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Видавництво «Генеза» розробило навчальні матеріали відповідно до кожної 
модельної навчальної програми. Запрошуємо ознайомитися з програмами 
та матеріалами на нашому сайті.
https://cutt.ly/AW9kkPM

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ 5 ПІЛОТНИХ КЛАСІВ

Пізнаємо природу. Навчальний посібник з інтегрованого курсу для 5 класу
(автори: Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник).
За модельною навчальною програмою Біди Д. Д., Гільберг Т. Г., Колісник Я. І.
Українська мова. Навчальний посібник для 5 класу
(автори: Олександр Заболотний, Віктор Заболотний, Тетяна Попова).
За модельною навчальною програмою Заболотного О. В., Заболотного В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., 
Попової Т. Д.
Інформатика. Навчальний посібник для 5 класу
(автори: Йосиф Ривкінд, Тетяна Лисенко, Людмила Чернікова, Віктор Шакотько).
За модельною навчальною програмою Ривкінда Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікової Л. А., Шакотька В. В.
Математика. Навчальний посібник для 5 класу
(автор Олександр Істер). За модельною навчальною програмою Істера О. С.
Мистецтво. Навчальний посібник з інтегрованого курсу для 5 класу
(автори: Олена Гайдамака, Наталія Лємешева). За модельною навчальною програмою Масол Л. М., Просіної О. В.
Вступ до історії України та громадянської освіти. Навчальний посібник для 5 класу
(автори: Віталій Власов, Ігор Гирич, Оксана Данилевська). За модельною навчальною програмою  
Бурлаки О. В., Власової Н. С., Желіби О. В., Майорського В. В., Піскарьової І. О., Щупака І. Я.
Зарубіжна література. Навчальний посібник для 5 класу
(автори: Євгенія Волощук, Олена Слободянюк). За модельною навчальною програмою Волощук Є. В.
Українська мова, українська та зарубіжна літератури. Навчальний посібник 
з інте гро ваного курсу для 5 класу
(автори: Ірина Старагіна, Андрій Панченков, Василь Терещенко, Юлія Романенко, 
Оксана Волошенюк, Валентина Новосьолова, Марія Блажко, Поліна Ткач). За модельною 
навчальною програмою Старагіної І. П., Новосьолової В. І., Терещенка В. М., Романенко Ю. О., Блажко М. Б., 
Ткач П. Б., Панченкова А. О., Волошенюк О. В.

Працюємо для вас:
тел. гарячої лінії (безкоштовно з мобільних) 0800336917

vid.geneza@gmail.com

Обирайте навчальні матеріали та заповнюйте заявку на їх отримання.
https://cutt.ly/fW9kiVR
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У СВІТІ ПРИРОДИ
Наші очікування

ЛІТЕРАТУРНА РОЗМИНКА
З поданих висловів та власного досвіду доберіть іменники, які асоціюються зі словом

«природа». Запишіть їх у робочий зошит.
Ïðèðîäà – öå êàçêà, ÿêó òðåáà ÷èòàòè ñåðöåì (Ëåñÿ Óêðàїíêà).
Ïðèðîäà íå õðàì, à ìàéñòåðíÿ, і ëþäèíà â íіé ïðàöіâíèê (Іâàí Òóðãåíєâ).
Ñêіëüêè ðîêіâ çåìëі – і ìіëüÿðä, і ìіëüéîí, à ÿêà âîíà é äîñі ùå ãàðíà!
                                                         (Ëіíà Êîñòåíêî)

Ëþáè ïðèðîäó íå ÿê ñèìâîë
Äóøі ñâîєї,
Ëþáè ïðèðîäó íå äëÿ ñåáå,
Ëþáè äëÿ íåї (Ìàêñèì Ðèëüñüêèé).

CТОРІНКА ЕРУДИТА
Перед читанням. Читаючи, подумайте, чому треба вчитися розуміти природу.

Ó ÑÂІÒІ ÏÐÈÐÎÄÈ

Æèòòÿ ëþäèíè íåâіä’єìíå âіä ïðèðîäè. Áàãàòî òèñÿ÷îëіòü ëþäñòâî, ïіçíàþ÷è
òàєìíèöі äîâêіëëÿ, ñòâîðþâàëî ìіôè é ëåãåíäè, óçàãàëüíþâàëî ïðèêìåòè, íàìàãà-
ëîñÿ çðîçóìіòè ïðèðîäíó ãàðìîíіþ.

Àëå, íåçâàæàþ÷è íà íàóêîâі ïðîðèâè òà äîñëіäæåííÿ, ïðèðîäà é äîñі çà-
ëèøàєòüñÿ âåëè÷åçíîþ êíèãîþ, ÿêó ëþäèíà ÷èòàє ùîäíÿ, àëå íåïðî÷èòàíèõ ñòî-
ðіíîê ó ÿêіé óñå îäíî – áåçëі÷. Àäæå ïðèðîäà æèâå é ðîçâèâàєòüñÿ çà âëàñíèìè
çàêîíàìè. ×è òðåáà â÷èòèñÿ ÷èòàòè é ðîçóìіòè êíèãó ïðèðîäè?

Ïðèðîäà âіäêðèâàєòüñÿ ëþäèíі â çà÷àðóâàííі ñõîäîì ñîíöÿ, âåëè÷÷þ íî÷і, çà-
ãàäêîâіñòþ çîðÿíîãî íåáà é äèâîâèæíèì ðîçìàїòòÿì ïіð ðîêó. Õóäîæíèêè, ïîåòè, 
ìóçèêàíòè îñÿãàþòü ãîëîñ ïðèðîäè ïî-ñâîєìó, óìіþòü áà÷èòè ïðåêðàñíå â òîìó, äî 
÷îãî ìè, çàçâè÷àé, çàëèøàєìîñÿ áàéäóæèìè. Òàê, ó ïîåçії çäàâíà îñіíü, çèìà, âåñíà
é ëіòî îçíà÷àëè ùîñü áіëüøå, íіæ ïðîñòî ñåçîíè, òîìó ùî âîíè ïîâ’ÿçàíі ç ïðîáó-
äæåííÿì, ðîçêâіòîì і çãàñàííÿì æèòòєâèõ ñèë, ç íàñòðîєì ñìóòêó àáî âåñåëîùіâ.
Ïðèðîäà ïðèâåðòàє óâàãó ìèòöіâ ñâîєþ ñêðîìíîþ ïðîñòîòîþ. Ó íіé íåìàє ïîêàçíîї 
ïèøíîòè, âîíà ñïîâíåíà ñïîêîþ і ðîçäîëëÿ, ïîâàæíîñòі é âåëè÷і. Õóäîæíÿ ëіòå-
ðàòóðà çìàëüîâóє ïðèðîäó áàðâèñòî, îáðàçíî, ÷àñòî íàäіëÿþ÷è її ëþäñüêèìè âëàñ-
òèâîñòÿìè, àáè ïіäêðåñëèòè ïåâíèé íàñòðіé çîáðàæåíîї êàðòèíè. Îïèñ ïðèðîäè â 
õóäîæíüîìó òâîðі íàçèâàєòüñÿ ïåéçàæåì. Ó âіðøàõ ïåéçàæі çàçâè÷àé îñîáëèâî
âèðàçíі.

Наші очікування
Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся:
як у літературних та інших мистецьких творах розкривається краса й одухотвореність 
природи;
що таке метафора;
яку роль відіграють епітети в пейзажній ліриці;
що таке екомислення;
як сучасна людина має захищати природу.

1
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ПИШІМО
Визначте роль пейзажу в художній літературі, закінчивши словосполучення в схемі.

Пейзаж

Передає
                        

Допомагає
                        

Підкреслює
                         

Описує
                        

Співвідноситься
                        

Урізноманітнює
                         

ЧИТАЙМО
Перед читанням. Порівняйте опис травневої ночі у вірші англійського поета Дж. Кітса

«До солов’я» та повісті М. Гоголя «Майська ніч, або Утоплена». У чому різниця між ними?

Джон КІТС 
ÄÎ ÑÎËÎÂ’ß

Ùî òàì öâіòå âíèçó, ÿ íå ïîìіòèâ,
Ìåíі íå âèäíî íі êóùіâ, íі òðàâ;
ß òіëüêè ç ïàõîùіâ íåçðèìèõ êâіòіâ 
Ïіçíàâ äàðè, ùî òðàâåíü ðîçіñëàâ
Íà ãàëÿâè, êóùі é äåðåâà ãàþ:

Øèïøèíó ïàñòîðàëüíó, áіëèé ãëіä,
Íåäîâãîâі÷íèé öâіò ôіàëêè â ëèñòі
É íàéñòàðøó äîíüêó Ìàþ,

ô

Òðîÿíäó, ìіæ її êîëþ÷èõ âіò – 
Ïðèòóëîê ìóõ ó âå÷îðè ðîñèñòі.

                                                     Ïåðåêëàä Âàñèëÿ Ìèñèêà

Микола ГОГОЛЬ
ÌÀÉÑÜÊÀ ÍІ×, ÀÁÎ ÓÒÎÏËÅÍÀ

(Óðèâîê)

×è çíàєòå âè óêðàїíñüêó íі÷? Î, âè íå çíàєòå óêðàїíñüêîї íî÷і! Ïðèãëÿíüòåñÿ
äî íåї: іç ñåðåäèíè íåáà äèâèòüñÿ ìіñÿöü. Áåçìåæíå ñêëåïіííÿ íåáåñíå ðîçіéøëî-
ñÿ, ðîçøèðèëîñü іùå áåçìåæíіø. Ãîðèòü і äèøå âîíî. Çåìëÿ âñÿ â ñðіáíîìó ñâіòëі;
à äèâíå ïîâіòðÿ âіє і òåïëîì, і ïðîõîëîäîþ, і äèøå ìëîñòþ, і ðîçëèâàє îêåàí ïàõî-
ùіâ. Áîæåñòâåííà íі÷! ×àðіâëèâà íі÷! Íåðóõîìî, íàòõíåííî ñòàëè ãàї, âèïîâíåíі
òåìðÿâîþ, і êèíóëè âåëåòåíñüêó òіíü îä ñåáå. Òèõі òà ñïîêіéíі öі ñòàâè; õîëîä і
ìîðîê âîä їõíіõ ïîõìóðî îòî÷åíèé òåìíî-çåëåíèìè ñòіíàìè ñàäіâ. Íåçàéìàíі ãó-
ùàâèíè ÷åðåøåíü òà ÷åðåìõè áîÿçêî ïðîñòÿãàþòü ñâîє êîðіííÿ â ñòóäåíі äæåðåëà
é øåïî÷óòü іíîäі ëèñòÿì, íåìîâ ñåðäÿ÷èñü òà ãíіâàþ÷èñü, êîëè ïðåêðàñíèé çà-
ëüîòíèê — íі÷íèé âіòåð, çàêðàâøèñÿ çíåíàöüêà, öіëóє їõ. Óâåñü ëàíäøàôò ñïèòü. 
À âãîðі âñå äèøå, óñå ÷óäîâå, óñå óðî÷èñòå. À íà äóøі é áåçìåæíî, і äèâíî, і ðîї 
ñðіáíèõ âèäіíü çãðàéíî âèíèêàþòü ó її ãëèáèíі. Áîæåñòâåííà íі÷! ×àðіâëèâà íі÷!

Ïåðåêëàä Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî

ПИШІМО
3

ЧИТАЙМО
4
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ВАШ СЛОВНИК
Ïàñòîðàëüíèé – ïðèêìåòíèê âіä ñëîâà «ïàñòîðàëü». Ïàñòîðàëü (ôð. pastorale –

ïàñòóøèé, ñіëüñüêèé) – òâіð, ùî çîáðàæóє ìèðíå, áåçòóðáîòíå æèòòÿ ïàñòóõіâ і 
ïàñòóøîê íà ëîíі ïðèðîäè. Ïàñòîðàëüíèé – áëèçüêèé äî ïðèðîäè, ìèðíèé, áåç-
òóðáîòíèé.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ДОВІДКА
Ïåéçàæ – çîáðàæåííÿ ïðèðîäè â õóäîæíüîìó òâîðі.
Ìåòàôîðà – õóäîæíіé çàñіá, ÿêèé ґðóíòóєòüñÿ íà óïîäіáíåííі, òîáòî ïåðåíå-

ñåííі ïåâíèõ îçíàê, îäíîãî ïðåäìåòà (÷è ÿâèùà) іíøîìó. Ìåòàôîðó òàêîæ ìîæíà
ñõàðàêòåðèçóâàòè ÿê ïðèõîâàíå ïîðіâíÿííÿ, ó ÿêîìó óïóùåíî ïðèòàìàííі âіäêðè-
òîìó ïîðіâíÿííþ ñëîâà «íåìîâ», «íåíà÷å» òîùî.

Åïіòåò – õóäîæíє îçíà÷åííÿ, ÿêå íàäàє îáðàçó äîäàòêîâèõ åìîöіéíèõ і çìіñòî-
âèõ âіäòіíêіâ. Íàé÷àñòіøå òàêі îçíà÷åííÿ âèðàæåíî ïðèêìåòíèêàìè.

Òåìà – òå, ïðî ùî éäåòüñÿ â õóäîæíüîìó òâîðі.
Іäåÿ – îñíîâíà äóìêà õóäîæíüîãî òâîðó.

ПРАКТИКУМ
1. У наведених перекладах творів багато образних висловів. Зокрема, художніх озна чень –

епітетів: «незримі квіти», «чарівлива ніч». Надзвичайно яскрава метафора образу вечірньої
троянди, яку уподібнено до гостинного притулку для мух. 

 Накресліть в робочому зошиті таблицю та заповніть її метафорами й епітетами,
виписаними із запронованих уривків. Визначте роль цих художніх засобів.

Джон Кітс «До солов’я» Микола Гоголь «Майська ніч,
або Утоплена»

Епітети

Метафори

2. Скориставшись QR-кодом, прослухайте 
уривок з опери Миколи Римського-Корсакова 
«Травнева ніч» (1879) у виконанні Запорізького 
академічного симфонічного оркестру. Роз-
гляньте картину Архипа Куїнджі «Українська 
ніч» (1876). Порівняйте зображення травневої 
ночі в різних видах мистецтва: літературі, живо-
писі, музиці. Накресліть та заповніть у робо-
чому зошиті таблицю,  представ-
лену на с. 6.

Ï

5

Архип Куїнджі. Українська ніч. 1876 р.
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Що порівнюємо Дж. Кітс 
«До солов’я» 

М. Гоголь 
«Травнева ніч»

А. Куїнджі
«Українська ніч»

М. Римський- 
Корсаков 

«Травнева ніч»
Вид мистецтва
Тема
Ідея
Як через стан 
природи передано
настрій людини

Образи
Засоби творення
образів

    У СВІТІ МИСТЕЦТВА
Ïðèðîäà, ç ïîãëÿäó ìèòöÿ, – óíіâåðñàëüíèé ñïîñіá ïіçíàííÿ îñîáèñòîñòі. Âåñ -

íà – ÷àñ ïðîáóäæåííÿ çåìëі, ëіòî – íàéòåïëіøèé і íàéàêòèâíіøèé åòàï äëÿ âñüîãî 
æèâîãî, îñіíü – ïîðà ðîêó, êîëè âñÿ ïðèðîäà ïîñòóïîâî çàâìèðàє, ãîòóþ÷èñü äî 
çèìîâîãî õîëîäó. Ëþäñüêå æèòòÿ òåæ ïîäіëÿєòüñÿ íà ïåâíі ïåðіîäè. Ñàìå ïðî
ñïіëüíіñòü çàêîíіâ ïðèðîäè é çàêîíіâ íàøîãî æèòòÿ éäåòüñÿ ó âіðøі Äæ. Êіòñà
«Âіê ëþäèíè»:

×îòèðè çìіíè áà÷èìî ùîðîêó.
×îòèðè їõ і â ñìåðòíîãî: âåñíà,
Êîëè òàê ëåãêî, ÿê âîäà ïîòîêó,
Ó äóøó ëëєòüñÿ âñÿ êðàñà çåìíà.

Є â íüîãî é ëіòî: ÿê ñèòà ìåäîâà, 
Òîäі æèâèòü éîãî õìіëüíèé çàïàñ
Þíàöüêèõ ñïîãàäіâ; íåáåñíà ìîâà
Òîäі ÷óòíіøà. À â îñіííіé ÷àñ 

Âіí çàæàäàє òèøі, é êðèëà çãîðíå, 
I, ìåðêëèì çîðîì äèâëÿ÷èñü íà ñâіò,
Ìèíàòèìå ïðåêðàñíå é íåïîâòîðíå,
ßê òå, äî ÷îãî çâèê ç äèòÿ÷èõ ëіò.

Ó íüîãî є é çèìà: õîëîäíі ñõîäè
Ó òåìðÿâó. Òàêèé çàêîí ïðèðîäè.

                                                            Ïåðåêëàä Âàñèëÿ Ìèñèêà

Äîñêîíàëó âі÷íó ãàðìîíіþ ïðèðîäè çîáðàæóþòü êàðòèíè âèäàòíèõ ïåéçàæèñ-
òіâ: «Çèìà» Іâàíà Øèøêіíà (1890), «Ðàííÿ âåñíà» Àðõèïà Êóїíäæі (1890–1895),
«Ëіòî» Іñààêà Ëåâіòàíà (1891), «Çîëîòà îñіíü» Âàñèëÿ Ïîëєíîâà (1893).

Ðîñіéñüêèé êîìïîçèòîð Ïåòðî ×àéêîâñüêèé òåæ äóæå ëþáèâ ïðè-
ðîäó é íàâіòü íàïèñàâ ôîðòåïіàííèé öèêë іç 12 ï’єñ «Ïîðè ðîêó»
(1875–1876). Êîæíà ç ï’єñ ïðèñâÿ÷åíà ïåâíîìó ìіñÿöþ і ìàє ïіäçàãîëî-
âîê, ÿêèé ïîÿñíþє çìіñò ìóçè÷íîї êàðòèíè: «Ñі÷åíü. Áіëÿ êîìèíêà»,
«Ëþòèé. Ìàñíèöÿ», «Áåðåçåíü. Ïіñíÿ æàéâîðîíêà», «Êâіòåíü. Ïðîëі-
ñîê», «Òðàâåíü. Áіëі íî÷і», «×åðâåíü. Áàðêàðîëà», «Ëèïåíü. Ïіñíÿ êî-
ñàðÿ», «Ñåðïåíü. Æíèâà», «Âåðåñåíü. Ïîëþâàííÿ», «Æîâòåíü. Îñіííÿ
ïіñíÿ», «Ëèñòîïàä. Íà òðіéöі», «Ãðóäåíü. Ñâÿòêè». Ó ï’єñàõ ×àé-
êîâñüêîãî âàæëèâå íå òіëüêè çîáðàæåííÿ ïðèðîäè, à é ïî÷óòòÿ і äóìêè 
ëþäèíè, ìіðêóâàííÿ ïðî ëþäñüêå æèòòÿ.
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1.  Скориставшись QR-кодами, прослухайте уривки з п’єси «Пори року» Чайковського та
перегляньте балетні новели на теми «Жовтень» і «Травень».

2.  Установіть відповідність між музичними уривками та пейзажами Шишкіна, Куїнджі, По-
лєнова, Левітана.

3. Які почуття пробуджують у вас музичний, поетичний та живописний пейзажі?
4. У чому полягає відмінність у зображенні картин природи в різних видах мистецтва?

Іван Шишкін. Зима. 1890 р. Архип Куїнджі. Рання весна. 1890–1895 р.

Ісаак Левітан. Літо. 1981 р. Василь Полєнов. Золота осінь. 1983 р.

РОЗВИВАЙМО МОВЛЕННЯ
Ïîñòóïîâî ëþäèíà íàâ÷èëàñÿ ëіòàòè âèùå ïòàõіâ і øâèäøå çâóêó, ñïіëêóâàòèñÿ

íà âіäñòàíі, äîñòàëàñÿ äî âîãíÿíîãî çåìíîãî ÿäðà, ïіäíÿëàñÿ íàä ïëàíåòîþ, ïіçíàëà
òàєìíèöі Ñîíöÿ і íåáåñíèõ ñôåð. Àëå âîäíî÷àñ іç äîñÿãíåííÿìè ó âèâ÷åííі ïðèðîäè
ëþäñòâî âæå íå îäèí ðіê ìàє áîðîòèñÿ ç êàòàñòðîôі÷íèìè íàñëіäêàìè òèõ çáèòêіâ, 
ÿêі âîíî íàíåñëî äîâêіëëþ ñâîєþ áåçãîñïîäàðíіñòþ. Öå çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ òà 
âîäè, ãëîáàëüíå ïîòåïëіííÿ, çíèùåííÿ ëіñіâ, æîðñòîêå ñòàâëåííÿ äî òâàðèí.

Âèðіøåííÿ öèõ ïðîáëåì ïîòðåáóє ÷èìàëèõ çóñèëü êîæíîãî ç íàñ. Ñïåöіàëüíà
íàóêà åêîëîãіÿ âèâ÷àє âçàєìîäіþ ëþäèíè ç äîâêіëëÿì. Ìèñëåííÿ ñó÷àñíîї ëþäèíè 
ìàє áóòè åêîìèñëåííÿì, òîáòî ñïðÿìîâàíèì íà äîïîìîãó ïðèðîäі, çàõèñò ïëàíåòè
ÿê ñïіëüíîãî äîìó. Êîæåí ìîæå ñòàòè åêîàêòèâіñòîì, çðîáèâøè ïðîñòі êðîêè,
çâåðíóâøè óâàãó íà ñâіé áóäèíîê і ïîâñÿêäåííі çâè÷êè.

Ñëîâî «êðîñåíñ» îçíà÷àє «ïåðåòèí çíà÷åíü» і ïðèäóìàíå çà àíàëîãієþ çі ñëîâîì
«êðîñâîðä». Çîáðàæåííÿ ðîçñòàâëåíі òàê, ùî êîæåí ìàëþíîê ìàє çâ’ÿçîê ç ïîïå-
ðåäíіì òà íàñòóïíèì, à öåíòðàëüíèé ïîâ’ÿçóє âñі ìàëþíêè. ×èòàòè êðîñåíñ
ïîòðіáíî çãîðè äîíèçó àáî çëіâà íàïðàâî, äàëі ðóõàòèñÿ òіëüêè âïåðåä і çàâåðøóâàòè 
íà öåíòðàëüíîìó äåâ’ÿòîìó êâàäðàòі.
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  Розгадайте асоціативну головоломку.

1
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Оцінюймо

Розумію, що таке пейзаж.

Пояснюю відмінності в зображенні природи в різних видах мистецтва.

Оцінюймо
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Використовую поняття «епітет», «метафора».

Записую власні висловлювання щодо взаємин людини з природою.

Порівнюю пейзажні твори в музиці, живописі, літературі.

Самостійно, 
упевнено, 
легко

Самостійно,
після додаткового 

роз’яснення

З допомогою 
інших

ЕРНЕСТ СЕТОН-ТОМПСОН «ЛОБО – ВОЛОДАР КУРУМПО»

НАШІ ОЧІКУВАННЯ

ЛІТЕРАТУРНА РОЗМИНКА
1. Пригадайте відомі казки про тварин за ілюстраціями. 
2. Якими постають тварини в казках?
3.  Чим відрізняються казкові оповідки про тварин від творів, у яких викладено реальні

історії про мешканців тваринного світу?

Ілюстрація Шарлін 
Касдорф. 2014 р.

Ілюстрація Костя 
Лавра. 2005 р.

Ілюстрація В’ячеслава
Жигарєва. 2017 р.

Ілюстрація Віктора 
Дувідова. 1956 р.

НАШІ ОЧІКУВАННЯ
Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся:
чому Сетона-Томпсона називали Чорним Вовком;
як зображуються поведінка та звички звірів в оповіданні «Лобо – володар Курумпо»;
як людині правильно спілкуватися з тваринами;
чим відрізняється оповідач від автора.

1
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СТОРІНКА ЕРУДИТА
Перед читанням. Які здібності, захоплення і риси характеру митця вплинули на його 

літературну творчість?
ÇÀÕÈÑÍÈÊ ÏÐÈÐÎÄÈ

Ó 30-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîëіòòÿ íà ïîðîñëèõ ÿëіâöåì і 
ñîñíÿêîì ïàãîðáàõ, ïî ñóñіäñòâó ç іíäіàíñüêèìè õàòè-
íàìè, çíàìåíèòèé ëіòåðàòîð і íàóêîâåöü áóäóâàâ ñîáі 
äіì. Ñàì íàêðåñëèâ ïëàí ñïîðóäè, ñàì âèáèðàâ êîëîäè 
é êàìåíі, íàðіâíі ç òåñëÿìè íå âèïóñêàâ ç ðóê ñîêèðè. 
Äèêå, íåçàòèøíå ìіñöå âіí îáðàâ. Îáðàâ, ùîá çàëèøîê
äíіâ ïðîæèòè ñåðåä ïðèðîäè, ÿêîї ùå íå ñïëþíäðóâàëà 
ëþäèíà. Çàìіñòü ïіäïèñó ó ñâîїõ ëèñòàõ öåé ÷îëîâіê 
ìàëþâàâ ñëіä âîâêà. À äðóçі-іíäіàíöі äàëè éîìó іì’ÿ 
×îðíèé Âîâê. Õòî æ öåé äèâàê? Öå êàíàäñüêèé íàòó-
ðàëіñò, ìèòåöü òà ãðîìàäñüêèé äіÿ÷ Åðíåñò Ñåòîí-Òîìï-
ñîí (1860–1946).

«Òâàðèíè, ÿêèõ ÿ çíàâ» – òàê íàçèâàëàñÿ ïåðøà 
êíèæêà Ñåòîíà-Òîìïñîíà. Òåìі, çàçíà÷åíіé ó çàãîëîâêó 
öієї çáіðêè, ïèñüìåííèê áóâ âіääàíèé óïðîäîâæ óñüîãî
æèòòÿ і ñàìå їé çàâäÿ÷óє ñëàâîþ âçіðöåâîãî æèâîïèñöÿ 

ñâіòó ïðèðîäè. Çáіðêà îïîâіäàíü «Òâàðèíè, ÿêèõ ÿ çíàâ», çà ñëîâàìè àâòîðà, 
«çàïî÷àòêóâàëà íîâèé, ðåàëіñòè÷íèé íàïðÿì ó ëіòåðàòóðі ïðî òâàðèí». «Ó íіé 
óïåðøå, – çàçíà÷àâ ïèñüìåííèê, – ïðàâäèâî çìàëüîâàíî ïîâåäіíêó òâàðèí. Äî 
öüîãî ÷àñó áóëè âіäîìі ëèøå áàéêè, êàçêè ïðî òâàðèí òà îïîâіäàííÿ, äå òâàðèíè
ðîçìîâëÿþòü і ïîâîäÿòüñÿ, ÿê ëþäè, îäÿãíåíі â øêóðè çâіðіâ».

Åðíåñò Ñåòîí-Òîìïñîí (іì’ÿ çà íàðîäæåííÿ – Åðíåñò Åâàí Òîìïñîí) ç’ÿâèâñÿ 
íà ñâіò 14 ñåðïíÿ 1860 ð. â áðèòàíñüêîìó ïðèìîðñüêîìó ìіñòå÷êó Ñàóò-Øèëäñ. 
Íà öіé çåìëі çäàâíà æèëè éîãî ïðåäêè – âèõіäöі іç Øîòëàíäії, ÿêі âîëîäіëè 
êîðàáëÿìè. Äіäіâñüêèìè ñëіäàìè ïіøîâ і áàòüêî ïèñüìåííèêà. Íà çàðîáëåíі ìîð-
ñüêîþ òîðãіâëåþ ãðîøі âіí ïîáóäóâàâ äëÿ ñâîєї äðóæèíè é äåñÿòüîõ ñèíіâ ïðî-
ñòîðèé êàì’ÿíèé áóäèíîê.

Çðîñòàþ÷è â ìàëüîâíè÷іé ìіñöèíі, Åðíåñò ùèðî öіêàâèâñÿ æèòòÿì ïðèðîäè. 
Éîãî äèòèíñòâî áóëî áàãàòå íà ìàëåíüêі âіäêðèòòÿ і íåçàáóòíі âðàæåííÿ. Ãëèáîêî 

ð ð ù ð ð ð

çàïàëè â õëîï’ÿ÷ó äóøó é ñіìåéíі ëåãåíäè, ïî÷óòі âіä ìàòåðі.
Àëå êîëè õëîï÷èêîâі âèïîâíèëîñÿ øіñòü ðîêіâ, áàòüêîâі ñïðàâè ïіøëè øêå-

ðåáåðòü. Ó ïîøóêàõ êðàùîї äîëі ðîäèíà ïåðåáðàëàñÿ äî Êàíàäè é ïî÷àëà çàéìà-
òèñÿ ôåðìåðñòâîì. Âèñíàæëèâîї ôіçè÷íîї ðîáîòè âèñòà÷àëî íà âñіõ, òîæ ïåâíі 
îáîâ’ÿçêè áóëî ïîêëàäåíî é íà Åðíåñòà.

Áàòüêî íàìàãàâñÿ çàîùàäèòè êîæíó êîïіéêó, òîìó íà ðîçâàãè äëÿ ñèíіâ íå 
âèòðà÷àâñÿ. Іãðàøêè âîíè âèãîòîâëÿëè ñàìі, ó äîìàøíіé ìàéñòåðíі. Òàê ìàéáóò-
íіé ïèñüìåííèê íàâ÷èâñÿ âèðіçàòè ç äåðåâà ñâîїõ óëþáëåíöіâ – ïòàõіâ і çâіðіâ.

Òîãî æ ðîêó Åðíåñò ðîçïî÷àâ íàâ÷àííÿ. Äî øêîëè âіí äіñòàâàâñÿ ïіøêè, äî-
ëàþ÷è ïîíàä ïіâòîðà êіëîìåòðà. Ó ìîðîçè õëîï÷èêîâі âåëîñÿ îñîáëèâî âàæêî. 
À çèìè áóëè ñóâîðèìè é òðèâàëèìè. Îäíîãî ðàçó ìàëèé ëåäü íà çàìåðç äîðîãîþ. 
Âіä çàãèáåëі éîãî âðÿòóâàâ ñòàðøèé áðàò. Òàê, êðîê çà êðîêîì, Åðíåñò ó÷èâñÿ 
íå çäàâàòèñÿ і äîëàòè ñêðóòíі æèòòєâі îáñòàâèíè.

Ñåòîí-Òîìïñîí ðàíî ïî÷àâ âåñòè ùîäåííèê, ó ÿêîìó ðåòåëüíî çàïèñóâàâ ñïî-
ñòåðåæåííÿ çà ïðèðîäîþ. Äî êіíöÿ éîãî æèòòÿ çіáðàëîñÿ ï’ÿòäåñÿò ãðóáèõ òîìіâ 
òàêèõ íîòàòîê. ßêîñü Åðíåñò ïðî÷èòàâ ïîâіäîìëåííÿ ïðî âèõіä êíèæêè «Ïòàõè

2

Ернест 
Сетон-Томпсон
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Êàíàäè». Íå çâîëіêàþ÷è, ñõâèëüîâàíèé õëîïåöü êèíóâñÿ äî êíèãàðíі é îäðàçó
æ ïîìіòèâ âèäàííÿ ó âіòðèíі. Çà òîãî÷àñíèìè ìіðêàìè âîíî êîøòóâàëî äóæå 
äîðîãî – öіëèé äîëàð. Òàêèõ ãðîøåé Åðíåñò íå ìàâ, à äîïîìîãè âіä áàòüêà ãîäі
áóëî é ÷åêàòè. Àáè ñàìîñòіéíî çàðîáèòè ïîòðіáíó ñóìó, õëîïåöü ïðîäàâ ïàðó
êðîëіâ, äîïîìіã ïî ãîñïîäàðñòâó ñóñіäàì, íàëîâèâ êîìàõ äëÿ êîëåêöії îäíієї àí-
ãëіéêè, à ïîòіì óïðîäîâæ äâîõ ìіñÿöіâ çà ñïåöіàëüíó «ïðåìіþ» çìàãàâñÿ ç áðàòîì
ó ðóáàííі äðîâ. Íàðåøòі ãðîøі áóëî çіáðàíî. Ïðèäáàâøè êíèæêó, ÿêîþ òàê äîâãî 
ìàðèâ, þíàê ïî÷óâàâñÿ íàéùàñëèâіøîþ ëþäèíîþ ó ñâіòі.

Ïðàãíó÷è ðîçãàäàòè òàєìíèöі æèòòÿ ïòàõіâ і çâіðіâ, Åðíåñò ìðіÿâ ñòàòè â÷åíèì-
ïðèðîäîçíàâöåì, àáî, ÿê òîäі ãîâîðèëè, íàòóðàëіñòîì. Îäíàê áàòüêî ìàâ іíøі ïëàíè
íà ìàéáóòíє ñèíà. Ïîìіòèâøè çäіáíîñòі õëîïöÿ äî ìàëþâàííÿ, Òîìïñîí-ñòàðøèé 
âèðіøèâ, ùî ñàìå öèì і âàðòî çàðîáëÿòè íà æèòòÿ. Ñïåðå÷àòèñÿ ç áàòüêîì ó ðîäèíі
íå íàâàæóâàâñÿ íіõòî, òîæ þíàê âèðóøèâ âèâ÷àòè îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî.

Çàâäÿêè òàëàíòó é ñòàðàííîñòі Åðíåñò äîñÿã íåàáèÿêèõ óñïіõіâ. Ùîïðàâäà,
íàéêðàùå â ìîëîäîãî õóäîæíèêà âèõîäèëè òâàðèíè, ó çîáðàæåííі ÿêèõ âіí
âïðàâëÿâñÿ ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì.

Çäîáóâøè îñâіòó, à îòæå é ìîæëèâіñòü ñàìîñòіéíî âèðіøóâàòè âëàñíó äîëþ,
Åðíåñò óñå æ òàêè îáðàâ øëÿõ ó÷åíîãî-íàòóðàëіñòà. Âіí áàãàòî ìàíäðóâàâ, íå ðàç
éîìó äîâîäèëîñÿ çíàõîäèòè âèõіä çі ñêëàäíèõ ñèòóàöіé, äîëàòè íåáåçïåêè é óïåðòî
ïðÿìóâàòè äî ñâîєї ìåòè.

Çðåøòîþ Ñåòîí-Òîìïñîí ñòàâ çíàíèì íàóêîâöåì, àâòîðîì ґðóíòîâíèõ ïðàöü
іç çîîëîãії. Ó Êàíàäі âіí îòðèìàâ ïîñàäó äåðæàâíîãî íàòóðàëіñòà, à â ÑØÀ éîãî 
íàóêîâі äîñÿãíåííÿ âіäçíà÷åíî ïðåñòèæíîþ íàãîðîäîþ Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії
íàóê – ìåäàëëþ Äàíіåëÿ Æèðî Åëëіîòà.

Òà íå ìåíø çíà÷óùèì áóâ ïèñüìåííèöüêèé äîðîáîê Ñåòîíà-Òîìïñîíà. Âіí
íàïèñàâ äåñÿòêè ÷óäîâèõ õóäîæíіõ êíèæîê ïðî çâіðіâ і ïòàõіâ. Øèðîêі çíàííÿ 
ïðî äîâêіëëÿ, òîíêі ñïîñòåðåæåííÿ íàä ïñèõîëîãієþ òâàðèí, áàãàòèé îñîáèñòèé
äîñâіä æèòòÿ ñåðåä äèêîї ïðèðîäè – óñå öå âòіëèëîñÿ â ÿñêðàâèõ і ìіñòêèõ îïî-
âіäàííÿõ, ÿêі çàâîþâàëè ñåðöÿ ÷èòà÷іâ ç óñüîãî ñâіòó.

ПИШІМО
За матеріалами прочитаної статті відтворіть словесний портрет Чорного Вовка – 

письменника, художника, натураліста.

×îðíèé Âîâê

Письменник Художник Натураліст

ПИШІМО
3
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ДОВІДКА
Îïîâіäàííÿ – íåâåëèêèé çà îáñÿãîì ïðîçîâèé òâіð, ó ÿêîìó çàçâè÷àé îïèñàíî 

îäèí åïіçîä іç æèòòÿ ãåðîÿ.
Îïîâіäà÷ – îñîáà, âіä іìåíі ÿêîї ó òâîðі âåäåòüñÿ ðîçïîâіäü ïðî ïîäії, ãåðîїâ 

òîùî. Îïîâіäà÷à íå ñëіä ïëóòàòè ç àâòîðîì, îñêіëüêè àâòîð – òâîðåöü òåêñòó, à 
îïîâіäà÷ – âèãàäàíèé ïåðñîíàæ.

Àíіìàëѕñò (ëàò. animal – òâàðèíà) – õóäîæíèê àáî ïèñüìåííèê, ùî çîáðàæàє 
òâàðèí.

 Àíіìàëіñòè÷íà ëіòåðàòóðà – õóäîæíі òâîðè, ÿêі çîáðàæàþòü ñâіò òâàðèí.

ЧИТАЙМО
Перед читанням. Читаючи оповідання, подумайте, які широко відомі уявлення про вовків 

спростовувала поведінка Лобо та його зграї.

ËÎÁÎ – ÂÎËÎÄÀÐ ÊÓÐÓÌÏÎ

(Ñêîðî÷åíî)

І
Êóðóìïî – âåëèêà ñêîòàðñüêà îêðóãà íà ïіâíî÷і Íüþ-Ìåêñèêî. Öå êðàé ñî-

êîâèòèõ ïàñîâèù, äå âèãóëþþòü íåçëі÷åííі ñòàäà, êðàé âèñîêèõ ãіð, ãðіìêîòëè-
âèõ ïîòîêіâ, ùî âïàäàþòü ó ðі÷êó Êóðóìïî, âіä ÿêîї і ïîõîäèòü íàçâà ìіñöåâîñòі. 
Ìîãóòíіì âîëîäàðåì, ÷èÿ ñâàâіëüíà âëàäà ïðîñòÿãëàñÿ íà âåñü êðàé, áóâ òóò 
ñòàðèé ñіðèé âîâê.

Ñòàðèé Ëîáî, àáî Âîëîäàð Ëîáî, ÿê éîãî íàçèâàëè ìåêñèêàíöі, áóâ âàòàæêîì
çãðàї ñіðèõ âîâêіâ, ùî ñïóñòîøóâàëè äîëèíó Êóðóìïî âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîêіâ.
Óñі ìіñöåâі ñêîòàðі òà ïàñòóõè äîáðå çíàëè öüîãî õèæàêà. Êîæíі âіäâіäèíè Ëîáî
і éîãî âіðíîї çãðàї íàãàíÿëè ñìåðòåëüíèé æàõ íà òâàðèí і âèêëèêàëè íàïàä áåç-
ñèëîї ëþòі â їõíіõ ãîñïîäàðіâ. Ñòàðèé Ëîáî – ñïðàâæíіé âåëåòåíü – áóâ íàäçâè-
÷àéíî äóæèì і õèòðèì çâіðîì. Éîãî íі÷íå âèòòÿ âðàç ðîçïіçíàâàëè âñі òóòåøíі 

ð ð ð ó

ëþäè. Çâè÷àéíèé âîâê ãîäèíàìè âèâ îáі÷ ïàñòóøîãî òàáîðó, і íіõòî íà òå íå 
çâàæàâ, à êîëè ëóíà äîíîñèëà ç óùåëèíè ìîãóòíє âèòòÿ ñòàðîãî âàòàæêà, ïàñ-
òóõіâ îãîðòàâ íåñïîêіé: âîíè ãîòóâàëèñÿ äіçíàòèñÿ âðàíöі ïðî íîâі áåç÷èíñòâà 
ñіðîї âàòàãè.

Çãðàÿ Ëîáî áóëà íåâåëèêîþ. ß íå ìіã çðîçóìіòè ÷îìó. Çâè÷àєì íàâêîëî òàêîãî 
âèíÿòêîâîãî â óñüîìó çâіðà çàâæäè çáèðàєòüñÿ ÷èìàëèé ãóðò. Ìîæå, âіí ñàì íå 
õîòіâ çáіëüøóâàòè âàòàãè, à ìîæå, óñіõ âіäëÿêóâàëà éîãî àæ íàäòî ëèõà âäà÷à. 
Áåç ñóìíіâó îäíå: ïðîòÿãîì îñòàííіõ ðîêіâ éîãî ïàíóâàííÿ â íüîãî áóëî ëèøå 
ï’ÿòåðî ïіäëåãëèõ, êîæåí ç ÿêèõ çàæèâ ñëàâè ñâîїìè âåëè÷åçíèìè ðîçìіðàìè.

Îñîáëèâî âèäіëÿâñÿ ïîìі÷íèê Ëîáî, ñïðàâæíіé ãіãàíò, àëå é âіí ïîñòóïàâñÿ 
ïåðåä âàòàæêîì ñèëîþ і çàâçÿòòÿì.

Êîæåí ÷ëåí âàòàãè ìàâ ñâîþ õàðàêòåðíó ðèñó. Îäíîãî êðàñèâîãî áіëîãî âîâêà 
ìåêñèêàíöі çâàëè Áëàíêîþ. Ãàäàëè, Áëàíêà – ñàìèöÿ, ïîäðóãà Ëîáî. Іíøèé 
âîâê, ðóäîї ìàñòі, âіäçíà÷àâñÿ íå÷óâàíîþ ñïðèòíіñòþ. Õîäèëè ÷óòêè, áóöіì âіí 
ëåãêî íàçäîãàíÿâ ïðóäêîíîãó àíòèëîïó.

Æèòòÿ âîâêіâ òіñíî ïåðåïëіòàëîñÿ іç æèòòÿì ñêîòàðіâ, òèì-òî íå äèâíî, ùî 
âîíè ïðàãíóëè áóäü-ùî і ÿêíàéøâèäøå ñïåêàòèñÿ çãðàї. Êîæåí ñêîòàð ëàäåí áóâ 
âіääàòè ÷èìàëî ìîëîäèõ áè÷êіâ çà ñêàëüï áîäàé îäíîãî âîâêà ç âàòàãè Ëîáî.

Òèì ÷àñîì ñіðîìàíöі íàñîëîäæóâàëèñÿ ïîëþâàííÿì, çíåâàæàþ÷è âñі âèâåðòè 
ìèñëèâöіâ.

ЧИТАЙМО
4
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Âîíè íіáè ãëóçóâàëè ç íèõ, íåõòóþ÷è îòðóєíîþ ïðèìàíêîþ, і çáèðàëè é äàëі, 
ïðèíàéìíі îñòàííі ï’ÿòü ðîêіâ, äàíèíó çі ñêîòàðіâ Êóðóìïî â ðîçìіðі îäíієї êî-
ðîâè ùîäíÿ. Îòæå, çäîáè÷ çãðàї ñòàíîâèëà, çà ãðóáèìè ïіäðàõóíêàìè, ùîíàé-
ìåíøå äâі òèñÿ÷і äîáіðíèõ ãîëіâ.

Çàñòàðіëå ïîíÿòòÿ, ùî âîâê çàâæäè ãîëîäíèé і ïîæèðàє âñå ïîñïіëü, ó öüîìó 
ðàçі íàñïðàâäі íå áóëî òàê, áî öі ñâàâіëüíèêè áóëè äîðіäíі, óãîäîâàíі, ñèòі òà
ùå é âåðåäëèâі äî õàð÷ó. Âîíè íіêîëè íå òîðêàëèñÿ òâàðèíè, ùî çäîõëà ñàìà
àáî ñêîíàëà â ïîøåñòü, ãðåáóþ÷è íàâіòü òієþ, ùî її çàáèâ ñêîòàð. Ñâіé âèáіð 
çóïèíÿëè íà ãëàäêіé òåëèöі, ÿêó ùîéíî ñàìі çàðіçàëè, ëàñóâàëè ëèøå íàéíіæ-
íіøîþ ÷àñòèíîþ. Ñòàðîþ êîðîâîþ ÷è áóãàєì ïðîñòî ãèäóâàëè. Âіäîìî òàêîæ, ùî
âîíè íå ëþáèëè áàðàíèíè, îäíàê ÷àñòî, ðîçâàæàþ÷èñü, çàãðèçàëè îâåöü. ßêîñü
óíî÷і, ó ëèñòîïàäі 1893 ðîêó, Áëàíêà é ðóäèé âîâê, îõî÷і äî òàêèõ çàáàâ, âè-
ãóáèëè äâіñòі ï’ÿòäåñÿò îâåöü, íàâіòü íå ñêóøòóâàâøè їõíüîãî ì’ÿñà.

Çà ãîëîâó Ëîáî áóëî ïðèçíà÷åíî âåëèêó íàãîðîäó. Íàâìèñíî äëÿ íüîãî ðîçêè-
äàëè êðóãîì îòðóєíå ì’ÿñî, àëå âіí íіêîëè íå ñõèáèâ: çàâæäè íåïîìèëüíî ðîçïіç-
íàâàâ ïðèìàíêó.

