюблених 

літературних героїв і героїнь

вступ
1.Героїчигероїніякоголітературноготворувасзаці-

кавили?
2.Хтоєавтором/авторкоюцьоготвору?

основна частина
1.Чомусамевонипривернуливашуувагу(зовнішність,

рисихарактеру,поведінка)?
2.Якіїхнівчинкинайбільшевасвразили?
3. Як їхні характери відтворено в діалогах з іншими

героями/героїнями?

Кінцівка
1.Чимособливосподобався/сподобаласявамгеройчи

героїнятвору?
2.Чомусамецейтвірвирекомендуєтепрочитатисвоїм

друзям?
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•	 Подивіться	мультфільм	«Синдбад:	легенда	семи	морів» (реж. 
П. Гілмор і Т. Джонсон, США, 2003).	Чи	таким	ви	уявляли	собі	
героя	казки?	Чи	відповідає	сюжет	мультфільму	казці	про	Синд
бада?	

•	 Які	ще	кінофільми	та	мультфільми	про	Синдбадамореплавця	ви	
бачили?	Який	із	них	сподобався	вам	найбільше?	Поясніть	свій	
вибір.

Балетизамотивами«Тисячійоднієї
ночі» входять до репертуару1 україн-
ськихтеатрів.Середнихбалети«Ша-
херезада» (музика М. Римського-Кор-
са кова) і«Тисячайоднаніч»(му  зика 
Ф. Амірова).

•	 Роздивіться	театральну	афішу	балету.	
Для	 чого	 	 створюють	 афіші	 та	 яку	 ін
формацію	на	них	розміщують?

УЄвропіцікавістьдокнижи«Тисяча
йоднаніч»з’явиласяпісляпоявипер-
шого перекладу французькою мовою,
якийзробивА. Гал лан.Перекладицієї
книжки існують іспанською, італійсь-
кою, чеською, норвезькою та іншими
мовамисвіту.

Першимукраїнськимперекладачем
казокіззбірки«Тисячайоднаніч»був
учений-сходознавецьАгатангел Крим-
ський. Він досліджував арабську літе-
ратуру,знавпонад60мов.Іван Франко
такожпереклавбільшніж100віршова-
нихуривківдляукраїнськоговидання
збірки«Тисячайоднаніч».Доречі,вінзнав14мов.

•	 Роздивіться	 марку	 із	 зображенням	 А.	 Кримського.	 Яку	 інфор
мацію	на	ній	розміщено?

1 Репертуар (златин.repertorium—список)—сукупністьдрама-
тичних,опернихімузичнихтворів,яківиконуютьпротягомпевного
часувтеатрі.

оСТріВ  ЗНАНЬ
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УЗАГАЛЬНЕННЯ
1.	 Виконайте	тестові	завдання.

1.	 Фольклорна	казка	—	це
	 А	 усне	 оповідання	 про	 вигадані	 події,	 вигаданих	 осіб,		
	 	 фантастичні	сили,	які	сприймають	як	реальні
	 Б	 усне	оповідання	про		реальні	та	фантастичні	події
	 В	 усне	оповідання	з	мандрівним	сюжетом
	 Г	 усне	оповідання,	у	якому	протиставлено	добро	і	зло

2.	 Протиставлення	добра	і	зла	в	казці	—	це
	 А	 гіпербола
	 Б	 антитеза

	В	 порівняння
	Г	 сюжет	

3.		Продовжте	прислів’я: «Казки маленькі, а ...»
	 А	 героїв	і	героїнь	у	них	багато
	 Б	 розуму	в	них	багато
	 В	 подій	у	них	описано	багато
	 Г	 за	змістом	глибокі

2.	 Розкажіть,	у	чому	особливості	структурних	частин	казки.	На
малюйте	схему	побудови	казки.	Наведіть	приклади	пошире
них	казкових	зачинів	і	кінцівок.

3.	 Заповніть	порівняльну	таблицю	в	зошиті.	Мета	—	порівняти	
риси	характеру	падчерки	та	рідної	доньки.

Падчерка Рідна	донька

	

4.	 Дослідіть	 тексти	 казок,	 які	 ви	 прочитали,	 і	 запишіть	 чарівні	
предмети	та	числа	,	що	в	них	трапляються.	Створіть	таблицю	
в	зошиті.	Яку	роль	вони	відіграють	у	цих	казках?

Назва		казки Чарівні	предмети	та	числа

5.	 Продовжте	речення:	«Маріон — шляхетна дівчина, тому що ...» 
6.	 	Продовжте	речення:	«Синдбад досяг успіху, тому що …»
7.	 	Прочитайте	 про	 інші	 подорожі	 Синдбадамореплавця.	 Чим	

повчальні	казки	про	нього?
8.	 Візьміть	 участь	 в	 інсценуванні	 уривків	 із	 фольклорних	 ка

зок,	які	ви	прочитали.	Чим	саме	ви	можете	бути	корисними	
в	цьому	проєкті?	Що		хочете	зробити	чи	запропонувати?
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Казка—цетезолото,щоблищитьвог-
никомудитячихочах.

Ганс Крістіан Андерсен

Вивжезнаєте,щоказкиможутьбутифольклорнимийлі-
тературними.Улітературних казках,якіуфольклорних,
ідеться про чарівні події та пригоди,  відображено боротьбу
добра ізла,діютьфантастичні істоти,твариннаділенолюд-
ськимирисами,унихвикористаночарівніпредмети.Але,на
відміну від фольклорних казок, у літературних є автори/
авторки,якізадопомогоюказковоїформивідтворюютьвлас-
небаченнядійсності,утверджуютьсвоїцінності.Історіяство-
реннялітературнихказокмаєлише300років.

Якжевонивиникли?
Спочаткувчені-фольклористизби-

ралинародніказки,потімписьмен-
никитаписьменниціпочалиїхху-
дожньообробляти,створюватиказ-
ки за народними мотивами, а вже
пізніше з’явилися літературні (ав-
торські)казки.

Появіцихказоксприялотакож
поширення писемності та книго-
друкування,якерозпочалосязіство-
рення механічного друкарського
верстата німецьким винахідником
Йо  ган ном Гутенбергом (1439). Він
став автором першої у світі друко-
ваноїкнижки.

•	 Розгляньте	ознаки	літературної	казки.

ознаки 
літературної казки

наявність
автора/
авторки

сюжетскладний;
персонажірізноманітні

прозоваабо
віршованаформа

подіївідбуваютьсявконкретномучасійпросторі

поєднаннявигадки
тареальності

яскравовиражена
позиціяавтора/

авторки

Друкарськийверстат
Й.Гутенберга
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•	 Пригадайте	художні	особливості	фольклорної	казки	(с. 12).	За	
допомогою	поданої	схеми	(с. 39) порівняйте	її	з	літературною.

Літературна казка має багато жанрових різновидів: казки- 
поеми, казки-оповідання, казки-повісті, казки-легенди, каз ки- 
п’єси, казки-фентезі таін.Але,яківнароднійказці,унійобо-
в’язковим елементом є наявність дива, до якого читачі та
читачки долучаються завдяки чарівним персонажам і пред-
метам.

Усесвітньо відомими зарубіжними письменниками й
письменницями,якістворюваликазки,єШ. Перро, Г. К. Ан -
дерсен, В. Жу  ковський, В. Гауф, Е. Т. А. Гофман, О. Уайльд, 
Р. Кіп лінг, А. Мілн, С. Лагерлеф, А. Ліндґ   рен таін.Напевно,ви
вже читали деякі їхні твори, дивилися кінофільми та мульт-
фільми,створенізаказкамицихавторівтаавторок.

Цейперелікможнапродовжувати,аджелітературнаказ-
ка розвивається. З’являються нові твори, завдяки яким ви
потрапляєтедофантастичногосвіту,створеногоавторською
уявою, у якому утверджено силу любові та добра, цінують
шляхетність,милосердя,мужністьісправедливість.

Теорія літератури
Літературна казка—цеавторськийхудожнійтвір,за
основу якого взято захопливу вигадану історію, що
об’єднуєелементидійсностітафантастики.
Автор/авторка художнього твору — людина, яка
створилатвір.

Запитання та завдання
1.	 	Коли	 розпочалося	 становлення	 жанру	 літературної	 казки?	

Що	сприяло	її	появі?
2.	 	Дізнайтеся	 в	 інтернеті,	 хто	 був	 першодрукарем	 в	 Україні.	

По			діліться	цією	інформацією	в	класі.
3.	 	Назвіть	спільні	та	відмінні	ознаки	фольклорної	і	літературної	

казок.	Заповніть	у	зошиті	діаграму	Венна.

4.	 	Чи	відомі	вам	імена	авторів/авторок	казок,	про	які	згадано?	
Які	їхні	твори	ви	читали?

5.	 	Поясніть	зміст	епіграфа	до	вивченої	теми.

		

Фольклорна 
казка

Літературна 
казка

спільне



41

Видатний данський казкар, романіст,
поетідраматург

           Ганс  Крістіан  Андерсен

(1805–1875)

Ганс Крістіан Андерсен народився в невеликому місті
ОденсенаостровіФюн (Данія) уродинішевцятапралі.Ріс
замкнутим хлопцем, але був мрійником. Однією розрадою
дляньогобувляльковийтеатр.

Живучивпроголодь,закінчившколу,апотімуніверситет
у м. Копенгагені. У цей час пробує писати драматичні та
поетичні твори. Але саме в жанрі казок проявився його
справжнійталант.

У1841р.передРіздвянимисвятамивийшладрукомневе-
лика книжка Г. К. Андерсена «Казки для дітей». Потім
письменник до кожного Різдва видавав книжку, яку данці
сприймалиякподарунок.

Усьогомитецьнаписав158казок,якіперекладенобагать-
мамовамисвіту,12ізнихстворенонаосновіфольклорних
сюжетів.

Найвідомішіказкицьогописьменникави,напевно,знаєте
щездитинства.Це«Дюймовочка»,«Русалонька»,«Гидкека-
ченя»,«Дикілебеді»таін.Унихдобройлюбовзавждипере-
магають. Ви знову й знову перечитуєте ці казки, бо в них
автор не повчає, а спонукає думати та переживати разом із
героямийгероїнями,робитивласнівисновки.

Письменник надихався повсякденним життям. На його
думку,ужиттівсепрекрасне: іквітката їїпелюстки, іма-
ленькакомашка,імотокниток,ігорошинкивстручку.Івсе
цевідображеноутворахмитця.

Одногоразуписьменникзізнався,щоказку«Снігова Ко 
ролева» вважаєнайулюбленішою.Унійпротиставленодобро
ізло,щиріпочуттяіхолоднийрозум,зовнішнюівнутрішню
красу.Митецьнаписавїїпротягомп’ятиднів.

Ще будучи маленьким хлопчиком, він грався зі своєю
сусідкою Лісбет, яку називав сестрою. Вона була першою
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слухачкоюйогоказок.Можливо,ціспогадисталипідґрун-
тямдлястворенняголовноїгероїніказки.

Казка«СніговаКоролева»—цеісторіяпродвохдітей—
КаятаГерду.

Дівчинка вирушає в довгу й нелегку подорож за Каєм,
який став бранцем Снігової Королеви. Подолавши безліч
випробувань,воназнаходитьірятуєхлопчика,розтопивши
йогокрижанесерце.

Цязахопливаказкамаєітепервеличезнупопулярність.
Її перекладено мовами різних країн, щоб ця історія була
відома дітям усього світу. Існує також багато екранізацій
казки,середякихнайбільшвідомимиє«ТаємницяСнігової
Королеви»тамультфільм«Крижанесерце».

УДаніївшановуютьпам’ятьпроГ.К.Андерсена.Щеза
життя йому встановлено пам’ятник — казкар у кріслі з
книжкою в руці. У м. Копенгагені та в м. Оденсе створено
музеї письменника. Ім’ям Г. К. Андерсена названо одну з
найпрестижнішихлітературнихпремій.Їїмріютьотримати
всіказкарісвіту.Преміювручаютьнайкращимписьменни-
кам/письменницяміхудожникам/художницямдитячоїкниж-
кивденьнародженнямитця.

Пам’ятникписьменниковінабульваріАндерсена,
установленийкоштомгромади.

м. Ко пен га ген  (Данія)
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       сНІГовА  КоРоЛЕвА

(Скорочено)

Оповідання перше
Дзеркало та скалки

Отже,почнемо!Колимидочитаємоцюкнижкудокінця,
то будемо знати більше, ніж тепер. А тим часом жив собі
один троль — злющий-презлющий, наче диявол. Якось він
зробивтакедзеркало,уякомувседобретагарнезменшувало-
сяйставалогидким,авсепоганетанегідне—навпаки—зда-
валосявеликиміпрекрасним.

Чарівнікраєвидибулиподібнівдзеркалідовареногошпи-
нату, а найкращі люди схожі на потвор, або здавалося, що
вонистоятьдогориногамийунихнемаєживотів.Обличчя
такперекривлювалися,щоїхнеможнабуловпізнати,ахто
мавластовиння—вонорозпливалосянацілущоку!..

Троль аж заходився з реготу — він дуже пишався своєю
нечуваноювигадкою.

Усіучнітроля—авньогобуласвояшкола—скрізьроз-
повідали про те дивовижне дзеркало. Вони бігали з ним по
всіхусюдах,аждокинезалишилосяжодноїкраїни,жодної
людини,якухочабраздзеркалонеспотворило.

Ітодітролевіучнізахотілиполетітинанебо,щобпоглузува-
тизянголів,ізсамогоБога.Щовище
вонизлітали,тодужчекривилосята
корчилосядзеркаловідгримас—тро-
лятайоголедвевтримували.

Раптом дзеркало так затремтіло,
що вирвалося з їхніх рук, упало на
землютарозбилосянатисячуміль-
йонів і мільярдів скалок! І саме ці
скалки наробили більше лиха, ніж
самедзеркало...

Скалки літали скрізь по світі та,
якщопотрапляликомусьвоко,тамі
залишалися.Людиназтакоюскал-
кою бачила або все навиворіт, або
тількивсепогане,аджекожнаскал-
ка була частинкою того жахливого
тролевогодзеркала.

 В. Єрко.Ілюстраціядо
казкиГ.К.Андерсена

«СніговаКоролева»
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Адеякимлюдямкрихітнаскалкапотраплялавсерце—
ітобулонайжахливіше:серцеперетворювалосянамалень-
кукрижинку...

Одніскалкибулитаківеликі,щоїхможнабуловставляти
увікна(алекрізьтакевікноневартобулодивитисянасвоїх
друзів).Іншіскалкигодилисянаокуляри,тагоребулотому,
хто користувався ними, щоб краще бачити... Злий троль
радівіреготаваждокольокуживоті.

Апосвітіліталощебагатотакихскалок...Слухайте,щож
булодалі.

Оповідання друге
хлопчик і дівчинка

Водномувеликомумістімешкалодвоєбіднихдітей.Вони
не були рідні, проте любили одне одного, як брат і сестра.
Їхнібатькижиливмансардах1двохсусідніхбудинків.

Там,дедахибудинківторкалисяринвамиодиндоодного,
виглядалидвамаленьківіконечка.Ступившизвіконечокна
ринву, можна було опинитися біля сусідського вікна. Між
вікнаминадахахстояливеликідерев’яніящики,депишно
цвіли троянди, які заглядали у вікна й перепліталися між

собою. Це нагадувало тріумфальну
арку з квітів. Хлопчик і дівчинка
дужелюбилибігатиподахувгості
одне до одного. Там — майже під
самим небом — вони сидіти на ма-
леньких стільчиках під пахучими
трояндамийгралися!..

Тавзимкуцірозвагиприпиняли-
ся.Дітинагрівалинапечіміднімо-
нетки й прикладали їх до замерз-
лих вікон. За мить посеред шибок
з’являлисядвачудовівіконечка,такі
круглі-круглі,ізвідтивизиралимилі
талагідніочі.Цедивилися—кожне
зісвоговікна—хлопчикідівчинка.
ХлопчиказвалиКай,адівчинку—
Герда.

1 Мансарда — приміщення на останньому поверсі житлових
будівельізпохилоюстелею.

В. Єрко. Ілюстрація
доказкиГ.К.Андерсена

«СніговаКоролева»
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Надворіпадавсніг.
— Тобілібджілкирояться!—казалаїмбабуся.
— А в них теж є своя Снігова Королева? — запитував

хлопчик,бовінзнав,щовсправжніхбджілєоднаголовна
бджола.

— Звичайно, є, — казала бабуся. — Іноді опівночі вона
пролітає містом і заглядає у вікна — від того вони вкрива-
ютьсякрижанимивізерунками,начеквітами.

—Еге,мицебачили!—вигукувалидіти.
—АСніговаКоролеваможезайтисюди?—спиталаякось

дівчинка.
—Нехайспробує!—відказавхлопчик.—Япосаджуїїна

піч,івонарозтане!..
Тоговечора,передсном,Кайвилізнастілецьбілявікнайза-

зирнувкрізьмаленькевічконадвір.Завікномліталисніжин-
ки,йодназних,найбільша,упаланакраєчокящиказквітами.
Раптомпочаларостийнаочахперетвориласянажінку,заку-
тану в білий серпанок, зітканий із безлічі снігових зірочок.
Вонабуладивовижногарнайніжна—усязісліпучо-іскристої
криги,однакжива.Їїочіблищали,якдвізорі,протенебуло
вниханілагідності,анітепла.Жінкакивнулахлопчиковіта
поманилайогорукою...Хлопчикзлякався,зіскочивзістіль-
ця,аповзвікномовбипромайнулавеликаптаха...

Щевчоразавікномтріщалиморози,атодіраптовона-
стала весна. Засвітило сонце, із землі вигулькувала трава,
ластівкимостилигнізда.Вікнарозмерзлися.(…)

ОдногодняКайтаГердасиділийроздивлялисякнижкуз
дивовижними звірами та пташками. Великий годинник на
міськійратушіпробивп’ятьразів.

— Ой! — раптом зойкнув
хлопчик.—Менекольнулов
серцейщосьпотрапиловоко!

Дівчинкавзялайогозаго-
лову — Кай почав кліпати,
алевоцінічогонебуло.

—Мабуть,ужевипало!—
сказаввін.

Алевтомутойріч,щоне
випало.Тобулискалкизтро-
левогодзеркала.БіднийКай!
Скалкипотрапилийомувоко

В. Єрко. Ілюстраціядоказки
Г.К.Андерсена«Снігова

Королева»
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тавсерце,ітеперйогосерцемусилоперетворитисянакри-
жинку!..Більминув,алескалкизалишилися...

ВідтодіКаяначепідмінили.Йомунеподобалисятроянди,
віннехотіврозглядатикнижкийдражнивмаленькуГерду,
якалюбилайоговсієюдушею.Авсечерезскалкитролевого
дзеркала,щопотрапилийомувокотавсерце.УсіКаєвіроз-
вагибулитепердивно-холодні,навітьзлі.

Якось,колизновувипавсніг,КайприйшовдоГердизвели-
коюлупоюіпідставивпідсніжинкирукавсвогопальта.

— Поглянькрізьскло,Гердо,—сказаввін.
Крізь збільшувальне скло сніжинки здавалися набагато

більші, ніж насправді, і були подібні до пишних квітів або
десятикутихзірок.

—Подивися,якмайстернозроблено!—захопленомовив
Кай.—Цежцікавіше,ніжсправжніквіти!Аякаточність!
Жодноїкривоїлінії!Ох,якбивонитількинетанули!

Одного дня Кай у великих рукавицях та із санчатами за
спиноюприйшовдоГердийгукнувїйусамевухо:

—Менідозволилиїздитинавеликомумайдані!—Іпобіг.
Там,намайдані,найхоробрішіхлопціприв’язувалисан-

чатадосаней,запряженихкіньми,іпроїжджалитакдосить
далеко.Булодужевесело!

Урозпаліцихвеселощівнамайданіз’явилисявеликібілі
сани, у яких сидів хтось у білій шапці, закутаний у пишне
білехутро.Санидвічіповільнооб’їхалидовколамайдану,
іКайшвиденьковстигприв’язатидонихсвоїсанчата.Великі
санимчалидедалішвидше,атодізвернулизмайданувпро-
вулок. Людина в білому повернулася до Кая і дружньо, як

давньому знайомому, кив-
нулаголовою.

Ось вони вже виїхали за
міську браму. Сніг раптом
повалив величезними плас-
тівцями й стало дуже тем-
но!Кайсилкувавсяскинути
мотузок,якимзачепивсяза
великі сани, але його сан-
чатамовбиприрослидоних
і вихором летіли далі й
далі.

В. Єрко. Ілюстраціядоказки
Г.К.Андерсена«Снігова

Королева»
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Кай голосно закричав, але ніхто його не почув. Сніг не
вщухав, і сани, поринаючи в заметах, мчали як навіжені.
Кай увесь тремтів і хотів проказати молитву, але в голові
залишиласятількитаблицямноження.

Сніжинкирослийросли,ажнарештісталивеличезними
білими курми. Раптом вони розлетілися навсібіч, великі
сани зупинилися, і людина в білому підвелася. Її шуба й
шапкабулизіснігу.Цебулажінка—висока,струнка,сліпу-
чо-біла.Цебула...СніговаКоролева!

—Нуйдобремипоїздили!—сказалавона.—Алетидуже
змерз.Залізай-новмоюшубу!—Івонаперенеслахлопчика
усвоїсанийзагорнулайогоусвоюшубу.

Каймовбиопустивсявсніговийзамет.
—Тийдосімерзнеш?—спиталаСніговаКоролевайпоці-

лувалаКаявчоло.
О, її цілунок був зимніший за лід! Він пройняв Кая на-

скрізь — до самого серця, яке й так було вже наполовину
крижане. На мить йому здалося, що він ось-ось помре. Та
тільки на одну мить, бо незабаром йому полегшало й хлоп-
чикзовсімпереставмерзнути.

ТодіСніговаКоролеващеразпоцілувалаКая,ізтієїмиті
вінзабувіГерду,ібабусю,ігетьусіх!..(…)

Кайглянувнанеї.СніговаКоролевабулатакапрекрасна!
Розумнішоготавродливішогообличчявіннемігсобійуяви-
ти!..Вонавженевидаваласяйомутакоюкрижаною,яктоді,
колиз’явиласязавікном.Кайпереставїїбоятися.

СніговаКоролевапідхопилайоготазлетіланачорнухма-
ру.Вонилетілинадлісами,озерами,морем,надземлею.Під
нимидулихолоднівітри,виливовки,мерехтівсніг,ависоко
наднимиблищавмісяць,великийтаясний.

Оповідання третє
садок бабусі, що зналася на чарах

Далі	 розповідається	 про	 пошуки	 маленькою	 дівчинкою	 Гердою	
Кая,	 про	 роздуми	 й	 здогадки,	 де	 він	 може	 бути.	 Розпочалася	 подо
рожпошук,	сповнена	пригод.

Герда	поцікавилася	в	річки,	чи	не	бачила	вона	її	названого	брата	
Кая.	Дівчинка	попливла	човном	униз	за	течією	та	опинилася	серед	
красивого	виш	невого	садка.	Із	човна	їй	допомогла	вибратися	незна
йома	 бабуся	 —	 власниця	 того	 садка	 та	 квітника.	 Але	 вона	 була	 не	
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проста,	 а	 вміла	 чаклувати.	 Їй	 дуже	 за
хотілося	залишити	Герду	в	себе,	а	тому	
бабуся	вдалася	до	чарів.	Проте	дівчин
ка	втекла	від	неї	та	подалася	знову	на	
пошуки	Кая.

Оповідання четверте

Королевич і королівна

Згодом	 Герда	 зустріла	 Ворона,		
який	 почав	 розповідати	 про	 королеви
ча,	 королівну	 та	 схожого	 на	 Кая	 хлоп
ця,	 котрого	 бачив	 у	 них.	 Однак,	 як	 з’я
сувалося,	Ворон	помилився	(королевич	
був	схожий	на	Кая).	У	подарунок	від	коро
левича,	 й	 королівни	 дівчинка	 отримала	
одяг,	взуття,	карету	та	їжу.	Так	вона	змо
гла	 рухатися	 далі.	 І	 все	 б,	 здавалося,	

складалося	добре	на	шляху	до	пошуку	Кая,	але	тут	трапилася	неспо
діванка.

Оповідання п’яте
маленька розбійниця

У	 лісі	 Герда	 зустрічає	 розбійників.	 І,	 здавалося,	 нова	 безвихідь,	
проте	 щире	 бажання	 доброї	 дівчинки	 знайти	 Кая	 перемагає	 всяке	
зло,	розчулює	навіть	малу	розбійницю.	Саме	 її	допомога	пришвид
шила	пошуки.	Голуби,	які	жили	в	помешканні	розбійників,	розповіли	
про	Снігову	Королеву	та	маленького	Кая.	Північний	олень	розказав	
про	 Лапландію,	 палац	 Снігової	 Королеви,	 адже	 він	 звідти	 родом.	
Мала	розбійниця	дала	в	допомогу	Герді	Північного	оленя.	

Оповідання шосте
Лапландка і фінка

Олень,	 що	 віз	 дівчинку,	 зупинився	 біля	 маленької	 хатинки,	 у	 якій	
мешкала	стара	лапландка.	Вона	уважно	вислухала	історію	Герди	й	по
радила	звернутися	за	допомогою	до	фінки.