Ëîáî áîÿâñÿ ëèøå âîãíåïàëüíîї çáðîї. Âіí çíàâ, ùî âñі òóòåøíі ÷îëîâіêè íî-
ñÿòü іç ñîáîþ ðóøíèöі, òèì-òî íіêîëè íå íàïàäàâ íà ëþäèíó é óñіëÿêî óíèêàâ
çóñòðі÷і ç íåþ. Íåïîðóøíèì çàêîíîì äëÿ çãðàї áóâ ïîðÿòóíîê âòå÷åþ, õî÷ áè íà
ÿêіé âіäñòàíі ìàéíóëà ëþäñüêà ïîñòàòü. Çâè÷êà Ëîáî äîçâîëÿòè âîâêàì æåðòè
ëèøå çäîáè÷, ÿêó ñàìі âïîëþâàëè, íå ðàç ñòàâàëà їì ó âåëèêіé ïðèãîäі, à ãîñòðèé
íþõ âàòàæêà çàâæäè âèçíà÷àâ ëþäñüêèé çàïàõ і äàâàâ їì ìîæëèâіñòü óíèêíóòè
íåìèíó÷îї çàãèáåëі.

Ілюстрації Вадима Горбатова. 2010 р.

ßêîñü îäèí êîâáîé ïî÷óâ ìîãóòíіé êëè÷ ñòàðîãî Ëîáî. Ïîêðàäüêè âіí íàáëè-
çèâñÿ äî óëîãîâèíè é ïîáà÷èâ, ùî çãðàÿ îòî÷èëà íåâåëèêó ÷åðåäó êîðіâ.

Ëîáî ñèäіâ íà ïàãîðáі, à Áëàíêà é ðåøòà âîâêіâ íàìàãàëèñÿ âіäáèòè âіä ñòàäà 
òåëèöþ, âèáðàíó íà îáіä. Àëå õóäîáà çãóðòóâàëàñÿ â êîëî é âèñòàâèëà äî âîðîãà 
ñóöіëüíèé ëіñ ðîãіâ. Îäíàê îáîðîíà íå áóëà ùіëüíîþ: êіëüêà ïåðåäíіõ êîðіâ, íà-
ñòðàõàíі íàñêîêàìè ãðіçíîãî ñóïåðíèêà, ðâàëèñÿ âñåðåäèíó. Ñàìå ÷åðåç öåé çëàì
â îáîðîíі âîâêàì óäàëîñÿ ïîðàíèòè îáëþáîâàíó òåëèöþ.

Òåðïåöü Ëîáî óðâàâñÿ, ç ãîðëà âèõîïèëîñÿ ãëóõå âèòòÿ, âіí ñòðіìãîëîâ ïîì÷àâ
íà ÷åðåäó. Î÷ìàíіëà âіä ïåðåëÿêó ÷åðåäà ñàõíóëàñÿ і ðîçïàëàñÿ íàâïіë. Ëîáî ç ðîç-
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ãîíó óâіðâàâñÿ â ðîçêîëèíó. Êîðîâè êèíóëèñÿ âðîçòі÷, íà÷å âіäëàìêè ðîçіðâàíîї 
âèáóõîì áîìáè. Îáðàíà æåðòâà é ñîáі ðâîíóëà áіãòè, àëå êіëüêîìà ñòðèáêàìè Ëîáî 
íàçäîãíàâ її, ëþòî âï’ÿâñÿ â ãîðëî і, óãðóçàþ÷è â çåìëþ ëàïàìè, ðіçêî ñïèíèâñÿ. 
Âіä ìîãóòíüîãî ðèâêà òåëèöÿ ïîâàëèëàñÿ, çàäåðøè ðàòèöі äîãîðè. Ëîáî òåæ ïåðå-
êèíóâñÿ íà ñïèíó, àëå ìèòòþ ñêî÷èâ íà íîãè. Çãðàÿ â ëі÷åíі õâèëèíè ïðèêіí÷èëà 
íåùàñíó òåëèöþ.

Ñòàðèé âàòàæîê íå áðàâ ó÷àñòі â ðîçïðàâі. Âіí ïîâàëèâ æåðòâó é óñіì ñâîїì âèãëÿ-
äîì, çäàâàëîñÿ, ãîâîðèâ: «×îìó íіõòî ç âàñ íå çðîáèâ òàê ñàìî, à ëèøå ìàðíî ãàÿâ ÷àñ?»

Êîâáîé ç ãîëîñíèì ãèêàííÿì ïîì÷àâ íà âîâêіâ, і òі êèíóëèñÿ íàâòüîêè. Êîâáîé 
òóò-òàêè ïîñèïàâ çàðіçàíó òóøó ñòðèõíіíîì ó òðüîõ ìіñöÿõ і ïîäàâñÿ ãåòü, óïåâíå-
íèé, ùî çãðàÿ ïîâåðíåòüñÿ çà çäîáè÷÷þ.

Íàñòóïíîãî ðàíêó, êîëè âіí ïðèéøîâ ïîãëÿíóòè íà ñïîäіâàíі òðóïè, ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî âîâêè é ñïðàâäі ëàñóâàëè òåëèöåþ, àëå ïåðåä òèì ñòàðàííî âіäîêðåìèëè é âè-
êèíóëè ãåòü óñі îòðóєíі ÷àñòèíè.

Ñòðàõ ïåðåä âàòàãîþ Ëîáî äåäàëі çðîñòàâ. Ùîðîêó âèíàãîðîäà çà éîãî ãîëîâó
ïіäâèùóâàëàñÿ, àæ ïîêè ñÿãíóëà íå÷óâàíîї ñóìè – òèñÿ÷і äîëàðіâ. Çà ëþäñüêó 
ãîëîâó, ãîëîâó íåáåçïå÷íîãî çëî÷èíöÿ, ïðèçíà÷àëàñÿ íàáàãàòî ìåíøà öіíà. (...)

Íàéêðàùі ìèñëèâöі íàìàãàëèñÿ âïіéìàòè Ëîáî. Âîíè âäàâàëèñÿ äî âñіëÿêèõ õèò-
ðîùіâ, àëå âîâê ùîðàçó âèÿâëÿâñÿ ðîçóìíіøèì é îìèíàâ їõíі çàñіäêè.

II

ß íå íàäòî éíÿâ âіðè ðîçïîâіäÿì êîâáîїâ, àæ ïîêè âîñåíè 1893 ðîêó âèïàëà 
íàãîäà ñòðіòèñÿ іç ñіðèì ïðîíîçîþ і âèâ÷èòè éîãî êðàùå, íіæ іíøі.

Çà êіëüêà ðîêіâ äî öèõ ïîäіé (…) ÿ ÷àñòåíüêî ïîëþâàâ íà âîâêіâ. Âіäòîäі çìіíèâ 
çàíÿòòÿ íà іíøå, ùî ïðèêóâàëî ìåíå äî ïèñüìîâîãî ñòîëó é ñòіëüöÿ. Ìåíі äîêîí÷å 
ïîòðіáåí áóâ ðóõëèâèé ñïîñіá æèòòÿ, òèì-òî, êîëè ìіé äàâíіé äðóã – ôåðìåð ç Êó-
ðóìïî – çàïðîñèâ ïðèїõàòè äî íüîãî é ñïðîáóâàòè ïîêëàñòè êðàé ðîçáіéíèöüêèì 
íàïàäàì ñіðîї çãðàї, ÿ ïîãîäèâñÿ áåç âàãàíü, ðàäіþ÷è ìîæëèâîñòі ïîçíàéîìèòèñÿ ç 
її âàòàæêîì.

Àáè ëіïøå âèâ÷èòè ìіñöåâіñòü, ÿ áàãàòî їçäèâ âåðõè. ×àñîì ìіé ïðîâîäèð ïî-
êàçóâàâ íà êіñòÿê òієї ÷è òієї òâàðèíè, ùî íà íіì ïîïðèñèõàëî ñóõå øêóðàòòÿ, і 
ãîâîðèâ: «Öå éîãî ðîáîòà».

ß çðîçóìіâ: øêîäà é äóìêè âïîëþâàòè Ëîáî â ãîðàõ âåðõè íà êîíі. Ëèøàëîñÿ 
єäèíå – êàïêàíè é îòðóòà. Òà íàì áðàêóâàëî äîñòàòíüîї êіëüêîñòі êàïêàíіâ, òèì-òî 
ÿ âäàâñÿ äî îòðóòè.

Íå îïèñóâàòèìó ç óñіìà ïîäðîáèöÿìè 
äåñÿòêè õèòðîìóäðîùіâ, íà ÿêі ÿ ïóñêàâ-
ñÿ, ùîá îáâåñòè «âîâêà-ïåðåâåðòíÿ». Ãîäі
áóëî çíàéòè òàêó ñóìіø ñòðèõíіíó,
ìèø’ÿêó, ñèíèëüíîї êèñëîòè, ÿêîї á ÿ íå 
âèïðîáóâàâ ÿê îòðóòó äëÿ Ëîáî. Ãîäі áóëî 
çíàéòè òàêèé ñîðò ì’ÿñà, ÿêîãî á íå ïіä-
êèíóâ öüîìó ëèõîäіþ äëÿ ïðèìàíêè. Ìè-
íàëè äíі, à ìîї çóñèëëÿ іøëè íàíіâåöü. 
Ñòàðèé ïðîéäèñâіò áóâ õèòðіøèé. (...)

Íàðåøòі ïðèáóëè äîâãîæäàíі êàïêà-
íè. ß òà ùå äâîє ìèñëèâöіâ òèæäåíü, íå 
øêîäóþ÷è ñèë, ïîðàëèñÿ ç íèìè, àáè їõ 
ïîñòàâèòè. Ðîáèëè âñå, ùî, íà íàø ïî-
ãëÿä, ìîãëî ñïðèÿòè óñïіõîâі.Ілюстрація Вадима Горбатова. 2010 р.



15

Íàñòóïíîãî äíÿ, êîëè ÿ ïîїõàâ îãëÿíóòè êàïêàíè, òóò-òàêè íàòðàïèâ íà ñëіäè
Ëîáî, ùî â’þíèëèñÿ âіä îäíîãî ïðèñòðîþ äî іíøîãî. Ñëіäè ðîçïîâіëè іñòîðіþ éîãî
íі÷íèõ ïîõîäåíüîê.

Âіí øàñòàâ ó òåìðÿâі é, õî÷ êàïêàíè áóëè ðåòåëüíî çàìàñêîâàíі, âіäðàçó âè-
êðèâ ïåðøèé ç íèõ. Ëîáî íàêàçàâ çãðàї çóïèíèòèñÿ, à ñàì çàõîäèâñÿ ðîçãðіáàòè 
çåìëþ íàâêîëî, äîêè ðîçêîïàâ і êàïêàí, і ëàíöþã, і êîëîäó. Ëîáî ïåðåáіãàâ âіä
êàïêàíà äî êàïêàíà і ç êîæíèì ðîáèâ òå ñàìå. Íåâäîâçі ÿ ïîìіòèâ: ñòàðèé ïðîíîçà
ñïèíÿâñÿ і çáî÷óâàâ ùîðàçó, ïîìі÷àþ÷è íà äîðîçі ÿêèéñü ïіäîçðіëèé ïðåäìåò.

Òîäі â ìåíå âèçðіâ íîâèé ïëàí. ß ðîçñòàâèâ êàïêàíè ó ôîðìі ëіòåðè «Í». Çà-
ìàñêóâàâ їõ óçäîâæ îáîõ áîêіâ ñòåæêè, à îäèí ïîñòàâèâ, ìîâ ïîïåðå÷êó äëÿ ëіòå-
ðè, ïîñåðåäèíі. Ñïëèâàëè äíі. ß âèçíàâ, ùî âêîòðå ìåíå ñïіòêàëà íåâäà÷à.

Ëîáî âіëüíî áіã ñòåæêîþ і âæå áóâ ìіæ äâîìà ïàðàëåëüíèìè ðÿäàìè êàïêàíіâ,
ÿê çàââàæèâ «ïîïåðå÷êó». Ñòàðèé ïðîéäà çóïèíèâñÿ ñàìå â÷àñíî.

ßê âіí çäîãàäàâñÿ – íå çíàþ. Ïåâíî, ÿêèéñü äîáðèé çâіðèíèé ÿíãîë ëіòàâ íàä
íèì é îõîðîíÿâ âіä íåáåçïåêè, ùî ÷èãàëà íà íüîãî. Ëîáî íå çáî÷èâ íі íà äþéì 
óëіâî ÷è âïðàâî, îáåðåæíî, ïîâіëüíî ïîçàäêóâàâ, ñòàâëÿ÷è êîæíó ëàïó ó ñâіé ïî-
ïåðåäíіé ñëіä, äîêè îïèíèâñÿ â áåçïå÷íîìó ìіñöі. Ïåðåãîäîì îáіéøîâ êàïêàíè ç 
іíøîãî áîêó é çàäíіìè íîãàìè çàõîäèâñÿ çàãðіáàòè çåìëþ, òàê ùî êàìіíÿ÷÷ÿ і 
ãðóäêè ëåòіëè íàâêðóã, àæ ïîêè ìåõàíі÷íі ïðóæèíè ñïðàöþâàëè é çàêëàöíóëèñÿ.

Òî÷íіñіíüêî òàê ñàìî âіí ðîáèâ і â іíøèõ âèïàäêàõ. Ïîïðè âñі ìîї õèòðîìóäðі
âèâåðòè Ëîáî íі ðàçó íå ñõèáèâ, íåóõèëüíî îáìèíàâ íåáåçïåêó, ðîçâ’ÿçóþ÷è âñі 
ìîї ãîëîâîëîìêè, і äîñі ÷èíèâ áè âіí ñâîї ñïóñòîøëèâі íàáіãè, ÿêáè ãëèáîêà ïðè-
õèëüíіñòü äî ïîäðóãè íå çàíàïàñòèëà éîãî, ïîïîâíèâøè іìåíåì ñіðîìàíöÿ äîâãèé
ñïèñîê ãåðîїâ, ùî áóëè íåçäîëàííі íàîäèíöі é çàãèíóëè ÷åðåç íåîáåðåæíіñòü äðó-
ãà, ÿêîìó ñëіïî äîâіðÿëè.

ІІІ

ß íå ðàç ïîìі÷àâ, ùî â çãðàї Ëîáî íå âñå ãàðàçä. Ñêàæіìî, ÷îìó ïîïåðåäó ñëіäіâ
âàòàæêà âèäíî âіäáèòêè ìåíøîãî âîâêà? ß íå ìіã çáàãíóòè ïðè÷èíè, òà îñü îäèí
êîâáîé ìåíі ñêàçàâ:

– Áà÷èâ їõ ñüîãîäíі. Ñòðіé ïîðóøóє і âіäðèâà-
єòüñÿ âіä çãðàї Áëàíêà.

Îòæå, Áëàíêà – ñïðàâäі ñàìèöÿ. Æîäåí âîâê-
ñàìåöü íå äîçâîëèòü ñîáі éòè ïîïåðåäó âàòàæêà,
іíàêøå íàêëàäå æèòòÿì.

Öå íàøòîâõíóëî ìåíå íà íîâèé ïëàí.
Âîâêè ìàëè çà çâè÷êó ïіäõîäèòè äî êîæíîї

òóøі, ùî òðàïëÿëàñÿ їì íà øëÿõó, íàâіòü íå ìàþ÷è 
íàìіðó їñòè. ß ñïîäіâàâñÿ, ùî öÿ їõíÿ çâè÷êà ñòàíå
ìåíі â ïðèãîäі, õî÷à çäîãàäóâàâñÿ, ùî Ëîáî ðîçêó-
ñèòü ìîþ õèòðіñòü ç ì’ÿñîì і çàáîðîíèòü çãðàї íà-
áëèçèòèñÿ äî íüîãî, àëå ÿ ïîêëàäàâ âåëèêі íàäії íà
ãîëîâó, ÿêà ìàëà öіëêîì áåçíåâèííèé âèãëÿä.

Íàñòóïíîãî ðàíêó ÿ âèðóøèâ îáñòåæèòè êàïêà-
íè. ßêà ðàäіñòü! Çåìëÿ íàâêîëî íèõ áóëà ãóñòî ïî-
öÿòêîâàíà ñâіæèìè âîâ÷èìè ñëіäàìè, à ìіñöå, äå 
ëåæàëà ãîëîâà ç êàïêàíîì, áóëî ïîðîæíє.

Ïîáіæíèé îãëÿä ñëіäіâ ïåðåêîíàâ, ùî Ëîáî ñïðàâ-
äі íå äîçâîëèâ çãðàї íàáëèçèòèñÿ äî ì’ÿñà, àëå îäèí, 
ìåíøèé âîâê, ëåãêîâàæíî ïіäіéøîâ ïîíþõàòè ãîëî-
âó, ùî ëåæàëà îñòîðîíü, і ïîòðàïèâ ó ñòàëåâі ëàáåòè.

Ілюстрація Вадима Горбатова.
2010 р.
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Ìè ïîäàëèñÿ ñëіäàìè é çà ìèëþ ïîáà÷èëè öüîãî ãîðîïàøíîãî âîâêà – Áëàíêó. 
Çàóâàæèâøè ëþäåé, âîâ÷èöÿ íàääàëà áіãó, àëå ãîëîâà òåëèöі, ùî âàæèëà ïîíàä 
ï’ÿòäåñÿò ôóíòіâ, äîáðÿ÷å їé çàâàæàëà. Îäíàê Áëàíêà ñèëüíî âèïåðåäèëà ìîãî ïî-
ìі÷íèêà, ÿêèé іøîâ ïіøêè. Ìè ïåðåõîïèëè її ïîáëèçó ñêåëÿñòîãî óçãіð’ÿ: ãîëîâà
òåëèöі ìіöíî çàñòðÿãëà ðîãàìè ìіæ êàìіííÿì.

Íіêîëè ðàíіøå íå äîâîäèëîñÿ ìåíі áà÷èòè òàêîї êðàñèâîї âîâ÷èöі. Ì’ÿêà ãóñòà 
øåðñòü Áëàíêè áóëà ñðіáíî-ñіðîãî âіäòіíêó.

Âîíà îáåðíóëàñÿ, ãîòóþ÷èñü ñòàòè äî áîþ, і çàâèëà. Її ãîëîñ áóâ ñïîâíåíèé ðîç-
ð ó ð ð ó

ïà÷ó. Ëóíà âіäêîòèëà éîãî äàëåêî â ãîðè. Íåïîäàëіê ç óùåëèíè áàñîâèòèì âèòòÿì 
îçâàâñÿ âіðíèé Ëîáî. Òî áóâ îñòàííіé ïîêëèê Áëàíêè: ìè ïіäñòóïàëè áëèæ÷å, áіëà 
âîâ÷èöÿ ìàëà áåðåãòè ñèëè, ùîá áîðîíèòèñÿ.

Íåâäîâçі ñòàëàñÿ íåìèíó÷à òðàãåäіÿ, âіä çãàäêè ïðî ÿêó ìåíі ñòàє ìîòîðîøíî.
Êîæåí ç íàñ íàêèíóâ íà øèþ ïðèðå÷åíіé òâàðèíі ëàñî é ïîãíàâ êîíÿ â ïðîòèëåæ-
íèé áіê. Ìîòóçêè çàøìîðãíóëèñÿ, êðîâ õëþïíóëà ç ãîðëà Áëàíêè, î÷і îñêëÿíіëè, 
êіíöіâêè âèòÿãíóëèñÿ і çíåðóõîìіëè. Ìè ïîñêàêàëè äîäîìó, âîëî÷à÷è ìåðòâó âîâ-
÷èöþ, і ðàäіëè, ùî çàâäàëè çãðàї Ëîáî ïåðøîãî ñìåðòåëüíîãî óäàðó.

Äîðîãîþ ìè ÷óëè òóæëèâå çàâèâàííÿ. Ñòàðèé âàòàæîê áëóêàâ ìîâ íåïðèêàÿ-
íèé, ñïîäіâàþ÷èñü çíàéòè Áëàíêó. Âіí-áî íå õîòіâ її êèäàòè, àëå íі÷èì íå ìіã çà-
ðàäèòè áіäі, ïîðÿòóâàòè; ñòðàõ ïåðåä âîãíåïàëüíîþ çáðîєþ ãëèáîêî ñèäіâ ó íüîìó.

Öіëèé äåíü ìè ÷óëè âèòòÿ: ó áåçíàäіéíèõ ïîøóêàõ âîâ÷èöі ìèíàâ ÷àñ. ß ñêà-
çàâ îäíîìó ç êîâáîїâ:

– Òåïåð ÿ ïåâåí, ùî Áëàíêà áóëà éîãî ïîäðóãîþ.
Íàäâå÷іð Ëîáî ñòàâ íіáè íàáëèæàòèñÿ äî íàøîї óùåëèíè: éîãî âèòòÿ ÷èìðàç

áëèæ÷àëî. ßê ðàçþ÷å âîíî çìіíèëîñÿ. Âîéîâíè÷èé êëè÷ âîїíà-çâèòÿæöÿ, õèæó 
ëþòü і íåñêîðåíіñòü çàñòóïèëè âіä÷àé, ãîðå é ãëèáîêèé ñóì.

Ëèøå ïðîòè íî÷і âіí, ïåâíî, çíàéøîâ ìіñöå, äå ñêîíàëà Áëàíêà: ïðîòÿæëèâèé 
ñòîãіí âèõîïèâñÿ ç ãðóäåé Ëîáî. Âіä éîãî ñêîðáîòè õîëîëî â ñåðöі. ß íіêîëè á íå 
ïîâіðèâ, ùî âіä÷óâàòèìó òàêå ãîñòðå ïî÷óòòÿ æàëþ äî íüîãî. Ñóâîðі, ñòðèìàíі
êîâáîї íå óÿâëÿëè, ùîá âîâê òàê ãіðêî ïîáèâàâñÿ. Ëîáî çðîçóìіâ, ùî ñòàëîñÿ: çåì-
ëÿ íà òîìó ìіñöі áóëà ñêðèâàâëåíà.

Âіí ïîáіã ñëіäàìè íàøèõ êîíåé àæ äî ðàí÷î ìîãî äðóãà. Ùî ãíàëî éîãî – æà-
äîáà ïîìñòè ÷è ñïîäіâàííÿ çíàéòè òàì Áëàíêó, – íå çíàþ. Ïðèíàéìíі ÷àñòêîâî 
âіäïëàòèòè çà êðèâäó éîìó âäàëîñÿ. Çà ï’ÿòäåñÿò ÿðäіâ âіä âîðіò ðàí÷î âіí íàïàâ
íà íàøîãî ñòîðîæîâîãî ñîáàêó é ðîçäåð ñåðäåãó íà øìàòêè. Î÷åâèäíî, Ëîáî ïðè-
õîäèâ ñàì, íà ðàíîê ÿ íå ïîìіòèâ áіëüøå íі÷èїõ ñëіäіâ. Âіí çíàâіñíіëî ãàñàâ íà-
âêîëî ðàí÷î, óòðàòèâøè ñòðàõ. ß ÷åêàâ íà öå é ïîíàñòàâëÿâ ïî âñüîìó ïàñîâèñüêó 
áàãàòî íîâèõ êàïêàíіâ. Ïåðåãîäîì ïåðåêîíàâñÿ, ùî âіí òàêè ïîïàâñÿ â îäèí, àëå 
çàâäÿêè ñâîїé ìîãóòíіé ñèëі âèðâàâñÿ çі ñòàëåâèõ ëåùàò.

ß áóâ ïåðåêîíàíèé, ùî Ëîáî ãàíÿòèìå äîâêіë, äîêè âіäøóêàє òðóï Áëàíêè, 
òîæ óñі çóñèëëÿ ñïðÿìóâàâ íà òå, ùîá ïîêіí÷èòè ç íèì, ïåðø íіæ âіí óãàìóєòüñÿ 
і íàçàâæäè ïîêèíå ìіñöå. ß çðîçóìіâ, ùî ïðèïóñòèâñÿ âåëèêîї ïîìèëêè, êîëè 
âáèâ áіëó âîâ÷èöþ і íå ñêîðèñòàâñÿ íåþ ÿê æèâîþ ïðèìàíêîþ, òîäі á ìåíі âäàëîñÿ 
çàñêî÷èòè Ëîáî òієї-òàêè íî÷і.

ß çіáðàâ óñі êàïêàíè – ñòî òðèäöÿòü ìіöíèõ ñòàëåâèõ âîâ÷èõ ïàñòîê – і ïîñòà-
âèâ їõ ïî ÷îòèðè âçäîâæ óñіõ ñòåæîê, ÿêі âåëè â óùåëèíó. Êîæåí êàïêàí îêðåìî
êðіïèâñÿ äî êîëîäè, à êîæíà êîëîäà é ñîáі îêðåìî ïðèêèäàëàñÿ çåìëåþ. Ìàñêóþ÷è
їõ, ÿ ðåòåëüíî çíіìàâ äåðåí, êëàâ éîãî íà ïîëîòíî, ùîá, çàêіí÷èâøè ðîáîòó, çíîâó 
ïîêëàñòè íà ìіñöå, àáè ñòàðèé âîâê íå ïîìіòèâ áîäàé íàéìåíøîãî ñëіäó ëþäèíè.

Êîëè êàïêàíè áóëè íàäіéíî ñõîâàíі, ÿ ïðîòÿã ìіæ íèìè òðóï áіäîëàøíîї Áëàí-
êè. Ïîòіì âіäòÿâ âîâ÷èöі îäíó ëàïó é íàñëіäèâ íåþ íàä êîæíèì êàïêàíîì. ß âäà-
âàâñÿ äî âñіëÿêèõ õèòðîùіâ і âæèâàâ óñіõ ïåðåñòîðîã, àáè çàáåçïå÷èòè óñïіõ.
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Ïіçíî ââå÷åðі ÿ ïîâåðíóâñÿ äîäîìó. Óíî÷і ìåíі ÷óâñÿ ãîëîñ Ëîáî, àëå ÿ íå áóâ òîãî
ïåâåí. Íàçàâòðà çãóñëі âå÷іðíі ñóòіíêè íå äàëè ìåíі îá’їõàòè âñієї ïіâíі÷íîї ÷àñòèíè
óùåëèíè é äîâіäàòèñÿ ùîñü ïðî ñòàðîãî âàòàæêà. Çà âå÷åðåþ îäèí ç êîâáîїâ ñêàçàâ:

– Óðàíöі õóäîáà â ïіâíі÷íіé óùåëèíі ÷îãîñü ñòðàøåííî ðåâëà. Ìîæå, ó êàïêàí
óïіéìàëàñÿ ÿêàñü çâіðèíà?

Ëèøå ïîïîëóäíі íàñòóïíîãî äíÿ ìåíі ïîùàñòèëî äіñòàòèñÿ äî âêàçàíîãî ìіñöÿ.
Ùå çäàëåêó ÿ ïîáà÷èâ âåëèêó ñіðó òіíü, ÿêà, ùîéíî ÿ ç’ÿâèâñÿ, ïіäâåëàñÿ іç çåìëі, 
ìàðíî íàìàãàþ÷èñü ìåòíóòèñÿ êóäèñü óáіê. Ïåðåäі ìíîþ âèðіñ ñàì Ëîáî, ìîãóòíіé
âîëîäàð Êóðóìïî, ìіöíî ñòèñíóòèé ñòàëåâèìè ëåùàòàìè.

Áåçòàëàííèé ãåðîé! Âіí íі íà ìèòü íå ïðèïèíÿâ ïîøóêіâ ñâîєї ïîäðóãè, íàòðà-
ïèâ íà її ñëіä, ñëіïî, íå ðîçäóìóþ÷è, êèíóâñÿ âïåðåä і ïîòðàïèâ ó ïàñòêó.

×îòèðè êàïêàíè íàìåðòâî ñòèñíóëè ó ñâîїõ ñòàëåâèõ îáіéìàõ ÷îòèðè ëàïè çâіðà,
à ãóñòà ìåðåæà ñëіäіâ íà çåìëі ñâіä÷èëà ïðî òå, ùî õóäîáà çáèðàëàñÿ íàâêîëî ïåðå-
ìîæåíîãî êðèâäíèêà, ùîá ïîãëóçóâàòè ç íüîãî, àëå áëèçüêî ïіäіéòè íå íàâàæóâàëàñÿ.

Äâà äíі é äâі íî÷і ïðîëåæàâ âіí ïðèêóòèé і ãåòü çíåñèëèâñÿ. Òà êîëè ÿ ïіäі-
éøîâ äî íüîãî ìàéæå âïðèòóë, çâіð ïіäâіâñÿ, øåðñòü íà íüîìó íàїæèëàñÿ. Âîñòàí-
íє ÿ ïî÷óâ éîãî ìîãóòíіé, îãëóøëèâèé ãîëîñ. Âіí çàâèâ, ñêëèêàþ÷è ñâîїõ ïіääàí-
öіâ. Àëå íіõòî íå îçâàâñÿ, íå ïðèáіã íà ïîìі÷. І òîäі âіí çіáðàâ îñòàííі ñèëè é 
êèíóâñÿ íà ìåíå. Ìàðíî. Êîæåí êàïêàí âàæèâ ùîíàéìåíøå òðèñòà ôóíòіâ. Ëîáî
áóâ áåçñèëèé ïðîòè íèõ.

Âіí ñêðåãîòàâ ìîãóòíіìè іêëàìè, êóñàþ÷è íåíàâèñíі ëàíöþãè, à êîëè ÿ ñïðî-
áóâàâ òîðêíóòèñÿ äî íüîãî ðóøíèöåþ, ñõîïèâ її çóáàìè é çàëèøèâ íà íіé ãëèáîêі
ïðèì’ÿòèíè. Î÷і çâіðà ïîòåìíіëè âіä ëþòі é íåíàâèñòі, ùåëåïè ãðіçíî êëàöàëè, 
àëå ìåíå é êîíÿ, ùî òðåìòіâ âіä ñòðàõó, ãîäі áóëî äіñòàòè. Ëîáî ñèëüíî âèñíàæèâ-
ñÿ âіä ãîëîäó é óòðàòè êðîâі é íåâäîâçі çíåñèëåíî âïàâ íà çåìëþ.

Ùîñü ñõîæå íà æàëіñòü âîðóõíóëîñÿ â ìåíå â ãðóäÿõ, êîëè ÿ çáèðàâñÿ â÷èíèòè
ç íèì òå, ùî âіí çâè÷íî ðîáèâ çі ñâîїìè æåðòâàìè.

– Ñòàðèé íåâãàìîâíèé ñâàâіëüíèêó! Ãåðîþ íåçëі÷åííèõ ñïóñòîøëèâèõ íàáі-
ãіâ! – ñêàçàâ ÿ, çâåðòàþ÷èñü äî íüîãî. – Çà õâèëèíó òè ñòàíåø êóïîþ ìåðòâå÷èíè.
Òàê áóäå ñïðàâåäëèâî!

Ëàñî ìàéíóëî â íüîãî íàä ãîëîâîþ.
Àëå âàòàæêà íå òàê ëåãêî áóëî îáäóðèòè. Ïåðø íіæ ïåòëÿ çàøìîðãíóëàñÿ â 

íüîãî íà øèї, âіí íà ëüîòó ñõîïèâ її çóáàìè, ëåãêî ïåðåêóñèâ і êèíóâ ïіä ñåáå.
Çâіñíî, ÿ ìàâ íàïîõâàòі ðóøíèöþ, àëå ìåíі øêîäà áóëî ïñóâàòè éîãî ÷óäîâó

øêóðó. Òîæ ÿ ïîãíàâ êîíÿ äî òàáîðó é ïîâåðíóâñÿ ç êîâáîєì і íîâèì ëàñî. Ìè
êèíóëè âîâêó öóðïàëîê, ÿêèé âіí ìіöíî ñõîïèâ çóáàìè, і ïåðø íіæ Ëîáî âñòèã
âèïóñòèòè éîãî, íàøі ëàñî ïðîñâèñòіëè â ïîâіòðі é óïàëè éîìó íà øèþ. Ïðîìіíü
æèòòÿ ïîâîëі çãàñàâ â î÷àõ ìîãóòíüîãî âîëîäàðÿ Êóðóìïî.

ß ãóêíóâ äî ñâîãî ïîìі÷íèêà:
– Ñòðèâàé! Çàõîïèìî éîãî æèâöåì і âіäâåçåìî äî òàáîðó.
Ëîáî òàê çíåìіãñÿ, ùî ìè ëåãêî ïðîñóíóëè éîìó â ïàùó òîâñòó ïàëèöþ, ïîîá-

ñíîâóâàëè ùåëåïè ìіöíèì ìîòóçÿ÷÷ÿì і ïðèâ’ÿçàëè äî ïàëèöі. Ïàëèöÿ òðèìàëà 
ìîòóçêó, ìîòóçêà – ïàëèöþ. Òàê ìè óáåçïå÷èëè ñåáå âіä ãðіçíîãî çâіðà. Ëîáî âãà-
ìóâàâñÿ і áàéäóæå ïîçèðàâ íà íàñ, íà÷å õîòіâ ñêàçàòè: «Âàøå çâåðõó. Âè çäîëàëè
ìåíå. Òîæ ðîáіòü çі ìíîþ, ùî õî÷åòå!..»

Âіäòîäі âіí ïåðåñòàâ íàñ ïîìі÷àòè.
Ìè íàäіéíî çâ’ÿçàëè éîìó íîãè. Ëîáî íå çàãàð÷àâ, íå çàâèâ, íàâіòü íå ïіäâіâ

ãîëîâè. Õåêàþ÷è, ìè ëåäâå çàâäàëè âîâêà êîíåâі íà ñïèíó. Ëîáî äèõàâ ðіâíî é 
ñïîêіéíî, ìîâ óâі ñíі. Î÷і çíîâó ñòàëè ÿñíèìè é ÷èñòèìè. Àëå íà íàñ âîíè íå äè-
âèëèñÿ. Ïîãëÿä éîãî ëèíóâ ó äàëå÷іíü, îáіéìàâ êîëèøíі âîëîäіííÿ, äå ùàñëèâè-
ëîñÿ éîìó òà éîãî ãðіçíіé çãðàї.
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Ілюстрація Вадима Горбатова. 2010 р.

Ìè їõàëè ïîâîëі é íåçàáàðîì äіñòàëèñÿ äî ðàí÷î. Íàêèíóëè íà Ëîáî îøèéíèê, 
ñòàëåâèìè ëàíöþãàìè ïðèï’ÿëè éîãî äî ñòîâïà íà ïàñîâèñüêó é ðîçâ’ÿçàëè éîìó 
íîãè. (...)

ß ïîñòàâèâ ïåðåä íèì âîäó é ì’ÿñî, àëå âіí íàâіòü íå ïîâåðíóâ ãîëîâè. Ëåæàâ 
íåðóõîìî, æîâòàâі î÷і ïèëüíî äèâèëèñÿ íà âõіä â óùåëèíó, ó ïðåðії, øèðîêі é áåç-
êðàї. Âіí íå çäðèãíóâñÿ і òîäі, êîëè ÿ äîòîðêíóâñÿ äî íüîãî. Ñîíöå ñіäàëî çà îáðіé, 
à Ëîáî íåâіäðèâíî äèâèâñÿ âäàëèíó. ß ñïîäіâàâñÿ, ùî âíî÷і ñòàðèé âàòàæîê ñêëè-
êàòèìå ñâîþ çãðàþ, íàâіòü ïðèãîòóâàâñÿ äî öüîãî. Àëå âіí óæå êëèêàâ її â ñêðóòíó 
ìèòü, і íіõòî íå ïðèáіã íà äîïîìîãó. Áіëüøå âіí êëèêàòè íå ñõîòіâ.

Êàæóòü, ëåâ, ÿêèé ïîçáóâñÿ ñèëè, îðåë, ùî âòðàòèâ âîëþ, і ãîëóá, êîòðîãî ðîç-
ëó÷èëè ç ïîäðóãîþ, ãèíóòü âіä ðîçáèòîãî ñåðöÿ. Òîæ ÷è ìîæíà áóëî ñïîäіâàòèñÿ, 
ùî ñåðöå öüîãî íåñêîðåíîãî ñâàâіëüöÿ ñòåðïèòü ïîòðіéíèé óäàð? Âіí óòðàòèâ і 
ñèëó, і âîëþ, і ïîäðóãó.

Êîëè çàðîæåâіâ ñâіòàíîê, Ëîáî ëåæàâ òàê ñàìî ñïîêіéíî, íåìîâáè ñïî÷èâàâ.
Àëå ñòàðèé âàòàã óæå áóâ ìåðòâèé.

ß çíÿâ ëàíöþã ç éîãî ìîãóòíüîї øèї. Îäèí ç êîâáîїâ äîïîìіã ìåíі âіäòÿãòè òðóï 
ó ïîâіòêó, äå ëåæàëà é Áëàíêà. Ìè ïîêëàëè Ëîáî ïîðó÷ іç íåþ, і êîâáîé ñêàçàâ:

– Íàðåøòі òè çíàéøîâ її. Òåïåð âè çíîâó ðàçîì.
Ïåðåêëàä Ëàðèñè Áîæåíêî

ВАШ СЛОВНИК
Ëîáî – ó ïåðåêëàäі ç іñïàíñüêîї «âîâê».
Áëàíêà – ó ïåðåêëàäі ç іñïàíñüêîї «áіëà».
Ïðîíîçà – ñïðèòíà, õèòðà ëþäèíà; ïðîíèðà.
Ðàí÷î – òâàðèííèöüêà ôåðìà.
Ñòðèõíіí – ñèëüíà îòðóòà.
Ñêàëüï – øêіðà ç âîëîññÿì, çíÿòà ç ãîëîâè ïîäîëàíîї ëþäèíè ÷è çâіðà; äîêàç 

ïåðåìîãè.
Äþéì – ìіðà äîâæèíè, ùî äîðіâíþє 2,4 ñàíòèìåòðà.
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Ìèëÿ – òóò: ìіðà äîâæèíè, ùî äîðіâíþє 1609 ì.
Ôóíò – òóò: ìіðà âàãè, ùî äîðіâíþє 453,6 ã.
ßðä – ìіðà äîâæèíè, ùî äîðіâíþє 91,44 ñì.

    ПРАКТИКУМ
1. Складіть у робочому зошиті простий план прочитаного оповідання.
2. Дайте відповіді на запитання літературної вікторини.

Ëіòåðàòóðíà âіêòîðèíà «Óâàæíèé ÷èòà÷»

1. Äå âіäáóâàþòüñÿ ïîäії îïîâіäàííÿ?
2. ßê íàçèâàëè ìåêñèêàíöі âîâêà?
3. Ñêіëüêè ïіäëåãëèõ âîâêіâ áóëî â çãðàї?
4. ßê çâàëè ïîäðóãó Ëîáî?
5. Ùî áóëî îñîáëèâіñòþ ðóäîãî âîâêà, ïîìі÷íèêà Ëîáî?
6. ßêó äàíèíó çáèðàëà âîâ÷à çãðàÿ çі ñêîòàðіâ?
7. Äî ÿêîї çäîáè÷і íіêîëè íå òîðêàëàñÿ âàòàãà Ëîáî? 
8. ßê ðîçâàæàëèñÿ âîâêè?
9. ×îãî áîÿâñÿ Ëîáî?
10. Íà êîãî âîâêè íіêîëè íå íàïàäàëè?
11. ßêà çâè÷êà âîâêіâ äîïîìàãàëà óíèêíóòè íåáåçïåêè?
12. ßêó âèíàãîðîäó ïðèçíà÷èëè çà ãîëîâó âàòàæêà çãðàї?

3. Пройдіться вовчим слідом, переказавши епізод «Лобо та капкани»: а) від імені вожака
зграї; б) від імені Бланки; в) від імені скотарів, які дізналися про випадок від мисливця.

4. Визначте тему та ідею оповідання «Лобо – володар Курумпо». Запишіть їх у робочий
зошит.

5. Створіть інфографіку «Зграя Лобо та її закони», заповнивши схему відповідями.

ВАТАЖОК

ЗАКОНИ ТА ЗВИЧКИ ЗГРАЇ

Наганяли жах на
                 

Розважалися
                 

Глузували з 
                

Помічник 
                           

Рудий вовк
                            

Подруга ватажка
                            

Насолоджувалися
                

Нехтували 
                 

Не любили
                 

Непорушний
закон зграї

    5
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6. Складіть цитатну характеристику Лобо.

Зовнішність та риси вдачі Цитати

Îïèñ çîâíіøíîñòі

Ëіäåðñüêі ÿêîñòі

Òîíêèé íþõ

Íåçâè÷àéíèé ðîçóì

Äèâîâèæíà îáåðåæíіñòü

Ñòàâëåííÿ äî ëþäèíè

Âîâ÷à âіðíіñòü

Îöіíêà îïîâіäà÷à

7. Порівняйте образи Лобо та мисливців. Накресліть та заповніть таблицю в робочому 
зошиті.

Лобо Мисливці

Висновки

8. Займіть позицію щодо питання «Хто у двобої вовка й людини справжній хижак?», по-
працювавши з однокласниками та однокласницями в групах.

Âîâê, ÿê і áóäü-ÿêèé ïðåäñòàâíèê äèêîї ïðèðîäè, ïîëþє, ùîá âèæèòè é 
ïðîäîâæóâàòè ñâіé ðіä. Öÿ òâàðèíà ìàє õèæàöüêó ñóòíіñòü. Âîíà – íåâіä’єìíà 
÷àñòèíà ïðèðîäè. Âîâê ñëіäóє, ÿê óñå â ïðèðîäі, ñâîєìó ïðèçíà÷åííþ. À ëþäèíà? 
Âîíà ÷àñòî çàáóâàє ïðî òå, ùî âñå íàâêîëî іñíóє íåäàðìà, і ïàì’ÿòàє òіëüêè ïðî 
ñåáå, ïðî âëàñíі ïðàâà òà іíòåðåñè.  Åðíåñò Ñåòîí-Òîìïñîí ïèñàâ: «Ïіñëÿ öієї іñòîðії 
ç Ëîáî ÿ ùèðî áàæàþ ïåðåêîíàòè ëþäåé, ùî êîæíà ç íàøèõ ìіñöåâèõ äèêèõ 
òâàðèí – ñàìà ñîáîþ öіííà ñïàäùèíà, ÿêó ìè íå ìàєìî ïðàâà çíèùèòè òà íå 
çáåðåãòè äëÿ íàøèõ äіòåé».

Ïðîâåäіòü ó êëàñі îáãîâîðåííÿ çà òàêèìè êðîêàìè:
1. Êîæåí ç ó÷íіâ òà ó÷åíèöü ìàє âèçíà÷èòè âëàñíó ïîçèöіþ ùîäî ïèòàííÿ, õòî 

ó äâîáîї âîâêà é ëþäèíè ñïðàâæíіé õèæàê.
2. Ïіäãîòóéòå ïëàêàòè «Ëîáî – âîâê ç ëþäñüêèìè ïî÷óòòÿìè, ðîçóìíèé õèæàê, 

çàñëóãîâóє íà іíøó äîëþ», «Ìèñëèâåöü ó÷èíèâ ïî-õèæàöüêè, õî÷ âіí і ëþäèíà», 
«Âèïàäîê íåïåðåñі÷íèé, ìîæëèâî, є іíøі øëÿõè ïîðîçóìіííÿ ëþäèíè é çâіðіâ». 
Ðîçìіñòіòü їõ ó ðіçíèõ êóòî÷êàõ êëàñó.

3. Ó÷àñíèêè îáãîâîðåííÿ çàëåæíî âіä їõíüîї äóìêè «ãîëîñóþòü íîãàìè», òîáòî
ñòàþòü áіëÿ âіäïîâіäíèõ ïëàêàòіâ.

4. Óñі, õòî ìàє îäíàêîâèé ïîãëÿä íà ïèòàííÿ, îáãîâîðþþòü òà îáґðóíòîâóþòü
ñâîþ ïîçèöіþ.

5. Ïіñëÿ îáãîâîðåííÿ òі, õòî çìіíèâ ñâîþ äóìêó, ïåðåõîäÿòü äî іíøîãî ïëàêàòó
é ïîÿñíþþòü, ÷îìó âîíè îáðàëè іíøó ïîçèöіþ.
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9. Складіть схему «Образ оповідача та його ставлення до природи», використавши опорні
дієслова.

Полював на ...

Знає ... 

Вивчає ...

Образ оповідача

Читає ...

Поважає ...

Співчуває ...

10. Доведіть, що «Лобо» Сетона-Томпсона – це оповідання, підкресливши відповідні
ознаки.

Ïðîçîâèé òâіð, ðîçâèâàєòüñÿ êіëüêà ñþæåòíèõ ëіíіé, íåâåëèêà êіëüêіñòü ïåðñî-
íàæіâ, âèñâіòëåíî âåñü æèòòєâèé øëÿõ ãåðîÿ, âåëèêà êіëüêіñòü äðóãîðÿäíèõ ïåð-
ñîíàæіâ, çîáðàæåíî îäèí åïіçîä іç æèòòÿ ãåðîÿ, íåâåëèêèé çà îáñÿãîì òâіð, îïèñà-
íî ïîäії çà ìàëèé ïðîìіæîê ÷àñó, âåëèêèé çà îáñÿãîì, ñêëàäíèé çà áóäîâîþ, âàãîìó
ðîëü âіäіãðàє ãîëîñ àâòîðà.

РОЗВИВАЙМО МОВЛЕННЯ
Образ вовка в культурі доволі неоднозначний. Нерідко він – утілення зла й темряви,

служитель чаклунів та відьом. Часто вовк – це перевертень, тобто людина, обернена на звіра.
Та немає правил без винятків, і є достатньо прикладів позитивної ролі вовка. Адже братам
Ромулу й Рему, засновникам Риму, життя врятувала саме вовчиця. Герой «Книги джунглів»
Редьярда Кіплінґа Мауглі жив у вовчій зграї. У народній казці «Іван-Царевич і сірий вовк» ця
тварина – чарівний казковий помічник.

  Подумайте, що означає бути вовком. Закінчіть речення, скориставшись читацьким до-
свідом, набутим від знайомства з оповіданням «Лобо – володар Курумпо».

Âîâ÷å ïðàâî –
Âîâ÷à äîëÿ –
Âîâ÷à ñèëà –
Âîâ÷à ãîðäіñòü –
Âîâ÷і çàêîíè –
Âîâ÷à äîáëåñòü –
Âîâ÷à çãðàÿ –
ßêùî òè âîâê –

ПИШІМО
Напишіть у робочому зошиті твір-характеристику літературного героя, скориставшись

планом.
1. Ëîáî – âàòàæîê âîâ÷îї çãðàї.
2. Çîâíіøíіñòü âîâêà ÿê âèÿâ éîãî ôіçè÷íîї ñèëè.

6

ПИШІМО
7
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3. Íàéõàðàêòåðíіøі ðèñè âäà÷і Ëîáî:
à) òîíêèé íþõ;
á) íåçâè÷àéíèé ðîçóì;
â) äèâîâèæíà îáåðåæíіñòü;
ã) âëàäíіñòü òà ãîðäіñòü.

4. Âіðíіñòü ïîäðóçі – ïðè÷èíà ïîëîíó Ëîáî.
5. Ìîðàëüíà ïåðåìîãà âîâêà íàä ìèñëèâöÿìè.
6. Àâòîðñüêå ñòàâëåííÿ äî âîâ÷îãî âàòàæêà.
7. Âàøà îöіíêà õàðàêòåðó òà ïîâåäіíêè Ëîáî.

УКРАЇНСЬКИЙ МОТИВ
Ó äàâíі ÷àñè ââàæàëîñÿ, ùî ðîäîíà÷àëüíèê é îõîðîíåöü ïëåìåíі – öå ïåâíà 

òâàðèíà-òîòåì. Ëþäè âіðèëè, ùî äóøà òîòåìà ïåðåáóâàє â ÿêîìóñü ïðåäìåòі àáî 
іäîëі. Äîñëіäíèêè óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñòі äîòðèìóþòüñÿ äóìêè, ùî íèçêà ïëåìåí,
ç ÿêèõ ñôîðìóâàâñÿ óêðà їíñüêèé íàðîä, ñâîїì ïðåäêîì òåæ óâàæàëà âîâêà. Ó äåÿ-
êèõ ðàéîíàõ Ïîëіññÿ, äå öåé çâіð áóâ òîòåìíèì, íà ñâÿòî Ìåëàíêè ùåäðóâàëüíèêè
âäÿãàëèñÿ íå ëèøå â êîçÿ÷ó, àëå é ó âîâ÷ó øêóðó. Íåâèïàäêîâî ñіðîìàíåöü – 
ãåðîé áàãàòüîõ óêðàїíñüêèõ íàðîäíèõ êàçîê.

Ó íàøіé ìîâі іñíóє áàãàòî êðèëàòèõ âèñëîâіâ òà ôðàçåîëîãіçìіâ çі ñëîâîì 
«âîâê»: âîâêà íîãè ãîäóþòü; âîâ÷èé àïåòèò; íàêèíóëèñÿ ÿê âîâ÷à çãðàÿ; ñàìîòíіé
âîâê; âîâ÷å ñåðöå (âîâ÷èé õàðàêòåð); âèòè âîâêîì; ñіðèé âîâê.

  Які ще крилаті вислови ви можете пригадати? Запишіть у робочий зошит кілька речень, 
використавши фразеологізми зі словом «вовк».

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОМПАС
Ãåðîї îïîâіäàíü Ñåòîíà-Òîìïñîíà – çâіðі é ïòàõè – çìàëüîâàíі ç âåëèêîþ 

ëþáîâ’þ і íіæíіñòþ. Êîæåí іç öèõ ïåðñîíàæіâ âèïðîìіíþє ÷àñòî÷êó êðàñè é ìóä-
ðîñòі ïðèðîäè. Êîæåí ç íèõ – íåïîâòîðíà îñîáèñòіñòü,
ùî ìàє âëàñíó äîëþ і çàçíàє æèòòєâèõ âèïðîáóâàíü. 
Òàêèìè ïîñòàþòü øîòëàíäñüêà âіâ÷àðêà Áіíґî, áóëü-
òåð’єð Ñíàï, ÷îðíî-áóðèé ëèñ Äîìіíî, ïîøòîâèé ãîëóá
Àðíî òà іíøі.

Ãîëîâíèé ïåðñîíàæ ïîâіñòі «Äîìіíî.
Æèòòєïèñ ÷îðíî-áóðîãî ëèñà» ùå äèòèí÷àì
âèðіçíÿâñÿ ç-ïîìіæ іíøèõ ëèñåíÿò ñïðèòíіñ-
òþ òà ðîçóìîì. À êîëè ïîäîðîñëіøàâ, ñòàâ
íàéêðàùèì ñåðåä ëèñіâ ñâîєї ìіñöåâîñòі. Òà 
áóâ ó Äîìіíî çàïåêëèé âîðîã – ñîáàêà Ãåêëà. 

Ãåðîé îïîâіäàííÿ «Ñíàï. Іñòîðіÿ áóëü-
òåð’єðà» – ïåñèê, ÿêîãî îïîâіäà÷ îòðèìàâ ó 
ïîäàðóíîê âіä øêіëüíîãî òîâàðèøà, ñõèëü-
íîãî äî æîðñòêèõ æàðòіâ.

  Скориставшись QR-кодами, прочитайте, як зійшлися у дво-
бої лис та собака і як маленьке, але грізне цуценя перетво-
рилося на відданого товариша та спритного мисливця. 

Ілюстрація Світлани 
Ємельянової. 2010 р.

Ілюстрація Віталія 
Дударенка. 2015 р.

8
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У СВІТІ МИСТЕЦТВА
1. Ñåòîí-Òîìïñîí íàïèñàâ ÷èìàëî êàðòèí. Âіäîìî, ùî â éîãî áóäèíêó çáåðåãëà-

ñÿ ïàïêà ç òðüîìà òèñÿ÷àìè ìàëþíêіâ! Óñі ñâîї ðîçïîâіäі Ñåòîí-Òîìïñîí іëþñòðó-
âàâ âëàñíèìè ðîáîòàìè, ðîçìіùóþ÷è їõ íà ïîëÿõ ñòîðіíîê. «Âîâêè çàâæäè áóëè
óëþáëåíîþ òåìîþ ìîїõ ìàëþíêіâ», – çіçíàâàâñÿ ïèñüìåííèê.

  Розгляньте картини Сетона-Томпсона. Які епізоди оповідання «Лобо» вони ілю  струють?

Ернест Сетон-Томпсон.
Лобо – король вовків. 1895 р.

Ернест Сетон-Томпсон.
Погоня. Фрагмент. 1895 р.

2. Îïîâіäàííÿ Ñåòîíà-Òîìïñîíà «Ëîáî – âîëîäàð
Êóðóìïî» åêðàíіçîâàíî êіëüêà ðàçіâ. Ó 1962 ð. â ÑØÀ
âèéøëà ñòðі÷êà «Ëåãåíäà ïðî Ëîáî» (êіíîñòóäіÿ Âîëòà
Äіñíåÿ, ðåæèñåðè Äæåéìñ Àëґàð і Äæåê Êîóôôåð), ó 
ÿêіé ïîєäíàëèñÿ îñîáëèâîñòі íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî é 
õóäîæíüîãî êіíî. Çàìàëüîâêè іç æèòòÿ âîâêіâ äîïîâíåíî
ìóçè÷íèìè âñòàâêàìè – ïіñíÿìè çàâîéîâíèêіâ Äèêîãî
Çàõîäó. Ôіëüì íå ëèøå îçíàéîìëþє ãëÿäà÷іâ іç öіêàâèìè
âіäîìîñòÿìè ïðî òâàðèí, à é íàâ÷àє ëþáèòè é ïîâàæàòè 
ïðèðîäó.

Іäåþ ëþáîâі äî ïðèðîäè ùå âèðàçíіøå âòіëåíî â іíøіé 
êіíîâåðñії îïîâіäàííÿ Ñåòîíà-Òîìïñîíà, ñòâîðåíіé ó 
Âåëèêіé Áðèòàíії (ñòóäіÿ ÂÂÑ, ðåæèñåð Ñòіâ Ґóäåð,

ð ä , ð ó

2007 ð.). Іñòîðіþ ïðîòèñòîÿííÿ äèêîãî çâіðà òà ëþäèíè
ãëÿäà÷åâі äîíîñèòü âñåñâіòíüîâіäîìèé íàòóðàëіñò і 
âåäó÷èé òåëåïåðåäà÷ ïðî ïðèðîäó Äåâіä Àòòåìáîðî.
Íàçâà ôіëüìó – «Ëîáî. Âîâê, ÿêèé çìіíèâ Àìåðèêó» –
âіäîáðàæàє äóìêó éîãî àâòîðіâ ïðî òå, ùî
îïîâіäàííÿ ïðî æèòòÿ і çàãèáåëü âîâêà Ëîáî 
âïëèíóëà íà ñòàâëåííÿ ëþäåé äî ïðèðîäè.
Äîëÿ öüîãî ïåðñîíàæà âðàçèëà ñåðöÿ áàãàòüîõ
ëþäåé òà àêòèâіçóâàëà ïðèðîäîîõîðîííèé ðóõ 
ó âñüîìó ñâіòі.

1. Скориставшись QR-кодом, перегляньте трейлер кінофільму «Легенда про Лобо».
Чи виникло у вас бажання подивитися цей кінофільм? Чому? 

У
10

Постер кінофільму 
«Легенда про Лобо»
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2. Перегляньте одну з кіноверсій оповідання «Лобо – володар Курумпо» і порівняйте її з 
прочитаним твором. Висловте свою думку з приводу екранізації. Чи відрізняється фінал 
фільму від фіналу оповідання? Чим? Яке закінчення справило на вас більше враження?

3. Які ще фільми про життя тварин ви дивилися? Яка саме кінострічка вразила вас най-
більше? Розкажіть про неї однокласникам й однокласницям. 

ОЦІНЮЙМО

Розповідаю про відомого канадського письменника Е. Сетона-Томпсона.

Використовую поняття «оповідання», «оповідач».

Переказую оповідання «Лобо – володар Курумпо».

Визначаю риси характеру Лобо, його почуття.

Порівнюю вовка й мисливців в оповіданні.

Самостійно, упевнено, 
легко

Самостійно, після
додаткового роз’яснення

З допомогою 
інших

КРАСА ПРИРОДИ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
НАШІ ОЧІКУВАННЯ

ЛІТЕРАТУРНА РОЗМИНКА
Åðíåñò Ñåòîí-Òîìïñîí ñòâîðèâ îðèãіíàëüíèé ïðèðîäíèé êàëåíäàð. Ñі÷åíü ó 

íüîãî – «ñíіæíèé», ëþòèé – «ãîëîäíèé», ëèïåíü – «ìіñÿöü âèñîêèõ òðàâ», âåðå-
ñåíü – «ìіñÿöü ÷åðâîíîãî ëèñòÿ».

 Придумайте власні поетичні назви інших місяців.

ОЦІНЮЙМО

НАШІ ОЧІКУВАННЯ
Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся:
чим надихався Роберт Бернс, створюючи поетичні краєвиди;
чому Джон Кітс уважав, що «поезія землі не вмре ніколи»;
у чому краса «дрібниць» природного життя;
що таке пейзажна лірика, рима;
яку роль відіграють метафори, порівняння, епітети в пейзажній ліриці;
що таке відеопоезія і чому вона набуває такої популярності.

1
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СТОРІНКА ЕРУДИТА
Перед читанням. Читаючи статтю, знайдіть відповідь на запитання, чому Роберта Бернса 

називали поетом-орачем і генієм-самородком.

ÂÎËÜÍÎÑÒІ ÐÎÇÌÀÉ

Øîòëàíäñüêèé ëіðèê Ðîáåðò Áåðíñ (1759–1796), ùî
íàðîäèâñÿ â ñіì’ї áіäíîãî ôåðìåðà, óñëàâèâñÿ ÿê
íàðîäíèé ïîåò. Ñòàðøèé ñåðåä ñіìîõ äіòåé, âіí çìàëêó
ñòàâ ïðàâîþ ðóêîþ áàòüêà, à ïіñëÿ éîãî ñìåðòі ïîêëàâ 
íà ñåáå îáîâ’ÿçîê ãîäóâàëüíèêà âåëèêîї ðîäèíè.

Îñâіòà Ðîáåðòà îáìåæèëàñÿ óðîêàìè áàòüêà, ÿêèé çíàâ
ãðàìîòó é ëі÷áó, ÷èòàííÿì äáàéëèâî ïіäіáðàíîї äîìàøíüîї
áіáëіîòå÷êè. Ïðèñòðàñòü Áåðíñà äî çíàíü ïîìіòèâ і ðîç-
âèíóâ ñêðîìíèé ñіëüñüêèé ó÷èòåëü, áàòüêіâ äðóã. Çàâäÿ-
êè áåçïåðåðâíіé і íàïîëåãëèâіé ñàìîîñâіòі ðîçâèíóëèñÿ
áàãàòèé äóõîâíèé ñâіò ïîåòà, éîãî ÷óäîâà ìàéñòåðíіñòü.

Óëіòêó 1786 ðîêó âèéøëà íåâåëè÷êà çáіðêà âіðøіâ
Áåðíñà. Äî öієї çáіðêè ìèòåöü âіäіáðàâ 44 ïîåçії. 600 ïðè-
ìіðíèêіâ ðîçіéøëèñÿ ñåðåä ïåðåäïëàòíèêіâ, à ðåøòó
200 ðîçïðîäàíî òîãî ñàìîãî äíÿ: їõ êóïóâàëè â ñêëàä÷èíó
ñåëÿíè òà áàòðàêè, ãîí÷àðі òà øåâöі; âіðøі ÷èòàëè âãîëîñ
ó òàâåðíàõ, ïåðåïèñóâàëè â äåñÿòêàõ ïðèìіðíèêіâ. Âå-
ëèêà íàðîäíà ñëàâà ïðèéøëà äî Ðîáåðòà Áåðíñà.

Óñå æèòòÿ Áåðíñ ïðàöþâàâ íà çåìëі. Íàâіòü ïіñëÿ
ãó÷íîãî óñïіõó âіí íå ïîêèíóâ ïëóãà. Ñàìå òîìó éîãî íàçèâàëè ïîåòîì-îðà÷åì і 
ãåíієì-ñàìîðîäêîì.

Ïîåçіÿ Áåðíñà ãëèáîêî ïîâ’ÿçàíà іç æèòòÿì і òâîð÷іñòþ íàðîäó. ×èìàëî âіðøіâ
ìèòåöü íàïèñàâ íà îñíîâі ïîïóëÿðíèõ ôîëüêëîðíèõ ïіñåíü. Ëіðèêà Áåðíñà áëèçüêà
äî íàðîäíîї íå ëèøå çà çâó÷àííÿì, à é çà çìіñòîì. Ó íіé âіäîáðàçèëèñü óÿâëåííÿ
íàðîäó ïðî ñïðàâåäëèâіñòü і êðàñó, êîõàííÿ і äðóæáó, ëþáîâ äî ðіäíîãî êðàþ і
øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè.

Íàäçâè÷àéíî áëèçüêèì äî ïåðñîíàæà íàðîäíèõ ïіñåíü áóâ і ëіðè÷íèé ãåðîé
Áåðíñà – ñèí ñâîãî íàðîäó. Çâè÷àéíå ñåëÿíñüêå æèòòÿ ïðèíîñèòü éîìó é óòіõó, і
ñóì. Âіí óìіє ïîñìіÿòèñÿ íàä ïðèêðèìè æèòòєâèìè ñèòóàöіÿìè é íàä ñàìèì ñîáîþ. 
Âîäíî÷àñ öüîãî ãåðîÿ íàäіëåíî ïðîíèêëèâèì ëіðèçìîì, õàðàêòåðíèì äëÿ çàäó øå-
âíèõ ôîëüêëîðíèõ ïіñåíü. Âіðøі Áåðíñà çà÷àðîâóþòü ïðèðîäíіñòþ і ùèðіñòþ.
Âîíè âèïðîìіíþþòü æèòòєðàäіñíіñòü, âіðó â ëþäèíó, ó ïåðåìîãó äîáðà, ñïðàâåä-
ëèâîñòі é ðîçóìó íà çåìëі.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ДОВІДКА
Ëіðè÷íèé ãåðîé – îáðàç àâòîðà â ëіðèöі, éîãî ïîåòè÷íå «ÿ». Ëіðè÷íèé ãåðîé

áàãàòî â ÷îìó ñõîæèé íà àâòîðà, àëå, ÿê і áóäü-ÿêèé ïåðñîíàæ, ìіñòèòü åëåìåíòè
õóäîæíüîї âèãàäêè. Òîìó íå ñëіä îòîòîæíþâàòè éîãî іç ñàìèì ïîåòîì.

Àíàôîðà (ãðåö. αναφορα – ïîâåðíåííÿ, єäèíèé ïî÷àòîê) – ïîâòîðåííÿ ñëіâ àáî
їõíіõ çâóêîâèõ åëåìåíòіâ íà ïî÷àòêó ðÿäêіâ, ñòðîô.

Îáðàìëåííÿ – єäèíі ïî÷àòîê і çàâåðøåííÿ êîìïîçèöії òâîðó, ùî є íіáè ðàìêîþ
äëÿ іíøèõ éîãî ÷àñòèí.

Александр Несміт.
Портрет Роберта Бернса.

1787 р.
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ПИШІМО
За матеріалами прочитаної статті складіть анкету митця.

Àíêåòà Ðîáåðòà Áåðíñà

Íàðîäèâñÿ

Ðîäèííі òðàäèöії

Íàâ÷àííÿ

Ñàìîîñâіòà

Ëіòåðàòóðíèé óñïіõ

Ëіðè÷íèé ãåðîé

ЧИТАЙМО
Перед читанням. Читаючи вірш, знайдіть повтори та обрамлення. Подумайте, яку 

художню роль вони виконують.

ÌÎЄ ÑÅÐÖÅ Â ÂÅÐÕÎÂÈÍІ

Ìîє ñåðöå â âåðõîâèíі і äóøà ìîÿ,
Ìîÿ äóìà â âåðõîâèíі ñîêîëîì áóÿ,
Ìîÿ ìðіÿ â ãîðè ëèíå íàçäîãіí âіòðàì,
Ìîє ñåðöå â âåðõîâèíі, äå á íå áóâ ÿ ñàì.
Áóäü çäîðîâà, âåðõîâèíî, ëþáèé ðіäíèé êðàé,
×åñòі é ñëàâè áàòüêіâùèíî, âîëüíîñòі ðîçìàé!
Õî÷ іäó ÿ íà ÷óæèíó, ïîâåðíóñÿ çíîâ,
Ìîє ñåðöå â âåðõîâèíі і ìîÿ ëþáîâ.

Ïðîùàâàéòå, ñèíі ãîðè, áіëії ñíіãè,
Ïðîùàâàéòå, òåìíі çâîðè é ñâіòëії ëóãè!
Ïðîùàâàéòå, ïóùі äèêі é òіíÿâі ãàї,
Ïðîùàâàéòå, áóéíі ðіêè é áèñòðі ðó÷àї!
Ìîє ñåðöå â âåðõîâèíі і äóøà ìîÿ,
Ìîÿ äóìà â âåðõîâèíі ñîêîëîì áóÿ,
Ìîÿ ìðіÿ â ãîðè ëèíå íàçäîãіí âіòðàì,
Ìîє ñåðöå â âåðõîâèíі, äå á íå áóâ ÿ ñàì.

                                        Ïåðåêëàä Ìèêîëè Ëóêàøà

ВАШ СЛОВНИК
Çâіð (ó ìíîæèíі – çâîðè) – ó âіðøі: ÿð.

ПИШІМО
3

ЧИТАЙМО
4
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ПРАКТИКУМ
1. Визначте риси ліричного героя вірша «Моє серце в верховині», складіть опорну схему.

Риси 
ліричного героя

2. Знайдіть художні засоби в прочитаному перекладі вірша, визначте їхню роль, запишіть
приклади в таблицю.

Художні засоби Приклади

Åïіòåòè

Àíàôîðà

Ìåòàôîðà

Ïîâòîðè

Çâåðíåííÿ

Îêëè÷íå ðå÷åííÿ

3. Визначте роль картин природи в поезії Бернса «Моє серце в верховині…», завершивши
речення. 

Картини природи

Підкреслюють
                         

Передають
                         

Допомагають
                         

Пов’язують
                        

Співвідносять

Спонукають
                        

Відображують
                        

5
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4. Якщо володієте англійською мовою, порівняйте оригінал тексту, його дослівний переклад 
та художні переклади Миколи Лукаша (с. 26) та Василя Мисика. Визначте відмінності між ними.

Îðèãіíàë
My heart’s in the Highlands, my heart is not here;
My heart’s in the Highlands, a-chasing the deer;
A-chasing the wild deer, and following the roe,
My heart’s in the Highlands, wherever I go.

Farewell to the Highlands, farewell to the North,
The birth-place of Valour, the country of Worth;
Wherever I wander, wherever I rove,
The hills of the Highlands for ever I love.

Farewell to the mountains, high-cover’d with snow,
Farewell to the straths and green vallies below;
Farewell to the forests and wild-hanging woods,
Farewell to the torrents and loud-pouring floods.

My heart’s in the Highlands, my heart is not here,
My heart’s in the Highlands, a-chasing the deer;
A-chasing the wild-deer, and following the roe,
My heart’s in the Highlands, wherever I go.

Äîñëіâíèé ïåðåêëàä
Ìîє ñåðöå â íàãіð’ї, ìîãî ñåðöÿ òóò íåìàє,
Ìîє ñåðöå â íàãіð’ї, ãàíÿєòüñÿ çà îëåíÿìè;
Ïåðåñëіäóþ÷è äèêèõ îëåíіâ і ñëіäóþ÷è çà êîñóëåþ,
Ìîє ñåðöå â íàãіð’ÿõ, êóäè á ÿ íå ïіøîâ.

Ïðîùàâàéòå, íàãіð’ÿ, ïðîùàâàé, Ïіâíî÷å,
Ìіñöå íàðîäæåííÿ äîáëåñòі, êðàїíî ãіäíîñòі;
Êóäè á ÿ íå áëóêàâ, êóäè á ÿ íå êî÷óâàâ,
Ïàãîðáè íàãіð’ÿ ÿ íàçàâæäè ëþáëþ.

Ïðîùàâàéòå, ãîðè, ïîêðèòі ñíіãîì,
Ïðîùàâàéòå, ëîùèíè òà çåëåíі äîëèíè âíèçó;
Ïðîùàâàéòå, ëіñè òà äèêі ïðàëіñè,
Ïðîùàéòå, ïîòîêè òà ñèëüíі ïîâåíі.

Ìîє ñåðöå â íàãіð’ї, ìîãî ñåðöÿ òóò íåìàє,
Ìîє ñåðöå â íàãіð’ї, ãàíÿєòüñÿ çà îëåíÿìè;
Ïåðåñëіäóþ÷è äèêèõ îëåíіâ і ñëіäóþ÷è çà êîñóëåþ,
Ìîє ñåðöå â íàãіð’ÿõ, êóäè á ÿ íå ïіøîâ.

Ïåðåêëàä Âàñèëÿ Ìèñèêà
Ïðîùàéòå, âèñîòè, і Ïіâíі÷ – ïðîùàé!
Âіò÷èçíî îäâàãè, äîñòîéíîñòі êðàé!
Â ÿêі á íå çàéøîâ ÿ íàéäàëüøі êðàї,
Ëþáèòèìó çàâæäè ÿ ãîðè ñâîї.

Ëåòè, ìîє ñåðöå, ó ãîðè, ó äàëü,
Ëåòè, ìîє ñåðöå, äî ðіê і ïðîâàëü,
Ñëіäàìè áіæè ïî ñòåæêàõ –
Òàì, òàì ìîє ñåðöå, â çàõìàðíèõ êðàÿõ!
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Ïðîùàéòå, âåðõіâëі, óáðàíі â ñíіãè,
Ïðîùàéòå, îáðèâè é çåëåíі ëóãè,
Ïðîùàé, íåïðîãëÿäíà äіáðîâ ãóùèíà,
Ïðîùàé, âîäîñïàäіâ ìîãóòíÿ ëóíà!

Ëåòè, ìîє ñåðöå, ó ãîðè, ó äàëü,
Ëåòè, ìîє ñåðöå, äî ðіê і ïðîâàëü,
Ñëіäàìè áіæè ïî ñòåæêàõ –
Òàì, òàì ìîє ñåðöå, â çàõìàðíèõ êðàÿõ!

1. ßê ïåðåêëàäà÷і âіäòâîðèëè íàðîäíіñòü îðèãіíàëó? ßêі óêðàїíñüêі ñëîâà
(çîêðåìà äіàëåêòíі, ïîåòè÷íі, åìîöіéíî çàáàðâëåíі) âîíè âèêîðèñòàëè?

2. Ïðî÷èòàéòå ïåðåêëàäè îäíîãî ç êëþ÷îâèõ ïðîòèñòàâëåíü âіðøà «My heart’s 
in the Highlands, my heart is not here», ÿêå óêðàїíñüêîþ çâó÷èòü ïî-ðіçíîìó. Õòî
ç ïåðåêëàäà÷іâ, íà âàøó äóìêó, íàéêðàùå âіäòâîðèâ öåé âèðàç?

3. Çíàéäіòü íåâіäïîâіäíîñòі ìіæ îðèãіíàëîì òà ïåðåêëàäàìè. Ó ÷èєìó ïåðåêëàäі
їõ áіëüøå? ×è äîðå÷íèìè âèäàþòüñÿ âàì çàìіíè, ÿêі çàïðîïîíóâàëè ïåðåêëàäà÷і?
Îáґðóíòóéòå ñâîþ äóìêó.

5. Вивчіть вірш Бернса «Моє серце в верховині» напам’ять, скориставшись порадами для
запам’ятовування. 
Óñå, ùî õî÷åòå çàïàì’ÿòàòè, – óÿâëÿéòå!
Ìàéòå íà óâàçі: óñå, ùî âè ïîáà÷èëè, âіä÷óëè, ïî÷óëè, – óæå çàïàì’ÿòàëîñÿ.
Íå äóìàéòå ñëîâàìè – äóìàéòå îáðàçàìè (óÿâëåííÿìè).
Ëåãêî ïðèãàäóєòüñÿ òіëüêè òå, ùî óÿâèëè. Òîìó ôàíòàçóéòå!
Íå çàó÷óéòå âіðøі ñòðîôàìè (êóïëåòàìè), à òіëüêè ïîâíіñòþ.
Íå ïîâòîðþéòå òîãî, ùî âèâ÷àєòå, ÷îòèðè-ï’ÿòü ðàçіâ ïîñïіëü, êðàùå çðîáіòü

öå ÷åðåç 1–3 ãîäèíè.
Ïîõâàëіòü ñåáå íàâіòü çà íåçíà÷íі óñïіõè.

РОЗВИВАЙМО МОВЛЕННЯ
Áàòüêіâùèíà äëÿ ëіðè÷íîãî ãåðîÿ Ðîáåðòà Áåðíñà – öå é óëþáëåíèé êðàé, äå 

éîìó çíàéîìà êîæíà ñòåæèíà, і çåìëÿ ïðåäêіâ – âіò÷èçíà, ñèíîì ÿêîї âіí óðî÷èñ-
òî ñåáå íàçèâàє.

1. Запишіть у робочому зошиті, що таке Батьківщина для вас.
2. Які образи природи будуть доречними, щоб передати вашу любов до рідного краю?

У СВІТІ МИСТЕЦТВА
Âіäåîïîåçіÿ – öå âèä ìèñòåöòâà, ÿêèé âèíèê íåùîäàâíî é ó ÿêîìó ïîєäíóþòüñÿ

ïîåòè÷íèé òåêñò ç âіäåî, ìóçèêîþ, àíіìàöієþ, êîìï’þòåðíîþ ãðàôіêîþ. Íà ñëîâà 
Áåðíñà «Ìîє ñåðöå â âåðõîâèíі» ñòâîðåíî áàãàòî âіäåîïîåçіé. Îäíó ç íàéÿñêðàâіøèõ 
ëіòåðàòóðíî-ìóçè÷íèõ êîìïîçèöіé ïðåäñòàâèëà âіäîìà òóðèñòè÷íà ôіðìà «Ôåєðіÿ
ìàíäðіâ», ïîєäíàâøè ïîåçіþ òà ñïіâ äóåòó çàñëóæåíèõ àðòèñòîê Óêðàїíè ñåñòåð
Òåëüíþê.

1. Скориставшись QR-кодом, перегляньте відеопоезію. 
2. Чи підкреслює музика загальний настрій вірша Р. Бернса?
3. Які зорові образи перегукуються з поетичними?
4. Спробуйте створити власну відеопоезію.

6
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СТОРІНКА ЕРУДИТА
Перед читанням. Читаючи статтю, визначте, які факти біографії митця сприяли 

захопленості Джона Кітса поезією природи.

ÏÎÅÒ ÇÅÌËІ

Äæîí Êіòñ (1795–1821) íàðîäèâñÿ â Ëîíäîíі. Áàòüêî 
ïîåòà, ïðîñòèé êîíþõ, ñïðîìіãñÿ ñòàòè óòðèìóâà÷åì
ïëàòíîї êîíþøíі. Ïðîòå éîãî çàðîáіòêіâ íå âèñòà÷àëî íà 
òå, ùîá äàòè äіòÿì ґðóíòîâíó îñâіòó. Ïіçíіøå öåé ôàêò 
êðèòèêè âèêîðèñòîâóâàëè ÿê îäèí ç äîêàçіâ òâîð÷îї áåç-
ïîðàäíîñòі Êіòñà. Âîíè íåâòîìíî òâåðäèëè, ùî ïðîñòî-
ëþäèí, ïîçáàâëåíèé íàëåæíîãî êóëüòóðíîãî áàãàæó, çà 
ñàìîþ ñâîєþ âäà÷åþ íå çäàòíèé îñÿãíóòè ïðåêðàñíå. 
Íàñïðàâäі æ ìàëî õòî òàê ãëèáîêî ðîçóìіâ, òàê ïîâíî 
âіä÷óâàâ і òàê ñàìîâіääàíî îáîæíþâàâ êðàñó, ÿê Äæîí 
Êіòñ.

Êîëè õëîï÷èêó âèïîâíèëîñÿ âіñіì ðîêіâ, áàòüêî çà-
ãèíóâ óíàñëіäîê òðàãі÷íîãî âèïàäêó. Ìàòè âèéøëà çà-
ìіæ óäðóãå, àëå øëþá âèÿâèâñÿ íåâäàëèì і íåçàáàðîì 
çàêіí÷èâñÿ ðîçëó÷åííÿì. Ðàçîì ç ìàòіð’þ äіòè (їõ ó ðî-
äèíі áóëî ï’ÿòåðî) ïåðåїõàëè äî áàáóñі. Îäíàê çàòèøíå
æèòòÿ òðèâàëî íåäîâãî. Çà êіëüêà ðîêіâ ìàòè ïîìåðëà 
âіä ñóõîò – õâîðîáè, ïðîòè ÿêîї òîãî÷àñíà ìåäèöèíà 

áóëà áåçñèëîþ. Òàê íà ï’ÿòíàäöÿòîìó ðîöі æèòòÿ Äæîí çàëèøèâñÿ ñèðîòîþ.
Øóêàþ÷è ïðîôåñіþ, ÿêà äîïîìîãëà á ïðîãîäóâàòèñÿ і ïіäòðèìàòè ðіäíèõ, Êіòñ 

óçÿâñÿ ñòóäіþâàòè ìåäèöèíó. Âіí ìàâ çäіáíîñòі äî öієї ñïðàâè é äóæå ñòàðàííî 
â÷èâñÿ, òîæ íåçàáàðîì îòðèìàâ ìіñöå ìîëîäøîãî õіðóðãà. Òà ïîíàä óñå þíàê ëþ-
áèâ ïîåçіþ. Âіí áàãàòî ÷èòàâ, íàäòî æ òâîðіâ äàâíüîãðåöüêîї ëіòåðàòóðè, ÿêі ââà-
æàâ íåïåðåâåðøåíèìè âçіðöÿìè äëÿ ïîåòіâ óñіõ ÷àñіâ. Çîêðåìà é äëÿ ñåáå, àäæå 
íà äîçâіëëі âïðàâëÿâñÿ ó âіðøóâàííі.

Îò òіëüêè âіëüíîãî âіä ðîáîòè ÷àñó â íüîãî áóëî îáìàëü. Çãîäîì Êіòñ ïîñòàâ 
ïåðåä âàæêèì âèáîðîì ìіæ ìåäèöèíîþ і ïîåçієþ. Âіí âàãàâñÿ, áî íå ìàâ óïåâíå-
íîñòі ó âëàñíîìó òàëàíòі é áîÿâñÿ âòðàòèòè íàäіéíèé çàðîáіòîê. Òà êîëè îäèí ç 
éîãî òâîðіâ íàäðóêóâàëè â ïðåñòèæíîìó âèäàííі, ðіøó÷å ðîçïðîùàâñÿ ç ìåäèöè-
íîþ і ñòàâ íà øëÿõ âіëüíîї òâîð÷îñòі.

Êіòñîâі çàëèøàëîñÿ æèòè ëі÷åíі ðîêè. Çà öåé ÷àñ ìîëîäèé ïîåò îïðèëþäíèâ 
íèçêó òâîðіâ, çäіéñíèâ äâі çàõîïëèâі ïîäîðîæі äî Øîòëàíäії, ïåðåæèâ êîõàííÿ äî 
Ôàííі Áðîí, ç ÿêîþ íå çìіã îäðóæèòèñÿ ÷åðåç íåñòàòêè. Îäíàê õâîðîáà, ùî ïåðåä-
÷àñíî çàáðàëà ìàòіð і áðàòà, òÿæіëà íàä íèì ãíіòþ÷îþ ÷îðíîþ õìàðîþ. Êіòñ íà-
ìàãàâñÿ її ïîäîëàòè, ç äîïîìîãîþ âіðíèõ äðóçіâ âèїçäèâ ó ïіâäåííі êðàїíè, ñïîäі-
âàþ÷èñü, ùî òàìòåøíіé êëіìàò çóïèíèòü ðîçâèòîê ñóõîò. Òà öüîãî, íà æàëü, íå 
ñòàëîñÿ. Ïîåò ïіøîâ іç æèòòÿ â Іòàëії 23 ëþòîãî 1821 ð. Äî îñòàííіõ äíіâ âіí ñêëà-
äàâ ÷óäîâі âіðøі, ó ÿêèõ îñïіâóâàâ êðàñó äîâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Êіòñ ïðîæèâ ëèøå äâàäöÿòü øіñòü ðîêіâ і íàïèñàâ íå òàê óæå é áàãàòî. Òà é âіä 
òâîðіâ, ÿêі ïîåò âñòèã îïóáëіêóâàòè, óòіõà áóëà íåâåëèêà: íàäòî ÷àñòî íåäîáðîçè÷-
ëèâöі äîðіêàëè éîìó áðàêîì òàëàíòó. Îäíàê ÷àñ óñå ðîçñòàâèâ ïî ñâîїõ ìіñöÿõ. Çà 
êіëüêà äåñÿòèëіòü ïіñëÿ ñìåðòі äî ìèòöÿ ïðèéøëà ñëàâà.

Ïîåçії Êіòñà – öå ïåðåäóñіì çàìàëüîâêè äóøåâíèõ ïåðåæèâàíü. Ïðèâîäàìè äëÿ 
íèõ áóëè ðіçíîìàíіòíі, ÷àñòî âèïàäêîâі âðàæåííÿ: âіä ðÿäêіâ óëþáëåíîãî ïèñüìåí-

8
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íèêà, âіä çíàéîìñòâà ç âіäîìèì ïîåòîì, âіä ñîëîâ’їíîãî ñïіâó, ñòðåêîòàííÿ êîíèêà,
áà íàâіòü âіä óêóñó ґåäçÿ. Âіñòðÿì ïåðà Êіòñ ïіäõîïëþє ìèòü, êîëè çàðîäæóþòüñÿ
ïî÷óòòÿ, і ðîçêðèâàє їõ íà ïîâíó ñèëó ñâîãî òàëàíòó. Âîäíî÷àñ âіðøі ìèòöÿ ïðî-
éíÿòі ùèðîþ çàêîõàíіñòþ â «ïîåçіþ çåìëі». Öÿ ïîåçіÿ, ïîçáàâëåíà øòó÷íèõ ïðè-
êðàñ, âèäàєòüñÿ íåâèáàãëèâîþ, ìîæëèâî, íàäòî ïðîñòîþ. Її «òâîðöі» – êîìàõè, 

ð Ö ó ð

ïòàõè, çâіðі, ðîñëèíè.

ПИШІМО
Складіть ланцюжок важливих життєвих подій в долі письменника.

ЧИТАЙМО
Перед читанням. Читаючи вірш, знайдіть антитезу, на якій побудовано поезію.

ÏÐÎ ÊÎÍÈÊÀ ÒÀ ÖÂІÐÊÓÍÀ

Ïîåçіÿ çåìëі íå âìðå íіêîëè.
Îïіâäíі, ÿê ìîâ÷àòü ñåðåä ãіëîê
Ïòàõè â ãàþ, íåâòîìíèé ãîëîñîê
Îáíèçóє ïîêîñè é ÷àñòîêîëè.
Öå êîíèê, âіí ïîéìàє ãîðè é äîëè,
Íà ñòåðíÿõ äîâãèé âåäó÷è òàíîê,
À ñòîìèòüñÿ – ñòèõàє íà ÷àñîê
Ó çàòіíêó ñòåáëà àáî ñòîäîëè.
Ïîåçіÿ çåìëі íå îíіìіє:
Êîëè çèìà â ìîâ÷àííÿ êðèæàíå
Ïîëÿ çàêîâóє, öâіðêóí ó õàòі
Çàâîäèòü ïіñíþ, ùî â òåïëі ìіöíіє,
Íàãàäóþ÷è âñіì, õòî çàäðіìíå,
Ñïіâ êîíèêà â òðàâі íà ñіíîæàòі.

                                    Ïåðåêëàä Âàñèëÿ Ìèñèêà

ПИШІМО
9

ЧИТАЙМО
10



32

ПРАКТИКУМ
1. Знайдіть у перекладі поезії Кітса зорові, слухові та дотикові образи.

Тип образу Літо Зима

Çîðîâі

Ñëóõîâі

Äîòèêîâі

2. Порівняйте ліричних героїв Бернса та Кітса, використавши діаграму Венна.

Р. Бернс Спільне Дж. Кітс

3. Випишіть у робочий зошит епітети та метафори, які використано в перекладі вірша 
Дж. Кітса «Про коника та цвіркуна», визначте їхню роль у творі.

Епітети Метафори

4. З’єднайте стрілочками терміни та їхні визначення.

Åïіòåò Òå, ïðî ùî éäåòüñÿ â õóäîæíüîìó òâîðі

Ñïіâçâó÷íіñòü çàêіí÷åíü âіðøîâàíèõ ðÿäêіâ

Óïîðÿäêîâàíå ÷åðãóâàííÿ íàãîëîøåíèõ і íåíàãîëî-
øåíèõ ñêëàäіâ ó ðÿäêó

Êàðòèíà ïðèðîäè â õóäîæíüîìó òâîðі

Îñíîâíà äóìêà õóäîæíüîãî òâîðó

Îáðàçíèé âèðàç, ÿêèé óæèâàєòüñÿ â ïåðåíîñíîìó çíà-
÷åííі é ґðóíòóєòüñÿ íà óïîäіáíåííі îäíîãî ïðåäìåòà
(÷è ÿâèùà) іíøîìó

Õóäîæíє îçíà÷åííÿ, ÿêå íàäàє îáðàçó äîäàòêîâі åìî-
öіéíі òà ñìèñëîâі âіäòіíêè

Ðèìà

Òåìà

Ïåéçàæ

Ìåòàôîðà

Ðèòì

Іäåÿ

11
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РОЗВИВАЙМО МОВЛЕННЯ
Запропонуй власні епітети на місце пропущених у перекладі поезії Кітса.

(...) Ñîëîâåé
Çìîâê, óãîðі ... çîðі ãàñëè,
I äðіçä ðîçïî÷èíàâ ... ïіñíþ. 
Óñі ïå÷åðè, âñі êóòêè, âåñü îñòðіâ
Ñïîâíÿâ ... ãîìіí õâèëü, ùî ãëóõíóâ
Õіáà â ... çàñòóìàõ äіáðîâ.
(Îñòàííі, ñïîêіéíó, íåâãàâíèé, çåëåíèõ)

Òîìó, õòî â ìіñòі æèâ, ÿê ó íåâîëі,
Òàê ëþáî âèéòè â òèøó ...
I â âèñî÷іíü ...
Ïîñëàòü ìîëèòâó íåáåñàì і äîëі.

                          (Ïîëüîâó, óñìіõíåíî-æèâó)

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОМПАС
1. Âèçíà÷íèé íіìåöüêèé ïîåò Ãåíðіõ Ãåéíå (1797–

1856) óâіéøîâ â іñòîðіþ ñâіòîâîї ïîåçії ÿê íåïåðåâåðøåíèé 
ëіðèê, ñïіâåöü êîõàííÿ і ïðèðîäè. Ñåðåä ðàäîñòåé æèòòÿ
ëèøå òðè áóëè íàéâàæëèâіøèìè, çà ñëîâàìè ñàìîãî
ïîåòà, ó éîãî òâîð÷îñòі é æèòòі: Ëþáîâ, Áàòüêіâùèíà é
Ïðèðîäà.

1. Скориставшись QR-кодом, прочитайте поезію
Гейне «Задзвени із глибини», у якій живуть весняні 
звуки зеленого лісу, дерев, пробуджених від зимо-
вого сну. Ці звуки пере творюються в неповторну й 
чарівну музику. 

2. Які слова підкреслюють, що природа співпереживає
ліричному герою?

3. Чим вірш нагадує фольклорну пісню?
2. Ó ïîåòè÷íîìó ñâіòі âіäîìîãî àíãëіéñüêîãî ïîåòà

Ïåðñі Áіøі Øåëëі (1792–1822) ïîєäíóþòüñÿ äóøåâíі
ïåðåæèâàííÿ ëþäèíè é òàєìíè÷å æèòòÿ ïðèðîäè. 
Ïðèðîäà â Øåëëі ñòàє ñïіâó÷àñíèöåþ ëþäñüêèõ ïåðå-
æèâàíü, ðàçîì ç ëіðè÷íèì ãåðîєì âîíà ðàäіє ïðèõîäó 
ñîíöÿ і ñïîäіâàєòüñÿ íà êðàùå.

1. Скориставшись QR-кодом, познайомтеся з 
поезією «Глянь, за містом сонце встало…».

2. Чому цей вірш можна вважати міським пей    -
зажем?

У СВІТІ МИСТЕЦТВА
Ìèñòåöòâîçíàâöі ÷àñòî ïîðіâíþþòü ïîåçіþ Äæîíà

Êіòñà іç æèâîïèñîì Äæîíà Êîíñòåáëà, ó òâîðàõ ÿêîãî
òàêîæ ïîєäíóþòüñÿ ëіðè÷íіñòü і âåëè÷ ïðèðîäè. Öіêàâî, 

12

Моріц Даніель Оппенгейм. 
Портрет Генріха Гейне.

1831 р.

Çіéòè íà ãîðó, ïðîñòîðіíü ...
Ïîáà÷èòè, ðі÷îê, äîëèí áåç ëіêó,
Â ãàé çàíåñòè... òÿãàð äóìîê,
Äå îëåíü, ïåðåñêî÷èâøè ñòðóìîê,
Ç íàïåðñòÿíêè çãàíÿє áäæіëêó ... .

(Âåëèêó, ëåãêèé, äèêó)

13

У
14 Альфред Клінт. Портрет

Персі Біші Шеллі.
1819 р.
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ùî, íàéіìîâіðíіøå, Êіòñ íіêîëè íå áà÷èâ êàðòèí Êîíñòåáëà, à õóäîæíèê íå ÷èòàâ 
âіðøіâ ïîåòà. Àëå ìèòöіâ ñïîðіäíþє òå, ùî íà ìàëåíüêіé êàðòèíі іç ñіëüñüêèì
êðàєâèäîì ïåéçàæèñòó âäàëîñÿ ïåðåäàòè íåîñÿæíіñòü öіëîãî íåáà, à ìàéñòåð ñëîâà 
â íåâåëèêîìó ëіðè÷íîìó âіðøі ÷åðåç îñîáèñòå ïî÷óòòÿ ïåðåäàє çàãàëüíîëþäñüêі 
ïåðåæèâàííÿ. Íà ïîëîòíі õóäîæíèêó âäàєòüñÿ çáåðåãòè âëàñíі åìîöії, ó âіðøі ïîåò 
ïåðåäàє íàéòîíøі íþàíñè äóøåâíèõ ïî÷óâàíü ëіðè÷íîãî ãåðîÿ.

1. Розгляньте репродукції картин Констебла «Дедхемська долина» та «Хлібне поле».
2. Порівняйте художні полотна з віршем Кітса «Про коника та цвіркуна».
3. У чому, на вашу думку, полягає краса цих пейзажів? Що спільного в пейзажах Кітса й 

Констебла?

Джон Констебл. Дедхемська 
долина. 1802 р.

Джон Констебл. Хлібне поле. 
1826 р.