Цілу	ніч	біг	олень	і	ді	стався	до	помешкання	фінки.	Там	жила	ма
ленька	 привітна	 жінка,	у	якої	олень	попросив	допомоги	для	Герди,	
щоб	вона	стала	сильнішою	за	всіх.

Фінка	мовила:	«Я не можу дати їй більше сил, ніж у неї є зараз. Хіба 
ти не бачиш, яка велика її сила? Хіба ти не бачиш, що їй підкоряються 

В. Єрко. Ілюстраціядо
казкиГ.К.Андерсена

«СніговаКоролева»
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і люди, і тварини? Адже вона боса обійшла пів світу. Не в нас позичати 
їй сили. Сила — у її серці».	

До	саду	Снігової	Королеви	залишилося	небагато	—	дві	милі.	Три
вала	дорога	до	Лапландії	завершилася.	Дівчинка	дісталася	до	палацу	
Снігової	Королеви.

Оповідання сьоме
Замок снігової Королеви та що сталося згодом

УзамкуСніговоїКоролевибулосто,аможе,ібільшезал,
ікожнуосвітлювалопівнічнесяйво.Усізалибулидужеве-
ликі, дуже пустельні, дуже холодні, блискучі та крижані.
Посерединінайбільшоїсніговоїзалистоялозамерзлеозеро.
Кригатріснулананьомунатисячінеймовірнорівнихідолад-
них шматків. Серед озера височів трон Снігової Королеви.
Вонаказала,щосидитьнадзеркалірозуму—найдовершені-
шомузусіхдзеркалсвіту.

Кай, сам того не помічаючи, з холоду аж посинів. Ко-
ролевиніцілункизробилийогонечутливимдоморозу,айого
серцеперетворилосянакрижинку.

Каймудрувавнадкрижинами,складаючизнихрізніфігу-
рийслова.Протевінніякнемігскластинайзаповітнішеслово
«ВІЧНІСТЬ».АджеСніговаКоролевасказала:«Колитискла-
дешцеслово,тостанешсамсобігосподаріяподаруютобівесь
світіновіковзани».Таслово«ВІЧНІСТЬ»ніякйомунедава-
лося.

ОдногодняСніговаКоролеваполетілаусвоїхсправах,іКай
залишився сам-один у неосяжній залі. Він дивився на кри-
жинийусемудрував,мудрував,ажуньогозаболілаголова.
Кайначезавмерібувтакийблідий,мовбивесьперетворився
на крижинку. І саме в цей час у величезну замкову браму
входилаГерда...

Вонапроказаламолитву,ібуйнівітрираптомвляглисядо
їїніг,мовбисхотілиспати.Дівчинкаввійшладовеличезної
крижаноїзалитавразпобачилаКая.

Гердавпізналайого!Вонакинуласяйомунашиютазакри-
чала:

— Каю!МійлюбийКаю!Нарештіятебезнайшла!..
ТаКайсидівтихий,непорушнийіхолодний.
Тоді Герда заплакала, і її гарячі сльози впали йому на

груди. Вони пронизали його до самого серця та розтопили
крижанускалкучарівногодзеркала.
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КайпоглянувнаГерду,івоназаспівалайомупротроянди.
Кай раптом заридав. Він ридав так довго й сильно, що

скалка дзеркала витекла з ока разом зі сльозами. Тоді він
упізнавГердуйрадісновигукнув:

—Гердо!ЛюбамояГердо!..Дежтитакдовгобула?Ідебув
ясам?..—Кайроззирнувсядовкола.—Яктутзимно!—ска-
заввініміцнопригорнувсядоГерди.

На радощах дівчинка сміялася та плакала водночас. Ра-
дістьбулатакавелика,щонавітькрижинкизатанцювали,аколи
втомилися,тосамісклалисявтеслово,якенаказаласкласти
СніговаКоролева.

ГердапоцілувалаКаявобидвіщоки—івонизновузацві-
ли трояндами, поцілувала в очі — і вони заблищали, як її
власні. Кай знову став самим собою — бадьорий і веселий.
Тепер він геть не боявся повернення Снігової Королеви —
йоговідпускна,написанаблискучимикрижанимилітерами,
лежалапоряд.

КайізГердоювийшлизкрижаногопалацу.Вонийшли,
побравшись за руки, розмовляли про свої троянди, і на
їхньомушляхувщухалибуйнівітрийвиглядалосонце.(…)

Зацвірінькалипершіпташки,деревавкрилисязеленими
бруньками... (…)Та ось одного ранку вони почули до болю
знайомі дзвони та впізнали високі вежі рідного міста.
Незабаромдітивжевходиливнизенькідверісвоїхмалень-
ких мансардок і саме тут здивовано зауважили, як вони
обоєзацейчаспідросли.

Уїхніхкімнаткахусебулопо-давньому,навітьгодинник
таксамовибивав«тік-так».Трояндицвілийзаглядалиувід-

В. Єрко. ІлюстраціядоказкиГ.К.Андерсена«СніговаКоролева»
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чиненівікна,анеподалікстоялиїхнідитячістільчики.Кай
і Герда повсідалися на них і взяли одне одного за руки.
Крижану красу володінь Снігової Королеви вони забули як
страшнийсон.(…)

Таксиділивонипоруч,ужемайжедорослі,алесерцемще
діти,анадворістоялоліто—тепле,яскравейблагодатнеліто.

(Переклад Оксани Іваненко,  
за редакцією Івана Малковича)

Запитання та завдання

1.	 	Про	що	розповідається	в	оповіданні	першому	казки?	
2.	 	Які	 властивості	 були	 в	 чарівного	 дзеркала?	 Якими	 були	

наслідки	 того,	 що	 дзеркало	 розбилося?	 Наведіть	 цитату	 з	
тексту.

3.	 	Розкажіть	 про	 стосунки	 Кая	 та	 Герди	 до	 появи	 Снігової	
Королеви.	Який	настрій	створюють	описи	їхнього	життя?

4.	 	Якою	 вперше	 діти	 побачили	 Снігову	 Королеву?	 Що	 проти
ставлено	в	її	описі?

5.	 	Як	змінюється	поведінка	Кая	після	того,	як	у	його	око	й	серце	
потрапили	 скалки	 від	 дзеркала?	 Як	 ці	 зміни	 відображено	 в	
діалогах	із	Гердою?

6.	 	Як	 змінюється	 ставлення	 Кая	 до	 Снігової	 Королеви?	 Якою	
вона	йому	видається?

7.	 	Які	 випробування	 пройшла	 Герда,	 щоб	 знайти	 Кая?	 Хто	 їй	
допомагає	в	цьому?

8.	 Хто	є	головними,	а	хто	другорядними	героями	й	героїнями	
казки?	Які		художні	засоби	використовує	Г.	К.	Андерсен	для	
розкриття	їхніх	характерів?

9.	 	Снігова	 Королева	 понад	 усе	 цінує	 розум	 і	 логіку.	 А	 що	 від
сутнє	в	її	стосунках	із	Каєм?	Чого	вона	його	навчає?

10.	 	Троянда	має	багато	значень	у	фольклорі	та	літературі	різних	
народів.	Але	передусім	це	квітка	кохання,	творчості	та	висо
ких	почуттів.	Яке	значення	набуває	троянда	в	казці	Г.	К.	Ан
дерсена	«Снігова	Королева»?	Яку	роль	вона	відіграє?

11.	 	Що	утверджує	письменник	у	казці?	
12.	 Порівняйте	 Снігову	 Королеву	 та	 пані	 Метелицю.	 Що	 в	 них	

спільного,	а	що	відмінного?

13.	  Роздивіться	ілюстрації	до	казки,	які	використано	в		підруч
нику	(с. 43–46, 48, 50).	Кого	на	них	зображено?	Перекажіть	
стисло	 казку	 про	 Снігову	 Королеву,	 орієнтуючись	 на	 ілю
страції,	які	відображають	основні	епізоди	твору.	
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У театрах українських міст можна побачити спектаклі,
оперитабалетизамотивамиказкиГ.К.Андерсена«Снігова
Королева».

•	 Роздивіться	подану	світлину.	Як	ви	думаєте,	який	епізод	каз
ки	вона	відображає?	

ЗісторіямипроСніговуКоролевуГ.К.Андерсенбувозна-
йомлений із дитинства. У народних данських переказах
смерть часто називали Крижаною Дівою. Данці вірили, що
лише один її поцілунок може заморозити серце будь-якої
людини. У Скандинавських країнах і тепер розповідають
легенду про Північну принцесу, плащ якої був витканий із
гігантськихсніжинок,ауволоссявплетенімерехтливікрис-
тали.Вонажилавкрижаномузамку.Разомізсвитоюподо-
рожувала на полярному ведмедi, оглядаючи своє королів-
ство,—величезнусніговупустелю.

•	 Поміркуйте,	що	уособлює	Снігова	Королева	в	казці	Г.	К.	Ан
дерсена.

•	 Про	яких	людей	кажуть,	що	в	них	«крижане	серце»?	Дайте	письмо
ву	відповідь	на	запитання:	«Чи	можна	назвати	Кая	хлопчиком	із	
крижаним	серцем?»

Вистава«СніговаКоролева».
Національний академічний дра  матичний театр імені І. Франка(Київ)

оСТріВ  ЗНАНЬ
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Усім дітям відомі головні пер-
сонажі казок Г. К. Андерсена —
Русалонька, Гидке Каченя, Стій-
кий олов’яний солдатик, Снігова
Королева, Кай та Герда. Саме па-
м’ятник, споруджений Русалонь-
ці, став справжньою візитівкою
данської столиці. Його відвідують
тисячітуристівзусьогосвіту.

•	 Порівняйте	 зображення	 Снігової	 Королеви	 на	 ілюстраціях	 до	
казки	 різних	 художників/художниць.	 Якою	 вони	 її	 зобража
ють?	Обміняйтеся	враженнями	від	цих	ілюстрацій.	

•	 Створіть	«хмару»	слів,	які	визначають	вдачу	Снігової	Королеви.	
Яке	слово	буде	центральним?

оСТріВ  ЗНАНЬ

Пам’ятникРусалоньці.
м. Копенгаген (Данія)

В. Єрко. 
СніговаКоролева. 

2000 р.

А. Баррет. СніговаКоролева.
1993 р.  

Н. Гольц. 
СніговаКоролева.2004 р.
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             оскар  Уайльд 

(1854–1900)

Оскар Уайльд (Оскар Фінґал О’Флагерті Вілс Уайльд) на-
родивсявм. Дубліні (Ірландія).Бувдужездібнимхлопцем:
неймовірно швидко читав, блискуче жартував і знаходив
спільнумовузоднолітками.СпочаткунавчавсявКоролів-
ській школі Партора, яку закінчив із золотою медалю;
потім—уТриніті-коледжітанайпрестижнішомуОксфорд-
ськомууніверситеті.

У26роківвидавсвоюпершузбіркувіршівіставвідомим.
О. Уайльд вирізнявся незвичністю суджень і неординар-

нимиповедінкоютаодягом,постійногравнапубліку.Дотеп-
ний співрозмовник, він був бажаним гостем у будь-якому
салоніЛондона.Критикиназивалийогонайкращимізсучас-
нихписьменників,зазначаючипрооригінальність іхудож-
нюдосконалістьйоготворів.

У 1888 р. вийшла друком його збірка казок «Щасливий 
принц»,ав1891р.опублікованозбірку«Гранатовий будино-
чок»,якамістилаказки:«Молодий Король», «День народжен-
ня інфанти», «Рибак і його душа», «Хлопчик-Зірка».

У казках О. Уайльд переконливо та яскраво описував те,
чого насправді не було. У них відображено захопливий та
незвичайнийсвіт,дечудовіперетвореннянастількиприрод-
ні,щочитацькааудиторіяпочинаєсприйматиїхякреальні.

Напочаткуказки«Хлоп  чикЗірка»авторописуєголовно-
го героя дуже красивим, він вважає себе сином Зірки, але
маєчерствудушу;бувжорстокимізарозумілим,ненавидів
людей,зверхньоставивсядоровесників.Письменникпорів-
нюєйогозНарцисом:хлопчиклюбитьтількисебе,милуєть-
сясвоєювродою,відрікаєтьсявідматері,якадесятьроків
шукала сина, і проганяє її, після цього стаючи потворою.
Він розуміє, що це кара за його гріхи, тому хоче знайти

Видатнийанглійськийписьменникірланд-
ськогопоходження,драматург
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маму й покаятися. Три роки хлопець ходить по світу,
шукаючи її. Це був непростий, тернистий шлях, на якому
головний герой зазнає випробувань, страждань і прини-
жень.Доньоговсіставлятьсятак,яківінколисьдолюдей.
Подолавши безліч перешкод, Хлопчик-Зірка духовно від-
роджується, усвідомивши цінність людського життя, ви-
прошуєпробаченнявбатьківтаотримуєвинагороду—стає
добримімилосердним.

Основніпроблеми,якіпорушуєО.Уайльдуційказці,—
цеповагадобатьків,якихкожнийізвасмаєлюбититаціну-
вати,аджевсімвідомаістина:батьківневибирають.Отже,
ідея цьоготвору—прославленнядуховноїкраситалюбовідо
ріднихіблизькихлюдей.

Вивсізнаєте,а,прочитавшитвір,щебільшепереконаєте-
ся, що людину оцінюють не за зовнішністю, а за рисами її
характеру. Це має бути поєднання зовнішньої та внутріш-
ньоїкраси.Саменацьомуакцентованоувагувказці.

Однієюзпроблем,проякутакожідетьсяутворі,єдухов-
не очищення кожної людини: той, хто скоїв зло, завжди
можеповернутисядодобраталюбові,визнавшисвоюпро-
вину.

У казці О. Уайльд відображає красу добрих вчинків і
людяність.Цейтвірспонукаєідітей,ідорослихповіритив
диво.Сподіваємося,щоказка«Хлопчик-Зірка»спонукати-
ме вас замислитися над багатьма важливими питаннями,
якізавждибулитаєактуальнимивжиттілюдей,ізробити
певнівисновки.

•	 Прочитайте	 казку	 «ХлопчикЗірка»	 та	 поясніть	 одне	 з	 вислов
лювань	письменника:	«Хіба в будинку, де є черстве серце, не-
має холодного вітру?»

       хЛоП ЧиК  ЗІР КА

Казка

(Скорочено)

ДавнимдавнодвабідніДроворубипрокладалисобішлях
додомучерезвеликийсосновийліс.Стоялазимоваморозна
ніч.Землятадеревабулизаметеніснігом,маленькігілочки
потріскували від морозу, коли Дроворуби проходили повз
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них. І ось вони дійшли до гірської річки, яка нерухомо
зависла в повітрі водоспадом, бо її поцілував Льодяний
Король.

Було так холодно, що навіть звірі й птахи не знали, як
цьомузарадити.(...)

ДваДроворубийшлитайшли,сильнішедмухаючинасвої
пальці й ступаючи величезними підкованими чоботями по
затверділому снігу. Одного разу вони провалилися в глибо-
кий замет, а вибралися звідти білі, наче мірошники, які
перемелюютьзернонаборошно;аіншогоразупослизнулися
на твердому гладенькому льоду, де замерзла болотна вода,
їхніоберемкихмизувипализв’язки,такщоїмдовелосязно-
вузбиратитазв’язуватиїх.Раптомїмздалося,щовонизагу-
билися, їх охопив жах, бо Дроворуби знали, що Метелиця
жорстоказтими,хтоспитьуїїобіймах.Алечоловікивіри-
ливдоброгосвятогоМартіна,якийоберігаєвсіхподорожніх,
ізновупішлипосвоїхслідах.Вонийшлиобережнойнарешті
вийшлинаузліссятапобачилидалековнизувдолинівогні
рідногосела.

Дроворуби так зраділи, що голосно засміялися, і Земля
здаваласяїмсрібноюквіткою,аМісяць—золотою.

Посміявшись,вонизасумували,бозгадалипросвоюбід-
ність,йодинізнихсказав:

—Чомумирадіємо,мижбачимо,щожиття—длябага-
тих,анедлятаких,якми?Кращебмипомерлизхолодув
лісіабоякісьдикізвірінапалинанасірозірвали.

—Твояправда,—відповівйоготовариш,—комусьдаєть-
сябагато,аіншим—мало.Несправедливістьрозділиласвіт,
ініщонеподіленепорівну,крімгоря.

Алевтойчас,яквонирозповідалиодинодномупросвої
нещастя,трапиласядивнаріч.Знебесупаладужеяскравай
красивазірка.Воназісковзнулазнеба,оминаючиіншізірки
на своєму шляху, і коли Дроворуби здивовано дивилися на
неї, вона, здавалося, опустилася за верби, біля невеличкої
кошаринавідстанінедалікинутогокаменя.

— Та це ж горщик золота для того, хто його знайде! —
вигукнуливонийпобігли,боїмдужехотілосязолота.

Один ізнихбігшвидше,ніжтовариш, івипередивйого.
Продираючисьчерезверби,вінвийшовз іншогобоку.Там,
справді, лежало щось золоте на білому снігу. Тому чоловік
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поспішив туди й, нахиляючись,
простяг до нього руки — це був
плащ із золотого полотна, розши-
тий зорями, згорнутий у багато
разів. Він закричав своєму това-
ришеві, що знайшов скарб, який
упав із неба, і коли товариш пі-
дійшов,вонисілинасніг,розгор-
нулискладкиплаща,уякихмог-
лобутизолото.Протетамбулоне
золото, і не срібло, і не будь-які
іншікоштовності,аспаламалень-
кадитина.

Одинізнихсказав:
—Нашісподіваннянесправди-

лися,жодномузнаснеусміхнула-
сядоля.Якакористьвіддитини?
Давай залишимо її тут і підемо
своєюдорогою,бомибіднілюди,унасєсвоїдіти,якихтреба
годувати.

Алейогосупутниквідповів:
—Ні,цебулобвеликимзломзалишитидитинугинутитут,

у снігу, і, незважаючи на те, що я бідний, як і ти, і мені
потрібногодуватисвоїхдітей,язаберуїїдодому,імоядру-
жинабудепіклуватисяпронеї.

Вінніжновзявдитину,загорнувїївплащ,щобзахистити
відхолоду,іпішовчерезпагорбдосела,покийоготовариш
дивувавсязйогом’якостісерця.

КолиДроворубидійшлидосела,товаришсказав:
—Тивзявсобідитину,тодівіддайменіплащ,бомиповин-

нічесноподілитисязнахідкою.
Алетойвідповів:
—Ні,плащненалежитьанітобі,анімені,атількиди-

тині.
Тож він побажав йому щасливої дороги, пішов до свого

будинкуйпостукавудвері.
Колидружинавідчиниладверійпобачила,щоїїчоловік

повернувсяживийтаздоровий,воназраділа,обнялайогой
поцілувала,узялавньогооберемокхмизу.Вінпромовивдо
неї,усещестоячинапорозі:

О. Мєдвєдєв. Ілюстрація
доказкиО.Уайльда

«ХлопчикЗірка» 
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—Язнайшовдещовлісійприністобі,щобтипронього
подбала.

—Щоце?—вигукнулавона.—Покажимені,бовбудин-
купорожньо,анампотрібночималоречей.

Вінрозгорнувплащіпоказавїйсплячудитину.
—Чоловічедобрий!—нарікалавона.—Хібаминемаємо

своїх дітей, яким теж потрібно місце біля вогнища? І хто
знає,чинепринесеценамнещастя?Іякмибудемодогляда-
тизанемовлям?

Вонадужерозгніваласяначоловіка.
—АлецеХлопчикЗірка,—заперечуваввін;ірозповівїй

проте,якзнайшовдитя.
Жінканезаспокоїлася,висміювалайого,говориласерди-

то,навітькричала:
—Нашимдітямневистачаєхліба,амибудемогодувати

чужу дитину? Хто буде піклуватися про нас? І хто дасть
намїсти?

—АлеБогтурбуєтьсянавітьпрогоробцівігодуєїх,—від-
повіввін.

—Хібагоробцінепомираютьузимкувідголоду?—запи-
талавона.—Іхібазаразнезима?

Чоловікнічогоневідповідавівсещестоявнапорозі.
Черезвідкритідверізлісуввірвавсярізкийвітер, івона

затремтілавідхолодуйсказала:
— Чому ти не зачиниш двері? У будинку вітер, і мені

холодно.
—Хібавбудинку,деєчерствесерце,немаєхолодноговіт-

ру?—запитаввін.
Жінка нічого йому не відповіла, а підійшла ближче до

вогню.
Черездеякийчасвонаповернуласятаподивиласянаньо-

го, її очі були наповнені слізьми. Тоді він швидко зайшов,
передав дитину їй на руки, вона поцілувала її і поклала в
маленьке ліжечко до їхньої найменшої дитини. На другий
деньДроворубузявнезвичайнийзолотийплащ,поклавйого
довеликоїскриніразомізбурштиновимланцюжком,який
дружиназнялаізшиїдитини.

ОтожХлопчикаЗіркувиховувалиразоміздітьмиДрово-
руба,вінївізнимийгрався.Щорокухлопчикстававдедалі
гарнішим.Односельцідивувалися,бовсівонибулисмагляві
йтемноволосі,авінбувбілимівитонченим,якслоновакістка,
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айогокучерібулиподібнідопелюс-
ток золотого нарциса. Його губи
були як червона квітка, а очі — як
фіалкибілярічечкиізчистоюводою,
айоготілобулотаким,якбілосніж-
нийнарцисуполі,дещенеступала
ногакосаря.

Протейогокрасаобернуласязлом
длянього,бовінрісгордим,жорсто-
ким та егоїстичним. Дітей Дрово-
рубайдітейодносельціввінзнева-
жавчерезїхнєнизькепоходження,
говорив, що сам має благородне
походження, адже прилетів із зір-
ки.ХлопчикЗіркаставгосподарем
надними,називавїхсвоїмислуга-
ми.Ніякогожалюнебуловнього
добідних,сліпих,покаліченихінужденних.Вінкидавуних
каміння,гнавїхізвулиць,наказувавїмпроситихлібдесьв
іншомумісці,такщоніхтобільше,крімзлочинців,неприхо-
дивдвічівтеселопроситимилостиню.Насправді,Хлопчик-
Зіркабувнібизачарованийсвоєюкрасоюізнущавсянадтими,
хтобувслабкийтахворий.Вінлюбивлишесебе.Улітку,коли
небуловітру,хлопчиклежавбіляколодязявсадусвященни-
ка,дививсянавідображеннявласногообличчяуводійсміявся
відзадоволення,милуючисьсобою.

Дроворубтайогодружиначастосварилийого,нарікаючи:
— Ми не ставилися до тебе так, як ти ставишся до тих,

когопокинулитавкогонемаєтих,хтобдопомагавїм.Чому
титакийжорстокийдовсіх,хтопотребуєспівчуття?

Частойогозапрошувавдосебестарийсвященникінама-
гавсянавчитилюбовідовсьогоживого,говорячи:

— Кожна комаха рідна тобі, не завдавай їй шкоди. Дикі
птахимаютьсвободу.Неловиїхзадлявласногозадоволення.
Богстворивсліпимичерв’якайкрота, ікожнийізнихмає
своєпризначення.Хтотитакий,щобнестибільусвіт?Навіть
худобавполіпрославляєЙого.

Але ХлопчикЗірка не звертав уваги на ці слова, а лише
насуплювався та підсміювався, потім повертався до своїх
товаришівізновукомандувавними.Вонижкорилисяйому,

Е. Ферез. Ілюстрація
доказкиО.Уайльда

«ХлопчикЗірка»
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бовінбуввродливим,хорошимбігуном,мігтанцювати,гра-
тинадудційпридумуватигарнімелодії.Ідебнез’являвся
ХлопчикЗірка, вони йшли за ним, і що б не наказував їм
робити — усе виконували. І коли він гострою тростинкою
виколовочікротові,товаришісміялися,іколикидавкамін-
нямупрокаженого1—тежсміялися.Увсьомувіннаправляв
їх,івнихтакожзатверділисерця,яківнього.

Одногоднячерезселопроходилабіднажінкажебрачка.
Їїодягбувподертий,ногипораненікаміннямнадорозі,боїї
спіткалавеликабіда.Стомившись,вонасілаперепочитипід
каштаном.

АлеколиХлопчикЗіркапобачивїї,вінсказавтоваришам:
— Дивіться! Під тим гарним зеленим деревом сидить

бруднажебрачка.Ходімо,виженемоїїзвідси,бовонапотвор-
натахвора.

ХлопчикЗірка пішов і кидав у неї каміння, знущався з
неї,їйбулострашно,алевонанезводилазньогоочей.Іколи
Дроворуб,якийрубавдровайбувдужевтомлений,побачив,
щоробивХлопчикЗірка,вінпідбігінасваривйого:

—Тибезсердечнийінезнаєшжалю.Якезлозробилатобі
цябіднажінка,щотитакдонеїставишся?

ХлопчикЗірка, почервонівши від гніву, тупнув ногою і
сказав:

—Хтотитакий,абипитатимене,щояроблю?Янетвій
син,щобслухатисятебе!

— Твоя правда, — відповів Дроворуб, — але я пожалів
тебе,колизнайшовулісі.

Коли жінка почула ці слова, вона голосно заплакала й
зомліла.ТодіДроворубпонісїїусвійдім.Коли,урештірешт,
жінка отямилася, вони поставили перед нею їжу та воду й
просилиїїпочуватисебеякудома.

Алевонанеїлайнепила,аспиталаДроворуба:
—Чиправда,щотизнайшовдитинувлісі?Цебулодесять

роківтому?
ІДроворубвідповів:
—Так,язнайшовйоговлісі,цебулодесятьроківтому.
—Ащотизнайшовбілянього?—вигукнулавона.—Чи

бувуньогонашиїбурштиновийланцюжок?Чибуввінзагор-
нутийузолотийплащ,гаптованийзірками?

1 Про ка жений—хворийнапроказу,щоспотворюєлюдину.
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—Твояправда,—відповівДроворуб,—усебулотак,як
тикажеш.—Івінвитягплащібурштиновийланцюжокзі
скринійпоказавжінці.

Колитаїхпобачила,тозаплакалавідрадостійсказала:
—Він—міймаленькийсин,якогоязагубилавлісі.Ямолю

Вас:швидкопокличтесина,яшукалайогоповсьомусвіту.
ТожДроворубтайогодружинавийшлинавулицю,покли-

калиХлопчикаЗіркуйсказалийому:
—Ідидобудинку.Тамтвоямати,якачекаєтебе.
Тодівінпобігудім,йогопереповнювалацікавістьівелика

радість. Але коли він побачив, хто там на нього чекав, то
лишезневажливорозсміявсятасказав:

—Що,демоямати?Ятутнікогонебачу,крімцієїнікчем-
ноїжебрачки.

Ажінкавідповілайому:
—Ятвоямати.
—Тибожевільна,якщотакекажеш,—сердитовигукнув

ХлопчикЗірка.—Янетвійсин,ботижебрачка,потворнай
одягненавлахміття.Томувимітайсязвідси,щобябільшене
бачивтвогобрудногообличчя.

—Ні,алежтинасправдіміймаленькийсин,якогоянаро-
дилавлісі,—плакалавона,івпаланаколіна,іпростягнула
доньогоруки.—Грабіжникивкралитебевменейзалишили
помирати, — шепотіла вона. — Але я впізнала тебе, коли
лишепобачила,ітвоїречіятакожупізнала:золотийплащі
бурштиновийланцюжок.Томуяпрошутебепітизімною,боя
блукалаповсьомусвіту,шукаючитебе.Ходімозімною,сину,
аджеменіпотрібнатвоялюбов.

АлеХлопчикЗірканезрушивізмісця.Небулочутижод-
ногозвуку,крімриданняжінки.

Нарешті він заговорив до неї, його голос був твердим і
суворим:

—Якщотисправдімоямати,—сказаввін,—булобкра-
ще, якби ти трималася подалі, а не приходила сюди, щоб
соромити мене. Зрозумій: я вважав себе сином Зірки, а не
жебрачки,якцетименізаразкажеш.Томуйдизвідси,щоб
ятебебільшенебачив.

—Синумій!—вигукнулавона.—Тинавітьнепоцілуєш
менепередтим,якяпіду?!Ятакбагатостраждала,щобзнай-
титебе.
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—Ні,—сказавХлопчикЗірка,—титакаогидна,щояб
кращепоцілувавгадюкуабожабу,ніжтебе.

Тодіжінкапідвеласятапішлавліс,гіркоплачучи.Коли
ХлопчикЗірка побачив, що вона пішла, то зрадів і побіг
назадгратисязісвоїмитоваришами.

Алеколитоваришіпобачили,щовініде,товідразупоча-
лидражнитийогойпромовляли:

—Титакийгидкий,якжаба,ібридкий,якгадюка.Заби-
райсязвідси,боминебудемогратисязтобою.

ХлопчикЗіркаспохмурнівіподумав:«Прощовонигово-
рять?Підудоколодязятаподивлюся,щозімною».

Отожвінпішовдоколодязятаподививсявнього.Іщож?!
Йогообличчябулоякужаби,атілобуловлусці,якугадюки.
Вінупавнатравуйзаплакав:«Певно,менеспіткалоцелихо
черезмійгріх,боязріксясвоєїматерійпрогнавїї,ябувгор-
диміжорстокимдонеї.Томуяпідуйшукатимуїїповсьому
світу,інезнатимувідпочинку,допокинезнайдуїї».

ТутдоньогоприйшламаленькадонькаДроворуба,вона
поклалайомурукунаплечейсказала:

—Щозтого,щотивтративвроду?Залишайсязнами,
янебудузтебеглузувати.

Алевінсказавїй:
—Ні,ябувжорстокимдосвоєїматері.Зацезлоябудупо-

караний.Яповиненпітизвідсийобійтивесьсвіт,ажпоки
знайдуїїтавимолювнеїпробачення.

Тоді ХлопчикЗірка побіг до лісу й кликав свою матір,
просивприйтидонього,аленіхтоневідгукнувся.Увесьдень
вінзвавїї,іколисонцезайшлозанебокрай,зробивсобіліж-
козлистяталігспати.Протептахийзвірітікаливіднього,
бопам’яталипройогожорстокість.(...)

Уранці ХлопчикЗірка піднявся, поснідав гіркими лісо-
вимиягодамийпішовлісом,сильноплачучи.Івусіх,кого
зустрічав,вінзапитував,чинебачиливонивипадковойого
матінки.

ВінспитавКрота:
—Тиживешпідземлею.Скажимені,читаммоямама.
ІКрітвідповів:
—Тиосліпивмене.Якяможузнати?
ХлопчикспитавКоноплянку:
—Тиможешлітатинадвисокимидеревамийбачитивесь

світ.Скажимені,чиможештипобачитимоюматір.
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ІКоноплянкавідповіла:
—Типідрізавмоїкрилазарадивласноївтіхи.Якяможу

літати?
Тоді він сказав маленькій Білочці, яка самотньо жила в

ялині:
—Демоямати?
ІБілкавідповіла:
—Тивбивмоюмаму.Тишукаєшсвою,щобїїтежубити?
ІХлопчикЗірказаплакав,ісхиливголову,іпросивпро-

баченнявбожихстворінь,іпродовжувавдолатисвійшлях
черезліс,шукаючижебрачку.Натретійденьвінвийшовна
іншийбіклісуйпішоврівниною.

Колихлопчикпроходивселами,дітизнущалисязньогота
жбурляливньогокаміння,йомунедозволялинавітьспатив
корівниках,побоюючись,щовінпринесецвільназерно,—
такимвінбувогидним,ітодінаймитигналийогозвідтигеть,
інікомунебулойогошкода.НідеХлопчикЗірканічогоне
чувпрожебрачку,якабулайогоматір’ю,хочатрирокиманд-
рував світом. Йому часто здавалося, що бачить її на дорозі
перед собою. Тоді він кликав її та біг за нею, доки гострим
каміннямнадорогахнепоранивноги,ізранпочаласочити-
сякров.(...)

Трирокивінходивсвітом,ініхтонепоставивсядонього
добрейнепожалівйого.Цебувтакийсвіт,якийвінстворив
уднісвоєївеликоїгордості.

Одного вечора ХлопчикЗірка підійшов до брами міста,
якебулооточеневеликимимурамийстоялонаберезірічки.
Проте,незважаючинавтомутабільуногах,вінхотівувійти
туди.Алевартовісхрестилисвоїалебардипередвходомігру-
боспиталийого:

—Щотиробитимешумісті?
—Яшукаюсвоюматір,—відповіввін,—імолювасдозво-

литименіпройти,бо,можливо,вонавцьомумісті.
Алевартовіглузувализнього,аодинізних,потрусивши

чорноюбородою,поставивсвійщитівигукнув:
— Правду кажучи, твоя мати не зрадіє, коли побачить

тебе,ботиогиднішийзаболотнужабуабогадюку,щоповзає
вдраговині1.Ідисобі!Іди!Твояматиживеневцьомумісті.

1 Драговина—грузьке,багнисте,болотистемісце.
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Іншийвартовий,котрийтри-
мавуруціжовтийпрапор,ска-
завйому:

—Хтотвояматір,чомутиїї
шукаєш?

Вінвідповів:
—Моямати—жебрачка,як

ія,аяжорстокознеюповівся.
Я прошу вас дозволити мені
пройти, щоб вона мене проба-
чила.

Але вартові не дозволили
йомупройти.

Іколихлопчиквідвернувся,
плачучи,тодідонихпідійшовчо-
ловік,чийобладунокбувпри-
крашенийзолотимиквітами,ана
шоломі зображений крилатий
лев,іставрозпитуватипрохлоп-
ця.

Вонисказали:
—Цежебрак,синжебрачки,

імийогопрогнали.
— Не треба, — вигукнув він, сміючись, — ми продамо

цюпотворуякраба,йогоціноюбудеціначашісолодкоговина.
Істарийчоловікзізлимобличчям,якийпроходивнепода-

лікічуврозмову,гукнувдоних:
—Якуплюйогозатакуціну.
ВінзаплативзаХлопчикаЗіркуйповівйоговмісто.
Вониминулибагатовулицьідісталисядомаленькихдве-

рейустінізагранатовимдеревом.Старийдоторкнувсядодве-
рейперснемзяшмою,ітівідчинилися.Вонипройшлип’ять-
мабронзовимисхідцямидосаду,дебулобагаточорногомаку
й зелених глиняних горщиків. Тоді старий вийняв зі свого
тюрбанашовковийшарф,зав’язавнимочіХлопчику-Зірцій
повівпередсобою.Аколизнявшарф,тохлопчикпобачив,що
опинивсявтемниці,десвітитьлишеодинліхтар.

Старий поставив перед ним тарілку із запліснявілим
хлібом:

—Їж!

М. Пильцин. Ілюстрація
доказкиО.Уайльда

«ХлопчикЗірка» 
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Поставивсолонуватуводувчашційнаказав:
—Пий!
А коли той поїв і попив, старий вийшов, зачинивши за

собоюдверійзакрутившиїхзалізнимланцюгом.
Наступногоднястарий,якийнасправдібувнаймайстерні-

шимізчаклунівЛівіїінавчивсяцьогомистецтвавтого,хто
живбіляНілу,прийшовдоХлопчикаЗіркийсказав,насу-
пившиброви:

—Улісі,якийнедалекобіляворітцьогоміста,єтризо-
лотихмонети.Одна—збілого,друга—ізжовтого,атре-
тя—ізчервоногозолота.Сьогоднітипринесешменімонету
з білого золота, а якщо не принесеш, то я відшмагаю тебе
батогамисторазів.Швидкойди,аназаходісонцяячекати-
мутебебілядверейсаду.Принесименімонетузбілогозоло-
та,аякщоневиконаєшзавдання,тотобіцетакнеминеть-
ся,тижмійраб...

Він зав’язав очі ХлопчикаЗірки шовковим шарфом і
провів його через будинок і сад із маками, а потім угору
п’ятьмабронзовимисхідцями.Відчинившималенькідвері
своїмперснем,старийвипустивйогонавулицю.

ХлопчикЗіркавийшовзаміськубрамуйдійшовдолісу,
про який говорив йому Чаклун. Спочатку ліс видався йому
дужекрасивим,здавалося,щотамбагатопташок,якіспіва-
ють, і квітів із солодким запахом, і він радісно пішов туди.
Але ця краса не принесла йому радості, бо де б хлопчик не
ступав, гострі колючки та шипи з’являлися зпід землі й
кололийого,злакропиважалилайого,чортополохпронизу-
вавйогосвоїмигостримишипами,мовкинджалами,—йому
булодужеболяче.Протевінніденемігзнайтимонетузбілого
золота, про яку говорив Чаклун, хоча шукав її з ранку до
полудня,ізполуднядозаходусонця.Колисонцепочалоза-
ходити,ХлопчикЗірказібравсяйтидодому,гіркоридаючи,
бознав,щонаньогочекає.Алеколидійшовужедооколиці
лісу,топочувізгущавиникрик,начебтокомусьбулоболяче.
Забувшипровласнегоре,вінпобігназадіпобачивмаленько-
гоЗайця,щопотрапивдомисливськоїпастки.

ХлопчиковіЗірцісталошкодаЗайця,івінзвільнивйого,
сказавши:

—Ясамраб,алетебеяможувипуститинаволю.
Заєцьвідповівйому:
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—Тименезвільнив.Ащоядамтобінавзаєм?
ХлопчикЗіркасказав:
— Я шукаю монету з білого золота, але ніде не можу її

знайти,  якщо я не принесу її моєму хазяїнові, він поб’є
мене.

—Ходімозімною,—сказавЗаєць,—язнаю,деїїзахова-
лийдлячого.

ОтожХлопчикЗіркапішовзаЗайцем.І—якарадість!
Удуплівеликогодубалежаламонетазбілогозолота,якувін
шукав.Хлопчикзрадів,поклавмонетуусвійгаманецьісказав
Зайцеві:

—Запослугу,якуятобізробив,тивідплативменістори-
цею,азадоброзаплативдобром.

—Зовсімні,—відповівЗаєць,—япоставивсядотебетак,
яктипоставивсядомене.

Івіншвидковтік,аХлопчикЗіркапішовдоміста.
Біляміськоїбрамисидівпрокажений.Йогообличчяпокри-

вавкаптурізсірогополотна,ілишечерезпрорізисвітилися
очі, як червоні вуглинки. Коли він побачив, що йде Хлоп-
чикЗірка, ударив по дерев’яній мисці й закалатав у дзво-
ник,гукаючийого:

—Дайменімонету,бояпомрузголоду!
—Нажаль,—вигукнувХлопчикЗірка,—уменеєтіль-

киоднамонетавгаманці,іякщоянепринесуїїмоємухазя-
їнові,вінпоб’ємене,бояйогораб.

Але прокажений благав і вмовляв його, доки Хлопчик-
Зірканезглянувсянадниміневіддавйомумонетузбілого
золота.

КоливінприйшовдобудинкуЧаклуна,тойвідчинивйому
йсказав:

—Утебеємонетазбілогозолота?
ІХлопчикЗіркавідповів:
—Уменеїїнемає.
Тоді Чаклун побив його й поставив перед ним порожню

тарілкуйнаказав:
—Їж!
Поставивпорожнючашку:
—Пий!
Ізновукинувйогодотемниці.
НаступногодняЧаклунприйшовдоньогойсказав:
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—Якщотисьогоднінепринесешменімонетуізжовтого
золота,язалишутебесвоїмрабомівідшмагаютристаразів.

ХлопчикЗірка знову пішов до лісу й цілий день шукав
монетуізжовтогозолота,аленіденемігїїзнайти.Колисонце
зайшло, сів і почав плакати. У той час до нього прийшов
маленькийЗаєць,якогохлопчикурятувавізпастки.

Заєцьзапитавйого:
—Чоготиплачеш?Щошукаєшулісі?
ХлопчикЗіркавідповів:
—Яшукаюсхованутутмонетуізжовтогозолота,якщо

я її не знайду, мій хазяїн поб’є мене й залишить своїм
рабом.

—Ідизамною,—гукнувЗаєцьіпобігчерезліс,аждоки
вонинедісталисьозера.

Наднітогоозералежаламонетаізжовтогозолота.
—Якменітобівіддячити?—сказавХлопчикЗірка.—Це

вжевдругетидопомігмені.
—Непотрібно,аджецетипершийменепожалів,—сказав

Заєцьішвидковтік.
АХлопчикЗіркавзявмонетуізжовтогозолота,поклаву

свій гаманець і поспішив до міста. Але прокажений поба-
чив,щовінідейвибігйомуназустріч,ставнаколінайви-
гукнув:

—Дайменімонету,бояпомрузголоду!
ХлопчикЗіркасказавйому:
—Уменевгаманцілишеоднамонетаізжовтогозолота,

якщо я не принесу її своєму хазяїнові, то він поб’є мене й
залишитьсвоїмрабом.

Алепрокаженийпродовжувавблагатийого,томуХлопчик-
Зірказглянувсянаднимівіддавмонетуізжовтогозолота.

КоливінприйшовдобудинкуЧаклуна,тойзновувідчи-
нивйомуйзапитав:

—Чиєвтебемонетаізжовтогозолота?
ХлопчикЗіркавідповівйому:
—Уменеїїнемає.
ТодіЧаклунзновупобивйого,кинувдотемниційсказав:
— Якщо завтра ти принесеш мені монету із червоного

золота,явідпущутебе,аякщоні—товб’ю.
Уранці ХлопчикЗірка пішов до лісу й увесь день шукав

монетуізчервоногозолота,аленіденемігїїзнайти.Увечері
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він сів і заплакав, і в той час до нього прийшов маленький
Заєць.

Заєцьсказавйому:
—Монетаізчервоногозолота,якутишукаєш,знаходить-

сявпечерізадеревом.Томунеплачбільше,арадій.
—Якменітобівіддячити?—вигукнувХлопчикЗірка.—

Ужевтретєтименідопомагаєш.
— Ні, це ти перший мене пожалів, — сказав Заєць і

швидковтік.
ХлопчикЗірказайшовдопечерийуїїнайдальшомукут-

кузнайшовмонетуізчервоногозолота.Вінпоклавїївгама-
нецьіпоспішивдоміста.Прокажений,побачившийого,став
посереддорогийгукнувдонього:

—Дайменімонету,бояпомру!
ХлопчикЗірказглянувсянаднимзновуйдавйомумоне-

туізчервоногозолота,сказавши:
—Тобівонапотрібнабільше,аніжмені.
Аленасерцівньогобулотяжко,бовінзнав,якалихадоля

чекалананього.
Однакколивінпроходивчерезміськубраму,варташаноб-

ливовклониласяйому,кажучи:
—Якийкрасивийнашволодар!
Натовпмешканцівішовзанимігукав:
—Безсумніву,усвітінемаєвродливішогозатебе!
ХлопчикЗіркаподумав:«Вониглузуютьізменетазмого

горя».
Зібралосябагатолюдей.Нарештівінопинивсянавеличез-

нійплощі,дебувпалацКороля.
Воротапалацувідчинилися,ісвященнослужителі,івисо-

копосадовці міста побігли йому назустріч. Вони схиляли
переднимголовийказали:

—Ти—нашповелитель,якогомичекали,синнашогоКо-
роля.

ХлопчикЗіркавідповівїм:
—Я—несинКороля,адитинабідноїжебрачки.Іякви

можетеказати,щоякрасивий,аджеязнаю,щонаменестраш-
ноглянути?

Тодітой,чийобладунокбувприкрашенийзолотимикві-
тамийначийомушоломібувкрилатийлев,виставивуперед
щитігукнув:

М. Пильцин. Ілюстрація
доказкиО.Уайльда

«ХлопчикЗірка» 
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він сів і заплакав, і в той час до нього прийшов маленький
Заєць.

Заєцьсказавйому:
—Монетаізчервоногозолота,якутишукаєш,знаходить-

сявпечерізадеревом.Томунеплачбільше,арадій.
—Якменітобівіддячити?—вигукнувХлопчикЗірка.—

Ужевтретєтименідопомагаєш.
— Ні, це ти перший мене пожалів, — сказав Заєць і

швидковтік.
ХлопчикЗірказайшовдопечерийуїїнайдальшомукут-

кузнайшовмонетуізчервоногозолота.Вінпоклавїївгама-
нецьіпоспішивдоміста.Прокажений,побачившийого,став
посереддорогийгукнувдонього:

—Дайменімонету,бояпомру!
ХлопчикЗірказглянувсянаднимзновуйдавйомумоне-

туізчервоногозолота,сказавши:
—Тобівонапотрібнабільше,аніжмені.
Аленасерцівньогобулотяжко,бовінзнав,якалихадоля

чекалананього.
Однакколивінпроходивчерезміськубраму,варташаноб-

ливовклониласяйому,кажучи:
—Якийкрасивийнашволодар!
Натовпмешканцівішовзанимігукав:
—Безсумніву,усвітінемаєвродливішогозатебе!
ХлопчикЗіркаподумав:«Вониглузуютьізменетазмого

горя».
Зібралосябагатолюдей.Нарештівінопинивсянавеличез-

нійплощі,дебувпалацКороля.
Воротапалацувідчинилися,ісвященнослужителі,івисо-

копосадовці міста побігли йому назустріч. Вони схиляли
переднимголовийказали:

—Ти—нашповелитель,якогомичекали,синнашогоКо-
роля.

ХлопчикЗіркавідповівїм:
—Я—несинКороля,адитинабідноїжебрачки.Іякви

можетеказати,щоякрасивий,аджеязнаю,щонаменестраш-
ноглянути?

Тодітой,чийобладунокбувприкрашенийзолотимикві-
тамийначийомушоломібувкрилатийлев,виставивуперед
щитігукнув:
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—Якможемійволодарказати,
щовіннекрасивий?

ХлопчикЗіркаподививсятуди.
Його обличчя було таким, як і
раніше. Його краса повернулася
донього.Уйогоочахбулоте,чого
ранішенебуло.

Священнослужителі й високо-
посадовцісталинаколінайсказа-
лийому:

— Дуже давно було таке про-
роцтво,щовцейденьприйдетой,
хтобудекеруватинами.Томухай
наш володар візьме цю корону та
скіпетр1 і буде справедливим і
милосерднимКоролем.

Алевінсказавїм:
—Янегіднийцього,боязрікся

матері, яка народила мене, і не
зупинюся,допокинезнайдуїїіне
попрошувнеїпробачення.Томудайтеменідорогу,боязнову
мандруватимусвітомінезможузатриматисятут,хочавий
принеслименікоронуйскіпетр.

І коли він говорив, то відвернувся від них до вулиці, що
веладоміськоїбрами.Середнатовпу,якийобступилисол-
дати,хлопчикпобачивжебрачку,котрайбулайогоматір’ю,
абілянеїстоявпрокажений,якийсидівнадорозі.

Вигук радості зірвався з його губ. Він побіг і, ставши на
коліна, поцілував рани на ногах своєї матері й окропив їх
сльозами.Хлопчиксхиливголовута,ридаючитак,щомогло
розірватисясерце,сказавїй:

— Мамо, я відрікся від тебе в годину моєї гордості.
Прийми мене в годину моєї смиренності. Мамо, я дав тобі
ненависть.Дайжеменілюбов.Мамо,явідштовхнувтебе.
Приймисвоєдитязараз.

Івінпростягнувруки,схиливсятаобійнявбосіногипро-
каженого,сказавшийому:

1 Скіпетр — палиця, оздоблена дорогоцінним камінням і різьб-
ленням, що єсимволом,знакоммонаршої (королівської,царської)
влади.
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—Ятричіпожалівтебе,поп-
роси мою матір заговорити до
менеодинраз.

Але прокажений не відповів
йомуаніслова.

Іхлопчикзновузаридавіска-
зав:

—Мамо,моїстражданнябіль-
ші,ніжяможувитримати.Прости
мене,іяповернусяназаддолісу.

Жебрачка поклала руку на
йогоголовуйсказала:

—Устань!
І прокажений поклав руку на

йогоголовуйсказав:
—Устань!
Хлопчикпідвівсяйподивився

на них — вони були Королем і
Королевою.

Королевасказалайому:
—Цетвійбатько,якомутидопомагав.
Корольсказавйому:
—Цетвоямати,чиїногитиобмивсвоїмислізьми.
Вониобнялийпоцілувалийого,привеливпалац,прибра-

ли в чистий одяг, поклали корону на голову, а в руку дали
скіпетр, і він став володарем усього міста над річкою. Юнак
керував справедливо й милосердно, злого Чаклуна вигнав,
Дроворубовітайогодружиніпославбагатоподарунків,аїхніх
дітей усіляко вшановував. Він не терпів, коли хтось грубо
ставивсядозвірівчиптахів,навчавлюбові,добротиймило-
сердя,біднимдававхлібтаодяг,івсюдитодіпанувалимир
ідостаток.

Алекорольправивнедовго,бонадтовеликимибулийого
страждання,ічерезтрирокипомер.Атой,хтоприйшовпісля
нього,правивжорстоко.

(Пе рек лад Марини Зу єн ко)

Запитання та завдання

1.	 Які	емоції	викликала	у	вас	казка?	Яку	музику	(за	настроєм)	
ви	б	підібрали	для	її	інсценування?

М. Пильцин. Ілюстрація
доказкиО.Уайльда

«ХлопчикЗірка»
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   ОскарУайльд

2.	 Чи	легким	було	для	Дроворуба	рішення	взяти	немовля	до
дому?

3.	 Поясніть	назву	казки.	Кого,	зазвичай,	називають	зірками?
4.	 Запишіть	асоціації	до	слова	зірка.	Чи	можна	за	їхньою	допо

могою	описати	характер	хлопчика?
5.	 Як	 він	 поводився	 з	 прийомними	 батьками	 й	 однолітками?	

Чому	вони	підкорялися	йому?
6.	 Що	протиставлено	в	казці?	Як	ви	розумієте	вислів	із	казки:	

«Його краса обернулася злом для нього»?
7.	 З	якими	почуттями	ви	читали	епізоди	казки,	у	яких	описано	

зустріч	 хлопчика	 із	 жебрачкою?	 Прочитайте	 в	 ролях	 їхній	
діалог.

8.	 Як	ставилися	до	хлопчика	ті,	кого	він	образив,	після	втрати	
його	вроди?

9.	 Коли	 головний	 герой	 зрозумів,	 що	 скоїв	 зло?	 Знайдіть	 ци
тати	на	підтвердження	своєї	думки.

10.	 Прочитайте	діалог	хлопчика	зі	священниками	й	високопоса
довцями	міста.	Як	у	діалозі	автор	показав	зміни,	що	відбу
лися	з	ним?

11.	 Коли	до	хлопчика	повернулася	врода?	Чи	отримує	він	про
щення	матері?

12.	 Що	важливіше	для	автора:	внутрішня	чи	зовнішня	краса?	
А	для	вас?