ОЦІНЮЙМО

Розповідаю про відомих поетів Роберта Бернса та Джона Кітса.

Використовую поняття «пейзаж», «рима», «епітет», «анафора», «метафора».

Визначаю особливості ліричних героїв поезій Бернса «Моє серце в верховині» та
Кітса «Про коника та цвіркуна» й порівнюю їх.

Читаю напам’ять поезію «Моє серце в верховині».

Створюю відеопоезію.

Проводжу мистецькі паралелі між пейзажем у живописі та поезії.

ОЦІНЮЙМО
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Самостійно, упевнено,
легко

Самостійно, після
додаткового роз’яснення

З допомогою 
інших

Р ОЗМАЇТТЯ ПРИРОДНОГО ЖИТТЯ У ВІРШАХ 
ЄВРЕЙСЬКИХ ПОЕТІВ З УКРАЇНИ

НАШІ ОЧІКУВАННЯ

ЛІТЕРАТУРНА РОЗМИНКА
1. Прочитайте уривок з вірша Лейба Квітка «Скрипонька».
Çàñëóõàëàñÿ áäæіëîíüêà,
ùå é êіò çàìóðêîòàâ,
ùå é êîíèê âîðîíåíüêèé
ïðèêîïîòіâ і ñòàâ.

І êâî÷êà çàâîðîæåíà:
íó, é ãðàє æ òîé ëó÷îê!
ãëÿäè ëèø çà êóð÷àòàìè,
áî ïîïàäóòü â ãîðùîê.

Îé, ãðàє, ãðàє ñêðèïîíüêà:
òðàé-ëі, òðàé-ëÿ, òðó-òó...                                Ïåðåêëàä Ïàâëà Òè÷èíè

2. Визначте настрій прочитаного уривка.
3. Якими постають птахи, тварини та комахи в цьому фрагменті?

СТОРІНКА ЕРУДИТА
Перед читанням. Читаючи статтю, подумай, у чому незвичність і трагічність життєвого

та літературного шляху Лейба Квітка.

ÇÀÊÎÕÀÍÈÉ Ó ÄÈÒÈÍÑÒÂÎ

Ó «Ñêðèïîíüöі» Ëåéá (Ëåâ) Êâіòêî (1890–1952), єâðåéñüêèé ìèòåöü, ùî íàðîäèâñÿ
â Óêðàїíі, ïîñòàє áåçæóðíèì ïîåòîì – ñêðèïàëåì, çàëþáëåíèì ó êðàñó äèòèíñòâà é
ïðèðîäè. Íàâіòü âàæêî ïîâіðèòè, ùî éîãî ñïîâíåíå ñòðàæäàíü і ïîíåâіðÿíü æèòòÿ áóëî
âîäíî÷àñ і ùàñëèâèì âіä ìîæëèâîñòі çàéìàòèñÿ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ – ïèñàòè âіðøі.

НАШІ ОЧІКУВАННЯ
Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся:
що таке мова їдиш;
які єврейські письменники, що народилися в Україні, уславили красу рідної землі;
чому Лейб Квітко у своїх віршах розмовляв вустами дітей;
як одухотворив природу Перец Маркіш;
що таке звукопис. Для чого його використовують у поезії;
яку роль відіграють метафори, порівняння, епітети в пейзажній ліриці.

1
Òðè ïòàøêè âèùåáå÷óþòü
â çåëåíіì ó ñàäó.
Òðè äçüîáèêè ïòàøèíії,
áðþøêî ðóäå-ðóäå... (…)

Îé ãðàëà, ãðàëà ñêðèïîíüêà –
òðàé-ëÿ... і âæå êіíåöü,
і âñі ïіøëè, і êâî÷êà òåæ,
і êîíèê-ñòðèáóíåöü.

33
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Ëåéá Êâіòêî íàðîäèâñÿ â áіäíіé áàãàòîäіòíіé єâ ðåéñüêіé 
ñіì’ї â óêðàїíñüêîìó ìіñòå÷êó Ãîëîñêіâ íà Ïîäіëëі. Éîãî 

ð ð

іì’ÿ â ïåðåêëàäі ç їäèø îçíà÷àє «ëåâ», ÿê ÷àñòî õëîïöÿ і 
íàçèâàëè. Áàòüêî, çìóøåíèé áðîäèòè ñåëàìè â ïîøóêàõ 
õî÷ ÿêîãîñü çàðîáіòêó, ïðàöþâàâ і ïàëі  òóðíèêîì, і ñòîëÿðîì,
і ðіçüáÿðåì ïî äåðåâó, і â÷è òåëåì. ×åðåç çëèäíі ïîìåðëè âіä
ñóõîò óñі áðàòè é ñåñòðè Ëåéáà, à ïîòіì і áàòüêè.

Õëîï÷èê ðàíî îñèðîòіâ і, çàëèøèâøèñü іç áàáóñåþ, ç 
äåâ’ÿòè ðîêіâ óæå ïî÷àâ ïðàöþâàòè. Âіí ïåðåïðîáóâàâ
áåçëі÷ çàíÿòü: áóâ ìàëÿðåì, âàíòàæíèêîì, øåâöåì, ïàñ-
òóøêîì, ðîáіòíèêîì íà îëіéíîìó ïðåñі. Ìàþ÷è ãàðíі
ðîçóìîâі çäіáíîñòі, ñàì âèâ÷èâ єâðåéñüêó òà ðîñіéñüêó
ãðàìîòó, õî÷à íіêîëè íå õîäèâ äî øêîëè. Ç äâàíàäöÿòè 
ðîêіâ Ëåéá ïî÷àâ «ãîâîðèòè» âіðøі, à ïîòіì, íàâ÷èâøèñü 
ãðàìîòі, ñòàâ їõ çàïèñóâàòè â çîøèò. Ïåðøîþ ëþäèíîþ, 
ÿêіé õëîï÷èê ÷èòàâ ñâîї äèòÿ÷і òâîðè, êîëè ùå íå âìіâ їõ
çàïèñàòè, áóëà óëþáëåíà áàáóñÿ, ÿêà ñâîєþ äîáðîòîþ і

ëàñêîþ çіãðіâàëà éîãî âàæêå äèòèíñòâî. Ïåðøі âіðøі äî äðóêó Êâіòêî òàê і ïіäïèñàâ: 
«Ëåéá Áàáóøêіí».

Ëіòåðàòóðíèé øëÿõ Êâіòêà áóâ íåçâè÷íèé, à êіíåöü – òðàãі÷íèé. Ïåðøà çáіðêà 
«Ëіäåëåõ» («Ïіñåíüêè») òàëàíîâèòîãî ïîåòà-ñàìîó÷êè âèéøëà â Êèєâі é ñêëàäàëàñÿ 
ç äèòÿ÷èõ âіðøіâ, íàïèñàíèõ їäèøåì. Âóñòàìè ï’ÿòèðі÷íèõ, øåñòèðі÷íèõ, 
ñåìèðі÷íèõ äіòåé ìèòöåâі áóëî ëåãøå âèñëîâëþâàòè ëþáîâ äî æèòòÿ òà âіðó â òå, 
ùî âîíî ñòâîðåíå äëÿ áåçìåæíîї ðàäîñòі. Êíèæêè Ëåéáà Êâіòêà âèïðîìіíþþòü
ñîíÿ÷íіñòü, âåñåëіñòü і áåçòóðáîòíіñòü äèòèíñòâà. Îçíàêè éîãî òâîð÷îñòі – âèòîí-
÷åíіñòü, ìåëîäіéíіñòü, ìàéñòåðíіñòü âіðøà.

Âèòîêè ïîåçії Êâіòêà – ó ïîâàçі é ëþáîâі äî óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñòі. Ó 1921 ðîöі 
çà ïóòіâêîþ êèїâñüêîãî âèäàâíèöòâà ðàçîì ç іíøèìè єâðåéñüêèìè ïèñüìåííèêàìè 
Êâіòêî ïîїõàâ íàâ÷àòèñÿ äî Áåðëіíà. Âіí íàñèëó çàðîáëÿâ ñîáі íà æèòòÿ, àëå éîìó 
âñå æ óäàëîñÿ âèïóñòèòè äâі ôîëüêëîðíі çáіðêè: «Óêðàїíñüêі íàðîäíі êàçêè» òà 
«Áіëîðóñüêі íàðîäíі êàçêè».

Ïîáîþþ÷èñü àðåøòó çà ïîëіòè÷íі ïîãëÿäè, ó 1925 ðîöі ïîâåðíóâñÿ â Óêðàїíó é 
ïðîäîâæèâ ëіòåðàòóðíó òâîð÷іñòü. Äî ïî÷àòêó Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè êíèæêè Êâіòêà 
â ïåðåêëàäàõ ðîñіéñüêîþ âèõîäèëè âåëè÷åçíèìè òèðàæàìè.

Ç ïî÷àòêîì âіéíè ïèñüìåííèê ñòàâ àêòèâíèì ó÷àñíèêîì Єâðåéñüêîãî àíòè-
ôàøèñòñüêîãî êîìіòåòó. Àëå â 1949 ðîöі ðàäÿíñüêèé ðåæèì çâèíóâàòèâ Êâіòêà â 
çðàäі Áàòüêіâùèíі, і â ñåðïíі 1952 ðîêó éîãî ðîçñòðіëÿëè. Íà ñóäі Êâіòêî ñêàçàâ: 
«Ìåíі çäàєòüñÿ, ùî ìè ïîìіíÿëèñÿ ðîëÿìè çі ñëіä÷èìè, áî âîíè çîáîâ’ÿçàíі çâè íó-
âà÷óâàòè ôàêòàìè, à ÿ – ïîåò – òâîðèòè ìèñòåöòâî. Àëå âèéøëî íàâïàêè… ß íå çðà-
äæóâàâ Áàòüêіâùèíі é æîäíîãî ç ï’ÿòè âèñóíóòèõ ìåíі çâèíóâà÷åíü íå âèçíàþ».

Ïî÷èíàþ÷è ç 1926 ðîêó áàãàòîðі÷íà é ïëіäíà äðóæáà ïîâ’ÿçóâàëà Ëåéáà Êâіòêà 
ç âèäàòíèì óêðàїíñüêèì ïîåòîì Ïàâëîì Òè÷èíîþ, ÿêèé çàçíà÷àâ: «Îñêіëüêè â íàñ 
â Óêðàїíі îäíèì ç êðàùèõ ïèñüìåííèêіâ äëÿ äіòåé є Ë. Êâіòêî, – óçÿâñÿ ïåðåêëàäàòè 
éîãî òâîðè ç єâðåéñüêîї ìîâè». Âіðøі Êâіòêà â ïåðåêëàäі Òè÷èíè ïóáëіêóâàëèñÿ â 
óêðàїíñüêіé ïåðіîäèöі, âèõîäèëè îêðåìèìè âèäàííÿìè, áóëè ïîêëàäåíі íà ìóçèêó
é çàæèëè òàêîї ïîïóëÿðíîñòі, ùî ââåäåíі â îìàíó ôîëüêëîðèñòè çàïèñóâàëè їõ ÿê 
íàðîäíі.

ВАШ СЛОВНИК
Їäèø – ìîâà єâðåїâ Öåíòðàëüíîї òà Ñõіäíîї Єâðîïè, çîêðåìà é Óêðàїíè, à òàêîæ 

ìîâà єâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ ÑØÀ. Íàëåæèòü äî ãåðìàíñüêîї ìîâíîї ãðóïè. Ìàñîâå 
Ї

Лейб Квітко
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çíèùåííÿ єâðåїâ ïіä ÷àñ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ïðèçâåëî äî êîëîñàëüíîãî çìåíøåííÿ
êіëüêîñòі íîñіїâ ìîâè. ßêùî íàïåðåäîäíі âіéíè їõ áóëî 11–12 ìëí, òî ñüîãîäíі
їäèøåì âîëîäіє ëèøå áëèçüêî äâîõ ìіëüéîíіâ ëþäåé ó ñâіòі. À âòіì, äëÿ ïðèéäåøíіõ 
ïîêîëіíü çáåðåãëèñÿ íàéêðàùі çðàçêè їäèøìîâíîї ëіòåðàòóðè.

Георгій Фішер. Обкладинка та сторінки книжок Л. Квітка «Скрипонька»
та «Дудочка». 1928 р.

ПИШІМО
За матеріалами прочитаної статті складіть візитну картку поета.

Âіçèòíà êàðòêà Ëåéáà Êâіòêà

Іì’ÿ

Áàòüêіâùèíà

Äàòà íàðîäæåííÿ

Іíòåðåñè òà
çàõîïëåííÿ

Ëіòåðàòóðíі òâîðè,
ÿêі ïðèíåñëè óñïіõ

ЧИТАЙМО
Перед читанням. Читаючи переклад вірша, знайдіть образи, що підкреслюють силу

дощу. Подумайте, яку художню роль вони виконують.
ÆÓÊ

À äîù іäå ðàçîì і òóò, і îí òàì –
â äâîðі і íà ïîëі, äå äóøíî æèòàì.
Íàìîêëè äåðåâà, ñõèëèâñÿ îâåñ…
Õî÷ áè äå ëþäèíà ÷è âóëè÷íèé ïåñ!
Îäíå òіëüêè é âèäíî – áіäà îí æóêó! –
éîãî ïіäõîïèëî âîäîþ â ñòðóìêó.
Îí ãëÿíü – ïåðåêèíóâñü, íîãàìè ïðÿäå.
Àëå ÿêîñü âèïëèâ і ñòàâ íà òâåðäå.

ПИШІМО
3

ЧИТАЙМО
4
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Òà òіëüêè òóò çíîâó êðàïëèíîþ öîê! –
óäàðèëî â ãîëîâó é òÿãíå â ñòðóìîê.
Æó÷îê ïîòîïàє, îé ãîðå, áіäà!
Àæ òóò ïëèâå òðіñêà і êàæå: ñіäàé!
Æó÷îê óìîñòèâñÿ, íåìîâ íà ÷îâíà.
Ïëèâå ñîáі òðіñêà, âñі êðó÷і ìèíà…
Ñòðóìîê àæ áóëüêî÷å, ñðіáëîì áëèñêîòèòü.
Ïëèâå ñîáі òðіñêà, äå õàòà ñòîїòü.
Ïðèáèëàñü äî õàòè, òà â äâåðі òі ñòóê! –
і âðàç îïèíèâñÿ ó ùіëèíöі æóê.
Æèëà æ òàì ñіìåéêà ïðîìåæè ëþäåé –
òà òіëüêè é óñüîãî, ùî òðîéêî äіòåé.
Ãóðòîì âîíè âèéøëè, äå òðàâêà ì’ÿêà,
і çîâñіì ïóñòèëè íà âîëþ æóêà.

                                          Ïåðåêëàä Ïàâëà Òè÷èíè

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ДОВІДКА
Çâóêîïèñ – ïðèéîì õóäîæíüîї âèðàçíîñòі, ùî ïîëÿãàє â ñïåöіàëüíîìó äîáîðі 

çâóêіâ äëÿ ñòâîðåííÿ ïåâíîãî îáðàçó, âðàæåííÿ. Íàïðèêëàä, ïîâòîðè òà ÷åðãóâàííÿ 
ïåâíèõ çâóêіâ (çâóêîñïîëó÷åíü) íàãàäóþòü çâó÷àííÿ ïðèðîäíèõ ÿâèù àáî çâóêè,
ùî âèäàþòü òâàðèíè. Öåé ïðèéîì ÷àñòî âèêîðèñòîâóєòüñÿ â ïîåçії.

Àëіòåðàöіÿ – ïîâòîð ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ. Àëіòåðàöіþ çàñòîñîâóþòü äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ïåâíèõ àñîöіàöіé. Íàïðèêëàä, ïîâòîð çâóêà [æ] ó âіðøі Êâіòêà ïåðåäàє 
äçèæ÷àííÿ æóêà, à çâóêà [ò] – ñòóê äîùîâèõ êðàïåëü.

Àñîíàíñ – ïîâòîðåííÿ ãîëîñíèõ çâóêіâ. Öåé ïðèéîì âèêîðèñòîâóþòü ç ìåòîþ 
çðîáèòè òâіð ìåëîäіéíіøèì. Íàïðèêëàä, ãîëîñíèé [ó] â ïîåçії «Æóê» äîïîìàãàє 
âіäòâîðèòè ïðèðîäíå çâó÷àííÿ êîìàõè.

Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ çâóêîâîї îáðàçíîñòі àâòîð ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè é êîìáіíà-
öії çі çâóêіâ ó ðіçíèõ ñëîâàõ.

ПРАКТИКУМ
1. Розгляньте ілюстрації Володимира Конашевича (1930-ті рр.) до вірша Квітка. Які основні 

події вони відображають? Розташуйте малюнки у правильній послідовності.
5
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2. Перекажіть пригоди жука від імені: а) дітей, які могли спостерігати подію; б) жука, який
зміг урятуватися.

3. Дослідіть світ звуків у вірші «Жук», заповнивши таблицю прикладами з поезії.

[æ]

[ó]

[ò]

[îê]

4. Знайдіть художні засоби в прочитаному вірші, визначте їхню роль, запишіть приклади
в таблицю.

Художні засоби Приклади

Åïіòåòè

Ìåòàôîðè

Ïîðіâíÿííÿ

Çâåðíåííÿ

Îêëè÷íå ðå÷åííÿ
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РОЗВИВАЙМО МОВЛЕННЯ
Ëåéá Êâіòêî åìîöіéíî é ùèðî âòіëèâ ó ïîåçії ïðåêðàñíі ñïîãàäè ç äàëåêîãî äè-

òèíñòâà, à òàêîæ âðàæåííÿ âіä ñïîñòåðåæåíü çà æèòòÿì ñâîїõ ìàëåíüêèõ äðóçіâ. 

  Користуючись планом, складіть у робочому зошиті опис-мініатюру тварини, використавши 
власні спостереження. Ви можете написати про домашнього улюбленця, мешканця 
парку, лісу, ферми тощо, наприклад про звірка, птаха або комаху.

1. Çà êèì ñïîñòåðіãàєìî.
2. ßêà ïðèãîäà âіäáóâàєòüñÿ.
3. Ùî áà÷èìî.
4. Ùî ÷óєìî.
5. Ùî âіä÷óâàєìî, ÿêùî òîðêàєìîñÿ.
6. ßêèé íàñòðіé âèêëèêàє ñïîñòåðåæåííÿ.

У СВІТІ МИСТЕЦТВА
Ðîñіéñüêèé êîìïîçèòîð Ìîäåñò Ìóñîðãñüêèé (1839–

1881) ñòâîðèâ ìóçè÷íó ìіíіàòþðó «Æóê», ó ÿêіé ìàëþê
ðîçïîâіäàє ñâîїé íÿíі ïðî çàãàäêîâó іñòîðіþ, ùî ç íèì 
òðàïèëàñÿ. Õëîï÷èê áóäóâàâ áóäèíî÷îê іç òðіñî÷îê, і 
ðàïòîì ç’ÿâèâñÿ âåëè÷åçíèé ñòðàøíèé æóê. Çëÿ-
êàâøèñü, äèòèíà ïðè÷àїëàñÿ, à æóê çëåòіâ і âäàðèâñÿ îá 
її ñêðîíþ. Ìàëþê ç ïåðåëÿêó çàæìóðèâñÿ, àëå êîëè 
ðîçïëþùèâ î÷і, òî ïîáà÷èâ, ùî æóê ëåæèòü íà ñïèíöі é 
íàâіòü âóñàìè íå âîðóøèòü.

1. Скориставшись QR-кодом, прослухайте 
музичну мініатюру.

2. Що, на вашу думку, трапилося з жуком? 
3. Як музика композиції передає схвильований

тон дитини, що розповідає історію про жука, що вразила її уяву.
4. Чим схожі музична та поетична історії жука?

СТОРІНКА ЕРУДИТА
Перед читанням. Читаючи статтю, визначте, які факти біографії поета схожі з долею 

Лейба Квітка.

ÑÏІÂÅÖÜ ЇÄÈØÓ

Îäíå ç íàéïîìіòíіøèõ іìåí â іñòîðії єâðåéñüêîї ëіòåðàòóðè – Ïåðåö Ìàðêіø 
(1895–1952). Ïіä éîãî òàëàíîâèòèì ïåðîì ìîâà їäèø íàáóëà äèâîâèæíîї ãíó÷êîñòі
é ìèëîçâó÷íîñòі, à єâðåéñüêà ïîåçіÿ – ìåëîäіéíîñòі é ëåãêîñòі.

Ìèòåöü ç’ÿâèâñÿ íà ñâіò ó ìіñòå÷êó Ïîëîííîìó íà Âîëèíі (ñüîãîäíі öå Õìåëü-
íèöüêà îáëàñòü). Ðîäèíà ìàéáóòíüîãî ïîåòà áóëà áіäíîþ. Áàòüêî çàðîáëÿâ íà æèò-
òÿ êðàâåöüêèì ðåìåñëîì, à ìàòè òîðãóâàëà ïîðіçàíèìè íà øìàòî÷êè îñåëåäöÿìè. 
Íàâ÷àííÿ Ïåðåö ðîçïî÷àâ ó õåäåðі – єâðåéñüêіé ðåëіãіéíіé ïî÷àòêîâіé øêîëі. 
Ìàþ÷è òàëàíò äî ñïіâіâ, õëîïåöü âèñòóïàâ ó ðåëіãіéíîìó õîðі ìіñöåâîї ñèíàãîãè.

Íà òîé ÷àñ ìіñòÿíè єâðåéñüêîãî ïîõîäæåííÿ áóëè îáìåæåíі â áàãàòüîõ ïðàâàõ. 
І ç âîñüìè ðîêіâ õëîïåöü ïðàöþâàâ, äå äîâåäåòüñÿ. Àëå, ïðàãíó÷è іíøîї äîëі, ó 
÷îòèðíàäöÿòü ïî÷àâ ïèñàòè âіðøі òà ïîêèíóâ ðіäíó äîìіâêó.

6

У
7

8

Модест
Мусоргський
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Перец Маркіш

Ó Ïåðøó ñâіòîâó âіéíó â 1916 ðîöі Ïåðåöà ïðèçâàëè
â àðìіþ, àëå ñêîðî ÷åðåç ïîðàíåííÿ âіí áóâ äåìîáі ëі-
çîâàíèé і îñåëèâñÿ â Êàòåðèíîñëàâі (ñó÷àñíèé Äíіïðî),
äå â ìіñöåâіé ãàçåòі «Êåìôåð», íàçâà ÿêîї ïåðåêëàäàєòü-
ñÿ ÿê «áîðîòüáà», îïóáëіêóâàâ ñâîї ïåðøі ïîåçії.

Òâîð÷à äîëÿ çâåëà éîãî ç ïîåòàìè «êèїâñüêîї ãðóïè».
Âіí ïîçíàéîìèâñÿ ç Ëåéáîì Êâіòêîì. Äëÿ єâðåéñüêèõ
ïîåòіâ òîãî ÷àñó, ÿêі ïðàãíóëè âіäðîäæåííÿ ðіäíîї êóëü-
òóðè, ïèòàííÿ, ÿêîþ ìîâîþ ïèñàòè, áóëî ïðèíöèïîâèì.
Ìàðêіø îäíîçíà÷íî âèðіøèâ ïðîáëåìó íà êîðèñòü їäè-
øó ÿê ìîâè ñâîãî íàðîäó.

Ïî÷èíàþ÷è ç 1921 ðîêó ìèòåöü áàãàòî ìàíäðóâàâ,
âіäâіäàâ Ïîëüùó, Ôðàíöіþ, Íіìå÷÷èíó, Àíãëіþ, Іòàëіþ,
іçðàїëüñüêі çåìëі. Ïîäîðîæóþ÷è, âіí âèñòóïàâ ç äîïîâі-
äÿìè ïðî íîâó ïîåçіþ, ÷èòàâ âіðøі, ïóáëіêóâàâ êðèòè÷íі
ñòàòòі.

×åðåç ï’ÿòü ðîêіâ, ó 1926-ìó, Ìàðêіø ïðèїõàâ äî 
Ìîñêâè, äå ðàäÿíñüêà âëàäà ïðîãîëîñèëà ñòàíîâëåííÿ єâðåéñüêîї ëіòåðàòóðè é 
ìèñòåöòâà. Íà ïåðøèõ ïîðàõ ñïðàâäі їäèøåì ïóáëіêóâàëèñÿ êíèãè é æóðíàëè,
âіäêðèâàëèñÿ єâðåéñüêі òåàòðè òà øêîëè. Íà öåé ÷àñ ïðèïàäàє і ðîçêâіò ëіòåðàòóð-
íîї äіÿëüíîñòі Ïåðåöà Ìàðêіøà: âіí ïèøå ïîåìè, ðîìàíè, ï’єñè, êіíîñöåíàðії.

Ó ðîêè Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè Ìàðêіø ïðàöþâàâ âіéñüêîâèì êîðåñïîíäåíòîì.
ßê і Ëåéá Êâіòêî, âіí ñòàâ àêòèâіñòîì Єâðåéñüêîãî àíòèôàøèñòñüêîãî êîìіòåòó. 
Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ âіéíè íèçêó ó÷àñíèêіâ êîìіòåòó çâèíóâà÷åíî â äåðæàâíіé çðàäі.
Ïåðåöà Ìàðêіøà, ÿê і Ëåéáà Êâіòêà, ðåïðåñîâàíî â 1952 ðîöі.

ПИШІМО
Порівняйте творчі долі єврейських поетів Лейба Квітка та Переца Маркіша, використавши

діаграму Венна.

Л. Квітко Спільне П. Маркіш

ЧИТАЙМО
Перед читанням. Читаючи переклад вірша, простежте, які кольори використовує автор.

ÂÐÎÆÀÉ

Â çîëîòèõ êóáåëüöÿõ,
íà òîíêèõ ñòåáåëüöÿõ
Ãîéäàþòüñÿ çàâçÿòî
Âãîäîâàíі çåðíÿòà.

Ãîðíóòüñÿ ãàðíåíüêі
Äî çåìëі äî íåíüêè,
Êàëàòàþòü ãíîìèêè
Çîëîòàâі äçâîíèêè.

ПИШІМО
9

ЧИТАЙМО
10
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Ïіñåíüêè òà øåðåõè,   Çîëîòèé äîñòèãëèé ðàé.
Ãëå÷èêè òà êåëèõè.   Çîëîòі ïóõíàñòі þðìè
Êîëîñî÷êó êîëîñîê –   Äìóòü, ãóäóòü ùîäóõó â ñóðìè:
Äçåíüêà çîëîòîì ãîëîñîê.  Âіòðå, öèòü, íå çàâàæàé!

      Áî âðîæàé!
                                                 Ïåðåêëàä Âàëåðії Áîãóñëàâñüêîї

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ДОВІДКА
Âè ïîçíàéîìèëèñÿ іç ïîåçієþ çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ òà єâðåéñüêèõ ïîåòіâ ïðî 

ïðèðîäó. Íà âіäìіíó âіä ïðîçîâîãî òåêñòó ïîåòè÷íèé òâіð ðîçáèòî íà îêðåìі ðÿäêè, 
ÿêі íàçèâàþòü âіðøîâèìè. Ïðîòå öå ëèøå çîâíіøíÿ âіäìіííіñòü. ßêùî ìåõàíі÷íî
ðîçáèòè ïðîçîâèé òåêñò íà ïðèáëèçíî îäíàêîâі çà äîâæèíîþ âіäðіçêè, âіðøà ç íüîãî
âñå îäíî íå âèéäå. Àäæå íå áóäå äîòðèìàíî äâîõ âàæëèâèõ çàêîíіâ ïîåçії: ìåëîäіé-
íîñòі é ðіâíîìіðíîñòі çâó÷àííÿ. Îñîáëèâîãî çâó÷àííÿ ïîåòè÷íі ðÿäêè íàáóâàþòü 
çàâäÿêè ðèìі é ðèòìó.

Ðèìîþ íàçèâàþòü ñïіâçâó÷íіñòü çàêіí÷åíü âіðøîâèõ ðÿäêіâ. Íàïðèêëàä, ó ïåð-
øіé ñòðîôі «Âðîæàþ» Ïåðåöà Ìàðêіøà: «Â çîëîòèõ êóáåëüöÿõ, / íà òîíêèõ 
ñòåáåëüöÿõ / Ãîéäàþòüñÿ çàâçÿòî / Âãîäîâàíі çåðíÿòà» – ñïіâçâó÷íі çàêіí÷åííÿ 
ïåðøîãî é äðóãîãî ðÿäêіâ (êóáåëüöÿõ – ñòåáåëüöÿõ) òà òðåòüîãî é ÷åòâåðòîãî ðÿä-
êіâ (çàâçÿòî – çåðíÿòà).

Ùîäî âіðøîâîãî ðèòìó, òî âіí óòâîðþєòüñÿ âïîðÿäêîâàíèì ÷åðãóâàííÿì íàãî-
ëîøåíèõ і íåíàãîëîøåíèõ ñêëàäіâ. Ñêàæіìî, ó ðÿäêàõ «Âðîæàþ» ÷іòêî ïðîñòåæó-
єòüñÿ çàêîíîìіðíіñòü ó ÷åðãóâàííі íàãîëîøåíèõ òà íåíàãîëîøåíèõ ñêëàäіâ:

Çî-ëî-òèé äîñ-òèã-ëèé ðàé.
Çî-ëî-òѕ ïóõ-íѕ àñ-òі þð-ìè…þ

Іñíóþòü ðіçíі ñõåìè ÷åðãóâàííÿ ñêëàäіâ, і êîæíà ç íèõ âèçíà÷àє ïåâíèé ðèò-
ìі÷íèé ìàëþíîê ïîåòè÷íîãî òâîðó.

À âòіì, ðèìîâàíèé ðèòìі÷íèé òåêñò íå çàâæäè ìîæíà íàçâàòè ñïðàâæíüîþ 
ïîåçієþ. Ðі÷ ó òіì, ùî íà âіäìіíó âіä ïðîçè ëіðèêà íå òàê çîáðàæóє ïîäії àáî ãåðîїâ, 
ÿê âèðàæàє äóìêè é ïî÷óòòÿ àâòîðà. Òîìó âіðøîâàíà ìîâà çàçâè÷àé âіäðіçíÿєòüñÿ 
âіä ïðîçîâîї áіëüøîþ åìîöіéíіñòþ.

ПРАКТИКУМ
1. Створіть хвилю власних асоціацій «Врожай».

Врожай

11
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2. Знайдіть образи в поезії Маркіша, які справляють зорові, слухові, дотикові враження.

Çîðîâі

Ñëóõîâі

Äîòèêîâі

3. Випишіть епітети та метафори, які використано в перекладі поезії Маркіша «Врожай»,
визначте їхню роль у творі.

Епітети Метафори

4. Вивчіть напам’ять один з віршів єврейських поетів з України.

УКРАЇНСЬКИЙ МОТИВ
Óêðàїíöі ç äàâíіõ ÷àñіâ øàíîáëèâî ñòàâèëèñÿ 

äî âðîæàþ õëіáà, ÿêèé äëÿ íàøîãî íàðîäó ñèì-
âîëіçóє äîñòàòîê. Іñíóþòü ëåãåíäè, çà ÿêèìè
êîëèñü ïîâíèé êîëîñ ðіñ âіä ñàìîї çåìëі, і íà-
çèâàâñÿ âіí ñòîêîëîñîì. Óðîæàé çàéìàє ÷è íå
íàéãîëîâíіøå ìіñöå â óêðàїíñüêіé êóëüòóðі, 
çîêðåìà â íàðîäíèõ îáðÿäàõ.

Ïåðøèé çæàòèé ñíіï â óêðàїíöіâ íàçèâàâñÿ 
âîєâîäîþ, àáî çàæèíîì. Éîãî óðî÷èñòî ïðè-

ð ó ðó

íîñèëè äîäîìó é ñòàâèëè íà ïîêóòі, äå âіí áóâ äî
êіíöÿ æíèâ. Îñòàííі êîëîñêè íå çðіçàëè, à 
çàëèøàëè íà ïîëі: «ùîá çåìëÿ íå áóëà ãîëîäíà».
Їõ íàõèëÿëè äîíèçó é ïåðåâ’ÿçóâàëè ÷åðâîíîþ

ó

ñòðі÷êîþ. Öå êîëîññÿ íàçèâàëîñÿ áîðîäîþ.
Òðàäèöії çáîðó âðîæàþ òіñíî ïîâ’ÿçàíі ç îá-

æèíêîâèìè ïіñíÿìè, ÿêі ñòâîðþâàëè óðî÷èñòèé
íàñòðіé. Â óêðàїíñüêèõ íàðîäíèõ ïіñíÿõ çâó÷èòü 
ðàäіñòü ç ïðèâîäó óñïіøíèõ æíèâ, ãîðäіñòü çà 
íåëåãêó ïðàöþ. Çîêðåìà, ïðî îáæèíêîâèé âіíîê,
ÿêèé â’ÿçàëè ç îñòàííіõ êîëîñêіâ ïøåíèöі, æèòà 
àáî ÿ÷ìåíþ, ñïіâàëè, ùî âіí «âèùèé âіä ïëîòà,
ùå äîðîæ÷èé âіä çîëîòà».

1. Прочитайте українські обжинкові пісні.

* * *

Çîëîòії ñåðïèêè áðÿç÷àëè,
Ïîêè ñüîãî æèòà äîæàëè;
Òåïåð âæå íå áóäóòü áðÿç÷àòè,
À áóäóòü â êîìîðі ëåæàòè. Галина Попінова. Свято врожаю. 

Обжинки. 2006 р.

Віра Баринова-Кулеба. Урожай.
1970-ті рр.
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* * *
Ñèäèòü âîðîí íà êîïі,
Äèâóєòüñÿ áîðîäі:
– Îé äèâî ìåíі
Âàøіé áîðîäі.
Îé ïàíî÷êó íàø,
Îáæèíî÷êè â íàñ!

Îé ÷èÿ òî áîðîäà
Ñðіáëîì-çëîòîì îáëèòà?
Òî Ïåòðîâà áîðîäà
Ñðіáëîì-çëîòîì îáëèòà,
І îáëèòà, і îáøèòà.

2. Які фольклорні образи використав Маркіш у вірші «Врожай»?

РОЗВИВАЙМО МОВЛЕННЯ
Ìàðêіø çìàëþâàâ óðîæàé çåðíà, âèêîðèñòàâøè âåëèêó êіëüêіñòü åïіòåòіâ

«çîëîòèé», «çîëîòàâèé» òîùî.
  Складіть власну веселкову палітру врожаю інших сільськогосподарських культур, при-
гадавши, що вирощують чи купують ваші батьки восени. Обґрунтуйте свій вибір.

×åðâîíèé
Îðàíæåâèé
Æîâòèé
Çåëåíèé
Áëàêèòíèé
Ñèíіé
Ôіîëåòîâèé

У СВІТІ МИСТЕЦТВА
Òåìà âðîæàþ – ïîïóëÿðíà é ó æèâîïèñі. Íà êàðòèíі «Çáіð óðîæàþ â Ïðîâàíñі» 

(1888) íіäåðëàíäñüêèé õóäîæíèê Âàí Ãîã çîáðàçèâ ñïåêîòíèé ëіòíіé äåíü. ×óäîâі 
æîâòі ôàðáè ïåðåäàþòü ÿñêðàâіñòü ïîëіâ і òåïëî ñîíöÿ. Ïîëîòíî íіáè ñâіòèòüñÿ, 
âèïðîìіíþє ñîíÿ÷íå ñâіòëî.

Ван Гог. Збір урожаю в Провансі.
1888 р.

Тетяна Яблонська. Хліб.
1949 р.

«Õëіá» (1949) – òàêó íàçâó ìàє îäíà ç íàéâіäîìіøèõ ðîáіò óêðàїíñüêîї õóäîæíèöі 
Òåòÿíè ßáëîíñüêîї. Ïîëîòíî âèòðèìàíî â çîëîòèñòіé ãàìі. Òåïëі êîëüîðè çåðíà é 
ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà ïðîíèçóþòü óñþ êàðòèíó.

2
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1. Порівняйте картини Ван Гога, Яблонської та вірш Маркіша. Що у них спільного та 
відмінного?

2. Які кольори використали митці для втілення своєї ідеї?
3. Які художні образи спільні для цих творів мистецтва?

ОЦІНЮЙМО

Розповідаю про єврейських поетів з України Лейба Квітка та Переца Маркіша й по-
рівнюю їхні творчі шляхи.

Визначаю особливості поезій Квітка «Жук» та Маркіша «Врожай».

Використовую поняття «пейзаж», «рима», «ритм», «епітет», «метафора», 
«звукопис».

Читаю напам’ять один з віршів.

Знаю, як поезії та життєві долі Квітка та Маркіша пов’язані з Україною.

Проводжу мистецькі паралелі між описами природи в живописі та поезії.

Самостійно, упевнено,
легко

Самостійно, після
додаткового роз’яснення

З допомогою
інших

МАРК ТВЕН «ПРИГОДИ ТОМА СОЄРА»
НАШІ ОЧІКУВАННЯ

ЛІТЕРАТУРНА РОЗМИНКА
Складіть асоціативну хвилю «Моє дитинство».

Дитинство

ОЦІНЮЙМО

НАШІ ОЧІКУВАННЯ
Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся:
що таке псевдонім;
чим Марк Твен пов’язаний з Україною;
про витівки та пригоди Тома Соєра й Гекльберрі Фінна;
як перевіряється справжня дружба;
якими постають персонажі Марка Твена на кіноекрані.

1
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СТОРІНКА ЕРУДИТА
Перед читанням. Читаючи статтю, зверніть увагу на те, які пригоди довелося пережити 

Марку Твену, перш ніж він узявся за літературне перо.

ÆÈÒÒß, ÑÏÎÂÍÅÍÅ ÏÐÈÃÎÄ

Êîæíà ëþäèíà êîëèñü áóëà äèòèíîþ. І âåëèêі ïèñü-
ìåííèêè òåæ áóëè äіòüìè. І òåæ, íàïåâíî, áåøêåòóâàëè, 
ãàíÿëè ãîëóáіâ і áîÿëèñÿ òåìðÿâè. Àëå, âèðîñòàþ÷è, 
áàãà òî ëþäåé çàáóâàþòü ïðî ñâîє äèòèíñòâî, ñòàþòü íóä-
íèìè é áóðêîòëèâèìè äîðîñëèìè. І òîäі äèòèíñòâî 
íàçàâ æäè âіäõîäèòü ó ìèíóëå, à øêîäà. Äîáðå, ùî äåÿêі 
ìóäðі äîðîñëі ïèøóòü êíèæêè. À ìè, ÷èòàþ÷è, ìîæåìî 
õî÷ òðіøå÷êè äіçíàòèñÿ, ÿêèìè æ áóëè їõíі þíі ðîêè.

Æèâ íà ñâіòі îäèí öіêàâèé ÷îëîâіê. Ó íüîãî áóëà 
íåçâè ÷àéíà áіîãðàôіÿ, äèâíå іì’ÿ і õèìåðíèé áóäèíîê. 
Íà îäíó òðåòèíó ïàðîïëàâ, íà äðóãó – ñîáîð, íà òðåòþ – 
ãîäèííèê іç çîçóëåþ. Âå÷îðàìè ÷îëîâіê ëþáèâ ñèäіòè 
íà «ïàëóáі». Öå áóâ Ìàðê Òâåí. І ñüîãîäíі ìè ïîáóâàєìî 
â äàëåêіé êðàїíі éîãî äèòèíñòâà.

Äîðîñëіé ëþäèíі çíàäîáèòüñÿ íåàáèÿêà ìàéñòåðíіñòü, 
àáè ðîçïîâіñòè ïðî äіòåé òàê, ùîá ó òâîðі þíі ÷èòà÷і ïî-

áà÷èëè öіëêîì ðåàëüíèõ îäíîëіòêіâ, óïіçíàëè ñàìèõ ñåáå. Íàïèñàòè òàêèé òâіð
çäàòåí òіëüêè òîé, õòî çáåðіã ó ñîáі äèòÿ÷ó ùèðіñòü, ÷èñòîòó, âіäâåðòіñòü. Öå äóæå 
âàæëèâî – çóìіòè â ñêëàäíîìó äîðîñëîìó æèòòі íå âòðàòèòè äèòèíè â ñîáі. Àìå-
ðèêàíñüêîìó ïèñüìåííèêó Ìàðêó Òâåíó (1835–1910) öå âäàëîñÿ.

Ñïðàâæíє іì’ÿ ìèòöÿ – Ñåìþåë Ëåíґãîðí Êëåìåíñ. Íàðîäèâñÿ âіí ó ñåëèùі 
Ôëîðèäà (øòàò Ìіññóðі). Êîëè õëîïöåâі âèïîâíèëîñÿ ÷îòèðè ðîêè, éîãî ðîäèíà
ïåðåáðàëàñÿ äî ìіñòå÷êà Ãàííіáàë, ùî íà áåðåçі Ìіññіñіïі. Ñàìå öå ìіñòå÷êî çãîäîì 
áóëî îïèñàíî â êíèæêàõ ïðî Òîìà Ñîєðà òà Ãåêà Ôіííà. Ó äâàíàäöÿòèðі÷íîìó âіöі 
Ñåì óòðàòèâ áàòüêà. Çìóøåíèé ñàìîòóæêè çàðîáëÿòè íà æèòòÿ, õëîïåöü âëàøòó-
âàâñÿ íà ðîáîòó â äðóêàðíþ: ñïåðøó áóâ ó÷íåì ìàéñòðà, ïîòіì – íàáіðíèêîì. Çãî-
äîì Ìàðê Òâåí æàðòóâàâ, ùî ñàìå öі îáñòàâèíè ïіäøòîâõíóëè éîãî äî ëіòåðàòóð-
íîї äіÿëüíîñòі: ïðàöþþ÷è ç êíèæêàìè, âіí, ìîâëÿâ, íàâ÷èâñÿ íåïîãàíî â íèõ 
ðîçáèðàòèñÿ і ïðîñòî-òàêè íå ìіã íå ñòàòè ëіòåðàòîðîì. Ó ñіìíàäöÿòü ðîêіâ ìàé-
áóòíіé ïèñüìåííèê âèðóøèâ ìàíäðóâàòè Àìåðèêîþ.

Ïіä ÷àñ îäíієї ç ïîäîðîæåé Ñåìþåë ïîçíàéîìèâñÿ ç ëîöìàíîì íà іì’ÿ Áіêñáі. 
Òîé òàê çàõîïëåíî ðîçïîâіäàâ ïðî ìîðñüêі ïðèãîäè, ùî þíàê âèðіøèâ òàêîæ ñòàòè
ìîðÿêîì. ×îòèðè ðîêè âіí ïðîñëóæèâ ëîöìàíîì íà ïàðîïëàâі, ÿêèé êóðñóâàâ
óçäîâæ Ìіññіñіïі. Äî ðå÷і, ñàìå òîäі é âèíèê éîãî ïñåâäîíіì: «Ìàðê Òâåí!» – âèãó-
êóâàëè ìàòðîñè, ïåðåñâіä÷èâøèñü, ùî ãëèáèíà ðі÷êè ñÿãàє äâîõ ìîðñüêèõ ñàæíіâ,
òîáòî â òîìó, ùî ìіëèíè íåìàє і ñóäíî ìîæå ïðîñóâàòèñÿ ïðèçíà÷åíèì êóðñîì. 
Çà÷àðîâàíèé êðàñîþ Ìіññіñіïі ïèñüìåííèê çãîäîì íå ðàç çìàëüîâóâàâ öþ âåëè÷íó 
ðі÷êó ó ñâîїõ òâîðàõ.

×èìàëî ïðèãîä çàçíàâ Ìàðê Òâåí, ïåðø íіæ óçÿòèñÿ çà ïåðî. Éîìó âèïàëî áðà-
ó ó ð

òè ó÷àñòü ó ãðîìàäÿíñüêіé âіéíі, ùî ñïàëàõíóëà â ÑØÀ 1861 ð. Áóâ âіí і øóêà ÷åì 
çîëîòà, ùîïðàâäà íåâäàòíèì. Îäíàê óñïіøíèì äëÿ íüîãî ñòàâ øëÿõ äî òâîð÷îñòі.

Ïåðøèé ëіòåðàòóðíèé óñïіõ Ìàðêà Òâåíà – íåâåëè÷êå îïîâіäàííÿ «Ñëàâíî-
çâіñíà æàáà-ñòðèáóíêà ç Êàëàâåðàñó». Ïîâíîþ ìіðîþ ïèñüìåííèöüêèé òàëàíò ðîç-
êðèâñÿ â ïîâіñòі «Ïðèíö і çëèäàð» òà ðîìàíі «ßíêі ç Êîííåêòèêóòó ïðè äâîðі 
êîðîëÿ Àðòóðà».

2

Марк Твен. Фото Метью
Брейді (фрагмент).

1871 р.
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Íàéáіëüøó ñëàâó Ìàðêó Òâåíó ïðèíåñëè òâîðè «Ïðèãîäè Òîìà Ñîєðà» òà «Ïðè-
ãîäè Ãåêëüáåððі Ôіííà». Îáèäâà âîíè – âèðàçíî àìåðèêàíñüêі, àäæå äåòàëüíî é
òî÷íî âіäòâîðþþòü æèòòÿ êðàїíè êіíöÿ ÕІÕ ñò. Ïðàöþþ÷è íàä íèìè, àâòîð ñïè-
ðàâñÿ íà іñòîðії, ÿêі ïî÷óâ âіä ôåðìåðіâ, çîëîòîøóêà÷іâ, ëіñîðóáіâ, ìàòðîñіâ, іí-
øèõ ëþäåé ç íàðîäó. Òà é ãîëîâíі ãåðîї öèõ òâîðіâ – óòіëåííÿ õàðàêòåðíèõ ðèñ
«àìåðèêàíñüêîї âäà÷і». Òîì Ñîєð і Ãåê Ôіíí, ÿêі âèðіçíÿþòüñÿ çàïîâçÿòëèâіñòþ,
åíåðãіéíіñòþ і âіðîþ â ùàñëèâèé âèïàäîê, íàãàäóþòü ïåðøèõ ïåðåñåëåíöіâ, ùî
îáæèâàëè çåìëі Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè. Âîäíî÷àñ öі ïåðñîíàæі ìàþòü äóøåâíі ÿêîñòі,
áëèçüêі їõíіì ðîâåñíèêàì ç óñüîãî ñâіòó. І öå ñïðèÿє âåëè÷åçíîìó óñïіõó êíèæîê 
ïðî ïðèãîäè öèõ õëîï÷àêіâ. Їõ іç çàäîâîëåííÿì ÷èòàþòü ó ðіçíèõ êðàїíàõ.

ð ó ó ð ó ó óó

ВАШ СЛОВНИК
Ïñåâäîíіì – âèãàäàíå іì’ÿ ÷è ïðіçâèùå, ÿêèì êîðèñòóþòüñÿ ïèñüìåííèêè, 

æóðíàëіñòè, àêòîðè òîùî çàìіñòü âëàñíîãî. Ç ïîøèðåííÿì іíòåðíåòó ïñåâäîíіìè 
ñòàëè ÿê íіêîëè àêòóàëüíèìè: ïðàêòè÷íî êîæåí êîðèñòóâà÷ Ìåðåæі ìàє òàê çâà-
íèé íіêíåéì, àáî íіê.

Ìàðê Òâåí (àíãë. âèãóê Mark twain! – «Ìіòêà äâà!») – âèñëіâ ðі÷íèêіâ Ìіññіñі-
ïі, ùî îçíà÷àє ãëèáèíó, äîñòàòíþ äëÿ áåçïå÷íîãî ïëàâàííÿ ñóäåí: äâà ìîðñüêèõ
ñàæíі (áëèçüêî ÷îòèðüîõ ìåòðіâ).

УКРАЇНСЬКИЙ МОТИВ
Ïіä ÷àñ îäíієї çі ñâîїõ ïîäîðîæåé Ìàðê Òâåí âіäâіäàâ Îäåñó. Âèäàâåöü ãàçåòè

îïëàòèâ ìîëîäîìó êîðåñïîíäåíòó ïîäîðîæ ïî Áëèçüêîìó Ñõîäó і Єâðîïі, ÿêà
ëÿã ëà â îñíîâó ïîâіñòі «Ïðîñòàêè çà êîðäîíîì», ùî ñòàëà ëіòåðàòóðíèì äåáþòîì 
ìèòöÿ. 

Öÿ êíèæêà ìіñòèòü îïèñè óêðàїíñüêèõ ìіñò ÕІÕ ñòîëіòòÿ. Çîêðåìà, Ìàðê Òâåí
çíàõîäèòü áàãàòî ñïіëüíîãî ìіæ Îäåñîþ òà àìåðèêàíñüêèìè ìіñòàìè: «Çіéøîâøè
íà áåðåã, ÿ ñòóïèâ íà îäåñüêі âóëèöі é óïåðøå ïіñëÿ äîâãîї ïåðåðâè íàðåøòі âіä÷óâ
ñåáå çîâñіì ÿê âäîìà. Ç âèãëÿäó Îäåñà – àìåðèêàíñüêå ìіñòî: ãàðíі øèðîêі âóëèöі,
äî òîãî æ ïðÿìі, íåâèñîêі áóäèíêè (ó äâà-òðè ïîâåðõè) – ïðîñòîðі, îõàéíі, áåç óñі-
ëÿêèõ äèâàöüêèõ ïðèêðàñ; óçäîâæ òðîòóàðіâ ðîñòå íàøà áіëà àêàöіÿ, ó ìіñòі ïàíóє
äіëîâà ìåòóøíÿ».

Òàêîæ Ìàðê Òâåí ïîäіëèâñÿ âðàæåííÿìè âіä ïàì’ÿòíèêà çàñíîâíèêó ìіñòà
äþêó (ãåðöîãó) äå Ðіøåëüє і Ïîòüîìêіíñüêèõ ñõîäіâ: «Âіí ñòîїòü íàä ìîðåì íà øè-

Пам’ятник дюку де Рішельє Потьомкінські сходи

3



48

ðîêîìó êðàñèâîìó ïðîñïåêòі, à âіä éîãî ïіäíіææÿ
âíèç äî ãàâàíі ñïóñêàþòüñÿ ãіãàíòñüêі êàì’ÿíі ñõî äè – 
ó íèõ äâіñòі ñõîäèíîê, êîæíà ï’ÿòäåñÿò ôóòіâ äîâæè-
íîþ, і ÷åðåç êîæíі äâàäöÿòü ñõîäèíîê – ïðîñòîðèé 
ìàéäàí÷èê. Öå ÷óäîâі ñõîäè, і êîëè ëþäè ïіäíіìàþòüñÿ 
íèìè, âîíè çäàþòüñÿ ïðîñòî ìóðàõàìè».

Âàæëèâèì ìіñòêîì, ÿêèé ç’єäíóє àìåðèêàíñüêîãî
ìèòöÿ ç íàøîþ êðàїíîþ, ñòàëè óêðàїíñüêі ïåðå êëàäè 
éîãî êíèæîê. Äî íàéêðàùèõ íàëåæèòü ïåðåêëàä «Ïðè-
ãîä Òîìà Ñîєðà», ÿêèé çäіéñíèâ Þðіé Êîðåöüêèé.

Îêðіì òîãî, òðàäèöії ïðèãîä ìàðêòâåíіâñüêèõ ãåðî-
їâ ïðîäîâæóþòüñÿ ó òâîð÷îñòі óêðàїíñüêèõ àâòîðіâ. 
Çîêðåìà, ó êíèæêàõ âіäîìîãî ïèñüìåííèêà Âñåâî ëîäà
Íåñòàéêà (1930–2014), âèçíàíîãî êëàñèêîì âіò÷èç-
íÿíîї äèòÿ÷îї ëіòåðàòóðè. Éîãî òâîð÷іñòü âіäçíà÷åíî 

( )

÷èñëåííèìè ïðåìіÿìè íà áàòüêіâùèíі é çà êîðäîíîì. 
Íàéáіëüøó ïîïóëÿðíіñòü çàâîþâàëà êíèæêà Íåñòàéêà  
«Òîðåàäîðè ç Âàñþêіâêè», äî ÿêîї óâіéøëè òðè öіêàâі 
іñòîðії: «Íàäçâè÷àéíі ïðèãîäè Ðîáіíçîíà Êóêóðóçî», 
«Íåçíàéîìåöü ç òðèíàäöÿòîї êâàðòèðè» é «Òàєìíèöÿ 
òðüîõ íåâіäîìèõ».

  Скориставшись QR-кодом, ознайомтеся з пригодами друзів Яви Реня та
Павлуші Завгороднього й порівняйте їх з витівками героїв повісті Марка
Твена «Пригоди Тома Соєра».

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ДОВІДКА
Ïîâіñòü – ïðîçîâèé òâіð, ÿêèé ìàє áіëüøèé, íіæ îïîâіäàííÿ, îáñÿã. Ó ïîâіñòі

çàçâè÷àé çìàëüîâàíî íèçêó ïîäіé іç æèòòÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ і äåòàëüíî çîáðàæåíî 
ïîâ’ÿçàíèõ ç íèì äðóãîðÿäíèõ ïåðñîíàæіâ.

Ïðèãîäíèöüêà ëіòåðàòóðà – òâîðè іç çàõîïëèâèì ñþæåòîì ïðî ðіçíîìàíіòíі ïðè-à
ãîäè, ìàíäðіâêè, âіäêðèòòÿ òà ñêëàäíі âèïðîáîâóâàííÿ, ÷åðåç ÿêі ïðîõîäÿòü ãåðîї.
Õàðàêòåðíà îñîáëèâіñòü òàêîї ëіòåðàòóðè – øâèäêèé òà íåñïîäіâàíèé ðîçâèòîê ïîäіé.

Ïîðòðåò – îïèñ çîâíіøíîñòі ãåðîÿ õóäîæíüîãî òâîðó. Ïîðòðåò ãåðîÿ ÷àñòî ñâіä-
÷èòü ïðî éîãî ñìàêè, ðèñè âäà÷і, ìàéíîâèé ñòàí, ðіä çàíÿòü.

Ãóìîð – çîáðàæåííÿ ñìіøíîãî â æèòòєâèõ ÿâèùàõ, ëþäñüêèõ õàðàêòåðàõ, 
ó÷èíêàõ, ñòîñóíêàõ. Ó ãóìîðі ñìіõ çàâæäè äîáðîçè÷ëèâèé, çîâíіøíє êåïêóâàííÿ
ïîєäíóєòüñÿ ç âíóòðіøíüîþ ñèìïàòієþ äî âèñìіþâàíîãî.

ПИШІМО
За матеріалами «Сторінки ерудита» складіть інфографіку про життєвий досвід, який до-

поміг Марку Твену стати письменником.

Письменник

Багатий життєвий
досвід

Марка Твена

ПИШІМО
4

Ілюстрація
Євгена Семенова. 1984 р.
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ЧИТАЙМО
ÏÐÈÃÎÄÈ ÒÎÌÀ ÑÎЄÐÀ

(Óðèâêè)

Ó ìàëåíüêîìó àìåðèêàíñüêîìó ìіñòå÷êó Ñàíêò-Ïåòåðáóðçі, ðîçòàøîâàíîìó 
íà ìàëüîâíè÷îìó óçáåðåææі Ìіññіñіïі, æèâå íåâãàìîâíèé áåøêåòíèê Òîì Ñîєð.
Âèòіâ êè õëîï÷èêà çàâäàþòü ÷èìàëîãî êëîïîòó òіòîíüöі Ïîëëі, ó äîìі ÿêîї âіí âè-
õîâóєòüñÿ. Ñіä – ìîëîäøèé çâåäåíèé áðàò Òîìà, ñëóõíÿíèé і âäàâàíî ââі÷ëèâèé,
ïîñòіéíî ñòåæèòü çà Òîìîì, æàëієòüñÿ íà íüîãî òіòîíüöі Ïîëëі é çàâäàє õëîïöåâі
íåïðèєìíîñòåé.

Îäíîãî ëіòíüîãî ðàíêó òіòîíüêà äîðó÷èëà Òîìîâі ïîáіëèòè ïàðêàí...

Перед читанням. Читаючи розділ повісті, знайдіть приклади творчої уяви та винахідли-
вості, які допомогли Тому перетворити нудну роботу на гру.

Ðîçäіë äðóãèé
×óäîâèé ìàëÿð

Íàñòàëà ñóáîòà. Ðàíîê âèäàâñÿ ÿñíèé і ñâіæèé. Æèòòÿ âèðóâàëî. Êîæíå ñåðöå
ñïіâàëî, à ÿêùî ñåðöå áóëî ùå é ìîëîäå, òî ç óñò çðèâàëàñÿ ïіñíÿ. Â óñіõ ëþäåé
óñìіõíåíі ëèöÿ, óñі éøëè âåñåëî. Öâіëè àêàöії, íàïîâíþþ÷è ï’ÿíêèì çàïàõîì ïî-
âіòðÿ.

Êàðäіâñüêà ãîðà, ùî âèñî÷іëà íàä ìіñòîì, çàçåëåíіëà, çäàëÿ âîíà çäàâàëàñÿ
÷óäî âîþ ïðèâàáëèâîþ êðàїíîþ, ïîâíîþ ìèðó òà ñïîêîþ.

Òîì ç âіäðîì âàïíà òà äîâãîþ ùіòêîþ âèéøîâ íà âóëèöþ. Âіí ãëÿíóâ íà ïàð-
êàí, і íàâêîëèøíÿ ðàäіñòü ïðèðîäè ïîáëÿêëà, äóøó éîãî îïîâèâ ãëèáîêèé ñìóòîê.
Òðèäöÿòü ÿðäіâ äåðåâ’ÿíîãî ïàðêàíó â äåâ’ÿòü ôóòіâ çàââèøêè! Æèòòÿ çäàëîñÿ 
éîìó áåçãëóçäèì, à іñíóâàííÿ – âàæêèì òÿãàðåì. Çіòõàþ÷è, âіí óìî÷èâ ùіòêó ó 
âàïíî é ïðîâіâ íåþ ïî âåðõíіé äîøöі. Çíîâó âìî÷èâ, ùå ðàç ïðîâіâ і ñïèíèâñÿ: ÿêà
ìіçåðíà öÿ áіëà ñìóæêà ïîðіâíþþ÷è ç íåîñÿæíèì íåôàðáîâàíèì ïàðêàíîì. (...)

Îäíà÷å åíåðãії â Òîìà âèñòà÷èëî íåíàäîâãî. Âіí çãàäàâ, ÿê çáèðàâñÿ âåñåëî ïðî-
âåñòè ñüîãîäíіøíіé äåíü, і ñìóòîê éîãî ïîáіëüøàâ. Íåâäîâçі õëîïöі, âіëüíі âіä
áóäü-ÿêîї ðîáîòè, âèéäóòü ãóëÿòè é ðîçâàæàòèñÿ. Âîíè, çâіñíî, ãðàòèìóòüñÿ і ãëó-
çóâàòèìóòü ç íüîãî, ùî éîìó äîâåäåòüñÿ òàê âàæêî ïðàöþâàòè! Éîãî âîãíåì ïàëè-
ó ð ó ó ð ð ó óð

ëà ñàìà âæå äóìêà ïðî öå. Âіí äіñòàâ óñі ñâîї ñêàðáè é ñòàâ îãëÿäàòè їõ: óëàìêè
іãðàøîê, ìàðìóðîâі êóëüêè, óñіëÿêèé ìîòëîõ – öüîãî íå âèñòà÷èòü, ùîá êóïèòè 
ñîáі õî÷ ïіâ ãîäèíè öіëêîâèòîї âîëі. Âіí çàñóíóâ ñâîє çëèäåííå áàãàòñòâî â êèøåíþ
і âіäìîâèâñÿ âіä äóìêè ïіäêóïèòè òîâàðèøіâ. Ó öþ âàæêó é áåçíàäіéíó õâèëèíó
éîãî ðàïòîì îêðèëèëî íàòõíåííÿ – íå ùî іíøå, ÿê íàòõíåííÿ, ãåíіàëüíà, áëèñêó-
÷à äóìêà.

Âіí óçÿâ ùіòêó é ñïîêіéíî ïî÷àâ ïðàöþâàòè. Îñü óäàëèíі ç’ÿâèâñÿ Áåí Ðîä-
æåðñ. Êåïêóâàíü öüîãî õëîïöÿ Òîì áîÿâñÿ íàéáіëüøå. Áåí íå éøîâ, à ïіäñòðèáó-
âàâ і ïðèòàíöüîâóâàâ. Öå îçíà÷àëî, ùî íà ñåðöі â íüîãî ëåãêî і ùî âіí áàãàòî ÷åêàє
âіä íèíіøíüîãî äíÿ. Âіí ãðèç ÿáëóêî, à â ïðîìіæêàõ ãîëîñíî ãóäіâ і äçâіíêî êðè-
÷àâ: «Äіíü-äîí-äîí, äіíü-äîí-äîí», áî âäàâàâ іç ñåáå ïàðîïëàâà. Ïіäіéøîâøè áëèæ-
÷å, Áåí ïðèòèøèâ õіä, çóïèíèâñÿ ïîñåðåä âóëèöі, ïîâіëüíî çàâåðíóâ, íàõèëèâñÿ і 
ïî÷àâ îáåðåæíî ïîâåðòàòèñÿ, àäæå âіí – ïàðîïëàâ «Âåëèêà Ìіññóðі», ùî ñèäèòü íà
äåâ’ÿòü ôóòіâ ó âîäі. (...)

Òîì áіëèâ äàëі é íå çâåðòàâ íіÿêіñіíüêîї óâàãè íà ïàðîïëàâ. Áåí îòåòåðіâ íà 
õâèëèíêó, à ïîòіì ëåäâå ñïðîìіãñÿ ñêàçàòè:

ЧИТАЙМО
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– Ãі-ãі! Òàêè ñïіéìàâñÿ!
Àëå âіäïîâіäі íå áóëî. Òîì êèíóâ ïîãëÿä ìèò-

öÿ íà ñâіé îñòàííіé ìàçîê, ïîòіì ùå ðàç ëåãåíüêî 
òîðêíóâ ùіòêîþ ïàðêàí і çíîâó îãëÿíóâ íàñëіä-
êè. Áåí ïіäіéøîâ і ñòàâ ïîðÿä. Ó Òîìà ñëèíêà 
ïîòåêëà, êîëè ïîáà÷èâ ÿáëóêî, àëå âіí çíîâó 
âçÿâñÿ äî ðîáîòè.

Íàðåøòі Áåí ñêàçàâ:
– Ùî, ãîëóáå, òåáå çìóñèëè ïðàöþâàòè?
– Ãà, öå òè, Áåíå? ß é íå ïîìіòèâ!
– Ñëóõàé, ÿ éäó êóïàòèñÿ. Òîáі, ìàáóòü, òåæ 

õî÷åòüñÿ, ãà? Àëå, çâè÷àéíî, íå ìîæíà, áî òîáі
òðåáà ïðàöþâàòè. Іíàêøå ïіøîâ áè êóïàòèñÿ.

Òîì çíåâàæëèâî ãëÿíóâ íà õëîïöÿ і ñêàçàâ:
– Ùî òè íàçèâàєø ðîáîòîþ?
– À õіáà öå íå ðîáîòà?
Òîì îãëÿíóâ ïàðêàí і íåäáàëî ïðîìîâèâ:

– Êîìó ðîáîòà, à êîìó é íі. Îäíå òіëüêè çíàþ: Òîìîâі Ñîєðó âîíà äî âïîäîáè.
– ×è íå õî÷åø òè ÷àñîì ñêàçàòè, ùî öå äóæå ïðèєìíî?
Ùіòêà ðóõàëàñÿ äàëі.
– Ïðèєìíî? À ùî æ òóò íåïðèєìíîãî? Õіáà ùîäíÿ ùàñòèòü áіëèòè ïàðêàíè?
Öå îáåðíóëî âñå ïî-íîâîìó. Áåí ïåðåñòàâ ãðèçòè ÿáëóêî. Òîì ì’ÿêî âîäèâ ùіò-

êîþ âãîðó é óíèç, âіäõîäèâ òðîõè, ùîá ïîìèëóâàòèñÿ, ïіäìàçóâàâ òî òóò, òî òàì, 
êðèòè÷íèì ïîãëÿäîì îêèäàâ çðîáëåíå. Áåí ñòåæèâ çà êîæíèì éîãî ðóõîì і äåäàëі 
áіëüøå çàöіêàâëþâàâñÿ.

Íàðåøòі Áåí íå âèòðèìàâ:
– Ñëóõàé, Òîìå, äàé ÿ òðîõè ïîáіëþ.
Òîì çàìèñëèâñÿ, ëàäåí áóâ ïîãîäèòèñÿ, àëå ïîòіì ïåðåäóìàâ:
– Íі, Áåíå, íі÷îãî íå âèéäå. Áà÷èø, òіòêà Ïîëëі íàäòî âæå äáàє ïðî öåé ïàð-

êàí: àäæå âіí âèõîäèòü íà âóëèöþ. Êîëè á öå ó äâîðі – òî іíøà ðі÷, àëå òóò òðåáà 
ôàðáóâàòè äóæå é äóæå äáàéëèâî. ß ââàæàþ, ùî íàâðÿä ÷è çíàéäåòüñÿ õî÷ õòîñü 
îäèí íà òèñÿ÷ó, íàâіòü íà äâі òèñÿ÷і õëîïöіâ, õòî ìîæå öå çðîáèòè ÿê ñëіä.

– Íåâæå? Äàé ÿ òіëüêè ñïðîáóþ òðіøå÷êè. ß á òîáі äàâ, àáè òè áóâ íà ìîєìó 
ìіñöі. Äàé, Òîìå!

– Áåíå, ÿ á çàëþáêè, ñëîâî ÷åñòі. Àëå òіòêà Ïîëëі... Çíàєø, Äæèì óæå ïðîñèâ, 
àëå âîíà íå äîçâîëèëà éîìó. Ñіä òåæ ïðîñèâñÿ – íå ïóñòèëà é Ñіäà. Òåïåð òè ñàì 
áà÷èø, ùî ÿ íå ìîæó òîáі äîâіðèòè öþ ðîáîòó. Ïî÷íåø ôàðáóâàòè ïàðêàí, і ùî-
íåáóäü âèéäå íå òàê.

– Òà ùî òè, Òîìå! ß ñòàðàòèìóñü. Ìåíі á òіëüêè ñïðîáóâàòè! Ñëóõàé: ÿ òîáі äàì 
ñåðåäèíêó îñü öüîãî ÿáëóêà.

– Íó ãàðàçä! Ïðîòå íі, Áåíå, êðàùå íå òðåáà. ß áîþñü.
– ß òîáі äàì óñå ÿáëóêî. Óñå, ùî ëèøèëîñÿ.
Òîì âіääàâ ùіòêó, íà éîãî îáëè÷÷і âèïèñóâàëàñü íåõіòü, çàòå â ñåðöі áóÿëà ðà-

äіñòü. І ïîêè êîëèøíіé ïàðîïëàâ «Âåëèêà Ìіññóðі» ïðàöþâàâ òà îáëèâàâñÿ ïîòîì 
íà îñîííі, ñàì õóäîæíèê ñèäіâ íà äіæöі â õîëîäêó, äðèãàâ íîãàìè, óìèíàâ ÿáëóêî 
é ìіðêóâàâ, ÿê ñïіéìàòè íîâèõ ïðîñòàêіâ. À їõ íå áðàêóâàëî: õëîïöі ç’ÿâëÿëèñÿ 
ùîõâèëèíè. Âîíè ïðèõîäèëè ïîãëóçóâàòè, àëå çàëèøàëèñÿ áіëèòè. Òèì ÷àñîì Áåí 
óòîìèâñÿ. Òîì ïðîäàâ íàñòóïíó ÷åðãó Áіëëі Ôіøåðó çà çîâñіì íîâîãî ïîâіòðÿíîãî
çìіÿ. À êîëè é Ôіøåðîâі çàáðàêëî ñèë, Äæîííі Ìіëëåð êóïèâ ñîáі ìіñöå çà äîõëî-
ãî ïàöþêà çі øâîðêîþ, ùîá êðóòèòè éîãî â ïîâіòðі. І òàê äàëі, і òàê äàëі, ãîäèíà 
çà ãîäèíîþ. Іç çëèäàðÿ, ÿêèì Òîì áóâ óðàíöі, îïіâäíі âіí ïåðåòâîðèâñÿ íà áàãàòіÿ, 

Ілюстрація Вадима Челака.
2016 р.
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ùî êóïàâñÿ â ðîçêîøàõ. Êðіì òèõ ðå÷åé, ïðî ÿêі
ãîâîðèëîñÿ, âіí ìàâ ùå äâàíàäöÿòü ìàðìóðîâèõ
êóëüîê, ñþð÷îê, øìàòî÷îê ñèíüîãî ñêëà âіä ïëÿø-
êè, ùîá äèâèòèñÿ êðіçü íüîãî, ãàðìàòó, çðîáëåíó ç 
êîòóøêè äëÿ íèòîê, êëþ÷, ÿêèì íі÷îãî íå ìîæíà
áóëî âіäіìêíóòè, øìàòîê êðåéäè, ñêëÿíèé êîðîê
âіä êàðàôêè, îëîâ’ÿíîãî ñîëäàòèêà, äâîõ ïóãîëîâ-
êіâ, øіñòü òðіñêàâîê, îäíîîêå êîøåíÿ, ìіäíó ðó÷êó
âіä äâåðåé, ñîáà÷èé íàøèéíèê, – ñîáàêè, ïðàâäà,
íå áóëî, ðó÷êó âіä íîæà, ÷îòèðè àïåëüñèíîâі øêó-
ðèíêè é ñòàðó ïîëàìàíó ðàìó îä âіêîíöÿ íà ãîðè-
ùі. Âіí ïðåãàðíî ïðîâіâ ÷àñ ó âåëèêіì òîâàðèñòâі, 
íі÷îãî íå ðîáèâ, à íà ïàðêàíі ç’ÿâèâñÿ àæ ïîòðіé-
íèé øàð âàïíà! Àáè â Òîìà áóëî âàïíà áіëüøå, âіí
ðîçîðèâ áè âñіõ õëîïöіâ ó ìіñòå÷êó.

Îòæå, æèòè íà ñâіòі íå òàê óæå é ïîãàíî. Ñàì 
òîãî íå âіäàþ÷è, Òîì âіäêðèâ âåëèêèé çàêîí, ÿêèé
êåðóє â÷èíêàìè ëþäåé, à ñàìå: êîëè õëîï÷èêîâі
àáî äîðîñëîìó çàáàãíåòüñÿ ÷îãîñü, òðåáà, ùîá öüîãî
íåëåãêî áóëî äîñÿãòè. (...)

Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó, Òîì äîïîâіâ òіòöі, ùî âè-
êîíàâ äîðó÷åííÿ. Âîíà éîìó íå ïîâіðèëà, ïðîòå, îãëÿ-
íóâøè ïàðêàí, áóëà âðàæåíà.

ВАШ СЛОВНИК
Ôóò – ìіðà äîâæèíè, ùî äîðіâíþє ïðèáëèçíî òðèäöÿòè ç ïîëîâèíîþ ñàíòèìå ò-

ðàì.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – íàçâà ìіñòå÷êà â Àìåðèöі. Ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ іñíóâàëà 

òðàäèöіÿ äàâàòè ìàëåíüêèì ïðîâіíöіéíèì ìіñòå÷êàì íàçâè âåëèêèõ ìіñò ñâіòó.
Іíêîëè îäíàêîâó íàçâó îòðèìóâàëî íå îäíå é íå äâà ìіñòå÷êà. Íàïðèêëàä, ó ÑØÀ
є êіëüêà Ïàðèæіâ, Êîíñòàíòèíîïîëіâ, Àôіí, Âåíåöіé òîùî.

ПРАКТИКУМ
1. Дайте відповіді на запитання літературного диктанту.

Ëіòåðàòóðíèé äèêòàíò

1. ßêå ñïðàâæíє іì’ÿ ïèñüìåííèêà Ìàðêà Òâåíà?                     
2. Ùî îçíà÷àє ïñåâäîíіì Ìàðê Òâåí?                    
3.  Ó ñêіëüêè ðîêіâ ìàéáóòíіé ïèñüìåííèê ïî÷àâ òðóäîâó äіÿëüíіñòü?                   
4. Äå âіäáóâàþòüñÿ ïîäії ïîâіñòі «Ïðèãîäè Òîìà Ñîєðà»?                     
5. ßê çâàëè çâåäåíîãî áðàòà Òîìà?                    
6. Õòî âèõîâóâàâ Òîìà?                     
7. ßêå çàâäàííÿ îòðèìàâ Òîì âіä òіòêè Ïîëëі ñóáîòíüîãî ðàíêó?                    
8. ×èì óÿâëÿâ ñåáå Áåí Ðîäæåðñ, âèéøîâøè íà ïðîãóëÿíêó?                    
9.  Ùî îòðèìàâ Òîì âіä Áåíà çà ìîæëèâіñòü ïîôàðáóâàòè?                     
10. Çà ùî Òîì ïðîäàâ ÷åðãó ôàðáóâàòè Áіëëі Ôіøåðó?                    

6

Ілюстрація Анатолія Іткіна.
1990-ті рр.
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2. Складіть у робочому зошиті простий план прочитаного розділу.
3. Перекажіть події суботнього ранку від імені: а) Тома Соєра; б) тітоньки Поллі; в) Біллі 

Фішера; г) Бена Роджерса.
4. Розкажіть, яким постає світ дитинства в повісті Марка Твена, заповнивши опорну схему 

за прочитаним розділом.

Ігри:Скарби:

Хитрощі:

Хлопчачі розваги: Уява:

Світ дитинства

Ролі:

Фізична активність:

Прагнення лідерства:

5. Творча робота «Велике відкриття звичайної суботи». Знайдіть та запишіть у таб-
лицю цитати, за якими можна порівняти ранок і день суботи. Визначте, який важливий закон 
не тільки дитячого, але й дорослого життя відкрив Том.

Що порівнюємо Ранок День

Íàñòðіé Òîìà

Ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ

Êіëüêіñòü ñêàðáіâ

Ñòàíîâèùå ñåðåä 
òîâàðèøіâ

Âіäêðèòòÿ Òîìà

6. Робота в парах «Скарби дитячих мрій». Пригадайте, які «багатства» придбав Том після 
того, як дозволив хлопчикам «отримати задоволення» від фарбування паркана? Позмагайтеся 
з однокласником чи однокласницею, хто точніше запише їх перелік. Скориставшись текстом 
твору, перевірте одне одного та визначте, хто переміг. Розкажіть, про які скарби мрієте ви.

7. Розгляньте опорну схему. Знайдіть у тексті приклади гумору в повісті Марка Твена.

В авторському ставленніВ описі зовнішності

В антитезах

У комічних ситуаціях У кумедності поведінки 

Приклади гумору

У дитячій серйозності 
думок

У вдалих жартах

У мовленні персонажів
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8. Розгляньте ілюстрації різних художників. Чим, на вашу думку, різняться їхні бачення
Тома Соєра та його витівок?

Ілюстрація Емі Джун Бейтс. 2006 р.

Ілюстрація Розанни Калустян. 1989 р.

Ілюстрація Анатолія Єлисєєва. 2004 р.

Ілюстрація Германа Мазуріна. 1976 р.

ЧИТАЙМО
Перед читанням. Читаючи, зверніть увагу, які риси характеру Тома й Гека розкрилися

в пригоді на цвинтарі. А як на їхньому місці вчинили б ви?

ЧИТАЙМО
7
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Ðîçäіë øîñòèé
Òîì çíàéîìèòüñÿ ç Áåêі

(...) Íåâäîâçі Òîì çóñòðіâñÿ ç Ãåêëüáåððі Ôіí-
íîì, ñèíîì ìіñöåâîãî ï’ÿíè÷êè. Óñі ìàòåðі â ìіñ-
òå÷êó íåíàâèäіëè Ãåêëüáåððі é âîäíî÷àñ áîÿëèñÿ, 
áî öå áóâ ëåäàùî, ïîãàíèé, íåâèõîâàíèé õëîï÷èñü-
êî, ÿêèé íå âèçíàâàâ æîäíèõ çàêîíіâ. І ùå òîìó, 
ùî âñі äіòè çàçäðèëè éîìó, áóëè â çàõîïëåííі âіä 
íüîãî é íàìàãàëèñÿ íàñëіäóâàòè éîãî â óñüîìó. Òîì, 
ÿê і âñі іíøі õëîïöі ç «ïîðÿäíèõ ðîäèí», çàçäðèâ 
Ãåêëüáåððі, áî òîé ìіã öіëèé äåíü íі÷îãî íå ðîáèòè. 
Òîìîâі òåæ áóëî ñóâîðî çàáîðîíåíî ãðàòèñÿ іç öèì 
ãîëîäðàíöåì. Ñàìå òîìó âіí, êîëè ìіã, ãðàâñÿ ç 
íèì. Ãåêëüáåððі îäÿãàâñÿ â íåäîíîñêè ç ïëå÷à äî-
ðîñëèõ ëþäåé; îäÿã éîãî âñÿêîї ïîðè ðîêó öâіâ ðіç-
íîêîëüîðîâèìè ïëÿìàìè é çâèñàâ ëàõìіòòÿì. Éîãî 
ð ð ð ó ð

áðèëü – öіëêîâèòà ðóїíà âåëè÷åçíèõ ðîçìіðіâ, âіä 
êðèñ ÿêîãî âèðâàíî ÷èìàëèé øìàò ó âèãëÿäі ïіâ-
ìіñÿöÿ; êóðòêà, ó òі ðіäêіñíі äíі, êîëè âіí її îäÿãàâ, 
ñÿãàëà àæ äî ï’ÿò, à çàäíі ґóäçèêè ìåòëÿëèñÿ çíà-
÷íî íèæ÷å ñïèíè; øòàíè âèñіëè íà îäíіé ïіäòÿæöі
é ççàäó òåëіïàëèñÿ âåëè÷åçíèì ïîðîæíіì ìіøêîì, 

õëüîñêàëè ïî ãðÿçþöі, êîëè âіí çàáóâàâ їõ ïіäêà÷àòè.
Ãåêëüáåððі áóâ âіëüíèé ïòàõ. Âіí áëóêàâ, äå éîìó çàìàíåòüñÿ, ó ïîãîæó ãîäèíó 

íî÷óâàâ äåñü íà ÷óæîìó ґàíêó, à â íåãîäó – ó ïîðîæíіõ äіæêàõ. Éîìó íå òðåáà 
ðð ó ó ó ó ó ó

áóëî õîäèòè íі äî øêîëè, íі äî öåðêâè, âіí íіêîãî íå ñëóõàâ, áî íå ìàâ íàä ñîáîþ 
ãîñïîäàðÿ. Âіí ìіã ëîâèòè ðèáó ÷è êóïàòèñÿ, êîëè é äå éîìó çàìàíåòüñÿ, і ñèäіòè 
ó âîäі, ñêіëüêè õî÷åòüñÿ. Ëÿãàâ ñïàòè âіí, êîëè õîòіâ. Íàâåñíі ïåðøèé ç óñіõ õëîï-
öіâ ïî÷èíàâ õîäèòè áîñèé, à âîñåíè âçóâàâñÿ îñòàííіé. Éîìó íå òðåáà áóëî íі ìè-
ó ð ó

òèñÿ, íі îäÿãàòè ÷èñòó áіëèçíó, à ëàÿòèñÿ âіí óìіâ íàïðî÷óä. Ñëîâîì, öåé õëîïåöü 
ìàâ óñå, ùî íàäàє ñìàê æèòòþ... Òàê äóìàëè âñі âèìó÷åíі, ñêîâàíі ïî ðóêàõ і íî-
ãàõ «äîáðå âèõîâàíі» õëîïöі ç «ïîðÿäíèõ ðîäèí» ó ìіñòå÷êó.

Òîì ïðèâіòàâ ðîìàíòè÷íîãî âîëîöþãó:
– Ãåé, Ãåêëüáåððі! Çäîðîâ!
– Çäîðîâ і òè, êîëè õî÷åø.
– Ùî öå òàêå â òåáå?
– Äîõëà êіøêà.
– Äàé ïîäèâèòèñÿ, Ãåêó! À÷, çîâñіì óæå çàêëÿêëà. Äå òè її âçÿâ?
– Êóïèâ â îäíîãî õëîïöÿ.
– Ñêіëüêè çàïëàòèâ?
– Ñèíіé êâèòîê і áè÷à÷èé ïóçèð. ß éîãî ïîöóïèâ íà ðіçíèöі.
– À äå òè äіñòàâ ñèíіé êâèòîê?
– Êóïèâ ó Áåíà Ðîäæåðñà äâà òèæíі òîìó çà áàòіæîê.
– Ñëóõàé, Ãåêó, à íà ùî ãîäèòüñÿ äîõëà êіøêà?
– Íà ùî ãîäèòüñÿ? Áîðîäàâêè âèâîäèòè.
– Òà íó? ß çíàþ êðàùèé çàñіá.
– Á’þñü îá çàêëàä, íå çíàєø. ßêèé öå çàñіá?
– Ãíèëà âîäà.
– Ãíèëà âîäà? Íі÷îãî âîíà íå âàðòà, òâîÿ ãíèëà âîäà.
– Íі÷îãî íå âàðòà?! À òè її êîëè-íåáóäü ïðîáóâàâ?

Ілюстрація Германа Мазуріна.
1976 р.
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– Íі, ÿ íå ïðîáóâàâ. À Áîá Òàííåð – òîé ïðîáóâàâ.
– À õòî òîáі ñêàçàâ?
– Áà÷èø, âіí êàçàâ Äæåôîâі Òåò÷åðó, à Äæåô êàçàâ Äæîííі Áåêåðó, à Äæîííі

êàçàâ Äæèìó Ãîëìñó, à Äæèì êàçàâ Áåíó Ðîäæåðñó, à Áåí êàçàâ îäíîìó òåìíî-
øêіðîìó, à òåìíîøêіðèé ñêàçàâ ìåíі. Îò і çíàþ.

– Íó é ùî ç òîãî? Óñі âîíè áðåøóòü. Ïðèíàéìíі âñі, êðіì òåìíîøêіðîãî, ÿ éîãî 
íå çíàþ. Íіñåíіòíèöÿ! Òåïåð òè ìåíі ñêàæè, Ãåêó, ÿê Áîá Òàííåð ðîáèâ öå?

– À òàê: âіí óçÿâ òà é çàñóíóâ ðóêó â ãíèëèé ïåíü, äå áóëà äîùîâà âîäà.
– Óäåíü?
– Àâæåæ.
– І ñòîÿâ îáëè÷÷ÿì äî ïåíüêà?
– Àãà. Íіáè òàê.
– І êàçàâ âіí ùîñü ïðè öüîìó?
– Ìàáóòü... Íå çíàþ.
– Îòàê! À ùå çàõîòіâ âèâîäèòè áîðîäàâêè ãíèëîþ âîäîþ, êîëè áåðåøñÿ çà äіëî 

òàêèì áåçãëóçäèì ñïîñîáîì. Íі, òàê íі÷îãî ïóòíüîãî íå áóäå. Òðåáà ïіòè ñàìîìó â 
ãóùàâèíó ëіñó, ïîäèâèòèñÿ, äå є ïåíü ç ãíèëîþ âîäîþ, ðіâíî îïіâíî÷і ñòàòè ñïè-
íîþ äî ïåíüêà, çàñóíóòè ðóêó ó âîäó é ïðèêàçóâàòè: «ß÷ìіíü-çåðíî, ÿ÷ìіíü-çåðíî,
ðîçìåëèñü ìóêîþ, ãíèëі âîäè, âіçüìіòü áîðîäàâêè іç ñîáîþ». À ïîòіì, çàïëþùèâ-
øè î÷і, øâèäåíüêî âіäіéòè íà îäèíàäöÿòü êðîêіâ, îáåðíóòèñÿ òðè÷і äîâêîëà, ïіñëÿ
öüîãî ïіòè äîäîìó é íіêîìó íі÷îãî íå êàçàòè, áî êîëè ñêàæåø – óñі ÷àðè çíèêíóòü.

– Òàê, öå ñõîæå íà ïðàâäó. Òіëüêè Áîá Òàííåð, âіí ðîáèâ íå òàê.
– Òà ïåâíî, ùî íå òàê! І òîìó ç óñіõ õëîïöіâ ó ìіñòå÷êó â íüîãî íàéáіëüøå áî-

ðîäàâîê. À êîëè á âіí çíàâ, ÿê ïîâîäèòèñÿ ç ãíèëîþ âîäîþ, ó íüîãî íå áóëî á æîä-
íîї áîðîäàâêè. ß ñàì їõ òèñÿ÷і âèâіâ ó ñåáå òàêèì ÷èíîì, Ãåêó. Ó ìåíå їõ áóëî 
äóæå áàãàòî, áî ÿ ÷àñòåíüêî ãðàþñÿ іç æàáàìè. À òî ÿ ùå âèâîäæó їõ ãîðîõîâèì 
ñòðó÷êîì. (...) Íó à ÿê æå òè âèâîäèø їõ äîõëîþ êіøêîþ?

– À îñü ÿê: âіçüìè êіøêó і éäè ç íåþ íà êëàäîâèùå, ó òàêå ìіñöå, äå ïîõîâàíî 
ÿêóñü çëó ëþäèíó. Îïіâíî÷і ïðèéäå ÷îðò, à ìîæå, і äâà-òðè, àëå òè їõ íå ïîáà÷èø, 
òіëüêè ïî÷óєø øóì âіòðó, ïðèíàéìíі ïî÷óєø, ÿê âîíè ðîçìîâëÿòèìóòü. Êîëè 
âîíè ïîòÿãíóòü ÷îëîâ’ÿãó ãåòü, æáóðíè їì íàâçäîãіí êіøêó é ïðèêàçóé: «×îðò çà 
ìåðòâÿêîì, êіò çà ÷îðòîì, áîðîäàâêà çà êîòîì, ãåòü âіä ìåíå âñі ðàçîì». Âіä öüîãî
âñÿêà áîðîäàâêà çіéäå. (...)

– Ñëóõàé, Ãåêó, êîëè òè äóìàєø ïðîáóâàòè ç êіøêîþ?
– Öієї íî÷і. Äóìàþ, ÷îðòè öієї íî÷і íåîäìіííî ïðèéäóòü äî ñòàðîãî Âіëüÿìñà.
– Òà éîãî ùå â ñóáîòó ïîõîâàëè, Ãåêó. Âîíè âæå, ìàáóòü, âèêðàëè éîãî â ñóáî-

òó âíî÷і.
– Ùî òè òàêå êàæåø? ßê âîíè ìîãëè éîãî âèêðàñòè äî ïіâíî÷і? À îïіâíî÷і âæå

áóëà íåäіëÿ. Ó íåäіëþ ÷îðòè íå äóæå ëþáëÿòü øëüîíäðàòè ïî çåìëі.
– Öå ïðàâäà. ß é íå ïîäóìàâ. À ìåíі ìîæíà ç òîáîþ?
– Çâè÷àéíî, ÿêùî íå áîїøñÿ.
– Îòàêîї! Áîþñü! Òè íÿâêíåø ïіä âіêíîì?
– Äîáðå. І òè íÿâêíè ó âіäïîâіäü, ÿêùî òîáі ìîæíà áóäå âèéòè. À òî ìèíóëîãî

ðàçó ÿ íÿâêàâ ïіä âіêíàìè, ïîêè ñòàðèé Ãåéñ íå ïî÷àâ æáóðëÿòè â ìåíå êàìіíöі é
êðè÷àòè: «×îðòè á çàáðàëè öþ êіøêó!» Çà òàêі ñëîâà ÿ éîìó öåãëèíîþ âèáèâ øèá-
êó, òіëüêè íіêîìó íå êàæè!

– Òієї íî÷і ÿ íå ìіã òîáі íÿâêàòè, áî çà ìíîþ ñòåæèëà òіòêà. Àëå òåïåð ÿ òàêè
íÿâêíó. Ñëóõàé, Ãåêó, ùî öå â òåáå òàêå?

– Íі÷îãî îñîáëèâîãî – êëіù.
– Äå òè éîãî âçÿâ?
– Ó ëіñі.
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– Ùî âіçüìåø çà íüîãî?
– Íå çíàþ. ß éîãî íå çáèðàâñÿ ïðîäàâàòè.
– ßê çíàєø. Òà é êëіù òàêèé ìàëåñåíüêèé.
– Íó, ùå á ïàê! ×óæîãî êëіùà êîæåí ìîæå 

ëàÿòè. À ÿ íèì çàäîâîëåíèé. Äëÿ ìåíå é öåé 
êëіù äîáðèé.

– Òà êëіùіâ ó ëіñі õî÷ ãðåáëþ ãàòè! ß á їõ 
òèñÿ÷ó íàçáèðàâ, àáè çàõîòіâ.

– ×îãî æ òè їõ íå íàçáèðàєø? Àãà! Ñàì çíà-
єø, ùî íå âäàñòüñÿ. ß òîáі ñêàæó, ùî öåé êëіù 
äóæå ðàííіé – ïåðøèé êëіù, ÿêîãî ÿ áà÷èâ öüî-
ãî ðîêó.

– Ñëóõàé, Ãåêó, ÿ òîáі äàì çà íüîãî ñâîãî 
çóáà.

– Ïîêàæè.
Òîì äіñòàâ ïàïіðåöü, îáåðåæíî ðîçãîðíóâ éîãî. Ãåêëüáåððі óâàæíî ðîçãëÿíóâ 

çóáà. Ñïîêóñà áóëà äóæå âåëèêà. Íàðåøòі âіí ñïèòàâ:
– Ñïðàâæíіé?
Òîì ïіäíÿâ âåðõíþ ãóáó é ïîêàçàâ ïîðîæíє ìіñöå.
– Ãàðàçä, – ñêàçàâ Ãåêëüáåððі. – Îòæå, ïî ðóêàõ!
Òîì ïîêëàâ êëіùà â êîðîáî÷êó ç-ïіä ïіñòîíіâ, äå ùå íåäàâíî áóâ æóê, і õëîïöі 

ðîçіéøëèñÿ, äî òîãî æ êîæåí ïî÷óâàâ ñåáå áàãàòøèì, íіæ ïåðåä òèì. (...)
Ïîïðîùàâøèñü іç Ãåêîì, Òîì âèðóøèâ äî øêîëè. Ó÷èòåëü äîáðÿ÷å âіäëóïöþâàâ 

éîãî çà ñïіçíåííÿ, à ïîòіì íàêàçàâ ñіñòè ïîðó÷ іç íîâåíüêîþ ó÷åíèöåþ. Äіâ÷èíêà, ùî 
çâàëàñÿ Áåêі Òåò÷åð, îäðàçó ñïîäîáàëàñÿ Òîìîâі. Ùîá ïîêàçàòè ñâîþ ïðèõèëüíіñòü, õëîï-
÷èê ïðèãîñòèâ її ïåðñèêîì. À ïîòіì íà ãðèôåëüíіé äîøöі íàìàëþâàâ äëÿ íåї áóäèíî÷îê.
І, çðåøòîþ, íà òіé-òàêè äîøöі íàïèñàâ: «ß âàñ ëþáëþ». Áåêі âäàëà, ùî ðîçñåðäèëàñÿ.