13.	 Чи	є	в	казці	О.	Уайльда	традиційні	для	народної	казки	зачин	
і	кінцівка?	У	чому	особливості	початку	та	закінчення	казки	
«ХлопчикЗірка»?	Яку	роль	відіграє	епілог?

14.	 Дослідіть	 текст	 казки.	 Які	 художні	 засоби	 використовує	
О.	 Уайльд	 у	 творі	 (антитеза, прийом перевтілення, діалог, 
епітети)?	Як	вони	розкривають	ставлення	автора	до	подій	та	
героїв	і	героїнь	казки?

15.	 Візьміть	участь	в	обговоренні	в	класі	запитання:	«Чим	цікава	
казка	О.	Уайльда	“ХлопчикЗірка”	для	сучасних	дітей?»

16.	 Напишіть	 казку,	 скориставшись	 поданою	 пам’яткою 
(с. 72–73).	 Прочитайте	 її	 	 однокласникам	 та	 однокласни
цям.	
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Пам’ятка  
    для створення власної казки 

Дляствореннявласноїказкипропонуємовамскориста-
тисяцієюпам’яткою.Вивжезнаєте,щовказцімаютьбути
чарівнігероїтагероїнійподії,аувагузосередженонаїхніх
пригодах.

Дайтевідповідінаподанізапитання.
• Хтоєгероямичигероїнямиказки?Девониживуть?
• Якимибули?Щолюбилиробити?Чимзаймалися?
• Чибуливнихдрузі?Чимвониїмдопомагали?
• Чомугероїтагероїнівирішилиподорожувати?Куди?

Зякоюметою?
• Хтобувїхнімворогом?Яквіншкодивїм?
• Яківипробуваннядолаютьперсонажіказки?
• Хто і як допоміг їм (друзі, сили природи, чарівні

предмети)?
• Чимусезакінчилося?Якийвисновокможназробити

зїхніхдій?
Цізапитаннястанутьосновоюдляплану.
Під час роботи над створенням казки не забувайте,

щобудь-якийтекст—цезв’язневисловлення,якескла-
даєтьсязречень,поєднанихзазмістом,єдиноютемоюта
головноюдумкою.
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Теорія літератури
Тема —цете,прощорозповідаєтьсявтексті.
Головна думкатексту,абоідея,—найважливіше,про
щохотів/хотіласказатиавтор/авторка,дочогозакли-
кає,учомухочепереконати.

Реченнявтекстіпов’язанізадопомогоюінтонаціїтамов-
них засобів (прийменників, займенників, слів, близьких 
за значенням, однокорінних слів, повторівтощо).Текст
обов’язковомаєпочатокікінець.

Ви вже знаєте, що початок і кінець у казці особливі.
Найпоширенішими є зачини казок: «Жили-були собі...», 
«За широкими морями, за лісами дрімучими…», «За давніх 
часів…»тощо.Кінцівкиказоктакожзазвичаймаютьсталу
форму: «Стали жити-поживати  та добра наживати», 
«От вам казка, а мені бубликів в’язка…», «От і казочці 
кінець, а хто слухав — молодець…»Утім,висамівиріши-
те,чивикористовуватимететрадиційніпочатокікінцівку
вказці,аджевиїїавтори/авторки.

Пам’ятайте, що в чарівній казці часто трапляються
трикратні повторення найважливішої події чи вчинку
героя/героїні.

Ретельно продумайте діалоги персонажів, адже вони
розкриваютьїхніхарактеритамотививчинків.Забажан-
нямвикористовуйтевідомівамхудожніприйоми:гіпер-
болу, антитезу, повтори, постійні епітети, діалоги.

Придумайтеназвудляказки.Щовнійбудевідображе-
но:темучиголовнудумку?

Після того як ви написали казку, перечитайте її. Чи
логічна її будова? Які речення є зайвими? Що потрібно
додати?Чиєвтекстіпомилки?Відредагуйтеказку.

Сподіваємося,щоціпорадистанутьвамупригодійваша
казкабудецікавоютаповчальною.
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Казка«Хлопчик-Зірка»маєвитонченухудожнюформу,
унійавторвикористовуєбагатохудожніхзасобів:метафори,
яскраві епітети та порівняння. Так, Землю письменник
порівнює зі срібною квіткою, а Місяць — із золотою, май-
стерно використовує фольклорні та біблійні мотиви (мотив
прощеннягрішника,якийпокаявся).

У казці О. Уайльд використовує
порівняння. Наприклад, в описі го-
ловного героя є порівняння з квіта-
ми: з трояндою, що вказує на його
красу, наділену гострими шипами
жорстокості;знарцисоміфіалкою,
щовиявляютьйогосамозакоханість
і примхливий характер. До речі,
нарцис—ценетількиніжнаквітка,
айім’ялегендарногогерояНарциса,
якого боги покарали за самозакоха-
ністьібездушністьіперетворилина
квітку.Цюлегендувипрочитаєтев
наступномунавчальномуроці.

Особливий зміст у казці має та-
кож гранат, який відображено у
віруваннях і фольклорних творах
різних народів. На багатьох живо-
писних полотнах зображено Ісуса,
який тримає в руці гранат — дар
вічногожиття,принесенийлюдству.
У християн він означає духовне
відродження людини через страж-
дання,розкаяннятапрощення.

•	 Де	цей	образ	з’являється	в	тексті?	Як	
він	 пов’язаний	 із	 голов	ним	 героєм	 твору?	 Яку	 ідею	 увиразнює	
гранат	у	казці?

•	 Роздивіться	ілюстрації	до	казки	(с. 57, 59, 64, 69, 70).	Чи	такими	
ви	уявляли	її	героїв	і	героїнь?	Якби	ви	були	ілюстратором	чи	ілю
страторкою	цього	твору,	яку	б	обкладинку	намалювали?	Кого	б	на	
ній	відтворили,	які	б	кольори	вибрали?

оСТріВ ЗНАНЬ

М. Караваджо.
Нарцис.1597 р.

С. Боттічеллі. Мадонна
згранатом. 1487 р.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ
1.	 Виконайте	тестові	завдання.

Літературна	казка	відрізняється	від	народної	наявністю
А	 чарівних	чисел			 	
Б	 автора/авторки	
В	 фантастичних	подій	
Г	 фантастичних	персонажів

2.	 Яка	 казка	 із	 цього	 розділу	 сподобалася	 вам	 найбільше?	
Поясніть	чому.

3.	 Уважно	розгляньте	«хмару»	слів.	Скільки	слів	у	ній	викорис
тано?	З	якою	казкою	вони	пов’язані?	Обґрунтуйте	вашу	від
повідь.	Чому	слово	троянда	розміщено	в	центрі?

4.	 Продовжте	речення:	«Справжня краса людини — це …»
5.	 Продовжте	речення:	«Найбільше мені сподобалися герої та 

героїні казки ... , тому що …»
6.	 За	допомогою	уявного	мікрофона	по	черзі	розкажіть,	чого	

вас	навчили	казки,	що	подані	в	цьому	розділі.	Чим	вони	по
вчальні?

7.	 Візьміть	 участь	 у	 проєкті	 «Персонажі	 літературних	 казок».	
Сформулюйте	мету	проєкту.	
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рЕАЛЬНіСТЬ  і  ВИГАдКА   
В  ХУдоЖНіЙ  ЛіТЕрАТУрі

Усеможливо,якщоніхтонедовів,що
цьогонеіснує.

Джоан Роулінг

•	 Що	найбільше	використовують	автори	й	авторки	в	художній	лі
тературі	—	реальність	чи	вигадку?

•	 Чи	 любите	 ви	 читати	 твори,	 які	 мають	 фантастичні	 	 та	 пригод
ницькі	елементи?	

•	 Як	ви	розумієте	епіграф	до	розділу?

Відповідінаційіншізапитаннявизнайдетевцьомудиво-
вижному розділі. У ньому дізнаєтеся, що таке фантастика в
літературномутворі.Адженеюзахоплюютьсявсі:ідорослі,
ідіти.Вонавпливатименавашусвідомість,навчатимевільно

мислити,готуватимедосприйняттянезвичай-
ногойвигаданогосвіту.

Читаючиподанітвори,випознайомитеся
з дивовижним бароном Мюнхаузеном, який
складавсвоїфантастичніісторіїдлятого,щоб
людямбуловеселотацікаво;зЛускунчиком
ідівчинкоюМарі,котрізрізнихнереальних,
чарівних ситуацій виходять переможцями;
з дівчинкою-фантазеркою Полліанною, ва-
шоюровесницею,яканавчиласвоїхблизькихі
знайомихшукативжиттіщосьпозитивней
радісне.

Васвразятьдивніперетворенняреальних
героїв і героїнь художніх творів, стрімкі та
неймовірніповоротисюжетів.

О. Ліукконен.
Ілюстрація
дороману
Е.Портер

«Полліанна»
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РудольфЕріхРаспе

					Німецькийписьменник,науковець

Теорія  літератури

Фантастика  в  літературному творі(здавньогрецьк.
φανταστικ — мистецтво уяви, фантазія) — зображення
уявної дійсності: герої/героїні, події, предмети, які не
трапляються чи неможливі в реальному житті, але у
творівониіснуютьякдійсні.

Уфантастичних творахавторийавторкизадопомогою
уявистворюютьвигаданийсвіт,якийвідрізняєтьсявідсвіту
реального.Ареальність—цевсете,щоіснуєнасправді.Це
поняттяпротилежнедофантастики.

        рудольф  Еріх  распе 

(1736–1794)

  

Рудольф Еріх Распе народився в 1736 р. в м. Ганновері 
(Ні  меччина). Був викладачем університету, працював
бібліотекарем у м. Касселі. Пізніше емігрував до Англії.
Саметамбулонадрукованойогокнижку«Пригоди барона 
Мюнхаузена».Вонамаєцікавуісторіюстворення.

У1781р.вжурналі«Путівникдлявеселихлюдей»з’яви-
лисяісторіїпробаронаМюнхаузена.Упередмовізазначало-
ся,щовониможутьналежатисамомубарону,але,можливо,
йомутількиїхприписують.Прізвищеавторабулоприховано
задопомогоюлітер:М-з-н.Р.Е.Распеоб’єднавціоповідання,
опублікувавшиїх.

У1786р.відомийнімецькийпоетГотфрід Август Бюргер 
переклав німецькою мовою, переосмислив, доповнив і видав
твір Р. Е. Распе під назвою «Дивовижні пригоди на воді й на 
суші барона фон Мюнхаузена».Самецейваріантставусесвіт-
ньовідомим.

рудольф Еріх распе
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РЕАЛЬНІСТЬІВИГАДКАВХУДОЖНІЙЛІТЕРАТУРІ

Цікавим є той факт, що Мюнхаузен — це не вигаданий
персонаж. Карл Фрідріх Ієронім фон Мюнхаузен (1720–
1797)належавдостародавньогонімецькогороду,бувнавій-
ськовій службі, багато подорожував. Повернувшись після
мандрів додому, оселився у своєму маєтку, захоплювався
полюванням, приймав у себе гостей, любив розповідати їм
про свої пригоди й при цьому нестримно фантазувати.
Неправдоподібністьйогооповідокзабавляласлухачівіслу-
хачок. Можливо, уже тоді барон здобув славу неабиякого
обманщика. Але навряд чи це його турбувало. Кажуть, що
вінживлегкойбезтурботно.

Деякілітературнікритикиназиваликнижкупропригоди
барона «жалюгідною писаниною», а його самого «королем
брехунів». Але насправді барон проповідує здоровий глузд,
вважаючи,щокращепокладатисянетількинасвою«щасли-
вузірку»,айнавинахідливіть,розуміволю.

БаронМюнхаузенрозповідаєпросвоїпригодивщиріймане-
рі.Кожнаісторіявкінцімаємораль:геройпропонуєпереві-
ритийогохоробрувдачуабовідвідатимісця,девідбувалися
тічиіншіподії,апотімнаголошуєнатому,щолишевінміг
упоратисяізцимизавданнями.

Усійогопоясненнядужечіткійдоситьправдиві.Аголов-
не — читачі та читачки починають вірити в його пригоди.
Хібамисумніваємося,щоєдинийспосібурятуватисязболо-
та—цевитягтисебезакосу,аховатисявідведмедівможна
лишеуведмежійшкурі?Отже,хочарозповідібаронацілком
фантастичні,алеутворівониіснуютьякдійсні.

БаронМюнхаузенвірнийсвоїмбажаннямякомогабіль-
шепобачити,пережитийперемогти.Йогозовсімнебенте-
жать різні «дрібні» невдачі. Він наполегливо шукає вихід
навітьізнеймовірнихситуацій.Починаючисвоюрозповідь,
баронберезаосновуконкретну,цілкомможливуситуацію
(«закинув сокирку»), а потім переводить оповідь у сферу
фантастичного та неможливого («сокирка опинилася на 
Місяці»). Зробивши єдине припущення, Мюнхаузен від-
криває дорогу фантазії, за законами якої існує створений
нимсвіт.

Комічнимєітойфакт,щоутворіголовнийгеройзасуджує
такихбрехунів,босамвін,якстверджує,завждидотримується
врозповідяхлишефактів.
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Читаючи деякі твори художньої літератури, ми усміхає-
мося,аінодійсміємося.Щожвикликаєвнассміх?Пригоди
героївігероїньтвору,ситуації,уяківонипотрапляють,ікумед-
ні,дотепнівислови,щовикористанівхудожніхтекстах.

Теорія літератури

Комічне (згрецьк.веселий, смішний)—цете,щоіснуєв
реальному житті й відображено у творах. Може мати
різнеемоційнезабарвлення—відглибокогообуреннядо
добродушногожарту.

•	 Під	час	читання	про	пригоди	барона	Мюнхаузена	подумайте,	
що	саме	у	вас	викликає	сміх.	Що	є	комічним	у	його	розповідях?

         ПРиГоДи  БАРоНА  

    мЮНхАУЗЕНА 

Оповідання

(Скорочено)

     За волосся

Узагалі,підчасцієївійнизімноютрапилосячималопри-
год. Якось, рятуючись від турків, я спробував перескочити
болотоверхинаконі.Алекіньнедоскочивдоберега,імиз
розгону шубовснули в рідке багно. Шубовснули й почали
тонути.Порятункунебуло.Болотодужешвидкозасмокту-
валонасдедаліглибше.Осьужевесьтулубмогоконязнику
смердючому багні, ось уже й моя голова почала пірнати в
болото,ізвідтистирчалалишекіскамоєїперуки.

Щожробити?
Минеминучезагинулиб,якбинедивовижнасиламоїхрук.

Янеймовірнийсилач.Ухопившисебезацюкіску,ящосили
смикнувдогорийбезвеликогонапруженнявитягнувізболо-
таісебе,ісвогоконя,якогоміцностиснувногами,мовлеща-
тами.

Еге ж, я підняв у повітря і себе, і свого коня, і якщо ви
думаєте,щоцелегко,спробуйтезробитицесамі.

рудольф Еріх распе
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Бджолиний  пастух  і  ведмеді

Однакнісила,ніхоробрістьневрятувалименевідлихої
напасті.Якосьпіслябоютуркиоточилимене.Хочаябився,
яктигр,авсежпотрапивдонихуполон.Вонизв’язалимене
йпродаливрабство.

Для мене розпочалися «чорні» дні. Правда, роботу мені
давали неважку, але дуже нудну й надокучливу: мене при-
значили пасти бджіл. Щоранку я мусив виганяти султано-
вихбджілнаморіжокіпастиїхцілийдень,аввечерізнову
заганятиувулики.

Спочатку все було добре, але якось, перелічивши своїх
бджіл,япомітив,щооднієїневистачає.

Япішовшукатиїїтанезабаромпобачив,щонанеїнапа-
ли два величезні ведмеді, які, певно, хотіли розірвати її
навпіліполасуватисолодкиммедом.Умененебулоізсобою
ніякоїзброї—лишемаленькасрібнасокирка.

Ярозмахнувсяташпурнувцюсокиркувжадібнихзвірів,
щобзлякатиїхівизволитибідолашнубджілку.Ведмедікину-
лисятікати,ібджілкубуловрятовано.Але,нажаль,ядуже
розмахнувсясвоєюмогутньоюрукоюікинувсокиркутак,що
воназалетіланаМісяць.Атож,наМісяць.Вихитаєтеголовою
тасмієтеся,аменітодібулонедосміху.Язамислився.Щож
робити? Де взяти таку довгу драбину, щоб дістатися аж на
Місяць?

Перша  подорож  на  місяць 

Нащастя,язгадав,щонагородахуТуреччинієтакіовочі,
щоростутьдужешвидкойчасомвиростаютьаждонеба.Це
турецькі боби. Не гаючись ані хвилини, я посадив у землю
одинтакийбіб,івінодразужпочаврости.

ВінрісдедалівищейнезабаромдотягсядоМісяця!
—Ура!—крикнувяіполізпостеблинівгору.
ЗагодинуяопинивсянаМісяці.Нелегкоменібулознайти

на Місяці свою срібну сокирку. Місяць срібний і сокирка
срібна—срібланасрібліневидно.Аленарештіятакизнай-
шовсвоюсокиркунакупігнилоїсоломи.

ЯрадіснозапхнувїїзапоясіхотівспуститисянаЗемлю,але
сонцевисушиломоюбобовустеблину—івонарозсипаласяна
друзки!Побачившице,ятрохинезаплакавізгоря!
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Щожробити?Невжеяніколине
повернусянаЗемлю?Невжеяотакі
вік звікую на цьому осоружному
Місяці? О, ні! Нізащо! Я підбіг до
соломи й заходився робити з неї
мотузок.Мотузоквийшовнедовгий,
алетількийлиха!Япочавспускати-
сяпоньому.Однієюрукоюяз’їжджав
помотузку,авдругійтримавсокир-
ку.

Таосьмотузокзакінчився,іяпо-
вис у повітрі, між небом і землею.
Цебулострашно,алеянерозгубив-
ся. Не довго думаючи, я схопив
сокирку й, міцно взявшись за ниж-
ній кінець мотузка, відрубав його
верхній кінець і прив’язав до ниж-
нього.Цедаломенізмогуспустити-
сянижчедоЗемлі.

ТавсеждоЗемлібулодалеко.Не
раздоводилосяменівідрубувативерхнюполовинумотузката
прив’язуватиїїдонижньої.Нарештіяспустивсятакнизько,
що міг розгледіти міські будинки й палаци. До Землі зали-
шалосяякихосьтри-чотиримилі.

І раптом — о жах! — мотузок порвався. Я гримнувся на
землю так, що пробив яму завглибшки щонайменше з пів
милі.

Оговтавшись,ядовгонезнав,якменівилізтизтієїглибо-
коїями.Цілийденьянеїв,непив,авседумавідумав.Ітаки
додумався:викопавнігтямисхідційпонихвилізнаповерх-
нюЗемлі.

О,Мюнхаузенніденепропаде!
(Переклад Григора Тютюнника з переказу Корнія Чуковського)

Запитання та завдання

1.	 Які	емоції	викликали	у	вас	розповіді	барона	Мюнхаузена?	Чи	
любите	ви	фантазувати?

2.	 Що	 саме	 сталося	 з	 бароном?	 Про	 які	 надзвичайні	 події	 ви	
дізналися?

О. Херфурт. Ілюстрація
доромануР.Е.Распе

«Пригодибарона
Мюнхаузена»

рудольф Еріх распе
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3.	 	Із	 чого	 починаються	 його	 історії?	 Від	 якої	 особи	 ведеться	
розповідь?

4.	 	Як	 Мюнхаузен	 справляється	 зі	 складними	 ситуаціями,	 які	
виникають	у	його	житті?

5.	 	Чи	розраховує	він	на	чиюсь	допомогу?
6.	 	Назвіть	елементи	фантастики	в	розповідях	барона.	Що	вас	

вразило	найбільше?
7.	 	Як	подано	комічні	ситуації	в	оповідях	барона?	Яку	роль	віді

грає	гіпербола	в	створенні	комічного?
8.	 	З	 якою	 метою	 автор	 використовує	 питальні	 й	 окличні	 ре

чення	в	тексті?
9.	 	Як	 закінчуються	 розповіді	 барона?	 Яку	 оцінку	 Мюнхаузен	

дає	своїм	діям?
10.	 	Як	ви	сприймаєте	головного	героя?		

11.	 Роздивіться	німецьку	поштову	
листівку,	 на	 якій	 зображено,	
як	барон	Мюнхаузен	розпові
дає	свої	історії.	Висловте	при
пущення,	 як	 слухачі	 сприй
мали	розповіді	барона.	Які	їхні	
жести	 та	 міміка	 передають	
реакцію	 на	 фантазії	 Мюнхау
зена?

12.	 У	розповідях	про	барона	Мюн
хаузена	 використа	но	 фольк
лорні	 традиції.	 Що	 об’єднує	
героїв	народних	німецьких	ка
зок	 братів	 Грімм	 (наприклад,	
героя	 казки	 «Хоробрий	 крав
чик»)	 із	 бароном	 Мюнхаузе
ном?

13.	 Створіть	 свою	 фантастичну	
історію	 так,	 як	 розказав	 би	 її	
барон	 Мюнхаузен (усно).	 Ко
лективно	визначте	найкращий	
варіант.

14.	 	Інколи	 можна	 почути	 вислів:	 «Витягнув (витягла) себе за 
волосся». Його	 використовують,	 безумовно,	 не	 в	 прямому	
сенсі.	Що	він	означає?	Запишіть	у	зошиті	пояснення	цього	
вислову	й	історію	його	походження.

О. Херфурт. Ілюстрація
доромануР.Е.Распе

«Пригодибарона
Мюнхаузена»
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Славнозвісний барон по-
бував у багатьох країнах,
зокрема й на українських
землях, де неодноразово
проявляв свою хоробрість і
винахідливість.Вінвідвідав
Київ, Очаків і Хмельниць-
кий (раніше Проскурів).
1970р. Григорій Ма  мона та
Михайло Андрійчук ство-
рили скульптурно-архітек-
турний ансамбль, присвя-
чений Мюнхаузену. Це
скульптура барона, його
пів коня, діжка, з якої той
пивводу,фонтанібасейн.Надіжцінаписано:«Це той, хто 
одним пост  рілом сорок сім качок убиває».

•	 Прочитайте	розповідь	барона	Мюнхаузена	«Пів	коня».	Пофантазуй
те,	який	пам’ятник	ви	б	створили	герою,	якби	були	скульпторами.	
Якими	предметами	його	б	доповнили?

•	 Дізнайтеся	в	інтернеті,	чи	існують	переклади	українською	мовою	з	
ори	гіналу	твору.	Поділіться	цією	інформацією	в	класі.

За мотивами розповідей Мюнхаузена створено багато ко-
міксів.

Комікс,абомальопис(зангл.comic—комедійний,коміч-
ний, смішний), — це послідовно розміщені малюнки з ко-
роткимитекстами,якістворюютьзв’язнурозповідь.Тексти
маютьформу«мовноїбульки»(«мовноїхмарки»),щопередає
мовучидумкудійовоїособи.

• Створіть	малюнок	для	коміксу	про	барона	Мюнхаузена.	Напишіть	
репліки	 для	 героїв	 вашого	 малюнка,	 використовуючи	 	 розповіді,	
які	ви	прочитали.	Розмістіть	малюнок (за бажанням) на	вашій	сто
рінці	в	соціальній	мережі.	Які	відгуки	ви	отримали?

Пам’ятник-фонтанбарону
Мюнхаузену.м. Хмельницький

оСТріВ  ЗНАНЬ
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Німецький письменник, найвідоміший
казкар у світі, талановитий музикант,
художник.

                 Ернст  Теодор  Амадей  Гофман 

(1776–1822)



Ернст Теодор Амадей Гофманнародивсявм. Кенігсберзі 
(Німеччина) у родині адвоката. Жив разом із бабусею та
матір’ю. Дядько хлопчика залучив його до малювання і
найнявхорошихвикладачів,атакожзацікавивмістикоюта
фантастикою. У їхньому будинку часто лунала музика, на
музичнихінструментахграливсічлениродини.

Е.Т.А.Гофманбувдужеобдарованим.Удванадцятьроків
вільногравнаскрипці,органі,арфітагітарі.Удоросломувіці
вінзмінивсвоєтретєім’янаоднезіменМоцарта—Амадей,
томущообожнювавйогомузичнітвори.Ушколібагаточитав,
особливойомуподобаласяпригодницькалітература.Бувнад-
звичайновигадливимімрійливимхлопцем,маввеселувдачу.
Писаввірші,оповіданнятаказки.

Після школи навчався на правничому факультеті Кеніг-
сберзького університету. Цей фах давав йому можливість
отриматинадійнийзаробітокізабезпечитиродину.

На першому курсі університету Е. Т. А. Гофман давав
уроки музики й продавав свої малюнки, а в дев’ятнадцять
років створив перший музичний твір і два романи. Після
закінченнянавчанняпрацювавусуді,алецяроботанедава-
ла справжнього задоволення, йому більше подобалося пра-
цюватикерівникоморкестру,диригентомабохудожником-
декораторомутеатрах.

З1812р.Е.Т.А.Гофманприсвятивсвоєжиттялітератур-
нійтворчості.Задесятиліттянаписавдваромани,багатопо-
вістей та оповідань, що ввійшли до шести великих томів,
однакматеріальногоблагополуччяписьменникнемав.