Ðîçäіë äåâ’ÿòèé
Òðàãåäіÿ íà öâèíòàðі

Óíî÷і Òîì і Ãåê ïîòàéêè ïіøëè íà öâèíòàð, àáè âèïðîáóâàòè ðåöåïò ëіêóâàííÿ 
áîðîäàâîê çà äîïîìîãîþ äîõëîї êіøêè.

(...) Ñòàðîâèííå êëàäîâèùå áóëî íà ïàãîðêó, ìèëі çà ïіâòîðè âіä ìіñòå÷êà. Ñòà-
ðèé äîùàíèé ïàðêàí, ùî îòî÷óâàâ éîãî, ìіñöÿìè ïîâàëèâñÿ âñåðåäèíó, ìіñöÿìè – 
íàçîâíі, àëå íіäå íå ñòîÿâ ðіâíî. Óñå êëàäîâèùå ïîðîñëî òðàâîþ é áóð’ÿíîì, ñòàðі 
ìîãèëè îñіëè. Ïàì’ÿòíèêіâ íå âèäíî, íàä ìîãèëàìè áîââàíіëè ãíèëі ñòàðі äîøêè,
çàîêðóãëåíі âãîðі, ñòî÷åíі ÷åðâîþ і ïîõèëåíі äî çåìëі, øóêàþ÷è ïіäïîðè é íå çíà-
õîäÿ÷è її. «Âі÷íà ïàì’ÿòü òàêîìó-òî», – áóëî íàïèñàíî êîëèñü íà äîøêàõ, àëå íà 
áіëüøîñòі ç íèõ íàïèñіâ íå ìîæíà ïðî÷èòàòè íàâіòü óäåíü.

Òèõèé âіòåð æàëіáíî ñòîãíàâ ìіæ äåðåâàìè, і Òîì áîÿâñÿ, ùî öå, ìàáóòü, äóøі 
ïîìåðëèõ ðåìñòâóþòü íà íåñïîêіé. Õëîïöі ãîâîðèëè ìàëî é òіëüêè ïîøåïêè, áî 
÷àñ, ìіñöå, íàâêîëèøíÿ óðî÷èñòіñòü і òèøà ãíіòèëè їõ. Âîíè çíàéøëè ñâіæó ìîãè-
ëó, ÿêó øóêàëè, і ñòàëè çà êіëüêà êðîêіâ âіä íåї, áіëÿ òðüîõ âåëèêèõ ÿñåíіâ.

×åêàëè âîíè, ÿê їì çäàâàëîñÿ, äóæå äîâãî. Äåñü êðèêíóëà ñîâà, і òіëüêè öåé 
çâóê ïîðóøèâ ìåðòâó òèøó. Òîìîâі ñòàâàëî äåäàëі ìîòîðîøíіøå, éîìó õîòіëîñÿ
ùîñü ñêàçàòè. Âіäòàê âіí íå âèòðèìàâ:

– Ãåêі, ÿê òè äóìàєø, – ïî÷àâ âіí ïîøåïêè, – ìåðòâі íå ðîçñåðäÿòüñÿ, ùî ìè òóò?
Ãåêëüáåððі ïðîøåïîòіâ ó âіäïîâіäü:
– Íå çíàþ! À ìîòîðîøíî òóò. Ïðàâäà?
– Àòîæ! (...)

Ілюстрація Роберта Інґпена.
2010 р.
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Õëîïöі, ëåäâå äèõàþ÷è, ïðèòóëèëèñÿ îäèí äî îäíîãî. Ïðèãëóøåíі ãîëîñè äî-
ëèíàëè ç ïðîòèëåæíîãî êіíöÿ öâèíòàðÿ.

– Äèâèñÿ! Ãëÿíü òóäè! – ïðîøåïîòіâ Òîì. – Ùî öå òàêå?
– Öå äèÿâîëüñüêèé âîãîíü! Îé Òîìå, ñòðàøíî!
Ó òåìðÿâі ç’ÿâèëèñÿ ÿêіñü íåâèðàçíі ïîñòàòі. Ïåðåä íèìè ãîéäàâñÿ ñòàðîâèí-

íèé áëÿøàíèé ëіõòàð, ðîçñèïàþ÷è ïî çåìëі іñêîðêè ñâіòëà. Ãåêëüáåððі, òðåìòÿ÷è,
ïðîøåïîòіâ:

– Öå, ìàáóòü, ÷îðòè. Àæ òðè! Òîìå, ìè ïðîïàëè. Òè âìієø ìîëèòèñÿ?
– Ñïðîáóþ. Àëå òè íå áіéñÿ, âîíè íàñ íå çà÷åïëÿòü. «Îò÷å íàø, іæå єñè...» –

ïî÷àâ Òîì âå÷іðíþ ìîëèòâó.
– Òñ-ñ!
– Ùî òàêå, Ãåêó?
– Öå ëþäè! Ïðèíàéìíі îäèí ç íèõ. Ó íüîãî ãîëîñ Ìåôà Ïîòòåðà.
– Íåâæå?
– Íàéïðàâåäíіøà ïðàâäà. Ëåæè é íå äèõàé. Âіí íàñ íå ïîìіòèòü, áî, ÿê çà-

âæäè, ï’ÿíèé. ß çíàþ.
– Ãàðàçä. ß áóäó òèõî. Îñü âîíè ñòàëè. Ùîñü øóêàþòü. Íå ìîæóòü çíàéòè. Îñü

çíîâó éäóòü ñþäè. À÷, ÿê áіæàòü. Çíîâó áëèæ÷å. Òåïåð äàëі. À çàðàç іäóòü ïðîñòî 
íà íàñ. Ñëóõàé, Ãåêó, ÿ çíàþ ãîëîñ äðóãîãî: öå іíäіàíåöü Äæî!

– Íó, çâè÷àéíî, öå êëÿòèé ìåòèñ! Ìàáóòü, êðàùå, àáè òî áóëè ÷îðòè. І ÷îãî їì
òóò òðåáà, õîòіâ áè ÿ çíàòè?

Øåïіò óðâàâñÿ, áî òðîє ëþäåé äіéøëè äî ìîãèëè é çóïèíèëèñÿ íåïîäàëіê âіä 
òîãî ìіñöÿ, äå ñõîâàëèñÿ õëîïöі.

– Îñü òóò, – ñêàçàâ òðåòіé і ïіäíÿâ ëіõòàð, âіä ÷îãî ñâіòëî âïàëî íà éîãî îáëè÷-
÷ÿ. Öå áóâ ìîëîäèé ëіêàð Ðîáіíñîí.

Ïîòòåð òà іíäіàíåöü Äæî íåñëè íîøі, ìîòóçêó é äâі ëîïàòè. Âîíè ïîêëàëè íîøі 
íà çåìëþ é ïî÷àëè ðîçêîïóâàòè ìîãèëó. Ëіêàð ïîñòàâèâ ëіõòàð ó ãîëîâàõ ìîãèëè,
ñàì ñіâ íà çåìëþ і ïðèòóëèâñÿ ñïèíîþ äî îäíîãî ç ÿñåíіâ. Âіí áóâ òàê áëèçüêî, ùî 
õëîïöі ìîãëè äîòîðêíóòèñÿ äî íüîãî.

– Øâèäøå, øâèäøå, – êâàïèâ âіí. – Ùîõâèëèíè ìîæå çіéòè ìіñÿöü.
Òі áóðêíóëè ùîñü ó âіäïîâіäü і êîïàëè äàëі. ßêèéñü ÷àñ ÷óòíî òіëüêè ñòóêіò ëî-

ïàò òà îäíîìàíіòíå é ñóìíå ãóïàííÿ çåìëі é ïіñêó, ùî їõ âèêèäàëè íà ïîâåðõíþ ç
ÿìè. Íàðåøòі îäíà ëîïàòà íàòêíóëàñÿ íà òðóíó, і çà îäíó-äâі õâèëèíè êîïà÷і âè-
òÿãëè äîìîâèíó íàãîðó... Òèìè ñàìèìè ëîïàòàìè âîíè ñêèíóëè âіêî, âèòÿãëè òðóï
і çíåâàæëèâî êèíóëè éîãî íà çåìëþ. Ç-çà õìàð âèéøîâ ìіñÿöü і îñâіòèâ áëіäå ëèöå
ïîêіéíèêà. Òðóï ïîêëàëè íà íîøі, óêðèëè êîâäðîþ і ïðèâ’ÿçàëè ìîòóçêîþ. Ïîòòåð
âèòÿã âåëèêîãî ñêëàäàíîãî íîæà, âіäðіçàâ êіíåöü ìîòóçêè, ùî òåëіïàâñÿ, і ïðîêàçàâ:

– Íó îò, êîñòîïðàâå, ïðîêëÿòà ðîáîòà ãîòîâà. À òåïåð æåíіòü ùå çîëîòîãî, à òî
ìè éîãî òóò і êèíåìî.

– Òî÷íî ñêàçàíî! – êðèêíóâ іíäіàíåöü Äæî.
– Ùî öå îçíà÷àє? – çäèâóâàâñÿ ëіêàð. – Âè ïðàâèëè ãðîøі íàïåðåä, і ÿ çàïëà-

òèâ âàì ñïîâíà.
– Âè çàïëàòèëè, àëå â íàñ є ùå é іíøі ðàõóíêè, – ñêàçàâ Äæî, ïіäõîäÿ÷è äî ëі-

êàðÿ. Òîé ïіäâіâñÿ íà íîãè. – Ï’ÿòü ðîêіâ òîìó ÿ ïðèéøîâ íà êóõíþ äî âàøîãî áàòü-
êà, à âè ìåíå âèãíàëè âòðèøèÿ, ÿ ïðîñèâ ïîїñòè, à âè âèãíàëè ìåíå, íà÷å çëîäіÿ. À
êîëè ÿ ïðèñÿãíóâñÿ âіäïëàòèòè âàì çà öå õî÷ áè ÷åðåç ñòî ðîêіâ, âàø áàòüêî çàïðî-
òîðèâ ìåíå äî â’ÿçíèöі, ÿê âîëîöþãó. Âè äóìàëè, ÿ çàáóâ? Іíäіàíñüêà êðîâ òå÷å â
ìåíі íåäàðìà. Òåïåð âè â ìåíå â ðóêàõ, і ìè ç âàìè ïîêâèòàєìîñÿ, òàê і çíàéòå!

Âіí çàãðîçëèâî ïіäíÿâ êóëàêà äî îáëè÷÷ÿ ëіêà ðÿ. Òîé íåñïîäіâàíî îäíèì óäà-
ðîì çâàëèâ іíäіàíöÿ íà çåìëþ. Ïîòòåð âіä ïîäèâó âïóñòèâ íîæà é ãóêíóâ:

– Ãåé âè! Ùî öå òàêå? Íå ÷іïàéòå ìîãî òîâàðèøà!
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І âіí êèíóâñÿ íà ëіêàðÿ. Âîíè ç÷åïèëèñÿ, 
ñòàëè ìîëîòèòè îäèí îäíîãî, òîïòàëè òðàâó é 
ðèëè çåìëþ êàáëóêàìè. Іíäіàíåöü Äæî ñêî÷èâ 
íà íîãè, î÷і éîãî ïàëàëè íåíàâèñòþ, âіí ïіäíÿâ
íîæà, âèïóùåíîãî Ïîòòåðîì, і, âèãíóâøèñü,
íà÷å êіøêà, ïî÷àâ áіãàòè íàâêîëî, øóêàþ÷è íà-
ãîäè âäàðèòè. Ðàïòîì ëіêàð ñõîïèâ äîøêó ç òðó-
íè Âіëüÿìñà é òàê óïåðіùèâ íåþ Ïîòòåðà, ùî 
òîé ïîâàëèâñÿ íà çåìëþ. Öієї ìèòі іíäіàíåöü çà-
ãíàâ íîæà ïî ñàìó ðó÷êó â ãðóäè ëіêàðåâі. Ðî-
áіíñîí çàõèòàâñÿ і âïàâ íà Ïîòòåðà, çàëèâàþ÷è 
éîãî ñâîєþ êðîâ’þ. Òóò õìàðè çàòÿãíóëè ìіñÿöÿ
і çàêðèëè öå æàõëèâå âèäîâèùå.

Ïåðåëÿêàíі õëîïöі ïðèòüìîì êèíóëèñÿ òіêà-
òè, íå âèáèðàþ÷è äîðîãè.

Êîëè ìіñÿöü çíîâó âèðèíóâ ç-çà õìàð, іí-
äіàíåöü Äæî â ãëèáîêіé çàäóìі ñòîÿâ íàä äâîìà 
òіëàìè. Ëіêàð ïðîõðèïіâ ùîñü íåâèðàçíå, çіò õ íóâ 
ðàçіâ çî äâà é óìåð. Ìåòèñ òèõî ñêàçàâ:

– Ìè ïîêâèòàëèñÿ. Íó é ÷îðò òåáå çàáèðàé! – 
âіí îáøóêàâ êèøåíі âáèòîãî, ïîòіì óêëàâ çëî-
ùàñíîãî íîæà â ðîçêðèòó ïðàâó ðóêó Ïîòòåðà é 
ñіâ íà ïîðîæíþ äîìîâèíó.

Ìèíóëî òðè, ÷îòèðè, ï’ÿòü õâèëèí... Ïîòòåð çàâîðóøèâñÿ і çàñòîãíàâ. Âіí ñòèñ-
íóâ ó ðóöі íîæà, ïіäíіñ éîãî äî î÷åé, çäðèãíóâñÿ і âèïóñòèâ äîäîëó. Ïîòіì ïіäâіâñÿ
і ñіâ, âіäøòîâõóþ÷è âіä ñåáå òðóï ëіêàðÿ, ãëÿíóâ íà íüîãî, êàëàìóòíèì ïîãëÿäîì 
îçèðíóâñÿ äîâêîëà é çóñòðіâñÿ ç î÷èìà ìåòèñà.

– Áîæå ìіé, ÿê öå ñòàëîñÿ, Äæî?
– Êåïñüêі ñïðàâè, – ñêàçàâ òîé, íå çäðèãíóâøèñü. – Íàâіùî òè öå çðîáèâ?
– ß? І íå äóìàâ.
– Ðîçêàçóé! Òóò áàëà÷êàìè íå äîïîìîæåø!
Ïîòòåð ñïîëîòíіâ і çàòðåìòіâ, ìîâ îñèêîâèé ëèñò.
– ß äóìàâ, ùî âæå ïðîòâåðåçіâ. Íå ñëіä ìåíі áóëî ïèòè ââå÷åðі. Ó ìåíå é äîñі ãóäå 

â ãîëîâі – ùå äóæ÷å, íіæ òîäі, êîëè ìè éøëè ñþäè. ß íà÷å â òóìàíі, íі÷îãî íå ïðè-
ãàäóþ. Ñêàæè ìåíі, Äæî, ïî ùèðîñòі ñêàæè, äðóæå, íåâæå öå ÿ éîãî óõåêàâ? Àäæå
ÿ íå õîòіâ óáèâàòè, ó ìåíå é íà äóìöі íå áóëî, äóøåþ і ÷åñòþ ïðèñÿãàþñÿ. Ñêàæè 
ìåíі, Äæî, ÿê öå âèéøëî? Î ÿêèé æàõ! Âіí áóâ òàêèé ìîëîäèé, òàëàíîâèòèé.

– Âè ç÷åïèëèñÿ, âіí óäàðèâ òåáå äîøêîþ ïî ãîëîâі. Òè âïàâ, à ïîòіì ïіäâіâñÿ, 
õèòàþ÷èñü, ìîâ ï’ÿíèé, ñõîïèâ íîæà é øòðèêíóâ éîãî â ãðóäè ñàìå òîäі, êîëè âіí 
çíîâó áèâ òåáå. Ïîòіì âè îáèäâà ïîïàäàëè é ëåæàëè ÿê ìåðòâі.

– Îé, ÿ é ñàì íå çíàâ, ùî ðîáëþ. Ùîá ÿ êðіçü çåìëþ ïðîâàëèâñÿ, êîëè áðåøó. 
Öå âñå âіä ãîðіëêè. À ÿ æ íîæåì íàâіòü îðóäóâàòè íå âìіþ. Áèòèñÿ áèâñÿ – öå òàê, 
àëå áåç íîæà. Öå âñі çíàþòü. Äæî, ãîëóáå, áóäü äðóãîì, íå âèäàâàé ìåíå! Äàé ñëî-
âî, ùî íå âèêàæåø, Äæî! ß çàâæäè òåáå ëþáèâ, çàâæäè ñòîÿâ çà òåáå. Òè ñàì çíà-
єø. Òè æ íіêîìó íå ñêàæåø, íіêîìó íå ñêàæåø, Äæî?

Íåùàñíèé óïàâ íà êîëіíà ïåðåä óáèâöåþ і áëàãàëüíî ïðîñòÿãíóâ äî íüîãî ðóêè.
– Ãàðàçä, Ìåôå, òè çàâæäè ÷åñíî é ùèðî ïîâîäèâñÿ çі ìíîþ, ÿ òîáі âіääÿ÷ó òèì 

ñàìèì. Áóäü ïåâíèé, ñëîâî ìîє òâåðäå. Òóò і ãîâîðèòè áіëüøå íåìà ïðî ùî.
– Äæî, òè ïðîñòî àíãåë. ß áëàãîñëîâëÿòèìó òåáå äî îñòàííüîãî äíÿ ñâîãî æèò-

òÿ, – і Ïîòòåð çàïëàêàâ.
– Íó, ãîäі! Òåïåð íå ÷àñ ðþìñàòè! Іäè îí òієþ äîðîãîþ, à ÿ ïіäó öієþ. Òà äèâè-

ñÿ, ñëіäіâ çà ñîáîþ íå ëèøàé!

Ілюстрація Михайла Курдюмова. 
2012 р.
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Ïîòòåð ïіøîâ, ïîòіì ïî÷àâ áіãòè. Ìåòèñ ñòîÿâ і äèâèâñÿ éîìó âñëіä, áóðìî÷ó÷è:
– ßêùî âіí ñïðàâäі çäóðіâ âіä óäàðó é ãîðіëêè, òî íå ñêîðî çãàäàє ïðî íîæà, à

êîëè é çãàäàє, òî áóäå òàê äàëåêî, ùî ïîáîїòüñÿ âåðòàòèñÿ ñþäè, êóðÿ÷à äóøà!
Ìèíóëî êіëüêà õâèëèí, і íà âáèòîãî, íà çàãîðíóòèé ó êîâäðó òðóï, íà äîìîâè-

íó áåç âіêà, íà ðîçðèòó ìîãèëó äèâèâñÿ òіëüêè ìіñÿöü іç íåáà. Íàâêîëî çíîâó áóëà
òèøà. (...)

Áîÿ÷èñü æîðñòîêîãî іíäіàíöÿ Äæî, Òîì і Ãåê çàïðèñÿãíóëèñÿ íіêîìó íå ðîçïîâі-
äàòè ïðî ïîáà÷åíå íà öâèíòàðі. Ïîëіöåéñüêå ðîçñëіäóâàííÿ ïîêàçàëî, ùî çëî÷èí ñêîїâ
Ìåô Ïîòòåð. ×îëîâіêà çàïðîòîðåíî äî â’ÿçíèöі. Ìіñòå÷êî ÷åêàëî íà ñóä і íàéñóâîðіøèé
âèðîê äëÿ âáèâöі. Äóìêà ïðî òå, ùî áóäå ïîêàðàíî íåâèííîãî, íå äàâàëà õëîïöÿì ñïî-
êîþ. Îäíàê ñòðàõ ïåðåä Äæî é âіðíіñòü êëÿòâі áóëè ñèëüíіøèìè çà ãîëîñ ñóìëіííÿ.

ПРАКТИКУМ
1. Робота в парах. Прочитайте в ролях діалог, що відбувся, коли зустрілися Том Соєр і 

Гек Фінн (с. 54–56). Поясніть свій вибір інтонації, рухів, виразу обличчя.
2. Знайдіть у тексті портрет Гека Фінна та попрацюйте над ним:

 підкресліть хвилястою лінією слова, які характеризують зовнішність хлопця;
 прямою лінією – його внутрішній світ та спосіб життя; 
 розкажіть, яким ви уявляєте Гека.

3. Візьміть участь у конкурсі на краще запам’ятовування. Згадайте розмову Тома Соєра з
Геком Фінном про те, як позбутися бородавок. Нижче надруковано уривки твору з описами
цих дивних рецептів, але окремих слів у них не вистачає. Упишіть їх та перевірте за текстом,
наскільки точно ви справилися із завданням.

Òðåáà ïіòè ñàìîìó â              , ïîäèâèòèñÿ, äå є               ç ãíèëîþ 

âîäîþ, ðіâíî               ñòàòè ñïèíîþ äî ïåíüêà,                               

ó âîäó é ïðèêàçóâàòè: «             -çåðíî,               -çåðíî, ðîçìåëèñü ìó-

êîþ, , âіçüìіòü áîðîäàâêè іç ñîáîþ». À ïîòіì, çàïëþ-

ùèâøè î÷і, øâèäåíüêî âіäіéòè íà                êðîêіâ, îáåðíóòèñÿ              

äîâêîëà, ïіñëÿ öüîãî ïіòè äîäîìó é                                         , áî

êîëè ñêàæåø – óñі ÷àðè çíèêíóòü.

Âіçüìè  і éäè ç íåþ íà , ó òàêå ìіñöå, äå ïîõîâàíî

ÿêóñü                ëþäèíó.               ïðèéäå ÷îðò, à ìîæå, і äâà-òðè, àëå òè

їõ íå ïîáà÷èø, òіëüêè ïî÷óєø                             , ïðèíàéìíі ïî÷óєø, ÿê 

âîíè ðîçìîâëÿòèìóòü. Êîëè âîíè ïîòÿãíóòü ÷îëîâ’ÿãó ãåòü, æáóðíè їì íàâçäîãіí

 é ïðèêàçóé: «×îðò çà ìåðòâÿêîì, êіò çà ÷îðòîì, áîðîäàâêà çà êîòîì, 

ãåòü âіä ìåíå âñі ðàçîì». Âіä öüîãî âñÿêà áîðîäàâêà çіéäå.

4. Дослідіть, яким є кодекс дружби Тома й Гека:
1. ßêі ïóíêòè âè çàïèñàëè á äî êîäåêñó äðóæáè? ßêùî ââàæàєòå çà ïîòðіáíå,

äîïîâíіòü òàáëèöþ.
2. Ïіäòâåðäüòå ïðèêëàäàìè ç ïîâіñòі, ùî Òîì і Ãåê äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë äðóæáè.
3. ßê âè ãàäàєòå, ÷îìó іíøі õëîïöі â ïîâіñòі – òîâàðèøі â ãðі, àëå íå äðóçі Òîìà?
4. ×è є ó âàñ ñïðàâæíіé äðóã?
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Кодекс дружби Приклади
Ðіâíіñòü ó âçàєìèíàõ

Ñïіëüíі іíòåðåñè

Äîâіðà

Âçàєìîðîçóìіííÿ

Çáåðіãàííÿ òàєìíèöü

Ñïіëüíå äîëàííÿ òðóäíîùіâ

Äîïîìîãà é ïіäòðèìêà ó âàæêó
õâèëèíó

ПИШІМО
Порівняйте образи Тома Соєра та Гека Фінна, записавши власні спостереження.

Що порівнюємо Том Гек
Ðîäèíà

Äîáðîáóò

Óÿâà òà ôàíòàçії

Ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ

Âіðíіñòü äðóæáі

Æàãà ïðèãîä

Ñòàâëåííÿ æèòåëіâ ìіñòà

Ðèñè õàðàêòåðó

РОЗВИВАЙМО МОВЛЕННЯ
Творча робота «Слідом за автором». Використовуючи фразеологізми з перекладу повісті 

Марка Твена, розкажіть про пригоду Тома й Гека на кладовищі.

Фразеологізми Їхнє тлумачення
Ëіçòè ÷îðòîâі â çóáè Ëіçòè â ðèçèêîâàíі ñïðàâè

Çáèòè ç ïàíòåëèêó Çáèòè ç ïðàâèëüíîї äóìêè

Ñòàëî êåïñüêî íà äóøі Ñòàëî òîñêíî

Íàêëèêàòè õàëåïó Ïîïàñòè â áіäó

Äàòè ÷îñó Øâèäêî âòåêòè

Íàøîðîøèòè âóõà Ïðèñëóõàòèñÿ

ПИШІМО
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ЧИТАЙМО
Перед читанням. Читаючи розділ, простежте за перебігом емоцій, які переживав Том.

Ðîçäіë äâàäöÿòü òðåòіé
Ïîðÿòóíîê Ìåôà Ïîòòåðà

Íàðåøòі äðіìîòíà íóäüãà â ìіñòå÷êó ñòðóñíóëàñÿ і äóæå ñèëüíî. Ïðèçíà÷åíî 
áóëî äåíü ñóäó íàä óáèâöåþ. Òåïåð óñі ïðî öå òіëüêè é ãîâîðèëè. Òîì íå çíàâ, êóäè
ñõîâàòèñÿ âіä ðîçìîâ. Êîæåí íàòÿê íà âáèâñòâî çìóøóâàâ éîãî òðåìòіòè, áî íå-
÷èñòà ñîâіñòü ïіäêàçóâàëà, ùî òàêі ðîçìîâè âåäóòüñÿ òіëüêè äëÿ òîãî, àáè ñïіéìàòè
éîãî. Ïðàâäà, âіí íå çíàâ, ÿê ëþäè äîâіäàëèñÿ, ùî âіí äåùî çíàє ïðî âáèâñòâî, àëå
ìіñüêі ïåðåñóäè íå ìîãëè íå áåíòåæèòè éîãî. Òîìà âåñü ÷àñ êèäàëî â æàð. Âіí îä-
âіâ Ãåêà â çàòèøíå ìіñöå ïîãîâîðèòè ïî ùèðîñòі. Òðåáà æ áóëî õî÷ íà äåÿêèé ÷àñ
äàòè âîëþ ñâîєìó ÿçèêîâі é ïîäіëèòèñÿ ç òîâàðèøåì. Êðіì òîãî, Òîì õîòіâ ùå ðàç 
äîâіäàòèñÿ, ÷è Ãåê íå ïðîãîâîðèâñÿ. (...)

Òîì çàâіâ ðîçìîâó ç Ãåêîì і, ïåðåêîíàâøèñü, ùî ïðèÿòåëü äîòðèìóєòüñÿ êëÿò-
âè ìîâ÷àííÿ, íàâàæèâñÿ ïîäіëèòèñÿ ç íèì ñâîїìè ñóìíіâàìè.

– À ïðî ùî áàëàêàþòü, Ãåêó? ß íàñëóõàâñÿ âñÿ÷èíè.
– Ïðî ùî áàëàêàþòü? Òà âñå ïðî îäíå: Ìåô Ïîòòåð, Ìåô Ïîòòåð, Ìåô Ïîòòåð

òà é ãîäі. Ìåíå àæ ó æàð êèäàє. Õî÷ áè êóäèñü ñõîâàòèñÿ.
– Îòàêå é çі ìíîþ. Ïî-ìîєìó, âіí ïðîïàùà ëþäèíà! Éîìó ñìåðòü! À òîáі íå áó-

ó ð ó

âàє éîãî øêîäà... іíîäі?
– Äóæå ÷àñòî. Òàê, äóæå ÷àñòî. Íåòÿìóùà âіí ëþäèíà. Àëå æ âіí і çëà íіêîìó

íå ðîáèâ. Íіêîìó íіêîëè. Ëîâèòü ñîáі ðèáêó – çàðîáëÿє, ùîá âèïèòè. À ïîòіì
øâåíäÿє. Òà, Áîæå ìіé, àäæå ìè âñі òàêі. Ïðèíàéìíі áіëüøіñòü іç íàñ. Àëå âіí
äóæå äîáðèé: îäíîãî ðàçó âіí äàâ ìåíі ïіâ ðèáèíè, à ñàì ãîëîäíèé çàëèøèâñÿ.
І ÷àñòåíüêî çàõèùàâ ìåíå òà âèçâîëÿâ ç áіäè!

– À ìåíі âіí ëàãîäèâ ïîâіòðÿíèõ çìіїâ і ïðèâ’ÿçóâàâ ãà÷êè äî âóäî÷îê. Õîòіâ
áè ÿ, ùîá ìè äîïîìîãëè éîìó âòåêòè ç â’ÿçíèöі.

– Îòàêîї! ßê ìè éîìó äîïîìîæåìî, Òîìå? Òà öå é íі äî ÷îãî. Âіí óòå÷å, à éîãî
ñïіéìàþòü.

– Òàê, ñïіéìàþòü, öå ïðàâäà. Àëå ÿ ïðÿìî ÷óòè íå ìîæó, êîëè âîíè ëàþòü éîãî
êàçíà-ÿê, à âіí çîâñіì íåâèííèé.

– ß òåæ, Òîìå. Ðîçóìієø, ÿ ÷óâ... ãîâîðÿòü, ùî âіí íàéêðîâîæåðíіøèé óáèâöÿ 
â íàøîìó øòàòі, і äèâóþòüñÿ, ÿê öå éîãî äîñі íå ïîâіñèëè!

– Óâåñü ÷àñ îòàêå ãîâîðÿòü. ß ÷óâ, êàçàëè, ùî êîëè ñóä éîãî âèïðàâäàє, òî éîãî
ïîâіñÿòü çà çàêîíîì Ëіí÷à.

– Òàê і çðîáëÿòü, ïîâіñÿòü.
Äîâãî ãîâîðèëè õëîïöі, àëå ðîçìîâà їõ íå çàñïîêîїëà. Êîëè ñìåðêëî, âîíè ïî-

÷àëè âåøòàòèñÿ áіëÿ ìàëåíüêîї ñàìіòíîї â’ÿçíèöі, ìàáóòü, ç íåâèðàçíîþ íàäієþ íà 
ÿêåñü äèâî, ùî ðîçâ’ÿæå âñі їõíі òðóäíîùі. Àëå íі÷îãî íå ñòàëîñÿ: î÷åâèäíî, íі
àíãåëè, íі äîáðі ÷àðіâíèöі íå çàöіêàâèëèñÿ íåùàñíèì â’ÿçíåì.

Õëîïöі çðîáèëè òàê, ÿê ðîáèëè ÷àñòåíüêî é ðàíіøå: ïіäіéøëè äî ґðàò і äàëè
Ïîòòåðîâі òðîõè òþòþíó é êіëüêà ñіðíèêіâ. Âіí ñèäіâ íà ïåðøîìó ïîâåðñі, âàðòî-
âèõ ïîáëèçó íå áóëî.

Éîãî âäÿ÷íіñòü çà òàêі ïîäàðóíêè é ðàíіøå áåíòåæèëà їõíþ ñîâіñòü. À öüîãî 
ó ó

ðàçó âîíà âðàçèëà їõ ùå äóæ÷å. Âîíè ïî÷óâàëè ñåáå áîÿãóçàìè é çðàäíèêàìè, êîëè 
Ïîòòåð ñêàçàâ їì:

– Äóæå äîáðі âè äî ìåíå, õëîïöі, íіõòî â öüîìó ìіñòå÷êó íå æàëіє ìåíå. Ëèøå
âè. І ÿ íå çàáóäó öüîãî, íå çàáóäó. ×àñòåíüêî ÿ êàæó ñîáі: àäæå ÿ êîëèñü ëàãîäèâ

ЧИТАЙМО
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ïîâіòðÿíі çìії âñіì õëîïöÿì, ïîêàçóâàâ їì, äå êðàùå ëîâèòüñÿ ðèáà, ïðèÿòåëþâàâ 
ç íèìè é äîïîìàãàâ їì, ÿê òіëüêè ìіã. Òåïåð óñі çàáóëè ñòàðîãî Ìåôà, êîëè âіí 
óñêî÷èâ ó áіäó. Àëå Òîì íå çàáóâ, і Ãåê íå çàáóâ, âîíè íå âіäöóðàëèñÿ ìåíå, –  
êàæó ÿ, – і ÿ íå çàáóäó їõ. Îõ, õëîïöі, ó÷èíèâ ÿ æàõëèâó ðі÷ – áóâ ï’ÿíèé, ç ãëóç-
äó ç’їõàâ... Îñü âîíî é ñòàëîñü. À òåïåð ìåíå íà øèáåíèöþ ïîâåäóòü. І öå ñïðàâåä-
ëèâî, ñïðàâåäëèâî. Òà öå é êðàùå, ñëîâî ÷åñòі, êðàùå. (...) À ñòàíüòå-íî îäèí 
îäíîìó íà ïëå÷і, ùîá ÿ ìіã òîðêíóòèñÿ âàñ. Îñü òàê. Äàéòå ïîòèñíó ðóêó – âàøі 
ðóêè ïðîëіçóòü êðіçü ґðàòè, à ìîї ëàïè çàíàäòî âåëèêі. Ìàëåíüêі ðó÷åíÿòà, ñëà-
áåíüêі, àëå âîíè òàêè çäîðîâî äîïîìîãëè Ìåôîâі Ïîòòåðó, і ùå áіëüøå äîïîìîãëè 
á, àáè òіëüêè ìîãëè.

Òîì ïîâåðíóâñÿ äîäîìó ãåòü ïðèãíі÷åíèé, і ñíè éîãî öієї íî÷і áóëè ñïîâíåíі 
æàõó. Íàñòóïíі äâà äíі âіí âåøòàâñÿ íàâêîëî áóäèíêó ñóäó. ßêàñü íåïåðåìîæíà
ñèëà òÿãëà éîãî âñåðåäèíó, àëå âіí çìóøóâàâ ñåáå ëèøàòèñÿ íà âóëèöі. Òå ñàìå 
áóëî é ç Ãåêîì. Âîíè ñòàðàííî óíèêàëè îäèí îäíîãî. Êîæåí íàìàãàâñÿ îäіéòè âіä 
ñóäó, àëå çàâæäè òóò æå ïîâåðòàâñÿ. Òîì óâàæíî ñëóõàâ óñі íîâèíè, ùî їõ âèíî-
ñèëè ëþäè іç çàëè ñóäó, àëå âåñü ÷àñ âіí ÷óâ ëèøå ïîãàíі âіñòі: çàøìîðã äåäàëі 
òóãіøå ñòÿãóâàâñÿ íà øèї áіäîëàøíîãî Ïîòòåðà. Íà êіíåöü äðóãîãî äíÿ â ìіñòå÷êó 
ãîâîðèëè, ùî ñâіä÷åííÿ іíäіàíöÿ Äæî áóëè íåçàïåðå÷íі і ùî íå áóëî æîäíîãî ñóì-
íіâó â òîìó, ÿêèì áóäå âèðîê ïðèñÿæíèõ.

Òîì ïîâåðíóâñÿ äîäîìó ïіçíî ââå÷åðі é óëіç äî ñïàëüíі ÷åðåç âіêíî. Âіí áóâ 
ñòðàøåííî ñõâèëüîâàíèé і äîâãî íå ìіã çàñíóòè. Íàñòóïíîãî äíÿ âñå ìіñòå÷êî 
çðàíêó þðìèëîñÿ áіëÿ áóäèíêó ñóäó, áî öå áóâ âèðіøàëüíèé äåíü. Çàëó ñóäó çàïî-
âíèëè ÷îëîâіêè é æіíêè. Íàðåøòі ââіéøëè äîâãîæäàíі ïðèñÿæíі é ñіëè íà ñâîї 
ìіñöÿ. Íåçàáàðîì ïіñëÿ öüîãî ââåëè Ïîòòåðà, áëіäîãî é ðîçãóáëåíîãî, ó êàéäàíàõ. 
Éîãî ïîñàäèëè íà ëàâó ïіäñóäíèõ, äå âñі öіêàâі ìîãëè áà÷èòè éîãî. Íà òàêîìó æ 

ð ð ð ó ó

âèäíîìó ìіñöі ñèäіâ іíäіàíåöü Äæî, ñïîêіéíèé і áàéäóæèé, ÿê çàâæäè. Çíîâó çà-
ïàíóâàëà ìîâ÷àíêà, ïîòіì ïðèáóëè ñóääі, і øåðèô âіäêðèâ ñóäîâå çàñіäàííÿ. Àäâî-
êàòè ïåðåøіïòóâàëèñÿ, ïèñàðі øåëåñòіëè ïàïåðàìè. Óñå ñòâîðþâàëî óðî÷èñòó àò-
ìîñôåðó òðèâîæíîãî íàïðóæåíîãî ÷åêàííÿ.

Âèêëèêàëè ñâіäêà, ùî áà÷èâ, ÿê Ìåô Ïîòòåð óìèâàâñÿ áіëÿ ñòðóìêà ðàíî-
âðàíöі òîãî äíÿ, êîëè ñòàëî âіäîìî ïðî âáèâñòâî. Âіí çàñâіä÷èâ, ùî, ïîáà÷èâøè
éîãî, Ìåô Ïîòòåð íåãàéíî êèíóâñÿ òіêàòè. Ñïèòàâøè ùå äåùî, ïðîêóðîð çâåðíóâ-
ñÿ äî îáîðîíöÿ:

– Òåïåð âàøà ÷åðãà. Äîïèòóéòå ñâіäêà.
Ïіäñóäíèé ïіäíÿâ íà õâèëèíó î÷і, àëå îïóñòèâ їõ çíîâó, êîëè îáîðîíåöü ñêàçàâ:
– ß íå ìàþ çàïèòàíü. (…)

Іíøèõ ñâіäêіâ îáîðîíåöü òåæ íå äîïèòóâàâ. Éîãî äèâíà ïîâåäіíêà äåäàëі áіëüøå
îáóðþâàëà ïóáëіêó. Ïðîòå êîëè ïðîêóðîð îãîëîñèâ, ùî ïðîâèíó ïіäîçðþâàíîãî ôàêòè÷íî 
äîâåäåíî, îáîðîíåöü íåñïîäіâàíî çàïðîïîíóâàâ çàïðîñèòè Òîìà Ñîєðà. Ó çàëі çàïàëà 
òèøà. Òîì óâіéøîâ…

Ó õëîïöÿ áóâ ðîçãóáëåíèé âèãëÿä, áî âіí ñòðàøåííî áîÿâñÿ. Éîãî çìóñèëè ïðè-
ñÿãíóòè.

– Òîìàñå Ñîєðå, äå âè áóëè ïðèáëèçíî îïіâíî÷і ñіìíàäöÿòîãî ÷åðâíÿ?
Òîì ãëÿíóâ íà çàëіçíå îáëè÷÷ÿ іíäіàíöÿ Äæî, і éîìó çàöіïèëî. Ñëóõà÷і çàòàìóâà-

ëè ïîäèõ, àëå Òîì íå ìіã âèìîâèòè æîäíîãî ñëîâà. Ïðîòå çà ìèòü-äðóãó õëîïåöü òðî-
õè îïàíóâàâ ñåáå і ñïðîìіãñÿ ñêàçàòè òàê, ùî äåõòî â çàëі íàâіòü ïî÷óâ éîãî:

– Íà öâèíòàðі.
– Òðîõè ãîëîñíіøå, áóäü ëàñêà. Íå áіéòåñÿ. Îòæå, âè áóëè...
– Íà öâèíòàðі.
Çíåâàæëèâà ïîñìіøêà ìàéíóëà íà îáëè÷÷і іíäіàíöÿ Äæî.
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Ілюстрація Михайла Курдюмова. 
2012 р.

– ×è íå áóëè âè äåñü ïîáëèçó ìîãèëè Ãîðñà 
Âіëüÿìñà?

– Òàê, ñåð.
– Áóäü ëàñêà, òðîõè ãîëîñíіøå. ×è áëèçüêî 

âè áóëè âіä íåї?
– Òàê áëèçüêî, ÿê òåïåð âіä âàñ.
– Âè ñõîâàëèñÿ ÷è íі?
– Ñõîâàëèñÿ.
– Äå?
– Çà ÿñåíàìè, êðàé ìîãèëè.
Іíäіàíåöü Äæî ëåäü ïîìіòíî çäðèãíóâñÿ.
– Ç âàìè áóâ ùå õòîñü?
– Òàê, ñåð. ß ïіøîâ òóäè ç…
– Ñòðèâàéòå, ïî÷åêàéòå õâèëèíêó. Íå òðåáà 

íàçèâàòè іì’ÿ âàøîãî ñóïóòíèêà. Ìè äîïèòàєìî
і éîãî. Âè ïðèíåñëè іç ñîáîþ ùî-íåáóäü íà öâèí-
òàð?

Òîì âàãàâñÿ. Âіí áóâ, î÷åâèäíî, çáåíòåæå-
íèé.

– Êàæіòü, ìіé äðóæå, íå áіéòåñÿ. Іñòèíà çà-
âæäè ïî÷åñíà. Ùî âè ïðèíåñëè іç ñîáîþ òóäè?

– Òіëüêè äîõëó êіøêó.
Ó çàëі ïðîëóíàâ ñìіõ. Ñóääÿ çàêàëàòàâ äçâі-

íî÷êîì.
– Ìè ïîêàæåìî ñóäó ñêåëåò öієї êіøêè. À òåïåð, ìіé äðóæå, ðîçêàæіòü íàì

óñå, ùî âè áà÷èëè, ðîçêàæіòü íàì ñâîїìè ñëîâàìè, íі÷îãî íå ïðîïóñêàþ÷è, і íå 
áіéòåñÿ.

Òîì ïî÷àâ – ñïåðøó íåðіøó÷å, ïîòіì ïîñòóïîâî çàõîïèâñÿ. Ðîçïîâіäü éîãî ïî-
ëèëàñÿ æâàâіøå. Íåçàáàðîì ó çàëі ñóäó íå ÷óòíî áóëî æîäíîãî çâóêó, êðіì éîãî
ãîëîñó. Óñі ïîãëÿäè âòóïèëèñÿ â íüîãî. Ðîççÿâèâøè ðîòà é çàòàìóâàâøè ïîäèõ, 
ïóáëіêà ëîâèëà êîæíå éîãî ñëîâî, íå ïîìі÷àþ÷è ÷àñó, çâîðóøåíà é çàõîïëåíà ìî-
òîðîøíèì îïîâіäàííÿì. Çàãàëüíå õâèëþâàííÿ äіéøëî êðàþ, êîëè Òîì ïî÷àâ îïè-
ñóâàòè ñöåíó âáèâñòâà:

– À êîëè ëіêàð ñõîïèâ äîøêó é òîðîõíóâ íåþ Ìåôà Ïîòòåðà, à òîé óïàâ, іíäі-
àíåöü Äæî êèíóâñÿ íà íüîãî ç íîæåì і...

Òîðîõ! Ìåòèñ ðîçøòîâõàâ óñіõ, õòî íàìàãàâñÿ éîãî çàòðèìàòè, áëèñêàâêîþ
ìàéíóâ ó âіêíî, òà òіëüêè éîãî é áà÷èëè!

Çàâäÿêè ñâîєìó ìóæíüîìó â÷èíêó Òîì ñòàâ ñïðàâæíіì ãåðîєì ìіñòà. Îäíàê ÿêùî
âäåíü õëîï÷èê íàñîëîäæóâàâñÿ ñëàâîþ, òî âíî÷і òðåìòіâ âіä ñòðàõó, ÷åêàþ÷è íà ïîìñòó
іíäіàíöÿ Äæî...

ВАШ СЛОВНИК
Çàêîí Ëіí÷à (ñóä Ëіí÷à, ëіí÷óâàííÿ) – ðîçïðàâà þðáè ç ëþäèíîþ, ÿêó ïіäîçðþ-

þòü ó çëî÷èíі, áåç ñóäó é áåç ñëіäñòâà; ôîðìà ñàìîñóäó â ÑØÀ.

ПРАКТИКУМ
1. Складіть у робочому зошиті простий план прочитаних розділів.
2. Перекажіть події за складеним планом.

12
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3. Упізнайте героя за описом:

1. «Іíäіàíñüêà êðîâ òå÷å â ìåíі íåäàðìà. Òåïåð âè â ìåíå â ðóêàõ, і ìè ç âàìè 
ïîêâèòàєìîñÿ, òàê і çíàéòå!» ( )

2. «Ùî öå îçíà÷àє? Âè ïðàâèëè ãðîøі íàïåðåä, і ÿ çàïëàòèâ âàì ñïîâíà». 
( )

3. «Íå ñëіä ìåíі áóëî ïèòè ââå÷åðі. Ó ìåíå é äîñі ãóäå â ãîëîâі, – ùå äóæ÷å, íіæ 
òîäі, êîëè ìè éøëè ñþäè. ß íà÷å â òóìàíі, íі÷îãî íå ïðèãàäóþ. (                  ) 

4. …Âіëüíèé ïòàõ. Âіí áëóêàâ, äå éîìó çàìàíåòüñÿ, ó ïîãîæó ãîäèíó íî÷óâàâ 
äåñü íà ÷óæîìó ґàíêó, à â íåãîäó – ó ïîðîæíіõ äіæêàõ. (                      ) 

5. …Íàäòî âæå äáàє ïðî öåé ïàðêàí: àäæå âіí âèõîäèòü íà âóëèöþ.
(                     )

6. Ó öþ âàæêó é áåçíàäіéíó õâèëèíó éîãî ðàïòîì îêðèëèëî íàòõíåííÿ – íå ùî 
іíøå, ÿê íàòõíåííÿ, ãåíіàëüíà, áëèñêó÷à äóìêà. (                      )

4. Дослідіть, як Том Соєр проходить шлях подолання страху, указавши в правій стороні 
схеми, які події довелося пережити герою, а в лівій – які слабкості вдалося подолати.

Том – свідок уббивства 
лікаря на цвинттарі

Природний дитячий страх
перед трагічними подіями

Свідчення в суді

5. Дослідницька робота «Світ дітей і дорослих». Доповніть таблицю прикладами з твору, 
які вказують відмінності між світом дітей та світом дорослих.

Щирість світу дітей Сувора реальність світу дорослих

Ãðà òà óÿâà ÿê îñíîâà áóòòÿ Ðåàëüíå âáèâñòâî ëіêàðÿ Ðîáіíñîíà

Âіðíà äðóæáà Òîìà é Ãåêà Ïіäñòóïíіñòü іíäіàíöÿ Äæî

Õëîï÷à÷і çàáîáîíè é âèãàäóâàííÿ
ñìіøíèõ ðåöåïòіâ âіä áîðîäàâîê

Ïèÿöòâî Ìåôà, ÿêå ïðèâåëî éîãî äî 
â’ÿçíèöі
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Щирість світу дітей Сувора реальність світу дорослих

Òîì ðîçіãðóє õëîïöіâ ùîäî ôàðáóâàííÿ 
ïàðêàíà

Іíäіàíåöü Äæî îáìàíþє ëіêàðÿ ùîäî 
îïëàòè, à Ìåôà ùîäî éîãî âèíóâàòîñòі 
â ñìåðòі Ðîáіíñîíà

Висновки

Íàéêðàùå â ëþäèíі çàêëàäåíå ç 
äèòèíñòâà.

Äîðîñëå æèòòÿ ÷àñòî ðóéíóє íàїâíіñòü
òà ùèðіñòü ñâіòó, ÿêèé áà÷èòü äèòèíà.

6. Підкресліть риси, які відповідають характеру Тома. Підтвердьте свій вибір прикладами 
з тексту.

Âіääàíіñòü, æîðñòîêіñòü, õîðîáðіñòü, ïðàöüîâèòіñòü, æàäіáíіñòü, êàð’єðèçì, ãî-
òîâíіñòü ïðèéòè íà äîïîìîãó, äîáðîòà, íåíàâèñòü äî ÷åñíèõ ëþäåé, ùèðіñòü, ÷åñ-
íіñòü, áàéäóæіñòü, ïіäñòóïíіñòü, çðàäëèâіñòü, âäÿ÷íіñòü, ñêðîìíіñòü, ãåðîїçì, âè-
òðèâàëіñòü, êìіòëèâіñòü, àêòîðñüêà ìàéñòåðíіñòü, ðіøó÷іñòü, áåçêîðèñëèâіñòü, ñèëà
äóõó, âèíàõіäëèâіñòü ó âèçâîëåííі ç ïîëîíó, âîëåëþáíіñòü, ñìіëèâіñòü, âіðíіñòü
äðóæáі, ùèðіñòü, æàãà ïðèãîä.

РОЗВИВАЙМО МОВЛЕННЯ
Візьміть участь у дискусії щодо проблемного питання «Як зберегти світло дитинства в

дорослому житті?». Використайте приклади з повісті «Пригоди Тома Соєра» як докази.

Ïàì’ÿòêà «Îñíîâíі ïðàâèëà äèñêóñії»

1. Óñі âіäêðèòî âèñëîâëþþòü ñâîї äóìêè.
2. Óñі ïîãëÿäè ãіäíі ïîâàãè.
3. Ñëóõàéòå іíøèõ íå ïåðåáèâàþ÷è.
4. Íå ãîâîðіòü çàíàäòî äîâãî òà çàíàäòî ÷àñòî.
5. Ãîâîðèòü ëèøå îäíà îñîáà – іíøі óâàæíî ñëóõàþòü.
6. Äîòðèìóéòåñÿ ïîçèòèâíèõ іäåé òà ñòîñóíêіâ.
7. Íå êðèòèêóéòå ñåáå òà іíøèõ.
8. Íåçãîäè é êîíôëіêòè ùîäî іäåé íå âàðòî ñïðÿìîâóâàòè íà êîíêðåòíó îñîáó.

ПИШІМО
Доведіть, що «Пригоди Тома Соєра» – пригодницька повість, записавши власні

спостереження.

13
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Ознаки
пригодницького твору

«Пригоди Тома Соєра»
як пригодницька повість

Îñíîâà ñþæåòó – ïðèãîäà, íåçâè-
÷àéíі, çàõîïëèâі, íàïðóæåíі ïîäії.

Âåëèêà êіëüêіñòü ðіçíîìàíіòíèõ òà-
єìíèöü, çàãàäîê.

Íåñïîäіâàíі ñþæåòíі ïîâîðîòè.

Ñêëàäíі âèïðîáîâóâàííÿ, ÷åðåç ÿêі
ïðîõîäÿòü ãåðîї.

Ïîâåäіíêà äåÿêèõ ïåðñîíàæіâ íå-
çðîçóìіëà âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó.

Çàõîïëèâèé ñþæåò ïåðåïëіòàєòüñÿ
ç âèðіøåííÿì âàæëèâèõ ïðîáëåì.

Ó ïðèãîäàõ ïåðñîíàæі âèÿâëÿþòü
ñâіé õàðàêòåð

ЧИТАЙМО
Перед читанням. Читаючи розділи повісті, прослідкуйте, як поводилися діти, заблукавши 

в печері.
Íåâäîâçі Áåêі çàïðîñèëà Òîìà íà ïіêíіê. Ó âåëèêіé êîìïàíії âîíè âèðóøèëè íà 

ïàðîïëàâі äî ìàëüîâíè÷îї ìіñöèíè. Ðîçâàæèâøèñü äîñõî÷ó é ïîîáіäàâøè, òîâàðèñòâî 
ïіøëî îãëÿäàòè ïå÷åðó. Ïіä ÷àñ åêñêóðñії Òîì і Áåêі âіäñòàëè âіä ãóðòó. Óñі ïîâåðíóëèñÿ 
íà ïàðîïëàâ, íå ïîìіòèâøè їõíüîãî çíèêíåííÿ. Íåçàáàðîì ìіñòå÷êî îáëåòіëà çâіñòêà ïðî 
òå, ùî Òîì і Áåêі çàãóáèëèñÿ. Íà ïîøóêè äіòåé êèíóëèñÿ âñі, õòî ìіã. Òèì ÷àñîì äðóçі 
áëóêàëè ïіäçåìåëëÿì…

Ðîçäіë òðèäöÿòü ïåðøèé
Çàáëóêàëè â ïå÷åðі

(...) Äіòè äîâãî éøëè ïîêðó÷åíèì êîðèäîðîì, ïåòëÿþ÷è òî ïðàâîðó÷, òî ëіâîðó÷, 
çàáèðàþ÷èñü äåäàëі ãëèáøå â òàєìíè÷å ïіäçåìåëëÿ, çðîáèëè ùå îäíó ïîçíà÷êó é 
ïіøëè â áі÷íèé êîðèäîð, øóêàþ÷è íîâèõ ÷óäåñ, ùîá ðîçïîâіñòè ïðî íèõ òàì, íàãîðі.

Â îäíîìó ìіñöі âîíè çíàéøëè ïðîñòîðó ïå÷åðó, çі ñòåëі ÿêîї çâèñàëè áåçëі÷ 
áëèñêó÷èõ ñòàëàêòèòіâ çàâäîâæêè é çàâøèðøêè ç ëþäñüêó íîãó. Äіòè îáіéøëè 
ïå÷åðó, äèâóþ÷èñü і çàõîïëþþ÷èñü її êðàñîþ. Ñþäè âåëî áàãàòî êîðèäîðіâ. Äðóçі 
ïіøëè îäíèì іç íèõ і íåçàáàðîì ïîáà÷èëè â ñàìіñіíüêîìó öåíòðі ïå÷åðè ÷óäîâå 
äæåðåëî, äíî ÿêîãî áóëî âèñòåëåíî áëèñêó÷èìè êðèñòàëàìè. Ñòåëþ ïå÷åðè ïіä-
òðèìóâàâ ðÿä ôàíòàñòè÷íèõ êîëîí, ùî óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê ïîєäíàííÿ âåëèêèõ
ñòàëàêòèòіâ і ñòàëàãìіòіâ âіä áåçíàñòàííîãî ñïàäàííÿ êðàïåëü âîäè ïðîòÿãîì ñòî-
ëіòü. Ïіä ñêëåïіííÿì ïå÷åðè çâèëè ãíіçäî çãðàї êàæàíіâ, ó êîæíіé çãðàї їõ áóëî íå 
ìåíøå êіëüêîõ òèñÿ÷. Ñâіòëî ñòðèâîæèëî їõ, âîíè ñîòíÿìè ðèíóëè âíèç і ç îãèä-
íèì âåðåñêîì ñòàëè ëþòî êèäàòèñÿ íà ñâі÷êè. Òîì çíàâ їõíі çâè÷êè é äîáðå ðîçó-
ìіâ, ÿêà íåáåçïåêà çàãðîæóє âіä öèõ ñòâîðіíü. Âіí ñõîïèâ Áåêі çà ðóêó, êèíóâñÿ 
ðàçîì ç íåþ â ïåðøèé æå êîðèäîð, і ñàìå â÷àñíî, áî îäèí êàæàí çàãàñèâ êðèëîì 
ñâі÷êó Áåêі – òîäі, êîëè âîíà âèáіãëà ç ïå÷åðè. Êàæàíè äîâãî ãíàëèñÿ çà äіòüìè, 
àëå âòіêà÷і ùîõâèëèíè çàâåðòàëè â íîâі ïåðåõîäè é íàðåøòі ïîçáóëèñÿ íåáåçïå÷-
íèõ òâàðèí. (...)

ЧИТАЙМО
15
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Íåâäîâçі Òîì і Áåêі çáàãíóëè, ùî çàáëóêàëè. Ïåâíèé ÷àñ âîíè âіä÷àéäóøíî íà-
ìàãàëèñÿ çíàéòè âèõіä.

Âîíè ïîâåðíóëè â ÿêèéñü êîðèäîð і äîâãî éøëè ìîâ÷êè, çàçèðàþ÷è â êîæåí
áі÷íèé õіä, ÷è íå çäàñòüñÿ âіí їì çíàéîìèì, àëå íі, òî áóëè íåâіäîìі ìіñöÿ. Áåêі ùî-
ðàçó âäèâëÿëàñÿ â Òîìîâå îáëè÷÷ÿ, øóêàþ÷è â íüîìó ðîçðàäè, і Òîì âåñåëî ãîâîðèâ:

– Öå ùå íå òîé, ÿêèì ìè éøëè, àëå òè íå òóðáóéñÿ, ìè çàðàç äіéäåìî äî òîãî.
Òà ç êîæíîþ íîâîþ íåâäà÷åþ âіí äåäàëі áіëüøå çàíåïàäàâ äóõîì і íåçàáàðîì

ïî÷àâ çâåðòàòè â ïåðøі-ëіïøі çàâóëêè. Âіí òâåðäèâ і äàëі: «Óñå ãàðàçä», àëå íà
ñåðöі éîìó áóëî òàê âàæêî, ùî ñëîâà éîãî çâó÷àëè òàê, íіáè âіí êàçàâ: «Óñå ïðî-
ïàëî». Ïåðåëÿêàíà Áåêі ïðèòóëèëàñÿ äî íüîãî é ùîñèëè íàìàãàëàñÿ ñòðèìàòè 
ñëüîçè, àëå âîíè ëèëèñü і ëèëèñü. (.)

Òîì ãóêíóâ. Ãîëîñ éîãî ïðîëóíàâ ó ïîðîæíіõ ïðîâóëêàõ і çàâìåð äåñü ëåãåíü-
êèì çâóêîì, ùî íàãàäóâàâ ãëóçëèâèé ñìіõ.

– Îé Òîìå, íå ãóêàé áіëüøå. Öå òàê ñòðàøíî! – ñêàçàëà Áåêі.
– Ñòðàøíî âîíî-òî ñòðàøíî, Áåêі, àëå êðàùå ãóêàòè. Âîíè, ìîæå, ïî÷óþòü íàñ.
І âіí çíîâó ãóêíóâ. Öå «ìîæå» áóëî ùå æàõëèâіøå, íіæ òîé ìîòîðîøíèé ñìіõ,

âîíî îçíà÷àëî, ùî íàäіÿ âìåðëà. Äіòè ñòîÿëè òèõî é ñëóõàëè, àëå íіõòî íå âіäãóê-
íóâñÿ. Òîì êâàïëèâî ïîâåðíóâ íàçàä. ßêàñü íåðіøó÷іñòü ó âñіõ éîãî ðóõàõ і â ïî-
ãëÿäі âіäêðèëè Áåêі іíøó æàõëèâó іñòèíó: âіí óæå íå ìіã çíàéòè äîðîãó äî òієї
ïå÷åðè, äå áóëè êàæàíè. (...)

– Òîìå, Òîìå, ìè ïðîïàëè! Ìè ïðîïàëè! Ìè íіêîëè, íіêîëè íå âèéäåìî çâіäñè!
Àõ, і íàâіùî ìè ïіøëè âіä óñіõ?

Âîíà ñіëà é òàê ãіðêî çàïëàêàëà, ùî Òîìà îõîïèâ âіä÷àé: âіí ïîäóìàâ, ùî âîíà
çàðàç ïîìðå àáî çáîæåâîëіє. Õëîïåöü ñіâ ïîðÿä, îáíÿâ äіâ÷èíó. Áåêі çàõîâàëà îá-
ëè÷÷ÿ â íüîãî íà ãðóäÿõ, ïðèãîðíóëàñÿ і âèëèëà â ñëüîçàõ âåñü ñâіé ñòðàõ, óñå ñâîє
êàÿòòÿ. À äàëåêà ëóíà ïåðåòâîðþâàëà її ñëîâà â ãëóçëèâèé ñìіõ. Òîì ïðîñèâ áàäüî-
ðèòèñÿ, íå âòðà÷àòè íàäії, àëå âîíà êàçàëà, ùî íå ìîæå. Òîäі âіí ñòàâ ëàÿòè é 
êàðòàòè ñàìîãî ñåáå çà òå, ùî ïðèíіñ òàêå íåùàñòÿ. Öå âïëèíóëî êðàùå çà âñå. Äі-
â÷èíêà ïîîáіöÿëà âçÿòè ñåáå â ðóêè, âîíà çãîäèëàñÿ éòè çà Òîìîì òóäè, êóäè âіí
ïîâåäå, òіëüêè õàé áіëüøå íå ãîâîðèòü òàêèõ 
ñëіâ, âîíà é ñàìà âèííà íå ìåíøå çà íüîãî.

І âîíè ïіøëè íàâìàííÿ, ïðîñòî àáè íå ñèäіòè 
íà ìіñöі, – àäæå їì íі÷îãî áіëüøå íå ëèøàëîñÿ 
ðîáèòè. (...)

Íàðåøòі âòîìëåíі íîãè Áåêі âіäìîâèëèñÿ íå-
ñòè її. Âîíà ñіëà, Òîì ïðèìîñòèâñÿ ïîðó÷. Âîíè 
ãîâîðèëè ïðî äîìіâêó, ïðî äðóçіâ, ïðî çðó÷íі
ëіæêà, à íàéãîëîâíіøå, ïðî ñîíÿ÷íå ñâіòëî. Äі-
â÷èíêà ïëàêàëà. Õëîïåöü íàìàãàâñÿ ÿêîñü ðîç-
âàæèòè її, àëå âñі éîãî ñëîâà áóëè äàðåìíі òà
ñêèäàëèñÿ íà ãëóçóâàííÿ. Áåêі òàê óòîìèëàñÿ,
ùî âðåøòі-ðåøò ñòàëà äðіìàòè é çàñíóëà. Òîì
çðàäіâ. Âіí ñèäіâ і âäèâëÿâñÿ â її ñóìíå îáëè÷÷ÿ. 
Âіí áà÷èâ, ÿê âîíî íàáèðàëî çâè÷àéíîãî ñïîêіé-
íîãî âèðàçó ïіä âïëèâîì ïðèєìíèõ ñíіâ. І ïîìà-
ëó ëåãêà óñìіøêà çàãðàëà íà її âóñòàõ. Áåçòóðáî-
òíіñòü îáëè÷÷ÿ äіâ÷èíêè òðîõè çàñïîêîїëà Òîìà,
і âіí äóìêàìè ïîëåòіâ ó ìèíóëå. Õëîïåöü òàê 
çàãëèáèâñÿ â ñïîãàäè, ùî é íå ïîìіòèâ, ÿê Áåêі
ïðîêèíóëàñÿ і òèõåíüêî çàñìіÿëàñÿ. Àëå ñìіõ
òóò æå çàâìåð íà її âóñòàõ, і âîíà çàñòîãíàëà.

Ілюстрація Нормана Роквелла.
1936 р.
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– Î, ÿê ÿ ìîãëà çàñíóòè! ß õîòіëà á íіêîëè íå ïðîêèäàòèñÿ! Íі, íі, Òîìå, íå 
äèâèñÿ íà ìåíå òàê! ß íå ãîâîðèòèìó òàê áіëüøå!

– ß ðàäèé, ùî òè ïîñïàëà, Áåêі. Òåïåð òè âіäïî÷èëà, і ìè ïіäåìî çíîâó øóêàòè 
äîðîãó.

– Ñïðîáóéìî, Òîìå, àëå ÿ áà÷èëà óâі ñíі òàêó ÷óäîâó êðàїíó! Ìåíі çäàєòüñÿ, ìè 
ñêîðî òóäè ïîòðàïèìî.

– Ìîæå, ïîòðàïèìî, à ìîæå, і íі. Íó, Áåêі, äèâèñÿ âåñåëіøå. Õîäіìî!
Âîíè âñòàëè é ïіøëè âïåðåä, ðóêà â ðóêó, àëå âæå áåç óñÿêîї íàäії. Âîíè õîòі-

ëè âèçíà÷èòè, ÷è äîâãî áóëè â ïå÷åðі: їì çäàâàëîñÿ, ùî ìèíóëè âæå äíі é òèæíі. 
Òà, ÿñíà ðі÷, öå áóëî íå òàê, áî íàâіòü їõíі ñâі÷êè ùå íå çãîðіëè.

Ñïëèâëî ÷èìàëî ÷àñó, à ñêіëüêè – âîíè é ñàìі íå çíàëè. Òîì ñêàçàâ, ùî âîíè 
ìóñÿòü іòè òèõåíüêî é ïðèñëóõàòèñÿ, ÷è íå êàïàє âîäà, – òðåáà çíàéòè äæåðåëî.

Íåçàáàðîì äіòè é ñïðàâäі íàáðåëè íà ñòðóìîê, і Òîì âèðіøèâ, ùî ïîðà çíîâó 
âіäïî÷èòè. (...)

Ïîòіì Áåêі ïîðóøèëà ìîâ÷àíêó:
– Òîìå, ÿ òàêà ãîëîäíà.
Òîì âèòÿã ùîñü іç êèøåíі.
– Òè ïàì’ÿòàєø? – ñïèòàâ âіí.
Áåêі ëåäâå âñìіõíóëàñÿ.
– Öå íàø âåñіëüíèé ïèðіã, Òîìå.
– ß õîòіâ áè, ùîá âіí áóâ çàâáіëüøêè ç äіæêó, áî öå âñå, ùî â íàñ є.
– ß ñõîâàëà éîãî íà ïіêíіêó, õîòіëà ïîêëàñòè ïіä ïîäóøêó, ùîá áà÷èòè îäíå 

îäíîãî óâі ñíі. Òàê çàâæäè ðîáëÿòü äîðîñëі ëþäè çі ñâîїì âåñіëüíèì ïèðîãîì. Àëå 
öå áóäå íàø îñòàííіé...

Áåêі íå äîêàçàëà. Òîì ðîçäіëèâ ïèðіã íà äâі ÷àñòèíè. Áåêі їëà ç àïåòèòîì, àëå 
Òîì ëåäâå òîðêíóâñÿ äî ñâîєї. Çàïèòè öåé âåñіëüíèé ïèðіã âîíè ìàëè ÷èì – õîëîä-
íîї âîäè áóëî âäîñòàëü. Íåçàáàðîì Áåêі çàïðîïîíóâàëà éòè äàëі. Òîì íі÷îãî íå 
âіäïîâіâ і, ïîìîâ÷àâøè, ñêàçàâ:

– Áåêі, òè çìîæåø ñïîêіéíî âèñëóõàòè, ùî ÿ 
òîáі ñêàæó?

Äіâ÷èíà ïîïîëîòíіëà, àëå âіäïîâіëà, ùî, ìà-
áóòü, çìîæå.

– ß õî÷ó ñêàçàòè îñü ùî: íàì òðåáà ëèøèòèñÿ 
òóò, áî òóò є âîäà. Öå íàø îñòàííіé íåäîãàðîê.

Äіâ÷èíêà ïî÷àëà ïëàêàòè é ãîëîñèòè. Òîì, ÿê 
ìіã, óòіøàâ її, àëå äàðåìíî. Íàðåøòі âîíà ñêàçàëà:

– Òîìå!
– Ùî, Áåêі?
– Âîíè æ ïîìіòÿòü, ùî ìè çàáëóêàëè, і øó-

êàòèìóòü íàñ.
– Àòîæ. Áåçïåðå÷íî, øóêàòèìóòü.
– Ìîæå, âîíè âæå øóêàþòü íàñ, Òîìå?
– Çâè÷àéíî æ, ìàáóòü, øóêàþòü óæå. Ñïîäі-

âàþñÿ, ùî øóêàþòü. (...)
Ãîäèíè ìèíàëè, ïî÷àâ çíîâó äîøêóëÿòè ãî-

ëîä. Ëèøèâñÿ øìàòî÷îê âіä Òîìîâîї ÷àñòêè ïè-
ðîãà, âîíè ðîçäіëèëè éîãî é ç’їëè. Àëå ïіñëÿ 
öüîãî ñòàëè íà÷åáòî ùå ãîëîäíіøі, íіæ äîñі. Æà-
ëþãіäíèé øìàòî÷îê ëèøå ïîñèëèâ ãîëîä.

Íåçàáàðîì Òîì ñêàçàâ:
– Òñ-ñ! ×óєø?

Ілюстрація Михайла Курдюмова.
2012 р.
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Îáîє çàòàìóâàëè ïîäèõ і ïðèñëóõàëèñÿ. Äåñü äàëåêî íіáè õòîñü ãóêíóâ. Òîì
íåãàéíî âіäãóêíóâñÿ і, òðèìàþ÷è Áåêі çà ðóêó, ñòàâ íàâïîìàöêè ïðîáèðàòèñÿ êî-
ðèäîðîì ó òîé áіê. Íåçàáàðîì âіí çíîâó ïðèñëóõàâñÿ: õòîñü ãóêíóâ ùå ðàç, öüîãî
ðàçó íіáè áëèæ÷å.

– Öå âîíè! – ðàäіñíî âèãóêíóâ Òîì. – Âîíè éäóòü! Õîäіìî, Áåêі, íå áіéñÿ, òåïåð
óñå ãàðàçä.

Äðóçі ðàäіëè íåéìîâіðíî, àëå áіãòè âîíè íå ìîãëè, áî áîÿëèñÿ ÿì, ùî òðàïëÿ-
ëèñÿ íà êîæíîìó êðîöі. Íåçàáàðîì äіòè ïіäіéøëè äî îäíієї òàêîї ÿìè é ìóñèëè 
çóïèíèòèñÿ. Âîíà áóëà ôóòіâ òðè çàâãëèáøêè, à ìîæå, і âñþ ñîòíþ – ó âñÿêîìó
ðàçі, ïåðåéòè ÷åðåç íåї áóëî íåìîæëèâî. Òîì ëіã íà æèâіò і ïåðåõèëèâñÿ âíèç òàê
äàëåêî, ÿê òіëüêè ìіã. Äíà íå äіñòàâ... їì òðåáà ñòîÿòè òóò і ÷åêàòè, ïîêè äî íèõ
ïðèéäóòü. Âîíè ïðèñëóõàëèñÿ, àëå âèãóêè ëóíàëè äåäàëі ãëóõіøå. Ùå êіëüêà õâè-
ëèí, і ãîëîñè çîâñіì çíèêëè. ßêèé æàëü, ÿêèé ñóì! Òîì êðè÷àâ, ïîêè íå îõðèï,
àëå íіõòî íå âіäãóêíóâñÿ. Òà õëîïåöü óñå-òàêè ïіäáàäüîðþâàâ äіâ÷èíó. Ìèíóëà
öіëà âі÷íіñòü, âîíè íàïðóæåíî ÷åêàëè, àëå ãîëîñіâ íå áóëî ÷óòè.

Äіòè íàâïîìàöêè ïîâåðíóëèñÿ äî ñâîãî ñòðóìî÷êà. ×àñ ìèíàâ ïîâîëі. Âîíè çíî-
âó çàñíóëè é ïðîêèíóëèñÿ ãîëîäíі, ïðèãíі÷åíі ãîðåì. Òîì ãàäàâ, ùî âæå âіâòîðîê.

Ðàïòîì ó íüîãî ç’ÿâèëàñÿ îäíà äóìêà. Ïîáëèçó áóëî êіëüêà áі÷íèõ êîðèäîðіâ.
Êðàùå äîñëіäèòè їõ, íіæ îòàê ìàðíóâàòè ÷àñ. Âіí âèòÿã ç êèøåíі øâîðêó âіä ïîâі-
òðÿíîãî çìіÿ, ïðèâ’ÿçàâ її äî ñêåëі, і âîíè ç Áåêі âèðóøèëè, ðîçìîòóþ÷è çà ñîáîþ
øâîðêó. Äåñü êðîêіâ çà äâàäöÿòü êîðèäîð çàêіí÷èâñÿ. Òàì áóëî ùîñü ïîäіáíå äî 
ìàéäàí÷èêà äëÿ ñòðèáêіâ. Òîì ñòàâ íàâêîëіøêè, ïîìàöàâ ðóêàìè ñïåðåäó, ïðàâîðó÷,
ëіâîðó÷. І öієї ìèòі çà ÿêèõîñü äâàäöÿòü ÿðäіâ âіä íüîãî ç-çà ñêåëі âèñóíóëàñÿ ëþä-
ñüêà ðóêà çі ñâі÷êîþ. Òîì ðàäî ñêðèêíóâ. І âіäðàçó ñëіäîì çà ðóêîþ âèñóíóëàñÿ ïî-
ñòàòü... іíäіàíöÿ Äæî! Òîì çàöіïåíіâ, âіí íå ìіã âîðóõíóòè íі ðóêîþ, íі íîãîþ і äóæå
çðàäіâ, êîëè «іñïàíåöü» òієї æ õâèëèíè êèíóâñÿ òіêàòè é íåçàáàðîì çíèê. Òîì äèâó-
âàâñÿ, ÷îìó Äæî íå âïіçíàâ éîãî ãîëîñó, íå êèíóâñÿ íà íüîãî é íå âáèâ çà ñâіä÷åííÿ
íà ñóäі. Àëå, î÷åâèäíî, ëóíà çìіíèëà ãîëîñ õëîïöÿ. Âіä ñòðàõó êîæåí ì’ÿç Òîìîâîãî
òіëà çàêàì’ÿíіâ. Òîì âèðіøèâ, ùî êîëè â íüîãî âèñòà÷èòü ñèëè ïîâåðíóòèñÿ äî ñòðóì-
êà, òî âіí òàì і çàëèøèòüñÿ, íіêóäè âæå íå ïіäå, ùîá íå çóñòðіòèñÿ ç іíäіàíöåì Äæî.

Òîì ïðèõîâàâ îä Áåêі, ùî áà÷èâ éîãî. Âіí ñêàçàâ їé, ùî ãóêíóâ ïðîñòî òàê, «íà
ùàñòÿ». Àëå ãîëîä і âòîìà çðåøòîþ ïåðåâàæèëè ñòðàõ. Çàñìó÷åíі, ñèäіëè äіòè áіëÿ
ñòðóìêà, ïîòіì çàñíóëè, ñïàëè äîâãî é ïðîêèíóëèñÿ ç іíøèìè ïî÷óòòÿìè. Ìóêè
ãîëîäó ñòàâàëè íåñòåðïíèìè. Òîì ãàäàâ, ùî òåïåð óæå ñåðåäà àáî ÷åòâåð, ìîæå,
íàâіòü, ï’ÿòíèöÿ ÷è ñóáîòà, і ùî øóêà÷і, óòðàòèâøè íàäіþ çíàéòè їõ, ìàõíóëè íà 
íèõ ðóêîþ. Âіí çàïðîïîíóâàâ äîñëіäèòè ùå îäèí êîðèäîð. Õëîïåöü óæå ëàäåí áóâ
çóñòðіòèñÿ ç êèì çàâãîäíî, íàâіòü іíäіàíåöü Äæî âæå íå ëÿêàâ éîãî. Àëå Áåêі áóëà
çàíàäòî êâîëà. Âîíà íåìîâ çàöіïåíіëà âіä æàõó. Äіâ÷èíà êàçàëà, ùî çàëèøèòüñÿ
òóò, äå ñèäèòü, і ïîìðå – äî öüîãî çàëèøèëîñÿ íåáàãàòî. Íåõàé Òîì áåðå øâîðêó 
é іäå ñîáі, êîëè õî÷å. Àëå âîíà áëàãàëà éîãî ÷àñòіøå ïîâåðòàòèñÿ íàçàä і ðîçìîâ-
ëÿòè ç íåþ; âіí ìóñèâ îáіöÿòè їé, ùî êîëè íàñòàíå ñòðàøíà õâèëèíà, âіí ñèäіòèìå
áіëÿ íåї і òðèìàòèìå її ðóêó, ïîêè âñå ñêіí÷èòüñÿ.

Òîì ïîöіëóâàâ її. Ñëüîçè ëîñêîòàëè éîìó ãîðëî. Âіí óäàâàâ, ùî íå âòðà÷àє íà-
äії çíàéòè øóêà÷іâ àáî âèõіä ç ïå÷åðè. Ïîòіì âіí óçÿâ øâîðêó â ðóêó é íàâïîìàö-
êè ïîáðіâ óçäîâæ îäíîãî ç êîðèäîðіâ. Éîãî ìó÷èëè ãîëîä і ëèõі ïåðåä÷óòòÿ.

ó ð ó ð ó ðó ó

Ðîçäіë òðèäöÿòü äðóãèé
«Âèõîäüòå! Çíàéøëèñÿ!»

Îñü і âіâòîðîê. Çàïàäàëè âæå âå÷іðíі ñóòіíêè. Ìіñòå÷êî Ñàíêò-Ïåòåðáóðã óñå
ùå â æàëîáі: çàãóáëåíèõ äіòåé íå çíàéäåíî. (...)
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Ñåðåä íî÷і ðàïòîì çàêàëàòàëè äçâîíè íà ìіñüêіé äçâіíèöі. Çà ìèòü âóëèöі çà-
ïîâíèëèñÿ ñõâèëüîâàíèìè íàïіâîäÿãíåíèìè ëþäüìè, ÿêі íåñàìîâèòî ãóêàëè:

– Âèõîäüòå! Âèõîäüòå! Çíàéøëèñÿ! Çíàéøëèñÿ!
Çàáèëè â çàëіçíі ñêîâîðîäè, çàñóðìèëè â ðіæêè. Óñå íàñåëåííÿ þðáîþ ðóøèëî 

äî ðі÷êè íàçóñòðі÷ Òîìîâі òà Áåêі. Âîíè їõàëè ó âіäêðèòîìó åêіïàæі, ÿêèé ç êðè-
êàìè âåçëè ìåøêàíöі ìіñòå÷êà. Þðáà îòî÷èëà åêіïàæ, ïðèєäíàëàñÿ äî ïðîöåñії і 
âðî÷èñòî ïіøëà çà äіòüìè ãîëîâíîþ âóëèöåþ.

– Óðà! Óðà! – ëóíàëî íàâêîëî.
Ñêðіçü ñÿÿëè âîãíі. Íіõòî âæå íå ëÿãàâ ñïàòè. Ùå íіêîëè ìіñòå÷êî íå ïåðåæè-

âàëî òàêîї ÷óäîâîї íî÷і. (…)
Òîì ëåæàâ íà äèâàíі, îòî÷åíèé æàäіáíèìè ñëóõà÷àìè, і ðîçïîâіäàâ їì ïðî ñâîþ 

äèâîâèæíó ïðèãîäó, ïðèêðàøóþ÷è її áàãàòüìà ÿñêðàâèìè âèãàäêàìè. Âіí çàêіí-
÷èâ íà òîìó, ÿê çàëèøèâ Áåêі é âèðóøèâ íà ðîçâіäêó; ÿê âіí îáñòåæèâ äâі ãàëåðåї, 
ñêіëüêè âèñòà÷èëî øâîðêè, ÿê ïіøîâ òðåòüîþ і âæå ëàäåí áóâ ïîâåðòàòèñÿ, êîëè 
ðàïòîì ïîìіòèâ ùîñü ÿñêðàâå, íіáè ñîíÿ÷íå ñâіòëî, êèíóâ øâîðêó é ïîïîâç òóäè, 
ïîòіì ïðîñóíóâ ãîëîâó é ïëå÷і â ìàëåíüêó äіðêó é ïîáà÷èâ øèðîêі õâèëі Ìіññіñіïі. 
À êîëè á öå áóëî âíî÷і, âіí íå ïîìіòèâ áè ÿñêðàâîãî ñâіòëà é, çâè÷àéíî, íå äіéøîâ 
áè äî êіíöÿ ãàëåðåї. Ïîòіì âіí ðîçïîâіäàâ, ÿê ïîâåðíóâñÿ äî Áåêі ç ðàäіñíîþ íîâè-
íîþ, і âîíà ïðîñèëà, ùîá âіí íå ÷іïëÿâñÿ äî íåї ç òàêèìè äóðíèöÿìè, áî âîíà âòî-
ìèëàñÿ і çíàє, ùî ñêîðî ïîìðå, і õî÷å âìåðòè. Çà éîãî ñëîâàìè, âіí óìîâëÿâ і ïåðå-
êîíóâàâ її, à âîíà ìàëî íå âìåðëà âіä ðàäîñòі, êîëè, ïðèïîâçøè òóäè, íà âëàñíі î÷і 
ïîáà÷èëà ñèíіé êëàïòèê äåííîãî ñâіòëà; âіí ðîçïîâіâ, ÿê ïðîëіç ó äіðêó é ïîòіì 
äîïîìіã Áåêі; ÿê âîíè ñіëè íà çåìëþ і çàïëàêàëè âіä ðàäîùіâ, à â öåé ÷àñ ÿêіñü 
íåçíàéîìі ëþäè ïðîïëèâàëè ïîâç íèõ íà ÷îâíі, і Òîì ãóêíóâ äî íèõ і ñêàçàâ: «Ìè 
ùîéíî ç ïå÷åðè, і íàì ñòðàøåííî õî÷åòüñÿ їñòè». Ëþäè ñïåðøó їì íå ïîâіðèëè, 
áî, – êàçàëè âîíè, – öüîãî íіÿê íå ìîæå áóòè: «Ïå÷åðà íå òóò, ïå÷åðà çà ï’ÿòü 
ìèëü çâіäñè, òàì, óãîðі âçäîâæ ðі÷êè, ó äîëèíі», à ïîòіì óñå-òàêè âçÿëè їõ ó ÷îâåí, 
äîâåçëè äî ÿêîãîñü áóäèíêó, íàãîäóâàëè, äàëè їì âіäïî÷èòè, à ïîòіì ÷åðåç äâі-òðè 
ãîäèíè âіäâåçëè äîäîìó. (...)

Ïåðåêëàä Þðіÿ Êîðåöüêîãî

ВАШ СЛОВНИК
Ñòàëàêòèò – êàì’ÿíà áóðóëüêà íà ñòåëі ïå÷åðè, ÿêà ðîñòå âíèç.
Ñòàëàãìіò – êàì’ÿíà áóðóëüêà íà äîëіâöі ïå÷åðè, ÿêà ðîñòå âãîðó.
Íіàãàðà – òóò éäåòüñÿ ïðî Íіàãàðñüêèé âîäîñïàä, îäèí ç íàéâèùèõ і íàéêðàñè-

âіøèõ ó ñâіòі.

ПРАКТИКУМ
1. Складіть план переказу пригоди в Мак-Дуґаловій печері. Перекажіть події від імені: 

а) Тома; б) Бекі.
2. Знайдіть у тексті цитати, які описують дива печери.

Êðèâóëÿñòà ãàëåðåÿ

Ñòðóìîê ç âîäîñïàäîì

Ñòàëàêòèòîâà ïå÷åðà

Ïіäçåìíå îçåðî

16
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3. За поданими цитатами перекажіть, які випробовування очікували Тома та Бекі в Мак-
Дуґаловій печері.

Ç êîæíîþ íîâîþ íåâäà÷åþ âіí äåäàëі 
áіëüøå çàíåïàäàâ äóõîì...
...Áóëî íàâіòü ùå æàõëèâіøå, íіæ òîé 
ìîòîðîøíèé ñìіõ.
Їì çäàâàëîñÿ, ùî âîíè òóò óæå äíі é òèæíі.

Óòîìëåíі íîãè âіäìîâèëèñÿ íåñòè äàëі...
Îáîє áóëè ñòðàøåííî ïîòîìëåíі...

...Ãîëîä çíîâó ïî÷àâ ìó÷èòè â’ÿçíіâ.
Æàëþãіäíèé øìàòî÷îê òіëüêè çáіëü øèâ 
ãîëîä.
Ïðîêèíóëèñÿ ãîëîäíі, ïðèãíі÷åíі.

Äіòè íå ñïóñêàëè î÷åé ç îñòàííüîãî íåäî-
ãàðêà ñâі÷êè é ñïîñòåðіãàëè, ÿê âіí áåç-
æàëіñíî òàíå.
Çàïàíóâàâ æàõ öіëêîâèòîї òåìðÿâè.

Âіä ñòðàõó êîæåí ì’ÿç ó Òîìîâîìó òіëі 
ïî     ñëàáíóâ.

4. Розташуйте ілюстрації в хронологічній послідовності, підпишіть та перекажіть зображені
епізоди.

Ілюстрація Анатолія 
Єлисєєва. 2004 р.

Ілюстрація Джанні 
Бенвенуті. 1966 р.

Ілюстрація Катерини 
Комракової. 2020 р.
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Ілюстрація Нормана
Роквелла. 1936 р.

Ілюстрація Катерини 
Комракової. 2020 р.

Ілюстрація Нормана
Роквелла. 1936 р.

ПИШІМО
Знайдіть творче рішення. Доведіть, що батьком пригоди можна вважати випадок, запи-

савши перелік щасливих випадків, які допомагали героям повісті.

1.

2.

3.

4.

РОЗВИВАЙМО МОВЛЕННЯ
Розгляньте карту міста, де жили герої «Пригод Тома Соєра», створену в Діснейленд-парку,

і фотографії міста Ганнібал та його околиць. Саме це місто, у якому проживав Марк Твен, 
надихнуло митця на створення повісті. Складіть власний туристичний маршрут і розповідь 
про американське життя кінця ХІХ ст., використовуючи свій читацький досвід та відповіді на 
запитання.

1. Ùî âè çíàєòå ïðî ðі÷êó Ìіññіñіïі? ßê Áåí Ðîäæåðñ âіäòâîðþâàâ ðóõ ïàðî-
ïëàâà?

2. ßêèìè âè óÿâëÿєòå äîìіâêè Òîìà òà Áåêі?
3. ßêі ïðàâèëà âèêîíóâàëè æèòåëі ìіñòå÷êà, ùîá ïіäòðèìóâàòè éîãî îõàé-

íіñòü?
4. ßêі ïðàâèëà іñíóâàëè â àìåðèêàíñüêіé øêîëі?
5. ßêі àìåðèêàíñüêі çàêîíè ïîðóøèâ ëіêàð, âèêîïóþ÷è òðóï íà öâèíòàðі?
6. ßê ïðàöþâàâ àìåðèêàíñüêèé ñóä?
7. ßê âèãëÿäàëà Ìàê-Äóґàëîâà ïå÷åðà, íà åêñêóðñіþ äî ÿêîї їçäèëè øêîëÿðі?

ПИШІМО
17

Р
18
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Острів, на якому
ховалися Том і Гек

Будинок, у якому
виріс Марк Твен

Школа

Будинок Бекі Тетчер

Вхід у печеру Марка
Твена (Мак-Дуґала)

Цвинтар

Суд

Колісний пароплав 
на р. Міссісіпі

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОМПАС 
«Ïðèãîäè Ãåêëüáåððі Ôіííà» Ìàðê Òâåí íàïèñàâ ó 

1884 ð. ÿê ïðîäîâæåííÿ ïîâіñòі «Ïðèãîäè Òîìà Ñîє-
ðà». Òåïåð ãîëîâíèì ãåðîєì ñòàє Ãåê Ôіíí – êîëèø-
íіé áåçïðèòóëüíèé, ÿêèé âіä÷àéäóøíî íå áàæàє æèòè
çà «äîìàøíіìè» ïðàâèëàìè é òіêàє ç ãîñòèííîї ðîäè-
íè âäîâè Äóãëàñ íàçóñòðі÷ ñâîáîäі, íåáåçïåöі òà ñïðàâ-
æíіì ïðèãîäàì.

1. Скориставшись QR-кодом, прочитайте ще 
одну повість Марка Твена. 

2. Чиї пригоди, Тома чи Гека, на вашу думку, 
цікавіші?

19

Ілюстрація Катерини 
Комракової. 2017 р.
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У СВІТІ МИСТЕЦТВА
Ïåðøà êîëüîðîâà åêðàíіçàöіÿ «Ïðèãîä Òîìà Ñîєðà» ç’ÿâèëàñÿ â 1938 ð. â ÑØÀ 

(ðåæèñåðè Íîðìàí Òàóðîґ, Äæîðäæ Ê’þêîð). Ó íіé çáåðåæåíî íàéâàæëèâіøі åïі-
çîäè ïîâіñòі é âäàëî âіäòâîðåíî êàðòèíè ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ Àìåðèêè ÷àñіâ Ìàð-
êà Òâåíà. Âîäíî÷àñ ó ôіëüìі є ïåâíі âіäõèëåííÿ âіä ñþæåòó, ÿêі ïіäêðåñëþþòü 
íàïðóæåííÿ îêðåìèõ ñöåí àáî äîäàþòü íîâèõ êîìі÷íèõ ïîäðîáèöü. Íàïðèêëàä, â 
îáëè÷÷ÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ ïîöіëÿþòü áіëèëîì, ïîìіäîðàìè àáî òîðòîì. Òàêі äåòàëі –
òèïîâі äëÿ êіíîêîìåäіé 30-õ ðîêіâ XX ñò., àëå íàäòî ïðîñòі äëÿ ãóìîðèñòè÷íîãî 
òàëàíòó Ìàðêà Òâåíà – äåùî çíèæóþòü õóäîæíіé ðіâåíü êіíîñòðі÷êè. І âñå æ âîíà 
ââàæàєòüñÿ îäíієþ ç íàéâäàëіøèõ åêðàíіçàöіé ïîâіñòі, îñêіëüêè ïåðåäàє äóõ ïðè-
ãîä Òîìà Ñîєðà.

Ç ðîçâèòêîì êіíîìèñòåöòâà ðåæèñåðè çíîâó é çíîâó çâåðòàëèñÿ äî òâîðó àìå-
ðèêàíñüêîãî ïèñüìåííèêà: ó 1973 ð. ôіëüì «Òîì Ñîєð» çíÿâ ðåæèñåð Äîí Òåéëîð 
(ÑØÀ), ó 1995-ìó âèéøëî íà åêðàíè êіíî Ïіòåðà Ã’þіòòà «Òîì і Ãåê», à â 2011-ìó 
åêðàíіçàöіþ çäіéñíèëà ðåæèñåðêà Òåðìіíà Ãóíòґåáóðò (Íіìå÷÷èíà). Ó êіíîâåðñіÿõ 
êíèæêè ìàéñòåðíî ïåðåäàíî àòìîñôåðó áåçòóðáîòíîãî äèòèíñòâà. Âîäíî÷àñ þíі 
ãåðîї öèõ êіíîôіëüìіâ íå ëèøå çàçíàþòü ðіçíîìàíіòíèõ ïðèãîä, à é íàâ÷àþòüñÿ 
äðóæèòè, ñïіâ÷óâàòè, áóòè âіääàíèìè òà ìóæíіìè.

Кадр із кінофільму «Том 
Соєр» (режисер Дон Тейлор,

1973 р.)

Кадр із кінофільму «Том і
Гек» (режисер Пітер 
Г’юітт, 1973 р.)

Кадр із кінофільму «Том 
Соєр» (режисерка Терміна 

Гунтґебурт, 2011 р.)

1. Перегляньте будь-який фільм про пригоди Тома Соєра та Гекльберрі Фінна.
2. Чи збігаються ваші уявлення про героїв повісті з режисерським баченням?
3. Які епізоди книжки про Тома Соєра ви обов’язково обрали б для власної екранізації?

ОЦІНЮЙМО

Розповідаю про відомого американського письменника Марка Твена.

Використовую поняття «повість», «портрет», «пригодницька література».