Більшістьтворівмитцямаютьказковийсюжет.Унихра-
зомізлюдьмидіютьчаклуни,феї,добрійлихідухи,твари-
ни.Ціказкицікавіідорослим,ідітям.Середних—«Пісочна 
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людина», «Золотий горщик», «Крихітка Цахес, на прізвисько 
Цинобер».

Дужепопулярноюєповість-казка«Лускунчик і Миша
чий король»,задумякоївиникуписьменникапідчасспіл-
куваннязФріцоміМарі—дітьмисвогодруга.Цяказка—
фантастична історія про Лускунчика, звичайну дівчинку
Марі та Мишачого короля й королеву Мишильду. У творі
чудовіпригодирозпочинаютьсявРіздвянуніч.Маріразоміз
братомФріцомотримуютьбагатоподарунків,середякихбув
потворнийчоловічок—Лускунчик.Дівчинкадізнаєтьсявід
свогохрещеногоісторіюпроте,щонасправдіЛускунчик—
зачарований принц. Він зможе знову стати людиною лише
тоді, коли вб’є Мишачого короля. Марі готова на будь-які
жертви,щобурятуватиЛускунчика.Дівчинкамаєчистута
вразливудушу,реагуєнанесправедливістьіпідступність.Ге-
роїняруйнуєзлічари—іЛускунчикстаєпрекраснимюнаком.

Указцівідтвореномовуприроди:струмки,рослинитатвари-
ниживутьучарівномуцарстві,деїхоберігаютьдобрідухи.
Цетойфантастичнийсвіт,якийвигадавЕ.Т.А.Гофманів
якомумріявжитисам.

Письменникнаголошуєнатому,щовнутрішнякрасаваж-
ливішазазовнішню,адоброзавждиперемагаєзло—цеідея 
казки.Твірнавчитьвасбутисміливимитарішучимивбудь-
яких ситуаціях, потрібно завжди вірити в диво — і воно
здійсниться.

Фантастичність,чарівність,вигаданігероїтагероїні,які
борятьсязмістичнимисилами,атмосферадива,фольклорна
основа,щасливезакінченняподій—цеознакиказки.

«Лускунчик і Мишачий король» — це повість-казка, що
поєднуєознакидвохжанрів.Запам’ятайтевизначенняцього
терміна.

Теорія літератури

Повістьказка—цеавторськийтвірізчарівнимсюже-
том,зтривалоюісторієютавеликоюкількістюказко-
вихгероївігероїнь,якихнеіснуєвреальномужитті.
Поєднанняказковостітареалістичності—основнаозна-
каповісті-казки.Унійавторпропонуєчитачамрозібра-
тисявлюдськихстосунках,навчитисярозрізнятирізні
рисивхарактерахгероївігероїнь.
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•	 Користуючись	 поданою	 таблицею,	 знайдіть	 спільні	 та	 відмінні	
ознаки	в	казці	та	повісті.

Казка Повість	

невеликий	обсяг середній	обсяг

простий	сюжет,	зазвичай	одна
дві	події

більш	 розгалужений	 сюжет,	 кілька	
подій

одиндва	 головних	 персонажів,	
розкриття	 їхніх	 характерів	 і		
поведінки	в	конкретній	ситуації

кілька	 головних	 героїв/героїнь,		
характеристика	 їхніх	 почуттів,	 дій	
та	стосунків

у	центрі	уваги	—	сюжетні	події більшу	увагу	зосереджено	на	опи
сах	 природи	 та	 портретах	 героїв/
героїнь

сюжет	 зазвичай	 має	 чітке	 за	
вершення

часто	 відкритий	 (не	 завершений)	
фінал

•	 Вирушаймо	в	казкову	мандрівку	разом	із	Лускунчиком	і	Марі.

            ЛУсКУНЧиК  

       І  миШАЧий  КоРоЛь

Повість-казка
   (Скорочено)

Новорічний вечір
НапередодніНовогорокудітямрадникамедициниШталь-

баумавідранкуйдовечоранедозволялизаходитидовіталь-
ні,аособливодосусідньоїзнеюзали.ФріціМарісиділив
куточкувмаленькійзаднійкімнатці,ажпокипочалосмер-
кати. (...) Фріц пошепки, мов велику таємницю, розповів
меншійсестрі—їйбулотількисімроків,—щовінщезранку
чув,якузамкненійвітальнійзаліщосьшурхотіло,товклося
тастукало.Анедавнопромайнувневисокийчоловікізвели-
коюскринькоюпідпахвою.Фріцдобренероздививсяйого,
алебувпевний,щотонехтоінший,якїхнійхрещенийбать-
коДросельмаєр.Марізрадощівзаплескалавдолонійвигук-
нула:

—Ох,абизнати,щодлянасцьогоразузмайструвавхре-
щений!(...)

Хрещенийзавждиприносивукишеніщосьцікаведляді-
тей:тодерев’яногочоловічка,щовмівкумедноводитиочима
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тавклонятися,тоскриньку,зякоївипурхувалапташка,тоще
щось. Ну, а на Новий рік він щоразу майстрував якусь особ-
ливу,гарнуіграшку.Натііграшкивінвитрачавбагаточасуй
праці,томубатьки,колиминалосвято,дужебереглиїх(...).

Діти	обговорюють,	що	подарують	їм	батьки:	Марі	хотіла	нову	ляль
ку,	а	Фріц	—	гнідого	коня	й	кавалерію.	Згодом	із	вітальні	прийшли	тато	
і	мама	й	повели	дітей	подивитися	на	подарунки	від	Діда	Мороза.

Подарунки

(...)Видно, діти цілий рік були дуже чемні й слухняні, бо ніко-
ли ще Дід Мороз не приносив їм стільки пречудових подарун-
ків, як цього разу. Велика ялинка посеред вітальні була 
рясно обвішана золотими й срібними яблуками, і на кожній 
гіллячці, наче пуп’янки та квітки, вабили око обцукровані 
мигдалеві горіхи, барвисті цукерки й інші ласощі. Проте, 
мабуть, найбільшої краси ялинці додавали сотні маленьких 
свічок, що, мов зірочки, поблискували в її темному вітті. 
Ялинка променіла ними та привітно запрошувала дітей 
натішитися її квітками й плодами. А навколо неї чого тіль-
ки не було! І все яскріло, змінювало різні кольори, усе було 
таке гарне, що годі й описати.

Маріпобачилаляльки,маленькезграбнекухонненачиння,
аленайдужчеїївтішилашовковасукенка,обшитаяскравими
стрічками.ВонависіланавішалціякразпередочимавМарі,
такщоїїможнабулооглянутизусіхбоків.(...)

Фріцтимчасомужетриабойчотириразиоб’їхавнавколо
ялинкинановомугнідомуконі,якоговінпобачивнаприв’язі
білястолазподарунками.

—Нуйдикийогир!—сказаввін,злазячинарештізко-
ня.—Танічого,яйоговкоськаю.

Потім він оглядав новий ескадрон гусарів: усі вони, як
один, були вбрані в чудові червоні мундири, шиті золотом,
усімалисрібнузброюісиділинатакихбілих,ажблискучих
конях,щоздавалося,неначетіконітакожзробленізіщиро-
госрібла.

Трохизаспокоївшись,ФріціМаріхотіливжесістийпере-
глянути подаровані їм книжки (...), коли знову пролунав
дзвоник. Вони здогадалися, що тепер їм покаже свої пода-
рункихрещений,ікинулисядостолупідвікном.
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Досітойстілбувзапнутийзавісою,атеперїїшвидковід-
сунули.Щождітипобачили!Назеленій,усіянійбарвисти-
ми квітками галявині стояв прегарний замок із безліччю
дзеркальнихвіконіпозолоченихвежок.Задзвенілидзвіноч-
ки, двері й вікна повідчинялися, і стало видно, як у залах
гуляють маленькі чоловіки і жінки в капелюхах із перами
та в сукнях із довгими шлейфами. У найбільшій залі, що
буланеначеохопленаполум’ям,світилосябагатосвічечоку
срібних свічниках, під музику дзвонів танцювали діти в
коротеньких курточках і піджачках. У вікно раз по раз
виглядав добродій у ясно-зеленому плащі, привітно махав
рукоюізновуховався,інавітьсамхрещенийДросельмаєр,
тількиненабагатобільшийзататіввеликийпалець,коли-
не-коли з’являвся внизу коло брами та знову заходив до
замку.

Фріц,спершисьліктяминастіл,довгодививсяначудовий
замокіфігурки,щотанцювалийпрогулювалисявньому,іна-
рештімовив:

—ДядечкуДросельмаєре,аможнайменізайтивзамок?
—Ні,неможна!(...)

— Дядечку Дросельмаєре,
вийдіть хоч один раз в іншу
браму!

—Неможна,голубе,—від-
повівстаршийрадниксуду.

— То нехай той добродій у
ясно-зеленому плащі, що так
частовизираєувікно,погуляєз
іншимичоловікамитажінками.

— Не можна, — знову від-
повівстаршийрадниксуду.

— Ну, то нехай діти пови-
ходятьіззали,яхочуроздиви-
тисяїх!

—Нічогоцьогонеможна,—
сердитовідповівстаршийрад-
ник суду. — Яким уже меха-
нізм змайстрований, таким і
маєзалишитися,йогонепере-
робиш.

А. Шейнер. Ілюстрація
дотворуЕ.Т.А.Гофмана
«ЛускунчикіМишачий

король»
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—О-о-оняк?—протягломовивФріц.—Нічогонемож-
на?Слухайте,дядечкуДросельмаєре,якщоВашівичепурені
чоловічкивзамкуможутьробититількивесьчасоднейте
саме,товонинічогоневарті,менінуднодивитисянаних.Не
те,щомоїгусари,—тінезамкненівбудинку,аможутьруха-
тисяівперед,іназад,кудиязахочу.(...)

Лускунчик

АнасправдіМарітомунехотілайтивідялинки,бопоба-
чила там те, чого раніше не помічала. Коли Фріц забрав
своїх гусарів, які вишикувалися під самим віттям, на
видноті опинився прецікавий маленький чоловічок, що
стоявтихойскромно,немовспокійночекав,колинадійде
йогочерга.Чоловічоктакисправдібувпрецікавий,хочане
вдався ані зростом, ані поставою: трохи задовгий кремез-
нийтулубнедужепасувавдокоротких,тоненькихніжок,
і голова теж була завелика. Одне слово, чоловічок був не
вельмивродливий,затенадолужувавнавбранні:зразубуло
видно, що він освічений і має добрий смак. Чоловічок був
одягненийугарний,бузковогокольорудоломан1ізбілими
позументами2 та ґудзиками й у гусарські рейтузи, а такі
чобітки, як у нього, навряд чи доводилося коли взувати
будь-якому студентові або й офіцерові. (...) Та аж тепер,
добре приглянувшись до нього, вона помітила, що в нього
щейнадиводобродушнеобличчя.Ясно-зелені,витрішку-
ватіочіажсвітилисяласкоютапривітністю.Дужеличила
чоловічковійбіла,добрепричесанаватянаборода—завдя-
ки їй ще дужче впадала в око мила усмішка, що цвіла на
йогочервонихустах.

—Ох!—вигукнуланарештіМарі.—Ох,любийтату,ачий
тойчоловічок,щостоїтьтампідялинкою?

—Отой?—перепитавбатько.—Тойчоловічок,доню,добре
попрацюєдлявсіхвас,вінбудесправнолускативамнайтвер-
дішігоріхи.ІвінтаксамобудеЛуїзи,яктвійчиФріца.

Батько обережно взяв чоловічка з-під ялинки, підняв
угоруйогодерев’янийплащ—ітиба,чоловічокзразуширо-
ко роззявив рот і блиснув двома рядками гострих зубів.

1Доломан —параднакурткагусарів.
2Позумент—золотачисрібнастрічка,якувикористовувалидля

прикрасиодягу.
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БатькозвелівМаріпокластийомувротгоріх,ічоловічок—
лусь!—розлущивйого,настілупалашкаралупка,анадоло-
нівдівчинкиопинилосясолодкезернятко.

Теперужевсізрозуміли,іМарітаксамо,щоцікавийчоло-
вічокпоходивізродуЛускунчиківіробивте,щоспоконвіку
робилийогопредки.

Батькосказав:
—Ябачу,Марі,щотобіЛускунчиксподобавсянайдужче,

томутибудешдоглядатийберегтийого,хоча,якявжеска-
зав,ЛуїзатаФріцмаютьтакесамеправокористуватисяйого
послугами.

Маріажскрикнулазрадощів.ВонамиттювзялаЛускун-
чикайзаходиласялускатигоріхи—алевибираланайменші,
щоб йому не доводилося так широко роззявляти рота, бо,
правдусказати,цейомунедужеличило.

ТимчасомФріцовінабридломуштруватисвоїхгусарівта
їздитиверхинагнідому.Вінпочув,яксестривеселолуска-
ютьгоріхи,підбігдонихізареготав,побачившикумедного
чоловічка. Фріц також захотів горіхів, і Лускунчик почав
переходитизрукуруки,безперестанкутороззявляючи,то
стуляючирот.Фріцвибиравнайбільшійнайтвердішігоріхи,
аж раптом —лусь! — у Лускунчика випали три зуби, а вся
нижнящелепавідвисла,мовнежива.

— Ох, сердешний мій Лускунчику! — зойкнула Марі й
забралайогоуФріца.

—Нездара!—сказавФріц.—ЯкийізньогоЛускунчик,
коливіннемаєхорошихзубів.Даййогосюди,Марі!Хайлус-
каєменігоріхи,покинеполамаєвсізуби,навітьщелепи!Так
йомуйтреба,ледащові!

—Ні,ні,—заплакалаМарі,—ятобійогоневіддам!Глянь,
яквінжалібнодивитьсянаменейпоказуєменісвійпокалі-
ченийротик!(...)

Маріпознаходилазуби,щовипаливЛускунчика,підв’я-
залайомущелепугарненькоюбілоюстрічкою,якувідчепила
відсвоєїсукенки,іщедбайливішезакуталайоговхустинку.
Бідолаха,видно,бувдуженаляканий,боажзблід.ТакМарі
трималайогонаруках,заколисуючи,якмалудитину,івод-
ночасрозглядалачудовімалюнкивкнижці,щолежаласеред
багатьохіншихсьогоднішніхподарунків.(...)
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Дива

Марі	перенесла		пораненого	Лускунчика	до	шафи	у	вітальню.	
О	дванадцятій	годині	 	миші	почали	вилазити	зі	щілин	і	шикуватися	в	
лави	на	чолі	з	Мишачим	королем.	У	нього		було	сім	голів	із	золотими	
коронами.	Лускунчик	закликав	до	бою	ляльок	Скарамуччо,	Пантало
не,		сажотрусів,	лірників	і	барабанника.	

Битва

Миші	 вводили	 в	 бій	 дедалі	 більші	 сили.	 До	 Лускунчика	 підскочив	
Мишачий	король.	Марі	схопила	свій	лівий	черевичок	і	шпурнула		в	ко
роля.	Ураз	усе	розвіялося,	наче	нічого	й	не	було.	Марі	знепритомніла	
й	упала	на	підлогу.

хвороба

Коли	 Марі	 прокинулася,	 то	 розказала	 матері	 й	 лікарю,	 що	 відбу
лася	битва	між	мишами	та	ляльками,	але	вони	не	повірили.	До	Марі	
прийшов	її	хрещений	і	показав	Лускунчика,	якому	він	майстерно	по
вставляв	зуби	та	вправив	щелепу.	Потім	хрещений	розповів	казку	про	
королівну	Пірліпат.

Казка про твердий горіх

У	короля	та	королеви	була	прекрасна	донька	Пірліпат.	Одного	разу	
на	банкеті	королю	не	сподобалася	ковбаса,	у	ній	було	мало	сала,	яке	
королева	віддала	пані	Мишильді	та	її	мишам.	Він	доручив	Дросельма
єру	 зробити	 пастки,	 у	 яких	 опинилися	 та	 загинули	 миші.	 Мишильда	
втекла,	але	пообіцяла	помститися.	

Продовження казки про твердий горіх

Наступного	вечора	Дросельмаєр	продовжив	казку.
Мишильда	 забралася	 в	 колиску	 Пірліпат	 і	 перетворила	 її	 на	 по

творну	істоту.	Годинникар	повідомив	короля,	що	врода	принцеси	по
вернеться	тільки	завдяки	горіхові	Кракатуку	та	прекрасному	юнакові,	
який	їй	його	принесе	й	розлущить.	Він	вирушає	на	пошуки	Кракатука.

Г. Спірін.  Ілюстрація
дотворуЕ.Т.А.Гофмана

«Лускунчик
іМишачийкороль»
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Кінець казки про твердий горіх

Годинникар	 	 знаходить	 Кракатук	 і	 прекрасного	 юнака,	 сина	 брата	
годинникаря.	Він	лускав	дівчатам	горіхи,	за	що	вони	й	прозвали	його	
Лускунчиком.	 Молодий	 Дросельмаєр	 	 розколов	 	 Кракатук,	 королівна	
з’їла	зернятко	й	стала	гарною	дівчиною.	Випадково	юнак	наступив	на	
Мишильду	й	став	таким	самим	потворним,	як	перед	тим	була	королів
на	Пірліпат.	Королівна	передумала	виходити	за	нього	заміж.	Звіздар	із	
гороскопу	довідався,	що	Лускунчик	позбудеться	потворності	тоді,	коли	
переможе	сина	Мишильди,	а	його	самого	покохає	прекрасна	дівчина.	
Марі	вирішила,	що	королівна	Пірліпат	—	лиха	й	невдячна	особа.

Дядько й небіж

Нарешті	 Марі	 видужала.	 Тепер	 вона	 знала,	 що	 Лускунчик	 —	 мо
лодий	Дросельмаєр,	гарний,	але,	на	жаль,	спотворений	чарами	пані	
Мишильди	племінник	хрещеного.	Марі	просить	Дросельмаєра	допо
могти	Лускунчику,	але	він	відповідає,	що	тільки	вона	сама	зможе	його	
врятувати,	якщо	буде	незламною	і	вірною.

Запитання та завдання
1.	 Чому	 казку	 про	 Лускунчика	 називають Різдвяною казкою?		

Чи	відчули	ви	в	ній	святкову	атмосферу?	Як	Е.	Т.	А.	Гофман	
створює	її?

2.	 Хто	є	дійовими	особами	казки?	На	які	групи	їх	можна	поділити?
3.	 До	якого	світу	—	реального	чи	фантастичного	—	належить	

годинникар	 Дросельмаєр?	 Що	 розкриває	 його	 портретна	
характеристика?

4.	 Чому	Фріцу	не	сподобався	механічний	замок	—	подарунок	
Дросельмаєра?

5.	 Чим	 Марі	 відрізняється	 від	 інших	 персонажів	 казки?	 Чи	
схожа	вона	на	свого	брата?

6.	 Прочитайте	 опис	 зовнішності	 Лускунчика.	 Чому	 він	 сподо
бався	Марі?

7.	 Як	Марі	захистила	Лускунчика?
8.	 За	що	дівчинка	засуджує	королівну	Пірліпат?	Чи	важлива	для	

Марі	зовнішня	краса?
9.	 Чому	Дросельмаєр	відмовився	допомогти	Лускунчику?

10.	 Роздивіться	ілюстрації	до	казки	(с.88, 91).	Яких	героїв		і	ге
роїнь	твору	на	них	зображено?	Чи	такими	ви	їх	уявляли,	коли	
читали	повістьказку?

11.	 Наведіть	приклади	повістіказки	українських	і	зарубіжних	ав
торів/авторок	і	створіть	на	основі	цієї	інформації	порівняльну	
таблицю	в	зошиті.
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Перемога

Марі	 віддає	 Мишачому	 королю	 свої	 цукерки	 та	 їстівних	 ляльок,	
щоб	 урятувати	 Лускунчика.	 Він	 попросив	 дівчинку	 дістати	 йому	
шаблю.	Уночі	Лускунчик	переміг	Мишачого	короля	й	попросив	Марі	
піти	з	ним.

Лялькове царство

Ядумаю,діти,кожнийізвас,невагаючисьпішовбизачес-
нимідобримЛускунчиком,бовіннемавнічоголихогонадумці.
АМаріневагаласяйпоготів—аджевоназнала,щозаслужи-
лаглибокувдячністьЛускунчика,ібулапевна,щовінсправ-
діпокажеїйбагатодивовижного.Марісказала:

—ЯпідузВами,панеДросельмаєре,алетількинедалеко
йненадовго,боневиспалася.

—Колитак,тоявиберунайкоротший,хочінедужезруч-
нийшлях,—відповівЛускунчик.

Вінрушивуперед,аМаріпішлазаним.Усінях,біляста-
роївеличезноїшафизодягом,вінзупинився.Маріздивовано
помітила,щодверцятавшафі,звичайнозамкнутіназамок,
булитепервідчиненінавстіж,—вонадобребачилабатькове
дорожнєлисячехутро,якевисілобілядверцят.Лускунчик
дуже спритно подряпався вгору по планках і різьбленню,
потім ухопився за велику китицю, що висіла на товстому
ремінціззадунахутрі.(...)

—ЧинебулибВитакіласкавіпіднятисянагору,найясні-
шамадемуазель?—мовивЛускунчик.

ІМаріступиланадрабину.(...)Вонараптомопиниласяна
пахучійлуці,щовсяяскріла,начевсипанакоштовнимикаме-
нями.

—МинаЛьодяниковійлуці,—мовивЛускунчик.—Азараз
мизайдемовтубраму.(...)

Здавалося,щоїїбулозбудованозбілогойбрунатногомар-
муру, усіяного жовтими цятками, та коли Марі підійшла
ближче,вонапобачила,щотонемармур,амигдальуцукрій
родзинки.(...)

—Ох,яктутгарно!—захопленовигукнулаМарі.
—МивРіздвяномулісі,найяснішамадемуазель,—ска-

завЛускунчик.
— Ох, як би мені хотілося трохи побути в цьому лісі! —

мовилаМарі.—Туттакгарно!(...)
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ДівчинкапідвеласятапішлазаЛускунчиком.Вонипро-
стуваливздовжструмка,щолагіднодзюрчавіхлюпотівбіля
їхніхніг.Здавалося,щоцесамевідньоголинетойсолодкий
запах,якийнаповнюєвесьліс.

— Це Помаранчевий струмок, — відповів Лускунчик на
запитанняМарі,—алевінтількипахнетакгарно,анісвоєю
красою, ні величиною не може зрівнятися з Лимонадним
потоком,щотаксамо,яківін,упадаєвозероМигдалевого
молока.

Справді, Марі скоро почула гучніший хлюпіт і шум,
побачила широкий Лимонадний потік. Він гордо котив
жовтогарячіхвилісередбуйнихкущів,щоряхтілизеленим
світлом, немов смарагди. Та чудова вода дихала цілющою
прохолодою, від якої легше ставало в грудях і веселіше
билосясерце.

Недалекозвідтиповільнотеклатемно-жовта,тежнадзви-
чайнодухмянарічка.Наїїберегахсиділигарненькідитин-
чата,вудилималенькихтовстихрибинокізразужз’їдалиїх.
Підійшовшиближче,Маріроздивилася,щотірибинкибули
дужеподібнідокруглогопечива.Атрохидалінаберезібуло
невеличкесело.Будинки,церква,дімсвященника,комори—
усебулотемно-брунатне,алеіззолотимидахами,багатостін
тежбулипомальованітакстрокато,немовнанихпоналіплю-
валицукатизпомаранчівімигдалевізернятка.

—ЦеПечивнесело,розташованенаберезіМедовоїріч-
ки,—мовивЛускунчик.—Уньомуживутьгарнілюди,але
вони майже завжди сердиті, бо в них дуже болять зуби.
Кращенезаходьмовсело.

Тієї ж миті Марі побачила чудове містечко, у якому всі
будинкибулипрозорійрізнихкольорів.Лускунчикрушив
простодонього.ОсьМаріпочулабезладнийвеселийгамірі
побачила силу-силенну гарнесеньких чоловічків, що саме
лаштувалися розвантажувати повні підводи, які стояли на
ринку. Те, що вони мали розвантажувати, було подібне до
барвистихпапірцівіплитокшоколаду.

— Ми в Цукровому містечку, — сказав Лускунчик. —
Тепер саме прибули подарунки з Паперової країни й від
Шоколадного короля. Бідолашним цукерчанам недавно
загрожувалаарміяКомариногоадмірала,томувоникладуть
дахи на своїх будинках із дарунків Паперової країни та
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будуютьмуризміцнихплит,які їмнадіславШоколадний
король. Але, найясніша мадемуазель Штальбаум, ми не
будемовідвідувативсімістайселацієїкраїни—достолиці,
достолиці!

Лускунчикзаквапивсядалі,іМарі,страшеннозацікавле-
на,побіглазаним.Незабаромвійнулочудовимзапахомрож,
івсенавкругизамерехтілолагіднимрожевимсвітлом.Марі
помітила, що то був відблиск темно-рожевої води, яка, на
диво,мелодійнохлюпотілайдзюрчалавнихбіляніг,побри-
женасріблясто-рожевимихвильками.Водаприбувалайпри-
бувала, аж поки утворилося велике гарне озеро, по якому
плавалипрекраснісріблясто-білілебедііззолотимистрічеч-
каминашиїтаспіваличудовихпісень,адіамантовірибин-
ки, наче у веселому танку, виринали й знову поринали в
рожевіхвилі.

— Ох, — захоплено вигукнула Марі, — та це ж те саме
озеро, яке мені колись обіцяв зробити хрещений, справді
воно!Ая—тасамадівчинка,щомалагодуватилебедів!

Лускунчикусміхнувсятакзневажливо,якщеніразуне
всміхався,ісказав:

—Дядьконіколинезумівбизробититакеозеро.Швидше,
Висамі,любамадемуазельШтальбаум...Алегодіпроце,
кращеперепливімоРожевимозеромнатойбік,достолиці.

столиця

На	чарівній	мушлі	Марі	та	Лускунчик	попливли	по	Рожевому	озеру	
й	опинилися	в	столиці	—	місті	Солодощів.	Чотири	королівни,	сестри	
Лускунчика,	повели	їх	у	Марципановий	замок.	

Раптом	 слова	 Лускунчика	 почали	 віддалятися,	 ставати	 не		ви		раз
ними.	Марі,	мов	на	хвилях,	піднімалася	дедалі	вище…

Кінець

Усі	сміялися,	коли	Марі	розповідала	про	молодого	пана	Дросель
маєра.	Коли	батько		назвав	дочку	малою	брехухою,	вона	гірко	запла
кала.	Говорити	про	свої	пригоди	Марі	більше	не	наважувалася.

Марі	 сказала	 Лускунчику,	 що	 не	 погордувала	 б	 ним,	 як	 королів
на	Пірліпат.	Одного	разу	хрещений	привів	стрункого,	рожевощокого	
хлопця.	 Після	 обіду	 молодий	 Дросельмаєр	 запропонував	 Марі	 про
йтися	з	ним	у	вітальню,	до	шафи	з	іграшками.
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(...) І Марі зразу ж стала нареченою Дросельмаєра.
Кажуть, що через рік він приїхав за нею в золотій кареті,
запряженійсрібнимикіньми,ізабравусвоєкоролівство.На
весіллі в них танцювало двадцять дві тисячі найкращих
фігурок,оздобленіперламийдіамантами,іМаріначебтоще
й досі королює в країні, де всюди можна побачити, якщо
тільки в тебе є на це очі, блискучі Різдвяні гаї, прозорі
Марципановізамки—однеслово,найдивовижнішітанай-
чудовішіречі.

ОцейусяказкапроЛускунчикатаМишачогокороля.
(Переклад Євгена Поповича)

Запитання та завдання

1.	 	Завдяки	 чому	 Лускунчик	 отримав	 перемогу	 над	 Мишачим	
королем?

2.	 Чому	Марі	погодилася	на	запрошення	Лускунчика	до	подо
рожі?

3.	 З	 якими	 емоціями	 ви	 читали	 про	 подорож	 Марі	 та	 Лускун
чика	до	Лялькового	царства?

4.	 Що	 побачила	 Марі	 в	 Ляльковому	 царстві?	 За	 допомогою	
яких	художніх	засобів	Е.	Т.	А.	Гофман	створює	дивовижний	
опис	цієї	країни?

5.	 З	ким	познайомилася	Марі	в	столиці	Лялькового	царства?	
6.	 Які	 чарівні	 елементи	 в	 описі	 царства	 вас	 найбільше	 вра

зили?
7.	 Чому	дорослі	не	повірили	Марі,	коли	вона	розповіла	їм	про	

свої	пригоди?
8.	 Яка	 основна	 ідея	 казки?	 Про	 що	 ви	 замислилися,	 прочи

тавши	її?

9.	 Чи	сподобався	вам	кінець	повістіказки?	Обґрунтуйте	вашу	
відповідь.

10.	 Доведіть,	 що	 «Лускунчик	 і	 Мишачий	 король»	 —	 це	 повість
казка.

11.	 Розкажіть	 про	 головну	 героїню	 казки.	 Поясніть	 слова	 Лус
кунчика:	 «Дядько ніколи не зумів би зробити таке озеро. 
Швидше, Ви самі, люба мадемуазель Штальбаум».

12.	 Прочитайте	повістьказку	«Стефа	 і	 її	Чакалка»	українського	
письменника	І.	Андрусяка.	Чим	схожі	головні	героїні	Марі	та	
Стефа?
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13.	 Напишіть	 переказ	 уривка	 тексту	 з	 розділу	 «Подарунки»	
повістіказки	«Лускунчик	і	Мишачий	король»,	що	виділено	
курсивом	 (с. 87).	 Заверште	 вашу	 роботу	 відповіддю	 на	
запитання:	«Чи	подобається	вам	свято	Нового	року?	Чим	
саме?»

Підчасобговореннялітературнихтворівважливонетіль-
ките,щовиговорите,аіякспілкуєтесязіспіврозмовника-
ми/співрозмовницями.Звернітьувагунаподанупам’ятку.



Пам’ятка 

спілкування  під час обговорення  
літературного твору

• Підчасбесідидотримуйтесявизначеноїтеми.
• Чіткойлогічновисловлюйтесвоїдумкищодопитан-

ня,якевиобговорюєте.
• Наводьтецитатизтвору,обґрунтовуючисвоїдумки.
• Підчасбесідиповодьтесебеспокійно,будьтеввічли-

вими.
• Підтримуйте співрозмовників/співрозмовниць, про-

являйте зацікавленість їхніми думками, не перери-
вайтеїх.

• Використовуйтеетикетнісловапідчасбесіди.
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У 1986 р. в Національній
опері України (м. Київ) відбу-
ласяпрем’єрабалету«Лускун-
чик»(музикаП. Чайков ського,
постановка В. Ковтуна).Зтого
часу в глядачів балету з’яв-
ляється традиція загадувати
новорічні бажання в той мо-
мент,колинасцені«виростає»
великаялинка.

•	 Які	бажання	ви	б	загадали,	якби	
були	на	цій	виставі?

Першого лускунчика (з нім. Nussknacker),
призначеного для розколювання горіхів, зро-
бивстолярізНімеччиниФ.В.Фюхтнеру1870р.
На початку XIX ст. лускунчиків почали вико-
ристовуватиякдитячііграшкитаприкрасидля
різдвяноїоселі.

•	 Порівняйте	подану	інформацію	з	каз	
кою	про	Лускунчика.	Чи	здійс	нилося	
в	реальному	житті	перетворення	Лус	
кунчика,	як	про	це	мріяла	Марі?

ЗамотивамиказкиЕ.Т.А.Гоф-
манастворенобагатокінофільміві
мультфільмів.

У2018р.наекранахз’явивсякі-
нофільм «Лускунчик і чотири ко-
ролівста» (реж. Л. Гальст рем і 
Дж. Джонсон, США) на основі
казкитабалетупроЛускунчика.

•	 Подивіться	цей	кінофільм.	Чим	він	відрізняється	від	казкиповісті	
Е.	Т.	А.	Гофмана?	Поділіться	з	однокласниками	й	однокласницями	
враженнями	про	нього.

оСТріВ ЗНАНЬ

Балет«Лускунчик»
(фрагмент). Національна 

опера України 
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дитячихроманів

Елеонор  Портер
(1868–1920)

Елеонор  Портернародиласявм. Літлтоні (США)уро-
диніпереселенцівзАнглії.Дівчинкамаласлабкездоров’я,
томунавчаласявдома,багаточитала.Захоплюваласямузи-
кою,граланафортепіано,співалавцерковномухорі,висту-
пала з концертами. Елеонор закінчила консерваторію в
Бостоні.Їйпророкувалиславувеликоїартистки.

У1892р.вонавийшлазаміжзапідприємцяйпереїхала
доНью-Йорка.Портерималигарнийбудинок,найбільшою
окрасоюякогобувсад,розташованийнайогодаху.Елеонор
дужеподобалосявідпочиватитам,сидячивкріслі,дивити-
сявнеботамріяти.Саметутвонанаписалапершіоповідан-
ня, які згодом надіслала до відомого в Америці журналу
«КрістіанГералд».Іїхнадрукували!Натойчасписьменниці
булотридцятьтрироки.

У 1913 р. Е. Портер опублікувала новий роман «Пол  лі
анна».Цебулазворушливаісторіяпроте,яксуворабагата
тіткавзяланавихованняплемінницю-сироту.Дивовижнай
безпосередня дівчинка-фанта-
зерка змінює спокійне життя в
містечку.

Цей твір мав шалений успіх
середчитацькоїаудиторії.Міль-
йони дітей і дорослих мріяли
матицюкнижкуусвоїхбібліо-
теках.

Незабаромтвірбулоекранізо-
вано,поставленонасцені,з’яви-
лися переклади іншими мова-
ми.До1920р.романперевидали
47разів.ВАмерицістворювали
«КлубиПолліанни».

Пам’ятникПолліанні.
м. Літлтон (США)
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ДоЕ.Портерпочалинадходитилистизпроханнямрозпо-
вісти про подальші пригоди Полліанни. Тож у 1915 р.
вийшладрукомповість«Юність Полліанни»,уякійідеться
проте,щосталосяздівчинкою,коливонавиросла.

Одного разу журналісти запитали в письменниці, чи не
занадтолегковажновонаставитьсядожиття,чинеєгравра-
дістьутечеювідпроблем.Нащомисткинявідповіла:«Яні-
коли не вважала, що треба заперечувати труднощі, страж-
даннятазло.Намоюдумку,значнолегшесприйматиневідоме
бадьоройрадісно».

Отже,розпочнемознайомствозголовноюгероїнеютвору.
Полліанна — це добра, щира й оптимістична дівчинка.
Незважаючинавсітруднощі,якітрапилисявїїжитті(поми-
раютьбатьки,воназалишаєтьсяоднабеззасобівдляіснуван-
ня), Полліанна в будь-якій ситуації може побачити щось
позитивне,умієрадітижиттю,забуваючипрогоретанезго-
ди. Потрапивши в невелике місто до тітки Полі, дівчинка
вчить дорослих грати в радість — знаходити в житті щось
позитивне,стативеселимийдобрими,невтрачативіруусвої
сили. З ними відбуваються дивовижні зміни: вони стають
добрими,радіснимитазадоволенимижиттям.

Потрапившиналікарнянеліжко,дівчинканепадаєду-
хом.Їїпідтрималивсіжителіміста,якимвонадопомагала.
Завдякигріврадістьгероїнязнайшлабагатодрузівяксеред
однолітків,такісереддорослих.

Ідея роману — утвердження загальнолюдських ціннос-
тей: щастя та радість у житті, милосердя, допомога ближ-
нім.

Теорія літератури

Зажанром«Полліанна»—роман.
Роман(зфр.roman—романський)—жанрлітератури,
великий за обсягом, складний за будовою прозовий
твір,уякомуширокоохопленожиттєвіподії,детально
розкритоісторіїгероївігероїньпротягомзначногочасу.
Залежно від теми, роман може бути історичним, при-
годницьким, фантастичнимтощо.
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Із часу написання роману минуло понад сто років, але й
досінезвичайніпригодидівчинкизахоплюютьдітейзусього
світу.Сподіваємося,що,прочитавшидокінцятвір,визмо-
жете по-іншому ставитися в житті до будь-яких непростих
ситуацій, виховувати силу волі, долати життєві негаразди.
Тожвирушайтеусвітчитання!

      ПоЛЛІАННА

Роман

(Уривки)

міс Полі

ТогочервневогоранкумісПоліГаррінґтонквапливовві-
йшладокухні.Зазвичайвонаробилавсеповолійпишалася
своєю стриманістю. Але сьогодні вона поспішала, справді
поспішала.

Ненсі,миючипосуд,здивованоподивиласянанеї.Вонапра-
цювалавмісПолікухаркоюлишедвамісяці,алевжезвикла
дотого,щоїїгосподиняніколинікудинепоспішає.Атут?

—Ненсі!
—Так,мем,—веселовідповілаНенсі,продовжуючивити-

ратиглечик.
—Ненсі,—голосмісПоліставдужесуворим,—колия

звертаюсядотебе,яхочу,щобтиприпинилароботуйуваж-
номеневислухала.

Ненсі ніяково зашарілася. І як тримала глечик обгорну-
тимрушником,такмерщійіпоставила,ледвейогонепере-
кинувшинастіл.Черезцевоназнітиласящебільше.

Роман

значний
обсяг

розгалуженийсюжет

велика
кількість

персонажів

описподійпротягомзначногочасу

глибоке
розкриття
характерів

широкеколо
теміпроблем
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—Так,мем.Авжеж,мем,—пробелькоталадівчина,по-
правилаглечикіповернуласядопані.—Ялишехотілашвид-
шевпоратисязпосудом,боВисаміказаливранцінебарити-
сяізцим.

Господиняспохмурніла.
— Годі, Ненсі. Мені не потрібні твої пояснення, мені

потрібнатвояувага.
—Так,мем,—Ненсістрималазітхання.Мабуть,їйніко-

линевдастьсядогодитиційжінці.Щейособливогодосвіду
роботи поза домівкою в неї не було. Але коли мама раптом
овдовіла, залишившись із трьома маленькими дітьми на
руках (не рахуючи Ненсі) і занедужала, дівчині довелося
шукатироботу,щобутримуватиродину.Тожвонадужезра-
діла, коли знайшла місце на кухні у великому будинку на
пагорбі. Ненсі з родиною жила в місцині, яку називали
Корнер, за шість миль звідси. Досі вона знала про міс Полі
Гаррінґтон лише те, що вона хазяйка старої садиби
Гаррінґтонівіналежитьдонайзаможнішихлюдейумістеч-
ку.АлелишезадвамісяціроботиНенсіпобачила,щогоспо-
диня — строга жінка із суворим обличчям — похмурніла
щоразу, коли ніж падав на підлогу чи грюкали двері. Але
навітьякщовсіножілежалинамісційіздвериманічогоне
відбувалося,вонавсеодноневсміхалася.

—Коливпораєшсятут,Ненсі,—веладалімісПолі,—підеш
нагорищейпоприбираєшусезайвезкімнатчинибілясходів
іпоставиштамдитячеліжко,атодіпідметешівитрешпилюку,
алетількипіслятого,якповиносишвалізитаящики.

—Гаразд,мем.Акудивсетеподіти?
— Притулиш десь на горищі. — Вона завагалася, а тоді

продовжила: — Я вважаю, що можу сказати тобі це зараз,
Ненсі. До мене приїжджає моя племінниця, міс Полліанна
Вітьєр.Їйодинадцятьроків,івонаспатимевтійкімнаті.

—Маленькадівчинка—іприїдесюди,місГаррінґтон?
О,такцежчудово!—вигукнулаНенсі,зніжністюзгадавши
своїхмаленькихсестричок,щозалишилисявКорнері.

—Чудово?Ябтакнесказала,—сухоурвалаїїмісПолі.—
Однак я докладу всіх зусиль, звичайно. Я порядна жінка,
сподіваюся,іробитимувсе,щоналежить.

Ненсіпочервоніла.
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— Звичайно, мем, — промим-
рилавона,—простохотіласказа-
ти, що я подумала, що маленька
дівчинка може... якось усе тут
пожвавитидляВас.

— Дякую, — сухо відказала
леді, — але я не бачу в цьому
нагальноїпотреби.

—АлеВи...осьпобачите...це
ж дитина Вашої сестри, — нава-
жилася заперечити Ненсі. Вона
відчувала, що мусить якось під-
готуватицейдімдоприїздусамо-
тньоїмаленькоїнезнайомки.

Міс Полі гордовито звела під-
боріддя.

— Так, звичайно, Ненсі, ос-
кільки мені випало мати сестру,
котрачерезсвоюнерозсудливість
одружилася та народила дітей у
світ,дейбезнихвистачаєклопоту.Ітеперяповиннаопіку-
ватисяними?Протеяробитимувсе,щоналежить.Інезабудь
поприбирати по закутках, — докинула вона різко, ідучи з
кухні.

—Так,мем,—зітхнулаНенсі,зновуберучисьдоглечика.
Уже у своїй кімнаті міс Полі знову вийняла лист, який

прийшов два дні тому з далекого містечка на Заході й став
такою прикрою несподіванкою. Лист було адресовано міс
ПоліГаррінґтон,Белдінґ-свіл,штатВермонт.Уньомуйшлося:

«Шановна пані!
З болем повідомляю Вам, що преподобний Джон Вітьєр 

помер два тижні тому, залишивши сиротою дівчинку оди-
надцяти років. Усе його майно — лише кілька книжок, бо, 
наскільки Вам відомо, він був пастирем маленької місіонер-
ської церкви й отримував дуже скромну платню.  

Містер Джон Вітьєр розповідав мені, що його покійна дру-
жина доводилася Вам сестрою, але також дав зрозуміти, що 
стосунки між вашими родинами були не найкращими. І все ж 
він дуже сподівався, що, хоч як би там було, в ім’я сестри Ви 
не відмовитеся взяти сироту до себе, щоб виховувати її. Саме 
тому я і пишу до Вас.

О. Ліукконен.Ілюстрація
доромануЕ.Портер

«Полліанна»
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Коли Ви читатимете цього листа, дівчинка вже буде гото-
ва вирушити в дорогу. Якщо Ви згодні, дуже прошу відразу про 
це повідомити, бо в нас тут одне подружжя незабаром виру-
шає на Схід; вони зможуть узяти дівчинку із собою до Бостона, 
а там посадять її на белдінґсвільський потяг. Звичайно, про 
потяг і дату прибуття Вам повідомлять додатково.

Сподіваюся на Вашу прихильну відповідь.
З повагоюДжеремая О. Байт»  

Нахмурившись,місПолізгорнулааркушіпоклалайогов
конверт.Учоравонавідправилавідповідь,денаписала,що,
звичайно,приймедитину.Хочацеїйінедодуші,людиназ
такимпочуттямобов’язкунемоглабзробитиінакше.

Сидячизконвертомуруках,місПолізгадаласвоюсестру
Дженні,якабуламатір’юдівчинки,ітойчас,колидвадцяти-
річнаДженні,наперекірродині,наполягланашлюбізмоло-
димсвященником.Донеїсватавсяодинбагатій,іродинавід-
давалайомуперевагупередпастирем,алеДженнізатялася.
Багатій був і старший, і грошовитіший, а священник був
молодим, з юнацькими ідеалами й ентузіазмом, із серцем,
сповненим кохання. Зрозуміло, що Дженні віддала йому
перевагу.Вонапобраласязісвященникомівирушилазним
напівденьякдружинамісіонера.

Довелосяпорватизродиною.МісПолідобрецепригадує,
хочаїйбулолишеп’ятнадцятьроків,вонабулатодінаймо-
лодшою в сім’ї. Батьки не захотіли знатися з дружиною
місіонера.ДеякийчасДженніщесамаписала;вонизнали,
щоостаннюдитину(рештаїїдітейповмирали)Дженніназва-
лаПолліанною—начестьдвохсвоїхсестерПолійАнни.То
бувостаннійлиствідДженні,азакількароківГаррінґтони
отрималикороткетазворушливеповідомленнявідсвящен-
ника.

Життятривалодлямешканціввеликоїсадибинапагор-
бі. Міс Полі, удивляючись у долину, що бігла вдалечінь,
згадувала про все, що з нею сталося за ці двадцять п’ять
років.

Тепер їй сорок, і вона — як перст у цілому світі. Тато,
маматасестрипомерли.Протягомбагатьохроківвонасама
давалаладсадибійчималимгрошам,якібатькозалишиву
спадок.Людиспівчувалиїїсамотності,адехторадивзапро-
ситиподругучикомпаньйонку,щобжитиразом.Алевона



105

ЕлеонорПортер

непотребуваланіїхньогоспівчуття,ніпорад.Казала,щоне
вважає себе одинокою, любить самотність і тишу. І ось
тепер...

Міс Полі підвелася з крісла — похмура, зі стиснутими
губами.Звичайно,вонатішиласясвоїмичеснотами,почут-
тям обов’язку та сильною вдачею, які допомагали їй зали-
шатисясобою.Але—Полліанна...Цежтребабуловигадати
такеім’я!

старий Том і Ненсі

УкімнатчинінагорищіНенсізаходиласяпідмітатиймити
щіткою підлогу, особливу увагу звертаючи на закутки.
Власне,інколироботабула,швидше,виходомдляпочуттів,
ніж щирим прагненням: незважаючи на покірливий страх
передгосподинею,Ненсібуланесвята.

—Якбиямогладокопатисядозакуточківїїдуші,—бур-
мотілавонапідніс,супроводжуючикожнесловоенергійним
поштовхомдержаказганчіркою,—ябужевсеповичищала
із цього горища. Це ж треба додуматися — запхати бідну
дитину в цю комірчину. Улітку тут дихнути не можна від
спеки, а взимку не опалюється, і це в будинку, де є безліч
порожніхкімнат.Отожотінепотрібнідіти.Тьху!—Ненсіз
такоюсилоювикрутилаганчірку,щопальцізаболіли.—Як
намене,тоценедитина,ахтосьіншийтутзайвийуцьому
світі.

Деякийчасвонапрацюваламовчки.Аколивпоралася,ще
раззогидоюокинулаокомпорожнюкімнатчину.(...)

Тоді ж після обіду Ненсі знайшла вільну хвилинку, аби
розпитатистарогоТома,щобагатороківнаприсадибівиса-
пувавбудякитапідрівнювавлопатоюдоріжки.

— Містере Томе, — почала вона, хутко озирнувшись, чи
ніхтозанеюнестежить.—АВизнаєте,щодонасприїздить
маленькадівчинка,якажитимезмісПолі?

—Що?—перепитавстарий,насилувипростуючиспину.—
Маленька дівчинка. Вона житиме в міс Полі? На жарти
потягло?—усміхнувсязнедовіроюТом.—Тищескажи,що
завтрасонцесяденасході.

—Цещираправда.Вонасамасказаламеніпроце,—не
вгавалаНенсі.—Цеїїнебога,їйодинадцятьроків.

Чоловікажротароззявив.
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—Овва!Стривай-стривай...—бурмотіввінсобіпідніс.
Іраптомуйогопобляклихочахзасвітиласяніжність.—Це,
либонь...Ні,це,напевно,донечкамісДженні.Ніхтожізних
більшенеодружився.Авжеж,Ненсі,цедонечкамісДженні.
Славабогу!Невжемоїстаріочісправдіпобачатьїї?

—АхтотакамісДженні?
—О,тобувянголнебесний,—іззапаломпромовивТом.—

Устарихгосподарятагосподинівонабуластаршоюдочкою.
Їйбулодвадцять,колидівчинаодружиласятавиїхалазвідси.
Ячув,щовсіїїдітиповмирали,крімостанньоїдонечки.На-
певне,оцежбовонайприїде.

—Їйодинадцятьроків.
—Так,цілкомможливо,—кивнувсадівник.
—Ажитимевонанагорищі.Немаєвхазяйкисорому,—

обурюваласяНенсі,озираючисьводночаснабудинок.
Старий Том спохмурнів, але наступної миті іронічно по-

сміхнувся:
—Цікаво,якмісПолівживатиметьсятутіздитиною,—

сказаввін.
—Атож!Аянеуявляю,якдитинавживатиметьсятутіз

місПолі,—підхопилаНенсі.(...)

Приїзд  Полліанни

Уналежнийчасприйшлателеграма,уякійповідомляло-
ся, що Полліанна приїде в Белдінґсвіл наступного дня,
двадцять п’ятого червня, о четвертій годині. Прочитавши
телеграму, міс Полі насупилася, піднялася сходами на
горищейпохмурообдивиласякімнату.

Тутстоялодбайливозастеленеліжко,двастільцізіспин-
ками,умивальниця,комодбездзеркалатаневеличкийсто-
лик.Нішторнамансарднихвікнах,нікартиннаголихсті-
нах не було. Сонце цілий день розпікало дах, і в кімнатці
черезцебулоякугрубці.Захиснихсітоквідкомахнавікнах
небуло,томувониневідчинялися.(...)

Наступногодня,рівнозадвадцятьчетверта,ТімотітаНенсі
виїхали в маленькому екіпажі зустрічати очікувану гостю.
ТімотібувсиномстарогоТома.Умістечкуговорили,щоста-
рийТом—цеправарукамісПолі,аТімоті—їїліварука.

Тімотібувюнакомдоброївдачі,щейсимпатичний.Ненсі
працювалатутвіднедавна,авонивжездружилися.Алесьо-
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годні вона не схильна була балакати з хлопцем, бо повністю
зосередилася на своєму дорученні; дівчина не промовила
майженісловадорогоюдостанції,атамодразупобіглачекати
напотяг.(...)

ПодумкиНенсіразпоразповторювала:«Світлеволосся,
сукенкавчервонуклітинку,брилик».Зновуйзновунамага-
ласьуявити,якажвона,цяПолліанна.

— Краще б вона виявилася спокійною та розважливою
дівчинкою,невпускалабножінапідлогуйнегрюкалабдве-
рима,—зітхаючи,мовилаНенсідоТімоті,колитойприєд-
навсядонеї.

—Аякні,тоневідомо,якценавсіхнаспозначиться,—
розсміявся Тімоті. — Уявити собі: міс Полі — і галасливе
дівчисько.ОБоже!Чуєшсвисток?

—Ой,Тімоті,явсежтакидумаю,щоцепідлозбокуміс
Поліпослатименесаму,—торохтілаНенсі,поборюючирап-
товехвилювання.(...)

НевдовзіНенсіпобачилаїї:худорлявадівчинкавсукенці
вчервонуклітинку,бриликутаздвомагрубенькимисвітло-
жовтимикосаминаспині.Милевеснянкувателичкоповер-
талосятоліворуч,топраворуч,видивляючиськогось.Ненсі
відразуїївпізнала,аледеякийчаснемоглаопануватитрем-
тіння в ногах і зрушити з місця.
Дівчинка залишилася на пероні
зовсім сама, коли Ненсі нарешті
підійшла.

—Ви—місПолліанна?—промо-
вилавона.Івженаступноїмитіледь
незадихнуласьутіснихобіймахдвох
ручокукартатихрукавах.

—О,ятакарада,рада,радаба-
чити Вас! — прокричала дівчинка
їй біля вуха. — Звичайно ж, я —
Полліанна, і я така рада, що Ви
зустрілимене!Ятакнацесподіва-
лася!(...)

— Люба Полліанно, Ви глибоко
помиляєтеся,—промовилавона.—
Я — усього-на-всього Ненсі. Я не
ВашатітонькаПолі.

О. Ліукконен.Ілюстрація
доромануЕ.Портер

«Полліанна»
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— Ви, Ви — не тітонька Полі? — прошепотіла затинаю-
чисьрозгубленадівчинка.

—Ні,я—Ненсі.Яінемоглаподумати,щоВипереплута-
єтеменезнею.Ми—зовсімнесхожі,анітрішечки.

Тімотітихцемхихикав,алеНенсібуланадтосхвильована,
абипомітитивеселііскоркивйогоочах.

—АлехтожтодіВи?—запиталаПолліанна.(...)
—Я—Ненсі,служниця.Явиконуювсюдомашнюроботу,

завиняткомпраннятапрасуваннявеликихречей.Цимунас
займаєтьсямісісДерджин.

—АсаматітонькаПолііснує?—стурбованодопитувалася
Полліанна.

— От у цьому ти можеш не сумніватися, — запевнив її
Тімоті.

Полліаннізразувідлягло.
— Ну, то й добре, — весело проговорила вона після хви-

линногомовчання.

Кімнатчина на горищі

Міс Полі Гаррінґтон не підвелася назустріч своїй небозі.
Щоправда,колиНенсійдівчинказ’явилисянапорозівіталь-
ні,вонапіднялаочівідкнижкитапростягладівчинцірукуз
такимвиглядом,начебтокожнийїїдовгийхолоднийпалець
бувуособленнямпочуттяобов’язку.

— Здрастуй, Полліанно. Я... — більше вона нічого не
встигласказати.Полліаннадостотуперелетілачерезкімнатуй
опиниласянатвердихколінахшокованоїмісПолі.

— О, тітонько Полі, тітонько Полі! Якби Ви знали, як я
вдячнаВамзате,щоВидозволилименіжитиуВас,—схли-
пувалавона.—ЯкбиВизнали,якцечудово,щовменетепер
єВи, іНенсі, івсі-всі!Аджещенедавновменебулатільки
«Жіночадопомога»1!

—Можливо...хочайнемаючестібутизнайомоюізцією
«Жіночоюдопомогою»,—холодновідповіламісПолі,нама-
гаючисьзвільнитисявідчіпкихмаленькихпальчиківіпере-
вівшипохмурийпогляднаНенсінапорозі.

—Ненсі,спасибі.Можешіти.Полліанно,зробиласку,під-
ведисьістань,якслід.Ященевстигладобретебероздивитися.

1 «Жіноча допомога» — благодійна організація в Англії для
захистудітей-сирітіжінок,якізазналинасильства.
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Полліаннасхопиласятанервоворозсміялася.
— Ой, звичайно, Ви ж мене ніколи не бачили, але, по

правді,немаєнащодивитисячерезцівеснянки.Ой,іяще
маюпояснити,чомуяприїхалавсукенцівчервонуклітин-
ку(...).ЯвжерозповідалаНенсі,щотаткоменіказав...

— Мене зовсім не цікавить, що говорив твій батько, —
різкоперебилаїїмісПолі.—Утебежєваліза?

— Так, звичайно, тітонько Полі. «Жіноча допомога» ку-
пиламенічудовувалізу.Правда,моїхречейтамнетакбага-
то. Серед останніх місіонерських пожертв майже не було
вбраннядлятакихмаленькихдівчаток,якя.Алеяпривезла
усітатовікнижки.МісісБайтвважала,щояповиннаїхзбе-
регти.Розумієте,татко...

—Полліанно,—зновуперебилаїїмісПолі,—яхочу,щоб
ти відразу засвоїла одну річ. Мені не цікаво слухати про
твогобатька.

Полліанназатремтілайзамовкла.
—Чому,тітонькоПолі?Вижнемаєтенаувазі...—вона

запнулася,імісПоліскористаласяпаузою.
— Зараз ми підемо нагору до твоєї кімнати. Сподіваюся,

валіза вже там. Я наказала Тімоті віднести її туди... якщо
вонабуде.Ідизамною,Полліанно.

Полліаннамовчкиповернуласяіпокірновийшлазкімна-
ти слідом за тіткою. Її очі наповнилися слізьми, однак під-
боріддябулогордопідняте.

«Зрештою,ценавітькраще,щовонанехочеговоритипро
тата,—думалаПолліанна.—Менібуделегше,якщоянего-
воритиму про нього. Може, саме тому вона так і сказала».
Переконавшисьу«ласці»своєїтітоньки,Полліанназмахнула
сльозийпочалаохочішерозглядатисядовкола.Вонапідніма-
лася сходами. Перед очима Полліанни шурхотіла розкішна
чорнашовковаспідницямісПолі.Крізьвідчиненідверіпоза-
дувонавстиглапомітитикилимивпастельнихтонахімеблі,
обшитіатласом.Полліаннапішлапочудовомукилимі,подіб-
номудозеленогомоху.Білясходівнастінахпозолоченірами
картин або відблиски сонячних променів, що пробивалися
крізьпрозористемереживофіранок,засліплювалиочі.

—ОйтітонькоПолі,тітонькоПолі!—захопленовидихну-
лавона.—ЯкийуВаспрекраснийбудинок!Ви,напевне,дуже
щасливі,щотакібагаті!
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—Полліанно!—репетуваламісПолі,стоячинагорібіля
сходів.—Твоїсловаменевкрайдивують!

—Алечому,тітонькоПолі?Хібаценетак?—щирозди-
вуваласяПолліанна.

—Звичайноні,Полліанно!Сподіваюся,ящененастільки
втратилаголову,щобпишатисягосподнімидарами,—виго-
лосилаледі,—тимбільшебагатством!

МісПоліповернуласяіпопрямувалакоридоромдодверей,
що вели на горище. Тепер вона була ще більше впевнена в
правильності свого наміру поселити дівчинку на горищі.
Спочаткужінкапростохотілатриматинебогуподалівідсебе,
атакожзберегтирозкішнімеблівіднеобережногоповоджен-
нядитини.Атепер,колимісПолівиявилавПолліаннитаку
схильністьдомарноти,вонабачила,щорішенняпромалень-
кутавбогукімнаткунагорищіправильне.

НіжкиПолліаннивеселодріботілипозадутітки,їївели-
кі блакитні очі теж захоплено роздивлялися все довкола,
абижодноїгарноїабоцікавоїречівцьомучудовомубудин-
кунеоминутиувагою.Аленайбільшевонапрагнулавгада-
ти, за якими із цих чарівних дверей чекає на неї її власна
кімната—мила,прекраснакімната,повнафіранок,килим-
ківікартин...

Тіткарвучковідчиниладверійступиланаіншісходи.Тут
небулонічогоцікавого.Голістіни.Укінцісходів—сутінки
донайдальшихзакутків,дедахспускавсямайжедопідлоги
йгромадилосябезлічящиківіскринь.Дотогожтутбулоспе-
котнойдушно.Полліаннамимохітьпіднялаголовувгору,бо
стало важко дихати. Вона побачила, як тітонька відчинила
дверіправоруч.

—Це—твоякімната,Полліанно.Ябачу,твоявалізавже
тут.Ключутебе?

Полліаннамовчкикивнула.Вочахїймайнувпереляк.
МісПоліспохмурніла.
— Коли я тебе про щось запитую, Полліанно, то я хочу,

щобтименівідповідала,анехиталаголовою.
—Так,тітонькоПолі.
— Дякую. Так краще. Сподіваюся, тут у тебе є все, що

потрібно,—додалавона,задоволенооглянувшичистіруш-
никитаглечикізводою.—ЯпришлюНенсідопомогтитобі
розпакуватиречі.Вечеряошостій,—закінчилавонайхутко
почаласпускатисясходами.
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Полліаннащепостояла,дивлячисьтітцівслід.Тодіобвела
широко розплющеними очима голі стіни, голу підлогу, голі
вікна. Погляд спинився на валізці, яка ще недавно стояла
переднеювїїкімнатчинівбудинкунадалекомуЗаході.На-
ступноїмитівонаподаласядовалізки,упалапоручізнеюна
колінайзатулилаобличчяруками.(...)

Полліанна,усещесхлипуючи,дісталаключ.
— Тут не так уже й багато речей, — нерішуче сказала

вона.
—Тимшвидшемиїхповиймаємо,—заспокоїлаїїНенсі.
ОбличчяПолліаннираптомосяялаусмішка.
— А й справді! Я повинна радіти, що в мене так мало

речей!—вигукнулавона.
Ненсівитріщилаочі.
—Чомбий...ні,—невпевненовідповілавона.Моторна

Ненсі хутенько розпакувала книжки, латану білизну та
кілька вбогих сукенок. Полліанна, уже сяючи усмішкою,
літала по кімнаті, розвішуючи сукенки в шафі, складаючи
книжкинастолітаховаючибілизнувшухляди.(...)

Зоставшисьсама,Полліаннаповернуласядосвоєї«карти-
ни», як вона подумки назвала чудовий краєвид за вікном.
Тодіспробувалаторкнутивіконницю:задухаставалапросто
нестерпною. Віконниця напрочуд легко піддалася. Наступ-
ноїмитівікношироковідчинилося,іПолліаннанахилилася,
дихаючи свіжим, духмяним повітрям. Відтак вона підбігла
додругоговікна.Івононевдовзітежвідчинилося.(...)Вона
зробиладивовижневідкриття:простопідвікномрословели-
чезнекрислатедерево.ВононібивабилоПолліанну.

О. Ліукконен.ІлюстраціядоромануЕ.Портер«Полліанна»
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Раптомдівчинкаголоснозасміялася:
—Ачомбийні,—пирснулавонайзамитьужестоялана

підвіконні.Звідтилегкоступилананайближчугілкудере-
ва,атоді,начемавпочка,швиденькоспустиласянанайниж-
чугілку.Полліаннадобрелазилаподеревах,алезістрибувати
наземлюбулотрохилячно.Тавоназатамувалаподих,роз-
гойдалася, тримаючись сильними руками, і м’яко призем-
лиласянавкарачкинатраву.Тодіпідвеласяйроззирнулася
довкола.Дівчинаопиниласяпозадувеликогобудинку.(...)

Полліаннарозпочаласвоюмандрівку.Вонарозуміла,щодо
скелінеблизькийсвіт,хочазвікназдавалося,начебтодонеї
рукоюподати!

Зап’ятнадцятьхвилингодинникупередпокоїсадибиГар-
рінґтонів пробив шосту годину. Разом з останнім ударом
Ненсізадзвонилавдзвіночок,повідомившипровечерю.

Минулахвилина,дві,три...МісПолінасупиласяйтупну-
ланогою.Тодірвучкопідвелася,пішлавкоридорінетерпля-
чеподивиласявгорунасходи.

—Ненсі,—почалавонарішуче,щойноз’явиласяслужни-
ця,—мояплемінницязапізнюється.Ні,кликатиїїнетре-

ба, — додала суворо, коли Ненсі
хотілапітидодверей.—Яїїпо-
передила,коливнасвечеря.Ате-
пернехайнарікаєнасебе.Нехай
вчиться пунктуальності. Коли
вона спуститься, нагодуєш її на
кухніхлібомімолоком.(...)

—Здається,ямаюрадітизто-
го, що трошки перелякала Вас,
бо інакше Ви нізащо не пішли б
мене шукати, — сказала дівчин-
ка,тремтячи.

—Виж,певне,зголодніли.Але,
боюся, що зможу запропонувати
Вамлишехлібізмолоком,тайто
разом зі мною на кухні. Ваша
тітонька дуже розгнівалася, коли
Винеспустилисянавечерю.

—Алеяжнемогласпуститися.
Ябулатут!

О. Ліукконен.
Ілюстраціядороману

Е.Портер«Полліанна»
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— Так, але вона ж про це не знала, — сухо пояснила
Ненсі, стримуючи усмішку. — То вже вибачайте мене за
хлібізмолоком.

—Навпаки!Ямаюрадіти!
—Радіти?Чому?
—Ну,ялюблюхлібізмолоком,іменіподобаєтьсявечеря-

тизВами.Томуяірадію.
—ОтоВамабитількипорадіти,—відповілаНенсі,при-

гадавши,якПолліаннавідважнонамагаласяполюбитисвою
вбогукімнатчинунагорищі.

Полліаннарозсміялася.
—Ну,цетакагра.
—Гра?
—Так,гра,щоназиваєтьсяпросторадіти.
—ЩоВитакекажете?
—Ні,цегратака.Мененавчивгратисявнеїтато,імені

подобається,—велаПолліанна.—Мизавждигралисявнеї,
щезтогочасу,якябуламалям.(...)Сутьгривтому,щоб
знайтищосьтаке,ізчогоможнарадіти,немаєзначення,що
саме,—щиропояснювалаПолліанна.(...)

Полліанна йде в гості

НевдовзіжиттявсадибіГаррінґтонівувійшловколію,хоча
новийпорядоктрохивідрізнявсявідтого,якийпередбачала
спочаткумісПолі.Авжеж,Полліаннашила,граланапіані-
но,читалавголос,атакожучиласяготуватинакухні.

БілясадибиГаррінґтонівнебулодітей,зякимиПолліанна
моглабгратися.Власне,будинокстоявнаоколицімістечка,
ітутнебулооднолітківПолліанни.Алевонанедужежурила-
ся.

—Янезвертаюнацеуваги,—пояснювалавонаНенсі.—
Яохочегуляюпооколиці,роздивляюсявулицітабудинки,
знайомлюсязлюдьми.Ятаклюблюлюдей.АВи,Ненсі?

— Ну, я б не сказала, що дуже люблю... принаймні не
всіх,—неуточнювалаНенсі.

Майже кожної погожої днини Полліанна випрохувала
якесьзавдання,абиматизмогукудисьпіти.(...)

ПолліаннанеслахолодецьізтелячоїніжкимісісСноу.Міс
ПоліГаррінґтонщотижнящосьпередавалаційжінці.Вона
казала, що це її обов’язок, бо місіс Сноу бідна й хвора (...).
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Міс Полі робила це по четвергах по обіді, — зрозуміло, не
сама, а через Ненсі. Сьогодні зробити це зголосилася Пол-
ліанна(...).

— Добре, я за це не буду відповідати, — говорила Ненсі
Полліанні. — Хоча мені соромно навантажувати Вас цією
роботою.

—Але,Ненсі,меніприємноцеробити.
—Побачимо,щоВискажете,колихочабразпобуваєте

там,—кислозауважилаНенсі.
—Чому?—здивуваласяПолліанна
—Донеїніхтонелюбитьходити.Якбитількилюдямне

булоїїшкода,жоднадушайразнаденьненавідаласябдо
неї,такавонав’їдлива.Оттількиїїдонькупо-людськишкода,
бозмушенадоглядатизанею.(...)

На стукіт Полліанни двері відчинила бліда та зморена
дівчина.

—Добрийдень!—увічливозвернуласяПолліанна.—Явід
місПоліГаррінґтон.МеніхотілосябпобачитимісісСноу.

— Проходьте, будь ласка. Ви — перша, хто хотів би її
побачити,—глухопробурмотіладівчина.(...)

Вона впустила Полліанну до кімнати хворої та зачинила
двері. Усередині панувала напівтемрява; дівчинка деякий
час кліпала очима, призвичаюючись до мороку. Аж тепер
вона розгледіла тьмяний обрис жінки, що напівлежала в
ліжкупідпротилежноюстіною.Полліаннапідійшладонеї.

— Добрий день, місіс Сноу! Тітонька Полі сподівається,
що Ви сьогодні почуваєтеся краще, і передала холодець із
телячоїніжки.

—Длямене?Холодець?—пролунаввередливийголос.—
Добре,дякую,хочаясподівалася,щосьогоднібудебульйон
зягнятини.

Полліаннатрохизасмутилася.
—Справді?Дивно,аменісказали,щоВизавждипросите

курку,колиВамприносятьхолодець,—промовилавона.(...)
—Гаразд,дякую.Твоятітонькадужелюб’язна,алевмене

зранкузовсімнемаєапетиту,дотогожяхотілабульйон...—
раптоммісісСноузапнулася,атодіпочалаговоритизовсім
проінше.—Яцієїночіаніхвилиночкинеспала.

—Отякбименітак,—зітхнулаПолліанна,виставляючи
миску з холодцем на маленький столик і вмощуючись на
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стільці.—Мизабагаточасумарнуємонасон.(...)—Уцей
же час ми можемо просто жити. Шкода, що вночі ми не
живемо.

МісісСноузновусілавліжку.
—Тидивовижнедівча!—вигукнулавона.—Ану,підійди

довікнайпіднімиштори,—звелілахвора,—яхочукраще
тебероздивитися!

Полліаннапідвелася,алезасміяласяякосьжалісно.
— Боже, але Ви ж побачите мої веснянки! — зітхнула

вона,ідучидовікна.—Аятакраділа,щотуттемнойВиїх
непомітите.Ось.ТеперВиможете...—воназамовкла,повер-
нувшисьдоліжка.—Зрештою,ярада,щоВизахотілимене
побачити,аджеіятеперможурозгледітиВас.Аменініхто
неказав,щоВитакагарна.

—Я—гарна?—згіркоюіронієюперепиталажінка.
—Атож.ХібаВицьогонезнали?—вигукнулаПолліанна.
— Не знала, — сухо відповіла місіс Сноу. Вона прожила

сорок років, й останні п’ятнадцять тільки те й робила, що
бажала,абивсебулопо-іншому.Їйпростонадумкунеспада-
лотішитисятим,щоє.

—О,уВастаківеликітемніочійтемнекучерявеволос-
ся,—сказалаПолліанна.—Ятаклюблючорнікучері.Аще
двіямкинащоках.Висправдігарна,місісСноу.(...)

Повертаючись до ліжка, дівчинка зупинилася і критич-
нимпоглядомоглянулахвору.

—ПершніжВиподивитесянасебе,дозвольтеменітріш-
ки підправити Вашу зачіску, — запропонувала вона. —
Можнаяпростопоправлюволосся?

— Ну, якщо ти так наполягаєш, — неохоче дозволила
місісСноу.—Алевонооднаковонетриматиметься.

— Ой, дякую, я так люблю робити зачіски, — зраділа
Полліанна, обережно поклавши люстерко й узявши гребі-
нець.—Звичайно,ятакшвидконічогоособливогонезроб-
лю, бо дуже поспішаю показати Вам, яка Ви гарна. Іншим
разомяйогорозпущуйтрохинаднимпопрацюю,—торохті-
лавона,вправноперебираючиніжнимипальцямихвилясті
пасмаволоссяначоліхворої.

Хвилинізп’ятьПолліаннапрацювалавмілотавправно,роз-
чісуючи кучері, зачісуючи вгору пасма на шиї або збиваючи
подушку, щоб голова мала ефектніший вигляд. Тим часом
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хворасупиласятаіронізувалазприводуцихманіпуляцій,
атодіраптомунеїз’явилосяхвилювання.

—Отак!—засапаласяПолліанна,вихопившизвазипоруч
гвоздикутавтикаючиїївтемневолосся,доякоговонадуже
пасувала.—ТеперВиготовідивитисянасебе!—ІПолліанна
тріумфальнопіднеслалюстерко.

—Гм!—буркнулахвора,прискіпливорозглядаючисвоє
відображення. — Мені більше подобаються червоні, а не
рожеві гвоздики. Але це не має значення: усе одно до ночі
вонизів’януть.

—Алеядумаю,щоВиізцьогоприводузрадієте,—засмі-
яласяПолліанна,—аджетодіВищоднязможетеїхміняти.
Мені дуже подобається Ваша зачіска, — завершила вона із
задоволенимвиглядом.—АВам?

—Можливо,хочавсеодно,колиякрутитимусяналіжку,
усерозсипеться.

— І це добре, — весело кивнула Полліанна, — бо тоді я
зновузможуприйтийзробитиВамзачіску.Міжіншим,Вам
дужеличитьчорневолосся.Натлібілоїподушкивоновигля-
даєнабагатокраще,ніжтакерусяве,якмоє.

—Протенимдовгоненатішишся—однаковоскоропоси-
віє,—відповіламісісСноу.Вонаговорилароздратовано,але
люстерканеопускала.

—О,ятаклюблючорневолосся!Ябулабщаслива,якбив
менебулотаке,—зітхнулаПолліанна.

О. Ліукконен.ІлюстраціядоромануЕ.Портер«Полліанна»
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Місіс Сноу нарешті опустила люстерко й роздратовано
повернулася:

—Тинебулабщаслива,якбибуланамоємумісці.Ічорне
волоссянетішилоб,якбиднямидовелосялежативліжку.

Полліаннавигнулабрівкивзадумі.
—Авжеж,цебулобскладнозробити,—уголосміркувала

вона.
—Щозробити?
—Знайтищосьтаке,ізчогоможнабулобпорадіти.
—Знайтищосьтаке,ізчогоможнабулобпорадіти?Коли

лежиш прикута до ліжка? Ще б пак, — відказала місіс
Сноу.—Якщотитакарозумна,скажи,будьласка,чомуя
повиннарадіти.

НаподивмісісСноу,Полліаннараптомсхопиласязістіль-
цяізаплескалавдолоні.

—Овва!Цесправдіскладнезавдання!Менівжечасруша-
ти,аледорогоюдодомуяміркуватимунадцим,і,сподіваюся,
наступного разу, коли я прийду до Вас, я дам відповідь. До
побачення! Було дуже приємно з Вами познайомитися. До
побачення!—вигукнулавонащераз,переступаючипоріг.

—Требажтаке!Щовонамаланаувазі?—сказаламісіс
Сноу,проводжаючиочимавідвідувачку.Відтаквонаповер-
нулаголовутавзялалюстерко,прискіпливовдивляючисьу
власневідображення.

—Ацямалавмієдаватиладволоссю,—бурмотілавона
собіпідніс.—Яінезнала,щоможевийтитакгарно.Але
нащоцевсе?—зітхнулавона,опустившилюстерконаліжко
йроздратованокрутячиголовоюнаподушці.

Трохи згодом, коли Міллі, дочка місіс Сноу, зайшла до
кімнати, дзеркальце ще лежало на ліжку... хоча й не на
видноті.

—Мамо,щосталося,уВаспіднятіштори?—вигукнула
Міллі, вражено переводячи погляд із вікна на гвоздику в
маминомуволоссі.

— То й що? — відказала хвора. — Я ж не збираюся все
життяпролежативтемрявілишетому,щоянедужа.

— Звичайно, звичайно, — швиденько погодилася Міллі,
беручислоїкізліками.Просто...явпродовжкількохроків
пропонуваласвітлішукімнату,алеВижменейслухатине
хотіли.
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МісісСноупромовчала.Вонаторкаламереживонасороч-
ці.Нарештіроздратованозауважила:

—Хочараззамістьбульйонузягнятимоглибменідати
новусорочку!

—Але,мамо!
Недивно,щоМіллінезнала,наякуногустати.Позанею

в комоді лежало дві новісінькі сорочки, які вона місяцями
марнопропонуваламатері.

(Переклад Богдани Гори)

Запитання та завдання

1.	 Якою	у	вашій	уяві	постала	господиня	старої	садиби	Гаррінґ
тонів	міс	Полі?	Проілюструйте	свою		думку	словами	з	тексту.

2.	 Як	відреагувала	міс	Полі	на	приїзд	своєї	племінниці?	Якими	
словами	це	передала	авторка?

3.	 Знайдіть	у	тексті	й	прочитайте,	якою	побачила	Полліанну	на	
пероні	служниця	Ненсі.	

4.	 Визначте	основні	риси	характеру	Полліанни.	Як	вона	стави
лася	до	життя	і	людей,	що	її	оточували?	

5.	 Розкажіть	 про	 гру,	 якої	 Полліанна	 навчила	 багатьох	 жите
лів	 міста.	 Як	 вона	 вміла	 радіти	 кожній	 буденній	 дрібниці	 в	
житті?

6.	 Знайдіть	у	тексті	й	прочитайте	про	першу	зустріч	Полліанни	
з	місіс	Сноу.		Як	би	ви	вчинили	в	подібній		ситуації?

7.	 Випишіть	у	зошит	із	тексту	роману	висловлення	Полліанни,	
які	сподобалися	вам	найбільше.	Обговоріть	їх	з	однокласни
ками	й	однокласницями.

8.	 Чи	 хотіли	 б	 ви	 поспілкуватися	 з	 Полліанною	 в	 реальному	
житті?	Про	що	б	ви	її	розпитали?

9.	 Розгадайте	слова,	які	асоціюються	з	Полліанною.
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•	 У	 багатьох	 театрах	 України	 йдуть	 вистави	 за	 романом	 Е.	 Портер	
«Полліанна».	Якщо	у	вашому	місті	є	театр,	дізнайтеся,	чи	є	в	його	
репертуарі	вистава	про	Полліанну.	

• Роздивіться	подані	афіші.	Яке	із	зображень	Полліанни	на	афішах,	
на	ваш	погляд,	найбільше	відтворює	вдачу	дівчинки?

Е.ПортерподаруваласвоїйбабусіМеріонпримірникрома-
ну«Полліанна»назнаквдячностізатіпоради,якіписьмен-
ниця отримала від неї в дитинстві. Цей примірник тепер
дбайливозберігаютьводнійізнайбільшихбібліотексвіту—
БібліотеціКонгресуСША.

•	 Про	 що	 свідчить	 цей	 вчинок	 письменниці?	 Якою	 людиною	 вона	
була,	на	вашу	думку?	Зробіть	припущення,	використовуючи	текст	
роману,	які	важливі	поради	дала	бабуся	Елеонор.

•	 Напишіть	оголошення	про	обговорення	книжки	Е.	Портер	«Поллі
анна»,	що	відбудеться	в	шкільній	бібліотеці.	

• Які	запитання	для	обговорення	ви	хотіли	б	запропонувати	для	цієї	
зустрічі?	Яка	 інформація	має	бути	в	цьому	тексті?	Яку	візуальну	
(з	латин.	visualis	—	зоровий)	інформацію	ви	б	розмістили	в	оголо
шенні	(фотографія,	малюнок)?

• Напишіть	есе	на	тему	«Чи	подобаються	мені	такі	люди,	як	Поллі
анна?».

оСТріВ  ЗНАНЬ

Рівненськийакадемічний
українськиймузично-дра-

матичнийтеатр

Львівськийнаціональнийдра-
матичнийтеатріменіМарії

Заньковецької
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УЗАГАЛЬНЕННЯ
1.	 Виконайте	тестові	завдання.

1.	 Ознакою	повістіказки	є
	 А			поєднання	казковості	та	реалістичності
	 Б			простий	сюжет
	 В			відсутність	описів	природи	та	портретів	героїв	і	героїнь
	 Г			наявність	автора/авторки

2.	 Однією	з	ознак	роману	є	
	 А			розгалужений	сюжет
	 Б			поєднання	реальних	і	фантастичних	подій
	 В			чарівний	сюжет
	 Г				невеликий	обсяг

2.	 	За	допомогою	уявного	мікрофона	висловте	своє	ставлення	
до		барона	Мюнхаузена.

3.	 	Заповніть	у	зошиті	таблицю	за	твором	Е.	Т.	А.	Гофмана	«Лус
кунчик	і	Мишачий	король».	Визначте	реальних	і	фантастич
них	героїв/героїнь	і	події	твору.

Реальність Фантастика

4.	 Продовжте	речення:	«Лускунчик перетворився на прекрас-
ного юнака, тому що ...»

5.	 Продовжте	 речення:	 «Полліанну називають “дівчинкою-ра-
дістю”,тому що …»

6.	 Підготуйте	розгорнуту	розповідь	про	вдачу	Полліанни,	ілю
струючи	свої	судження	цитатами	з	роману.

7.	 Створіть	кілька	творчих	груп	і	підготуйте	презентації	на	теми:	
«Пам’ятники	Мюнхаузену»;	«Ілюстрації	до	казки	Е.	Т.	А.	Гоф
мана	 “Лускунчик	 і	 Мишачий	 король”»;	 «Екранізації	 Поллі
анни»	або	оберіть	інші	теми	презентацій	за	вивченими	тво
рами	цього	розділу.	Колективно	визначте	найбільш	вдалий	
вибір.
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ТВАрИНИ — ПЕрСоНАЖі  
ХУдоЖНіХ  ТВоріВ

Тварини—частинаприродногозакону,вони
маютьсвоїправа,томущовонирозумні.

Жан-Жак Руссо

•	 Які	твори	українських	і	зарубіжних	авторів/авторок	про	тварин	ви	
читали?	Якою	є	загальна	мета	цих	творів?	Чим	вони	вас	при
ваблюють?

•	 Чи	 погоджуєтеся	 ви	 з	 висловом	 французького	 мислителя	 та	
письменника	Ж.Ж.	Руссо,	що	тварини	розумні	та	мають	свої	
права?

Нинібагатолюдейувсьомусвітіпіклуютьсяпроприроду
татварин.Середнихєчималописьменниківіписьменниць,
якіусвоїхтворахнетількипишутьпротварин,айзаклика-
ютьдоїхньогозбереженнятазахисту.

Уцьомурозділімипропонуємовампрочитатитвори,при-
свяченілюдямітваринам.Унихавториправдивоописалипри-
родутаїїмешканцівуріднійстихії.Видізнаєтесяпродиво-
вижні пригоди Мауглі, Саджо й Шепіена, разом із ними
подолаєте різні перешкоди. Довідаєтеся про їхнє ставлення
талюбовдосвоїхнайкращихдрузів—тварин.

Ми переконані, що, ознайомившись із цими творами, ви
по-новомупобачитеприродунашоїпланети,аголовне—зро-
зумієте, що потрібно дбайливо ставитися до довкілля та
тваринзарадиїхньогожспасіння,аджевідцьогозалежить
майбутнєнашоїЗемлі.
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Англійський поет, прозаїк, лауреат
Нобелівськоїпремії1(1907)

             редьярд  Кіплінг

         (1865–1936)

Редьярд Кіплінгнародивсявм. Мумбаї(раніше—м. Бом-
бей) (Індія).Дитинствомайбутньогописьменникабулощас-
ливим:люблячібатьки,великийдім,прекраснийсад,веселі
розваги.НавчавсявприватномупансіонівАнглії,дездіть-
миповодилисяжорстко,апотім—уколеджіуВествард-Хо,
уякомубулодужесуровевихованнядітей.

У16роківповернувсядородинивІндіюіпочавпрацюва-
типомічникомредактораводнійізгазет.Сімроківприсвя-
тивжурналістиці,вивчавіндійськукультуруталітературу,
багатоїздивкраїною.

СамевІндіївідбуваютьсяподії,відомібагатьомчитачамічи-
тачкам світу з «Книги джунглів» (1893–1894). Р. Кіплінг
написав її для своєї доньки Жозефіни. «Книга джунглів»
складаєтьсязп’ятнадцятиоповідань,зякихвісімпов’язані
зісторієюМауглі.

Мауглі — головний герой
твору,якийоб’єднуєсвітлю-
дейітварин.Вінзростаєсеред
вовків, завдяки своїй сміли-
востійрозумустаєволодарем
джунглів. «Він брат нам у 
всьо  му, за винятком крові»,—
говорить про хлопчика вовк
Акела.

Акела, мудрий вожак вов-
ків,сміливапантераБагірата

1Нобелівська премія(зангл.Nobel Prize,швед.Nobel priset)—
міжнароднапремія,якущорічноприсуджуютьзавидатнінаукові
дослідження,винаходиабозначнийвнесокукультуручирозвиток
суспільства.

Будинокродини
Р.Кіплінга.м. Мумбаї (Індія) 
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добрийведмідьБалу —друзіМауглі,рятуютьйоговідтигра
Шер-Хана, навчають премудрощів у джунглях, захищають,
ризикуючисвоїмжиттям.

Тематвору—взаєминиприродиталюдей.
УтворіР.Кіплінгаджунглі—ценебезпечний,алеспра-

ведливий світ, у якому існують певні закони. Тут є чіткий
порядок:усіповинніжитивзграї,щопідкоряєтьсявожаку.
Його влада забезпечує порядок і надає можливість вижити.
Тигр Шер-Хан порушує один із найважливіших законів
джунглів—неполюватиналюдину,зацеотримуєпокаран-
ня: його перемагає Мауглі. Якщо люди переходять межу у
взаєминахізджунглями,тваринитакожмстятьсяїмзаце.

У«Книзіджунглів»відчуваєтьсявпливіндійськихказок
ілегенд(сюжети,герої/героїні).Утім,навідмінувідіндійського
фольклору, у цих творах вовки стають опікунами людини,
пантерадаєМаугліважливіпоради,ведмідьстоїтьнасторожі
законівджунглів.Їхніхарактерискладніші,ніжхарактери
тваринународнихказках,деосновнарисавизначаєсутність
героївігероїнь.Водночасписьменникдостовірноописуєцих
тварин,їхнюповедінкувприроді.

• Прочитайте	 уривки	 з	 першого	 та	 другого	 оповідання	 «Книги	
джунглів»	—	«Брати	Мауглі»	й	«Полювання	Каа».	Про	інші	приго
ди	сміливого	хлопчика	Мауглі	та	його	друзів	ви	дізнаєтеся,	про
читавши	«Книгу	джунглів»	до	кінця.	

             КНиГА  ДЖУНГЛІв

Оповідання

(Уривки)

Брати мауглі

Родина	вовків	приймає	до	себе	хлопчика,	якого	вони	назвали	Ма
углі	 (Жабенятко).	 Тигр	 ШерХан	 став	 вимагати,	 щоб	 йому	 віддали	
малюка.	Батько	Вовк	відповів,	що		приймає	накази	тільки	від	Ватаж
ка	Зграї,	 і	повів	своїх	дітей	та	Мауглі	на	Скелю	Ради.	Бурий	ведмідь	
Балу	та	чорна	пантера	Багіра		заступилися	за	Мауглі,	і	він	залишився	
в	зграї	вовків.

Атеперхайчитачперенесетьсячерездесять-одинадцять
років і лише уявить, яке дивовижне було життя Мауглі
серед вовків, бо коли б ми надумались усе те описати, нам
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довелося б заповнити дуже багато
томів. Мауглі ріс і виховувався
разом із вовченятами, хоча вони,
звичайно, стали дорослими вовка-
мираніше,ніжвінхлопчиком-під-
літком.

Батько Вовк навчав його, пояс-
нюючи значення та суть кожної
речі в джунглях (...). Коли Мауглі
не вчився, то вигрівався на сонеч-
ку, спав, їв і знову лягав спати;
коли йому було жарко чи трапля-
лося забруднитися, він купався в
лісовихозерцях;аколихотівмеду
(від Балу він довідався, що мед і
горіхи — така ж смачна їжа, як і
сире м’ясо), він видирався за ним

на дерево, чого навчила його Багіра. Вона простягнеться,
бувало,нагілляційкличе:

—Ідисюди,Братику!
Спочатку Мауглі лазив не краще за лінивця, але потім

навчивсястрибатиміжгілкамидеревмайжетаксамосміли-
во,якісірімавпи.БуввінзавждийнаСкеліРади,колизби-
раласяЗграя.Тамвінпомітив,щовартойомупильноподи-
витисявочібудь-якомувовкові,ітойодразужїхопускав;це
йому сподобалося, і він не раз так робив. Хлопчик часто
виймав довгі колючки з лап своїх друзів, — вовки дуже
потерпаютьвідцихколючокіреп’яхів,щочіпляютьсяїму
хутро.Ночамивінлюбивсходитизгорбаназасіянінивийіз
цікавістюстеживзаселянамивїхніххатинах.Аледолюдей
вінставивсянедовірливо:якосьБагірапоказалайомускри-
ню з ґратчастими самоопускними дверцятами, заховану в
джунгляхтакуміло,щовінледвенепотрапивунеї,ісказа-
ла,щотопастка.

БільшезавсейомуподобалосяходитизБагіроювтемнуй
теплулісовухащутазасинатитамнавесьзадушнийдень,
авночістежитизатим,якБагіраполює.(…)

Вінрісіріс,яктількиможеростихлопець,щонезнаєані
уроків, ані навчання, дедалі дужчав і ні над чим у світі не
замислювався,крімтого,якроздобутиїжу.

К. Гребан. Ілюстраціядо
оповіданняР.Кіплінга

«БратиМауглі»
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МатиВовчицяразівзодваказалайому,щоШер-Хановіне
можна довіряти й що рано чи пізно він, Мауглі, повинен
убитиШер-Хана.

Молодийвовкзапам’ятавбицюпорадуназавжди,аМауглі
забув:аджевінбувтількихлопчик,хочіназвавбисебевов-
ком,колибуміврозмовлятилюдськоюмовою.

Шер-Ханзавждинамагавсяперейтийомушляхуджунг-
лях; користуючись тим, що Акела дедалі старішав і слабі-
шав, кульгавий тигр затоваришував із молодими вовками,
які бігали за ним підбирати його недоїдки, чого ніколи не
дозволивбиАкела,колибнаваживсяпоширитисвоювладу
доналежнихмеж.

АШер-Ханоблещувавїхічастовисловлювавсвійподив,
щотакіхоробрімолоділовцідозволяють,щобнимипопиха-
ливмирущийвовкіЛюдськедитинча.

— Я чув, — часто казав Шер-Хан, — що на Раді ви не
насмілюєтесяподивитисяйомувочі.

Імолодівовкинастовбурчувалишерстьіпочиналигарча-
ти. Багіра, яка все чула й усе бачила, довідалася про це та
кілька разів застерігала Мауглі, що коли-небудь Шер-Хан
уб’єйого.АлеМауглісміявсяівідповідав:

—ЗаменеЗграя,заменети;тайБалу,хочвініледачий,
усежтакизахиститьмене.Чогожменібоятися?

Одного дня в літню спеку до Багіри дійшли нові чутки,
подібнідотих,яківонавжечула.Переказавїх,мабуть,Сагі,
дикобраз.БагіразновупочаларозмовузМауглі,коливони
сховалисявгущавинітахлопчикліг,поклавшиголовунаїї
чудовучорнушкуру.

—Братику,скількиразівяговорилатобі,щоШер-Хан—
твійворог?

К. Гребан. ІлюстраціядооповіданняР.Кіплінга«БратиМауглі»
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—Стількиразів,скількинаотійпальмігоріхів,—відпо-
вів Мауглі, який, звичайно, не вмів лічити. — Ну то що з
того?Яхочуспати,Багіро,авШер-Ханатількиіє,щодовгий
хвістігучнийголос—якуМора,павича!

—Алезаразнеможнаспати!Балузнаєпроце,яцезнаю,
Зграязнає,танавітьідурні,безголовісарнизнають.ІТабакі
тесаметобіказав.

—Хо!Хо!—відповівМауглі.—Табакінещодавноприйшов
до мене й почав говорити нечемності: нібито я — голе
Людське дитинча й не годне навіть земляні горіхи копати.
АлеявхопивТабакізахвістідвічівдаривобпальмовийстов-
бур,щобнавчитийогопристойноїповедінки.

—Тобуладурість,бохочаТабакійкапосник,вінмігби
розповіститобідеякіречі,щотебестосуються.(...)

•	 Послухайте	розмову	Багіри	та	Мауглі	(рекомен		
довано	для	використання	в	школі).	Чому	вона		
впевнена,	що	Мауглі	повернеться	до	людей?

— Серце підказує мені, що, як тільки Акела схибить на
полюванні,—аоленьізкожнимразомдістаєтьсяйомудедалі
важче,—Зграяповстанепротиньогойпротитебе.Вонискли-
чуть Раду джунглів на Скелі, а потім… потім… Ось що! —
вигукнулаБагіра,скочившизмісця.—Ідимерщійудолину,
долюдськихосель,івізьмитамтрохиЧервоноїКвітки,яку
вонивсеберозводять;колинастанетойчас,тиматимештова-
риша,сильнішогонавітьзаменечиБалуаботихізЗграї,хто
любитьтебе.ЗдобудьЧервонуКвітку!

Кажучи про Червону Квітку, Багіра мала на увазі во-
гонь.(…)

—ЧервонуКвітку?—повторивМауглі.—Ту,щовпри-
смеркахростеколоїхніххатин?Яздобудуїї!

—ОцевжеговоритьЛюдськедитинча!—згордістюсказа-
лаБагіра.—Тожпам’ятай,щоКвіткатаростевмаленьких
горщечках. Швидше дістань її і тримай у себе до слушного
часу.

—Гаразд!—сказавМауглі.—Яіду.Алечипевнати,моя
Багіро, — він міцно обійняв її за розкішну шию та пильно
подивився у великі очі пантери, — чи певна ти, що все це
Шер-Хановіпідступи?

— Присягаюся тобі поламаним замком, який звільнив
мене,щояцілкомтогопевна,Братику.



127

РедьярдКіплінг

—Тодііяприсягаюсятимбиком,якийменевикупив,що
я повністю відплачу Шер-Ханові за це! — сказав Мауглі та
гайнувкрізьгущавину.

«ЦеЛюдина,цевжесправжняЛюдина!—промовиласама
досебеБагіра,зновулягаючиназемлю.—Ох,Шер-Хане!Ні
одне полювання не принесе тобі стільки лиха, як те, що ти
йогорозпочавдесятьроківтомунаоцемаленькеЖабеня!»(…).

Мауглі подався поміж кущами до річки, що протікала в
долині. Там він зупинився, бо почув виття Зграї на ловах,
почув рев оленя, якого женуть вовки та який одчайдушно
захищається.Потімдоньогодолинулизлітаєхиднівигуки
молодихвовків:

— Акело! Акело! Хай Самотній Вовк покаже свою силу!
ДорогуватажковіЗграї!Стрибай,Акело!

СамотнійВовк,очевидно,стрибнув,алесхибив,боМауглі
почув,якклацнулийогозуби,апотімрозляглосяскавучан-
ня:СамбгурударивАкелупередньоюногою.

Мауглінечекавбільшейкинувсявперед;завиваннядеда-
ліслабкішедолиналидоньоговмірутого,яквіннаближався
доланів,дежилилюди.

—Багіраказалаправду,—задиханопрошепотіввін,хо-
ваючись у копицю сіна під вікном хатини. — Завтра може
статиостаннімднемдляменейдляАкели.

Вінприпавобличчямдовікнайпочавстежити,якгорить
вогоньупечі.Вінбачив,якгосподинявставалавночітапід-
живлялавогоньчорноюдеревиною.Аякнаставранок,туман
побілівісхолов,вінпобачив,якхлопчикселянинавзявпле-
тенийгорщик,обмазанийізсерединиглиною,наповнивйого
розжаренимвугілляміпішовухлівдоглянутихудобу.

«Ітовсе?—подумавМауглі.—Колитакедитинчаможез
нимупоратися,томенібоятисянічого!»

Вінподавсязахатину,перестрівхлоп’я,вихопивуньогоз
рукгорщикізвугіллямізникутумані,ахлопчикзаплакав
ізпереляку.

—Авонидужесхожінамене,—промовивМауглі,дмуха-
ючи в горщик точнісінько так, як це робила жінка. — Ця
штуковина помре, коли її не годувати. — І він кидав сухі
гілочки та кору на червоний жар. На півдорозі до вершини
він зустрів Багіру; ранкова роса виблискувала на її шкурі,
немовкоштовнекаміння.
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—Акеласхибив,—сказалапантера.—Тебевжешукалив
горах.

—Ябувназоранихполях.Яготовий!Дивися!—ІМауглі
піднявгорщикізжаром.(…)

УвесьцейденьМауглісидівупечері,підтримуючивогонь.
Він підкидав у нього сухі гілки, щоб подивитися, як вони
спалахують.Потімзнайшовгілку,якацілкомзадовольнила
його, і ввечері, коли до печери прийшов Табакі й досить
грубопереказав,щойогочекаютьнаСкеліРади,вінзайшов-
сяреготом.ПереляканийТабакідременувгеть.Післяцього
Мауглі,усещесміючись,пішовнаРаду.

Акела,СамотнійВовк,лежавколосвоєїскелі,іцесвідчи-
ло,щомісцеВатажкаЗграїзалишаєтьсявільним.Шер-Хан,
оточений вовками, охочими поживитися його недоїдками,
походжавтутжеівислуховувавбезсоромнілестощі.Багіра
лежалапоручізМауглі,якийтримавгорщикізвогнемусебе
міжколінами.Коливсізібралися,Шер-Ханзаговоривпер-
ший,—зухвальство,наякевінбиненаважився,колиАкела
бувурозквітісиліроків.

—Віннемаєправа,—прошепотілаБагіра.—Скажийому
це!Вінсобачийсин!Вінзлякається!

Маугліскочивнаноги.
—ВільнеПлем’я!—вигукнуввін.—ХібаШер-Ханкерує

нашоюЗграєю?Якеділотигровідонашихсправ?
— Місце ватажка Зграї вільне, і мене запросили говори-

ти…—почавШер-Хан.
—Хто?—спитавМауглі.—ПровіднадЗграєюналежить

самійЗграї.
Почулосябагатоголосевиття:
—Мовчити,Людськещеня!
—Хайвінговорить!Віндотримувавсянашогозакону!
ІнарештістарійшиниЗграїпрогриміли:
—ХайговоритьМертвийВовк!
Коли ватажок Зграї не вб’є своєї здобичі, то його звуть

МертвимВовкомаждосамоїсмерті,якої,доречі,йомучека-
тинедовго.

Акеланасилупідвівсвоюстаруголову:
—ВільнеПлем’я,атакожви,Шер-Хановішакали!Двана-

дцятьроківяводиввасналовийізловів,ізацейчасніхтоз
васнепотрапивупастку,нікогозваснепокалічено.Теперя
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невбивсвоюздобич.Визнаєте,щопроти
менебулатаємназмова.Визнаєте,щомені
запропонуваликинутисянанезагнаного
оленялишедлятого,щобпоказатимою
неміч. Це було хитро підлаштовано.
Тепервимаєтеправовбитименетут,на
СкеліРади.Атомуяпитаю,хтовізьметь-
сяпокінчитиізСамотнімВовком.Бо,за
Закономджунглів,ямаюправовимага-
ти,щобвипідходилипоодинці!

Запануваладовгамовчанка,боніхто
звовківненаважувавсябитисязАкелою
насмерть.

ТодіШер-Ханпроревів:
—Ва!Навіщонамздавсяцейбеззу-

бийдурень!Вінзасудженийнасмерть!АотЛюдськедитин-
чазажилосянасвіті.ВільнеПлем’я!Томояздобич,мояіз
самогопочатку.Віддайтейогомені.(…)

БільшачастинаЗграїзаволала:
—Людина!Людина!ЩоспільногоміжнамийЛюдиною?

Нехайідедосвоїх!
—Іпідбуритьпротинасусіхселян?—заревівШер-Хан.—

Ні,віддайтейогомені!Він—Людина,ініхтознаснеможе
подивитисяйомувочі!

Акелазновупідвівголовуйпромовив:
—Вінївнашуїжу.Вінспавразомізнами.Вінзаганявдля

насдичину.ВінніколинепорушивжодногословаізЗакону
джунглів…(…)

—НеможеЛюдськедитинчабігатизПлеменемджунг-
лів!—заревівШер-Хан.—Віддайтейогомені!

— Він брат нам у всьому, за винятком крові,— провадив
Акела,—авихочетейоговбити!Так,ябачу,щосправдіза-
живсянасвіті.Дехтозваспочавїстилюдськухудобу,апро
інших я чув, що з намови Шер-Хана вони ходять ночами
викрадати дітей із селянських хатин. Отож я бачу, що ви
нікчемнібоягузи,ізвертаюсядобоягузів.Щоправда,япови-
ненумерти,іжиттямоєтепернічогоневарте,атоязапропо-
нувавбийогозажиттяЛюдськогодитинчати.Але,щобзбе-
регтичестьнашоїЗграї,—дрібниця,проякувизовсімзабули,
залишившисьбезВатажка!—яобіцяю,щоколивидозволите

К. Гребан. 
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Людському дитинчаті вільно піти до
своїх,тоявасжоднимзубомнезайму,
колинастанемійчасумирати.Япомру
без бою! Це збереже для Зграї життя
принаймні трьох. Більше я нічого не
можузробити.(…)

— Він — Людина, Людина, Люди-
на!..—сердитогарчалаЗграя,ібільша
частина вовків почала скупчуватися
біля Шер-Хана, який уже вимахував
хвостом.

—Теперусясправаутвоїхруках,—
промовилаБагіра,повертаючисьдоМа-
углі.—Нічогоневдієш,требабитися.

Маугліпідвівся,тримаючигорщикіз
вогнемуруках.Потімпотягнувсяіпо-

зіхнувпростовобличчявсійРаді.Вінбувунестямівідзло-
стітагоря,бововкищеніколинепоказувалийому,яквони
йогоненавидять.

— Гей ви, слухайте! — закричав він. — Досить уже цієї
собачої гавкотні! Сьогодні ви так часто називали мене
Людиною (хоч із вами я залишився б вовком до кінця днів
своїх),щоявідчуваюсправедливістьвашихслів.Томуявже
неназиваювассвоїмибратами,асаг—собаками,якличить
Людині. Про те, що ви зробите й чого не зробите, не вам
говорити!Цевжевирішуватимуя.Ащобвикращезрозумі-
ли, у чому річ, я, Людина, приніс сюди трохи Червоної
Квітки,якоїви,собаки,боїтеся!

Вінкинувгорщикізвогнемназемлю,кількарозжарених
вуглинокзапалиликупинусухогомоху,якийвідразузайняв-
сяполум’ям,івсяРадаізжахомвідскочиланазадвідвогня-
нихязиків.

Мауглівстромивсухугілкувполум’яі,коливоназайня-
ласятазатріщала,почаввимахуватинеювсебенадголовою
вколівовків,щотремтілизістраху.

—Тепертигосподар,—сказалайомутихенькоБагіра.—
ВизвольАкелувідсмерті.Вінзавждибувтобідругом.

Акела, старий грізний вовк, який зроду не просив ні в
кого ласки, благально позирнув на Мауглі. Хлопчик стояв,
випроставшисьнавесьзріст,здовгимчорнимволоссям,яке

К. Гребан. 
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