Переказую прочитані епізоди повісті «Пригоди Тома Соєра».

Порівнюю образи Тома та Гека.

У
20

ОЦІНЮЙМО
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Займаю та обґрунтовую власну позицію стосовно подій повісті.

Порівнюю літературний твір та його кінематографічну версію.

Самостійно, упевнено,
легко

Самостійно, після
додаткового роз’яснення

З допомогою 
інших

ТУВЕ ЯНССОН «КАПЕЛЮХ ЧАРІВНИКА»
НАШІ ОЧІКУВАННЯ

ЛІТЕРАТУРНА РОЗМИНКА
1. Установіть відповідність між прізвищем письменника та його казкою.

Ã. Ê. Àíäåðñåí «Êàçêà ïðî ðèáàëêó òà ðèáêó»

«Ñîëîâåé»

«Õëîï÷èê-çіðêà»

Î. Âàéëä

Î. Ïóøêіí

2. Чим літературна казка відрізняється від фольклорної?

СТОРІНКА ЕРУДИТА
Перед читанням. Які родинні цінності та стосунки вплинули на літературну творчість 

Туве Янссон?
ÄÎËÈÍÀ ÄÈÂÎÂÈÆ І ÙÈÐÎÑÒІ

Ó 1994 ð. Ôіíëÿíäіÿ ñâÿòêóâàëà âіñіìäåñÿòèðі÷íèé þâіëåé Òóâå ßíññîí (1914–
2001) – àâòîðêè ëåãåíäàðíèõ êíèæîê ïðî Ìóìі-òðîëіâ. Äåíü íàðîäæåííÿ ïèñüìåí-
íèöі ïåðåòâîðèâñÿ íà ñâÿòî äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. Ïðèâіòàëüíі çàõîäè ñóïðîâî-
äæóâàëèñÿ ôåєðâåðêàìè é âåëåëþäíèìè ïðîöåñіÿìè. Òèñÿ÷і ñïіââіò÷èçíèêіâ: âіä 
íàéìîëîäøèõ ÷èòà÷іâ äî ïîâàæíèõ ïðåäñòàâíèêіâ âëàäè – âèñëîâëþâàëè ïàíі
ßíññîí ñâîþ ëþáîâ і âäÿ÷íіñòü. Ïèñüìåííèöþ âøàíîâóâàëè ÿê ñïðàâæíþ íàöіî-
íàëüíó ãåðîїíþ. Çåìëÿêè ùèðî ïèøàëèñÿ її òàëàíòîì і çäîáóòêàìè, ùî ïðèìíî-
æèëè êóëüòóðíі äîñÿãíåííÿ їõíüîї êðàїíè. Íåáàãàòüîì ëіòåðàòîðàì ïîùàñòèëî ç 
âèçíàííÿì òàê, ÿê Òóâå ßíññîí. À âòіì, їé âçàãàëі íàïðî÷óä ùàñòèëî â æèòòі.

НАШІ ОЧІКУВАННЯ
Вивчаючи цю тему, ти дізнаєшся:
чому у Фінляндії Туве Янссон уважають національною героїнею;
що таке Долина Мумі-тролів та які казкові істоти там живуть;
у які пригоди потрапила родина Мумі-тролів через капелюх Чарівника;
які справжні родинні цінності допомогли героям.

1

2
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Ïåðåäóñіì ïèñüìåííèöі ïîòàëàíèëî ç ðîäèíîþ, ÿêà 
ïîäàðóâàëà їé ÷óäîâå äèòèíñòâî. Ñàìå âîíî ñòàëî äæåðå-
ëîì òâîð÷îãî íàòõíåííÿ òà çâîðóøëèâèõ îáðàçіâ êàçêî-
âîãî ñâіòó ßíññîí.

Òóâå ßíññîí íàðîäèëàñÿ ó ôіíñüêîìó ìіñòі Ãåëüñіíêі. 
Áàòüêî ïèñüìåííèöі áóâ âèäàòíèì ñêóëüïòîðîì, ìàòè – 
çíàíîþ õóäîæíèöåþ. Ñâîї òâîð÷і çäіáíîñòі âîíè âòіëþ-
âàëè íå ëèøå â ìàéñòåðíÿõ, à é ó ñіìåéíîìó æèòòі. Âè-
ãàäêè, æàðòè, âåñåëі âå÷іðêè іç ÷èñëåííèìè äðóçÿìè,
öіêàâі ðîçìîâè é ðîçâàãè áóëè çâè÷íèìè ÿâèùàìè â ãîñ-
òèííîìó ïîìåøêàííі ßíññîíіâ.

Óëіòêó ðîäèíà âèїæäæàëà íà îñòðіâ, äå âèíàéìàëà áó-
äèíî÷îê ó ìіñöåâèõ æèòåëіâ. Äіòè ðàçîì ç äîðîñëèìè ðè-
áàëèëè, çáèðàëè ãðèáè òà ÿãîäè. ßêèìè æå ùàñëèâèìè 
áóëè âîíè â ðîäèííîìó êîëі, ïîðÿä ç ïðèðîäîþ. Çãîäîì 
ñïîãàäè ïðî òі ÷àñè ñòàëè îñíîâîþ îáðàçó Äîëèíè Ìóìі-
òðîëіâ, ÿêèé ñòâîðèëà ïèñüìåííèöÿ ó ñâîїõ êíèæêàõ.

Âîñåíè ßíññîíè ïîâåðòàëèñÿ äî ñâîєї ïîñòіéíîї îñå-
ëі. Òî áóâ ñâіòëèé і òåïëèé äіì, ó ÿêîìó ïàíóâàëè çàòè-
øîê і çëàãîäà. Ç êóõíі äîëèíàëè ñìà÷íі çàïàõè, à áіëÿ 

âîãíèùà ó âіòàëüíі çàâîäèëèñÿ äðóæíі ðîçìîâè. Òóò ãîñòі ïî÷óâàëèñÿ ÿê óäîìà, à 
ìåøêàíöі – ÿê ó ôîðòåöі, ùî çàõèùàëà їõ âіä áóðåâіїâ æèòòÿ.

Íàéáіëüøå â ðîäèíі öіíóâàëè äóõ òâîð÷îñòі òà âíóòðіøíüîї ñâîáîäè. Äî äіòåé 
ïîäðóææÿ ßíññîíіâ ñòàâèëîñÿ ç ïîâàãîþ, óñіëÿêî ïіäòðèìóþ÷è é ðîçâèâàþ÷è їõíі 
çäіáíîñòі. Íå äèâíî, ùî îäèí ç їõíіõ ñèíіâ ñòàâ ôîòîãðàôîì, äðóãèé – õóäîæíè-
êîì. Äîíüêà æ ïîєäíàëà ïèñüìåííèöüêó äіÿëüíіñòü ç ìàëÿðñòâîì, ÿêîìó ñòàðàííî 
â÷èëàñÿ ñïî÷àòêó ó Øâåöії, à ïîòіì ó Ôðàíöії, Íіìå÷÷èíі òà Іòàëії.

Ïîâåðíóâøèñü íà áàòüêіâùèíó, Òóâå ßíññîí іëþñòðóâàëà õóäîæíі òâîðè, ìà-
ëþâàëà äëÿ ðіçíèõ äðóêîâàíèõ âèäàíü, îôîðìëþâàëà ïëàêàòè íà çàìîâëåííÿ ïî-
âàæíèõ óñòàíîâ. Óñå öå áóëî її îñíîâíîþ ðîáîòîþ. À îò äî âëàñíèõ ëіòåðàòóðíèõ 
ñïðîá âîíà òðèâàëèé ÷àñ ñòàâèëàñÿ ÿê äî ðîçâàãè.

Çàäóì êàçêè ïðî Ìóìі-òðîëіâ âèíèê ó 1939 ð., êîëè Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ðîçâ’ÿçàâ 
íåðіâíó âіéíó ïðîòè Ôіíëÿíäії. Øóêàþ÷è ðîçðàäè, ïèñüìåííèöÿ âçÿëàñÿ ïèñàòè 
ïðî äîáðèõ ÷óäåðíàöüêèõ іñòîò, ÿêі æèâóòü ó ÷àðіâíіé Äîëèíі. Òàê ç’ÿâèëàñÿ 
êíèæêà «Ìàëåíüêі òðîëі é âåëèêà ïîâіíü».

Її ïóáëіêàöіÿ ó Øâåöії (1945) çàëèøèëàñÿ ìàéæå íåïîìі÷åíîþ. Òà âæå çà êіëüêà 
ð

ðîêіâ ßíññîí ñòàëà çíàìåíèòîþ. Óñëàâèëè її êíèæêè ïðî íîâі ïðèãîäè Ìóìі-òðî-
ëіâ: «Ïîãîíÿ çà êîìåòîþ» (1946, ïіçíіøà íàçâà «Êîìåòà ïðèëіòàє») òà «Êàïåëþõ 
×àðіâíèêà» (1949). Çàãàëîì äî ñåðії êàçîê ïðî Ìóìі-òðîëіâ íàëåæèòü âіñіì òâîðіâ, 
îñòàííіé ç ÿêèõ çàâåðøåíî â 1970 ð.

Òðîëÿìè â äàâíіõ ñêàíäèíàâñüêèõ îïîâіäêàõ íàçèâàþòüñÿ êàðëèêè, âåëåòíі, 
÷àêëóíè, âіäüìè òà іíøі ôàíòàñòè÷íі ïåðñîíàæі. Îäíàê Ìóìі-òðîëі òà їõíі äðóçі
íі÷îãî ñïіëüíîãî ç íèìè íå ìàþòü. Ó òâîðàõ ßíññîí âîíè ïîñòàþòü ìàëåíüêèìè 
ñèìïàòè÷íèìè іñòîòàìè, ñõîæèìè íà ì’ÿêі іãðàøêè, ëþäåé і òâàðèí. Öå Ìóìі-òà-
òî, Ìóìі-ìàìà, ÿêі çîâíі íàãàäóþòü іãðàøêîâèõ áåãåìîòèêіâ. Ñõîæó ïîäîáó ìàþòü 
і Õðîïóñü òà éîãî ñåñòðè÷êà Õðîïñÿ, ÿêі, ùîïðàâäà, çìіíþþòü ñâіé êîëіð çàëåæíî 
âіä íàñòðîþ. Àëå äóøà êîìïàíії öèõ ñòâîðіíü – ãåðîé íà іì’ÿ Ìóìі-òðîëü. Âіí íå-
âòîìíèé ìàíäðіâíèê і øóêà÷ ïðèãîä, âіääàíèé òîâàðèø і âèõîâàíèé ñèí. Ó êàç-
êàõ ßíññîí є òàêîæ ñõîæèé íà ëþäèíó Íþõìóìðèê, êóìåäíå çâіðÿòêî ×ìèõ, âіä-
ëþäíèê Îíäàòð, äîâãîíîñèé êîëåêöіîíåð Ãåìóëü, êðèõіòíі ïîäðóæêè ×óïñëÿ і 
Òðÿñëÿ òà іíøі õèìåðíі ñòâîðіííÿ. Óñі âîíè æèâóòü ó Äîëèíі Ìóìі-òðîëіâ.

Туве Янссон. Фото Олова
Янссона. 1960-ті абоі

1970-ті рр.
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«Âèãàäàíèé ñâіò ìîїõ Ìóìі-òðîëіâ – öå ñâіò, çà ÿêèì ó ãëèáèíі äóøі, ëèáîíü, ñó-
ìóє êîæåí ç íàñ», – ãîâîðèëà ïèñüìåííèöÿ. Òàê âîíî і є. Àäæå ñòâîðåíèé íåþ êàçêî-
âèé ñâіò – öå ñàìà óñìіøêà äèòèíñòâà, ñïîâíåíà äóøåâíîãî òåïëà é äîâіðè äî æèòòÿ.

Öіêàâî, ùî êàçêè ïðî Ìóìі-òðîëіâ íàïèñàíî íå ôіíñüêîþ, à øâåäñüêîþ ìîâîþ.
Ðі÷ ó òіì, ùî ìàòè Òóâå ßíññîí íàëåæàëà äî äàâíüîãî øâåäñüêîãî ðîäó, ç ÿêîãî
âèéøëî ÷èìàëî âèäàòíèõ äåðæàâíèõ äіÿ÷іâ òà іíøèõ âіäîìèõ ëþäåé. Ïіñëÿ îäðó-
æåííÿ âîíà îñåëèëàñÿ ó Ôіíëÿíäії, àëå çàâæäè ïіäòðèìóâàëà çâ’ÿçîê ç áàòüêіâùè-
íîþ. Æіíêà ïîäáàëà ïðî òå, ùîá її äіòè çíàëè øâåäñüêó ìîâó íå ãіðøå çà ôіíñüêó.
Ïіä ÷àñ êàíіêóë їõ ÷àñòî âіäïðàâëÿëè äî Øâåöії. Òàì âîíè é âïðàâëÿëèñÿ â ìîâі,
ñïіëêóþ÷èñü іç ðîäè÷àìè é ÷èñëåííèìè äðóçÿìè.

Îòæå, òâîð÷іñòü Òóâå ßíññîí íàëåæèòü êóëüòóðàì äâîõ êðàїí. Æèâó÷è ó Ôіí-
ëÿíäії і ïðàöþþ÷è ÿê õóäîæíèê ó ôіíñüêîìó ìèñòåöüêîìó ïðîñòîðі, ñâîї ëіòåðà-
òóðíі òâîðè âîíà ïèñàëà øâåäñüêîþ ìîâîþ.

ПИШІМО
За матеріалами «Сторінки ерудита» складіть інфографіку «Джерела казкового світу

Мумі-тролів».

Джерела казкового світу 
Мумі-тролів

МИСТЕЦЬКЕ ВІДЛУННЯ
ßêèé âèãëÿä ìàþòü ïåðñîíàæі êàçîê Òóâå ßíññîí, ìîæíà ïîáà÷èòè íà її âëàñ-

íèõ ìàëþíêàõ. Öіêàâî, ùî êíèæêè ìèñòêèíі ç’ÿâèëèñÿ ñàìå çàâäÿêè її ìàëÿð-
ñüêіé äіÿëüíîñòі. Àäæå ñïî÷àòêó Ìóìі-òðîëü áóâ ìàëüîâàíèì ïåðñîíàæåì і ëèøå
çãîäîì ïåðåòâîðèâñÿ íà ëіòåðàòóðíîãî ãåðîÿ. Òâîðè ßíññîí íåçðîçóìіëі áåç àâòîð-
ñüêèõ іëþñòðàöіé. Êàçêè é ìàëþíêè äîïîâíþþòü і ðîçêðèâàþòü îäíå îäíîãî. Ñàìå
òîìó â îñíîâі ðîáіò іíøèõ õóäîæíèêіâ, à òàêîæ ìóëüòèïëіêàòîðіâ – ñàìå êàðòèí-
êè àâòîðêè, ÿêà âèãàäàëà öèõ äèâîâèæíèõ ïåðñîíàæіâ.

Õòî æ ìåøêàâ ó Äîëèíі Ìóìі-òðîëіâ?
Ìóìі-òðîëü. Çàãàëüíèé óëþáëåíåöü. Âіí іç çàäîâîëåííÿì âіääàєòüñÿ ðіçíîìà-

íіòíèì ïðèãîäàì, ìàíäðіâêàì, ïðàãíå ÷îãîñü íîâîãî, íåçâіäàíîãî, òàєìíè÷îãî é 
÷àðіâíîãî.

Ìóìі-ìàìà. Íàéêðàùà ìàìà ó ñâіòі! Ìàìà Ìóìі-òðîëÿ – óòіëåííÿ äîáðîòè,
íіæíîñòі, òóðáîòè. Çàâæäè ãîòîâà ïðèéíÿòè äðóçіâ óëþáëåíîãî ñèíà.

Ìóìі-òàòî. Íàðîäèâñÿ çà íàéíåçâè÷àéíіøîãî ðîçòàøóâàííÿ çіðîê. Çàìîëîäó 
áàãàòî ïîäîðîæóâàâ, ñàì çáóäóâàâ Ìóìі-áóäèíîê. Âіí òàêîæ íàéâіäîìіøèé ïèñüìåí-
íèê ó Äîëèíі Ìóìі-òðîëіâ òà її îêîëèöÿõ. Òàëàíîâèòèé, âіðíèé ñâîїì óïîäîáàííÿì,
äðóæáі, çäàòíèé íà åêñòðàâàãàíòíі âèòіâêè, ïіäòðèìóє âñå íåîðäèíàðíå.

ПИШІМО
3

М
4
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Íþõìóìðèê. Öå òîé, õòî âåñíîþ áóäèòü Äîëèíó Ìóìі-òðîëіâ. Êîæíå ëіòî
ïðîâî äèòü ó Äîëèíі, à âîñåíè éäå â äàëåêі êðàї. Çíàéîìèé ç óñіìà òâàðèíàìè é
ïòàõàìè. Âіðíèé äðóã Ìóìі-òðîëÿ, íåâòîìíèé øóêà÷ ïðèãîä. Ó íüîìó âèðóє êðîâ
ðîìàíòèêà òà ïîåòà. Ëþáèòü âèêóðèòè ëþëüêó é ïîãðàòè íà ãóáíіé ãàðìîøöі. Íå 
ëþáèòü òàáëè÷îê іç çàáîðîíàìè, áóäèíêіâ і ñòîðîæà ïàðêó.

Õðîïóñü. Çîâíі ñõîæèé íà Ìóìі-òðîëÿ, àëå, ÿê і âñі õðîïóñі, çìіíþє ñâîє çà-
áàðâëåííÿ çàëåæíî âіä íàñòðîþ. Ìàє ïåðóêó, ÿê â àíãëіéñüêîãî â÷åíîãî-ôіçèêà
Іñààêà Íüþòîíà. Ëþáèòü íàâîäèòè ïîðÿäîê і ïðîâîäèòè ðіçíîìàíіòíі çáîðè. Àëå íå
ðîçóìіє, íàâіùî íà ñâіòі іñíóþòü ñåñòðè.

Õðîïñÿ. Ñåñòðè÷êà Õðîïóñÿ. Êîêåòëèâà ìîäíèöÿ: ìàє øîâêîâèñòèé ÷óá÷èê і 
çîëîòèé áðàñëåòèê íà íіæöі. Ëþáèòü ïðèêðàñè é ïðîâîäèòü áàãàòî ÷àñó ïåðåä ëþñ-
òåðêîì. Ìîæå áóòè íàïðî÷óä ñåðéîçíîþ.

×ìèõ (êðèõіòíå çâіðÿòêî). Òðîøêè æàäіáíèé, ëþáèòü ñêèãëèòè. Íåáàéäóæèé 
äî âñüîãî ÿñêðàâîãî é ñîëîäêîãî. Çíàéøîâ íåçâè÷àéíèé ãðîò (ïðàâäà, íå çîâñіì ñàì).

Ãåìóëü. Ó íüîãî âåëè÷åçíèé íіñ. Õîäèòü ó ñóêíі, ÿêà äіñòàëàñÿ éîìó âіä òіòêè. 
Âіí äîñèòü çàíóäíèé, ëþáèòü êîìàíäóâàòè é íіêîëè íå âèçíàє ñâîєї íåïðàâîòè.
Êîëåêöіîíåð. Êîëè ãðàþòü ó ñõîâàíêè, çàâæäè õîâàєòüñÿ ïіä äèâàíîì: íà áіëüøå 
â íüîãî íå âèñòà÷àє óÿâè.

×óïñëÿ і Òðÿñëÿ. Êðèõіòíі ïîäðóæêè ç âåëèêîþ âàëіçîþ, ðîçìîâëÿþòü íåçðî-
çóìіëîþ ìîâîþ. Îáîæíþþòü ìîëîêî é óìіñò ñâîєї âàëіçè.

Îíäàòð. Ñïðàâæíіé ôіëîñîô, çàâæäè ñïîêіéíèé, íå ëþáèòü æàðòіâ, íàâіòü çà-
íóäíèé. ×àñ ïðîâîäèòü ó ãàìàêó, ÷èòàþ÷è êíèãó. Ïîëþáëÿє ñàìîòíіñòü і ñïîêіé.

Ìîððà. Ñòðàõіòëèâà é õîëîäíà, äóæå ñàìîòíÿ. Ùîá çіãðіòèñÿ, ñіäàє íà êîæíèé 
âîãíèê, àëå, çâè÷àéíî, ó òàêèé ñïîñіá ãàñèòü éîãî.

Ìàëåíüêà Ìþ. Çàïàëüíå é íàâіòü çëå ñòâîðіííÿ. Àëå її çëіñòü – îðèãіíàëüíèé
âèÿâ ïðèðîäíîї æèòòєðàäіñíîñòі òà äðóæåëþáíîñòі. Âîíà ââàæàє, ùî ÷èì áіëüøå â 
æèòòі áåçëàäó é íåîõàéíîñòі, òèì âîíî öіêàâіøå. Çíàє áàãàòî ñåêðåòіâ, àëå âìіє їõ 
çáåðіãàòè. Íîñèòü ÷åðâîíå ïëàòòÿ÷êî.

  Розгляньте малюнки. Знайдіть відповідність між словесними описами казкових персона-
жів та їхніми зображеннями. Підпишіть зображення мешканців Долини Мумі-тролів.
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ЧИТАЙМО
Перед читанням. Читаючи казку, знайдіть приклади щирих стосунків між членами родини 

Мумі-тролів.

ÊÀÏÅËÞÕ ×ÀÐІÂÍÈÊÀ

(Óðèâêè)

Ðîçäіë ïåðøèé,
ó ÿêîìó éäåòüñÿ ïðî òå, ÿê Ìóìі-òðîëü, Íþõìóìðèê òà ×ìèõ çíàéøëè

êàïåëþõ ×àðіâíèêà, ÿê íåñïîäіâàíî ç’ÿâèëîñÿ ï’ÿòü ìàëåíüêèõ õìàðèíîê
і ÿê Ãåìóëü âèãàäàâ äëÿ ñåáå íîâå çàõîïëåííÿ

Ó Äîëèíі Ìóìі-òðîëіâ íàñòàëà âåñíà. Ïðîêèíóâøèñü ïіñëÿ çèìîâîãî ñíó, Ìóìі-
òðîëü і éîãî äðóçі âèðóøèëè íà ïðîãóëÿíêó, ïіä ÷àñ ÿêîї íàòðàïèëè íà îøàòíèé ÷îðíèé
êàïåëþõ. Ïîðàäèâøèñü, âîíè çàáðàëè çíàõіäêó.

(...) Êîëè Ìóìі-òðîëü, Íþõìóìðèê òà ×ìèõ ïіäíÿëèñÿ íà ґàíîê, óñі âæå ïî-
ñíіäàëè, âèïèëè êàâó é ðîçáðåëèñÿ õòî êóäè.

Ëèøå Òàòî Ìóìі-òðîëÿ ñèäіâ çà ñòîëîì і ÷èòàâ ãàçåòó.
– Àãà, – ìîâèâ âіí, – âè òåæ ïðîêèíóëèñÿ. ßêàñü ïóñòîïîðîæíÿ íèíі ãàçåòà.

Ïîòі÷îê çіðâàâ ãðåáëþ і çíèùèâ ìóðàøíèê. Óñі âðÿòóâàëèñÿ. Ïåðøà âåñíÿíà çî-
çóëÿ ïåðåëåòіëà ïîíàä Äîëèíîþ î ÷åòâåðòіé ðàíêó é ïîäàëàñÿ äàëі íà ñõіä (òî, ÿñíà
ðі÷, äîáðà îçíàêà, àëå áóëî áè ùå ëіïøå, ÿêáè 
ïîëåòіëà íà çàõіä).

– Ïîãëÿíü, ùî ìè çíàéøëè! – ïîõâàëèâñÿ 
Ìóìі-òðîëü. – ×óäîâîãî ÷îðíîãî êàïåëþõà äëÿ 
òåáå.

Ìóìі-òàòî ïðèñêіïëèâî îãëÿíóâ êàïåëþõà é 
ïðèìіðÿâ éîãî ïåðåä äçåðêàëîì ó âіòàëüíі. Êàïå-
ëþõ áóâ òðîõè çàâåëèêèé і íàëàçèâ íà î÷і, àëå 
çàãàëîì ñïðàâëÿâ âðàæåííÿ.

– Ìàìî! – çàãóêàâ Ìóìі-òðîëü. – Õîäè ñþäè! 
Ïîäèâèñü-íî íà Òàòà!

Ìàìà âèçèðíóëà ç êóõîííèõ äâåðåé і çàâìåð-
ëà íà ïîðîçі âіä ïîäèâó.

– Ïàñóє ìåíі? – çàïèòàâ Òàòî.
– Ãàðíî, – âіäêàçàëà Ìàìà. – Òè â íüîìó 

ìàєø äóæå ìóæíіé âèãëÿä. Ëåäü çàâåëèêèé íà 
òåáå, ùîïðàâäà.

ЧИТАЙМО
5
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– À òàê ëіïøå? – Òàòî çñóíóâ êàïåëþõà íà 
ïîòèëèöþ.

– Ãì, íåçëå, àëå, ÿê íà ìåíå, áåç êàïåëþõà â 
òåáå çíà÷íî ñòàòå÷íіøèé âèãëÿä, – ìîâèëà Ìàìà.

Òàòî êðóòèâñÿ ïåðåä äçåðêàëîì, ðîçãëÿäàâ 
ñåáå ñïåðåäó, і ççàäó, і ç áîêіâ, óðåøòі âіäñòàâèâ
êàïåëþõà íà ñòîëèê.

– Òâîÿ ïðàâäà, – çіòõíóâ âіí. – Íå îäÿã êðà-
ñèòü...

– À êðàñè òîáі íå çàáðàêíå! – äîáðîäóøíî 
óñìіõíóëàñÿ Ìàìà.

– Їæòå áіëüøå ÿєöü, äіòîíüêè! Âè æ öіëó çèìó 
ó

ïðîòðèìàëèñÿ íà ñàìіé ëèøå ãëèöі! – і çíîâó 
çíèêëà â êóõíі.

– Ùî ç íèì ðîáèòè? – çàìèñëèâñÿ ×ìèõ. – 
Òàêèé ãàðíèé êàïåëþõ.

– Áóäå íàì çàìіñòü êîøèêà äëÿ ñìіòòÿ, – âè-
ðіøèâ Òàòî Ìóìі-òðîëÿ і ç òèìè ñëîâàìè ïîäàâñÿ íà äðóãèé ïîâåðõ ïèñàòè ñâîї 
ìåìóàðè (âåëèêó êíèãó, ó ÿêіé ðîçïîâіäàєòüñÿ ïðî áóðõëèâó þíіñòü Ìóìі-òàòà).

Íþõìóìðèê ïðèìîñòèâ êàïåëþõà íà ïіäëîçі ìіæ ñòîëèêîì òà êóõîííèìè äâå-
ðèìà.

– Ìàєòå íîâó ðі÷, – âіí ïîáëàæëèâî óñìіõíóâñÿ (áî æ Íþõìóìðèêîâі íå âëàñ-
òèâî îáðîñòàòè ìàєòêàìè; éîìó äîñòàòíüî ñòàðîãî êîñòþìà, ùî äіñòàâñÿ éîìó ùå 
âіä íàðîäæåííÿ (êîëè é äå íàðîäèâñÿ Íþõìóìðèê, íіêîìó íå âіäîìî), à єäèíîþ 
âëàñíіñòþ, ÿêó âіí äóæå öіíóє, є ãóáíà ãàðìîíіÿ).

– Ïіñëÿ ñíіäàíêó ïîãëÿíåìî, ùî ïîðîáëÿþòü Õðîïóñі, – çàïðîïîíóâàâ Ìóìі-
òðîëü.

Òà ïåðø íіæ çіéòè â ñàä, âіí âèêèíóâ ÿє÷íó øêàðàëóïó äî íîâîãî êîøèêà äëÿ 
ñìіòòÿ, áî áóâ (іíêîëè) îõàéíèì Ìóìі-òðîëåì.

Âіòàëüíÿ ñïîðîæíіëà.
Ó êóòêó ìіæ ñòîëèêîì òà êóõîííèìè äâåðèìà ñòîÿâ êàïåëþõ ×àðіâíèêà ç ÿє÷-

íîþ øêàðàëóïîþ íà äíі. І âðàç ñòàëîñÿ ùîñü äèâîâèæíå. ßє÷íà øêàðàëóïà ïî÷àëà 
ïåðåìіíþâàòèñÿ íà î÷àõ. Ñïðàâà â òîìó, ùî ðå÷і, ÿêі äîñèòü äîâãî ïîëåæàëè â 
êàïåëþñі, ìіíÿëè ñâîþ ôîðìó – íà ÿêó ñàìå, ïåðåäáà÷èòè íåìîæëèâî. (...)

ßє÷íà øêàðàëóïà òðèâàëèé ÷àñ ïðîëåæàëà â êàïåëþñі é ïîâîëі ïî÷àëà íàáóâà-
òè іíøîї ôîðìè. Âîíà çáåðåãëà ñâîє áіëå çàáàðâ-
ëåííÿ, îäíàê çáіëüøóâàëàñÿ â îá’єìі, ðîñëà, ðîñ-
ëà, ñòàâàëà ì’ÿêîþ òà ïóõíàñòîþ, à çà õâèëþ 
âèïîâíèëà âåñü êàïåëþõ.

Óðåøòі ï’ÿòü ìàëåíüêèõ êðóãëåíüêèõ õìàðè-
íîê âіäіðâàëèñÿ âіä éîãî êðèñіâ і ïîïëèâëè íà
ґàíîê; çëåãêà ïіäñòðèáóþ÷è íà ñõîäàõ, âîíè çà-
âèñëè â ïîâіòðі íàä ñàìîþ çåìëåþ. Ó êàïåëþñі
íі÷îãî íå çîñòàëîñÿ.

– Îòî âæå òðàì-òàðàðàì! – ñòåòåðіâ âіä íåñïî-
äіâàíêè Ìóìі-òðîëü.

– Äіì ãîðèòü? – çàíåïîêîїâñÿ Õðîïóñü.
Õìàðèíêè íåïîðóøíî çàâìåðëè ïåðåä íèìè, 

íà÷å ÷îãîñü ÷åêàëè. Õðîïñÿ ñòîðîæêî ïðîñòÿãíó-
ëà ëàïêó é òîðêíóëàñÿ íàéáëèæ÷îї õìàðêè.

– Íà÷å ç âàòè, – ìîâèëà çäèâîâàíî.Ілюстрація Туве Янссон. 1948 р.
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Іíøі òåæ ïіäñòóïèëèñÿ áëèæ÷å, ùîá ïîìàöàòè õìàðêè.
– Ñõîæі íà ïîäóøå÷êè, – ìîâèâ ×ìèõ. Íþõìóìðèê ëåãåíüêî øòîâõíóâ îäíó ç 

õìàðèíîê.
Ó Òàòà âіä çäèâóâàííÿ àæ ðó÷êà âèïàëà ç ëàïè, âіí ïðèòüìîì êèíóâñÿ äî âіêíà.
– Êëÿíóñÿ ñâîїì õâîñòîì! Êëÿíóñÿ ñâîїì õâîñòîì! – îòî é óñå, íà ùî âіí ñïðî-

ìіãñÿ.
– Öÿ ïîäіÿ ñòàíå ÷óäîâèì ðîçäіëîì ó òâîїõ ìåìóàðàõ, – ñêàçàâ Ìóìі-òðîëü і

ñêåðóâàâ õìàðèíêó äî âіêíà êóõíі, ãóêàþ÷è Ìàìó.
Ìàìà ñàìå ãîòóâàëà çàïіêàíêó, і їé áóëî íå äî äèòÿ÷èõ ïóñòîùіâ.
– Ùî öå òè çíîâó âèãàäàâ, ëþáèé Ìóìі-òðîëþ? – ìîâèëà âîíà. – Îáåðåæíî, íå

âïàäè!
Ó ñàäó Õðîïóñü і Íþõìóìðèê çàõîïèëèñÿ íîâîþ çàáàâîþ. Âîíè ñïðÿìîâóâàëè

ñâîї õìàðèíêè íàçóñòðі÷ îäèí îäíîìó é íà ïîâíîìó ëåòó çіøòîâõóâàëèñÿ. Õòî 
âïàâ ïåðøèì, òîé ïðîãðàâ. (…)

ПРАКТИКУМ
1. Скориставшись планом, розкажіть про появу капелюха в Долині Мумі-тролів від імені:

а) Мумі-тата; б) Мумі-мами; в) Мумі-троля; г) Нюхмумрика.
1. Õòî і êîëè çíàéøîâ êàïåëþõ?
2. Íàâіùî çíàõіäêó çàáðàëè äîäîìó?
3. Õòî її ïðèìіðÿâ? ×è ñòàëîñÿ ïіä ÷àñ ïðèìіðêè ùîñü íåçâè÷íå?
4. ßê âèðіøèëè âèêîðèñòîâóâàòè êàïåëþõ?
5. Ùî äèâîâèæíîãî âіäáóëîñÿ â äîìі òîãî äíÿ?
6. ×è çäîãàäàëèñÿ ìåøêàíöі, ùî õìàðèíêè – äèâîâèæíå ïåðåòâîðåííÿ, ÿêå 

çðîáèâ êàïåëþõ?

2. Підтвердь цитатами характеристику сім’ї Мумі-тролів. Яка атмосфера панувала в цьому
родинному колі?

Характеристика Цитати
Òóðáîòëèâіñòü áàòüêіâ

Ñâîáîäà çàõîïëåíü äіòåé

Äîìàøíіé çàòèøîê

Òåðïіííÿ і ïîâàãà ÷ëåíіâ 
ðîäèíè îäèí äî îäíîãî

Öіííіñòü äðóæáè

Äîáðîòà â ñòîñóíêàõ

ЧИТАЙМО
Перед читанням. Читаючи казку, порівняйте пригоди Мумі-троля з пригодами Тома 

Соєра.

6

ЧИТАЙМО
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Ðîçäіë äðóãèé,
ó ÿêîìó ìîâèòüñÿ ïðî òå, ÿê Ìóìі-òðîëü ïåðåìіíèâñÿ íà ïîòâîðó é íàðåøòі

ïîìñòèâñÿ Ìóðàøèíîìó Ëåâîâі, à òàêîæ ïðî òàєìíè÷ó íі÷íó ìàíäðіâêó
Ìóìі-òðîëÿ òà Íþõìóìðèêà

Îäíîãî òèõîãî òåïëîãî äíÿ, êîëè íàä Äîëèíîþ Ìóìі-òðîëіâ ñіÿâñÿ ëіòíіé äî-
ùèê, äðóçі âèðіøèëè ïîãðàòèñÿ â õîâàíêè âäîìà. ×ìèõ ñòàâ ó êóòîê, çàòóëèâøè 
íîñà ëàïêàìè, і ãîëîñíî ïîëі÷èâ äî äåñÿòè, à òîäі ïîäàâñÿ íà ïîøóêè. Ñïåðøó âіí 
çàçèðíóâ äî çâè÷íèõ ñõîâêіâ, à ïîòіì і äî íåçâè÷íèõ.

Ìóìі-òðîëü ëåæàâ ïіä ñòîëîì íà ґàíêó é ïî÷óâàâñÿ äóæå íåçàòèøíî. Ñõîâàíêó 
âіí ñîáі çíàéøîâ ïîãàíó. ×ìèõ íåîäìіííî çàçèðíå ïіä ñêàòåðòèíó – òóò âіí і ïî-
ïàäåòüñÿ. Ìóìі-òðîëü ðîççèðíóâñÿ â óñі áîêè é óðàç ïîìіòèâ ÷îðíîãî êàïåëþõà, 
ÿêîãî õòîñü ïîñòàâèâ ó êóòêó íà ґàíêó. Îñü ÷óäîâå ìіñöå äëÿ ñõîâàíêè! ×ìèõîâі 
íіêîëè é íà äóìêó íå ñïàäå ïіäíÿòè êàïåëþõà. Ìóìі-òðîëü øâèäåíüêî ïîðà÷êóâàâ 
ó êóòîê і íàòÿãíóâ êàïåëþõà íà ãîëîâó. Ùîïðàâäà, òîé ñÿãàâ éîìó ëèøå äî æèâî-
òà, àëå ÿêùî ñêîöþðáèòèñÿ і ïіäіáãàòè õâîñòèêà, òî íіõòî éîãî íå çàóâàæèòü.

Ìóìі-òðîëü õèõîòіâ ñàì äî ñåáå, ïðèñëóõàþ÷èñü, ÿê ×ìèõ îäèí ïî îäíîìó ïî-
çíàõîäèâ óñіõ ðåøòó. Ãåìóëü – õòî áè ñóìíіâàâñÿ! – çíîâó, ìàáóòü, çàïîâç ïіä êà-
íàïó – íіêîëè íå ìîæå âèãàäàòè ëіïøîãî ìіñöÿ äëÿ ñõîâêó. À òåïåð óñі ãàñàëè ïî 
áóäèíêó, øóêàþ÷è Ìóìі-òðîëÿ. Ìóìі-òðîëü ùå äîâãî ñèäіâ áè ïіä êàïåëþõîì,
ÿêáè íå çëÿêàâñÿ, ùî äðóçÿì íàáðèäíå éîãî øóêàòè. Âіí ïîêèíóâ ñâîþ ñõîâàíêó 
é, âèçèðíóâøè ç-ïîçà äâåðåé, ãóêíóâ:

– Êó-êó!
×ìèõ îøåëåøåíî âèòðіùèâñÿ íà íüîãî,

à òîäі ìîâèâ ùîñü çîâñіì äèâíå:
– Ñàì «êó-êó»!
– Õòî öå? – ïðîøåïîòіëà Õðîïñÿ.
Ðåøòà ëèøå ïîõèòàëè ãîëîâàìè, íå çâîäÿ-

÷è ïîãëÿäó ç Ìóìі-òðîëÿ.
Áіäîëàøíèé ìàëåíüêèé Ìóìі-òðîëü! Ó ÷à-

ðіâíîìó êàïåëþñі âіí ïåðåìіíèâñÿ íà ÷óäåð-
íàöüêå çâіðÿòêî. Óñå, ùî â íüîìó áóëî êðó-
ãëåíüêîãî, ñòàëî òîíêèì, à âñå ìàëåíüêå
ðîçðîñëîñÿ äî íåéìîâіðíèõ ðîçìіðіâ. Òà íàé-
êóìåäíіøèì áóëî òå, ùî òіëüêè âіí ñàì íå 

çíàâ, ÿêèé ó íüîãî òåïåð âèãëÿä.
– Î, ÿê âè çäèâóâàëèñÿ! – âèãóêíóâ Ìóìі-òðîëü, íåâïåâíåíî ðîáëÿ÷è êðîê íà 

ñâîїõ äîâãèõ õèòêèõ íіæêàõ. – Íіêîëè íå çäîãàäàєòåñÿ, äå ÿ áóâ!
– À íàì òå é áàéäóæå, – ïõèêíóâ Õðîïóñü. – Ó òåáå òàêèé ÷óäåðíàöüêèé âè-

ãëÿä, ùî õòî õî÷ çäèâóєòüñÿ.
– Äèâíі âè ÿêіñü, – çàñìóòèâñÿ Ìóìі-òðîëü. – Ïåâíî, íàäòî äîâãî ìåíå øóêà-

ëè... ×èì çàéìåìîñÿ çàðàç?
– Ïåðø çà âñå âàðòî áóëî á âіäðåêîìåíäóâàòèñÿ, – ñòðèìàíî çàóâàæèëà Õðîï-

ñÿ. – Ìè æ íàâіòü íå çíàєìî, õòî òè.
Ìóìі-òðîëü âðàæåíî ãëÿíóâ íà íåї, àëå ïîäóìàâ ñîáі, ùî òî, íàïåâíî, íîâà ãðà,

і ðàäіñíî çàñìіÿâñÿ:
– ß – Êîðîëü ç Êàëіôîðíії!
– À ÿ – ñåñòðè÷êà Õðîïóñÿ, – ìîâèëà Õðîïñÿ. – Öå – ìіé áðàò.
– Ìîє іì’ÿ – ×ìèõ.
– À ÿ – Íþõìóìðèê.

Ілюстрація Туве Янссон. 1948 р.
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– ßêі æ áî âè íóäíі! – áóðêíóâ Ìóìі-òðîëü. – Íåâæå âàæêî ïðèäóìàòè ùîñü
öіêàâіøå? Õîäіìî íàäâіð, òàì óæå ðîçïîãîäæóєòüñÿ.

Âіí ïîäèáàâ íà ґàíîê, ðåøòà – çà íèì, çäèâîâàíі é ðîçãóáëåíі.
– Õòî öå? – ïîöіêàâèâñÿ Ãåìóëü, êîòðèé ñèäіâ ïåðåä áóäèíî÷êîì і ëі÷èâ òè÷èí-

êè ñîíÿøíèêà.
– Êîðîëü ç Êàëіôîðíії, – ó ãîëîñі Õðîïñі â÷óâàâñÿ ñóìíіâ.
– Îñåëèòüñÿ ó íàñ? – çàïèòàâ Ãåìóëü.
– Öå âèðіøóâàòè Ìóìі-òðîëåâі, – ñêàçàâ ×ìèõ. – Äèâíî, êóäè âіí çàïðîïàñòèâñÿ?
Ìóìі-òðîëü ðîçñìіÿâñÿ.
– Àëå é ïîòіøíèìè âè áóâàєòå іíîäі! Áðàêóâàëî òіëüêè âëàøòóâàòè ðîçøóêè 

Ìóìі-òðîëÿ!
– À òè éîãî çíàєø? – çäèâóâàâñÿ Íþõìóìðèê.
– Ùå á ïàê! Íàâіòü äóæå äîáðå çíàþ! – Ìóìі-òðîëÿ íåéìîâіðíî çàõîïèëà íîâà

ãðà, âіí àæ çàïèøàâñÿ, ùî òàê ãàðíî âïèñàâñÿ â íåї.
– Êîëè òè ç íèì ïîçíàéîìèâñÿ? – íå âіäñòóïàëà Õðîïñÿ.
– Ìè íàðîäèëèñÿ âîäíî÷àñ, – Ìóìі-òðîëÿ ìàëî íå ðîçïèðàëî âіä âåñåëîùіâ. –

Àëå òî ëîáóðÿêà, ìóøó âàì ñêàçàòè! Ìîæå âùåíò ðîçòðîùèòè ïîðÿäíèé äіì!
– Íå ñìіé òàêå êàçàòè ïðî Ìóìі-òðîëÿ! – îáóðèëàñÿ Õðîïñÿ. – Âіí íàéëіïøèé

Ìóìі-òðîëü ó ñâіòі, і ìè éîãî ñòðàøåííî ëþáèìî!
– Ñïðàâäі? – óæå íå ìàâ ñòðèìó Ìóìі-òðîëü. – À ÿ ãàäàâ, ùî âіí ñïðàâæíіé

ïðîéäà!
Õðîïñÿ ðîçïëàêàëàñÿ íà òàêі ñëîâà.
– Çàáèðàéñÿ ãåòü! – ó ãîëîñі Õðîïóñÿ çàáðèíіëà ïîãðîçà. – Áî äіñòàíåø ïðî÷ó-

õàíà!
– Îââà, – ðîçãóáèâñÿ Ìóìі-òðîëü. – Öå æ òіëüêè çàáàâà! Íàñïðàâäі ìåíі äóæå

ïðèєìíî, ùî âè òàê ìåíå ëþáèòå!
– Õòî á òåáå ëþáèâ! – ðîçëþòèâñÿ ×ìèõ. – Æåíіòü éîãî! Æåíіòü ó øèþ òîãî 

ïîòâîðíîãî êîðîëÿ, ÿêèé îáðàæàє íàøîãî Ìóìі-òðîëÿ!
І âîíè ãóðòîì íàñêî÷èëè íà áіäîëàøíîãî Ìóìі-òðîëÿ. Òîé òàê ðîçãóáèâñÿ, ùî

é íå äóìàâ îáîðîíÿòèñÿ, à êîëè ñàì ðîçñåðäèâñÿ íå íà æàðò, áóëî âæå íàäòî ïіçíî:
âіí îïèíèâñÿ íà çåìëі ïіä êëóáêîì òіë, ÿêèé âåðåùàâ, ãîðëàâ òà ãàìñåëèâ íà âñі 
áîêè ëàïàìè é õâîñòàìè.

Íà ãàëàñ âèéøëà ç õàòè Ìóìі-ìàìà.
– Äіòè, ùî òóò âіäáóâàєòüñÿ? – âèãóêíóëà âîíà. – Íåãàéíî ïðèïèíіòü êîëîòíå÷ó!
– Âîíè ãàìñåëÿòü Êîðîëÿ ç Êàëіôîðíії, – êðіçü ñëüîçè ïîÿñíèëà Õðîïñÿ. – Õàé

çíàє!
Ìóìі-òðîëü âèáðàâñÿ ç-ïіä êóïè íàïàäíèêіâ, ïîøàðïàíèé і ëþòèé.
– Ìàìî! – ñêðèêíóâ âіí. – Âîíè ïåðøі ïî÷àëè áіéêó! Òðîє ïðîòè îäíîãî – öå æ

íåñïðàâåäëèâî!
– Âèçíàþ, äіéñíî, íåñïðàâåäëèâî, – ïîãîäèëàñÿ Ìàìà. – Àëå òè, íàïåâíî, їõ

ïіä’þäæóâàâ? Õòî òè, äî ðå÷і, êðèõіòêî?
– Íå õî÷ó áіëüøå öієї áåçãëóçäîї ãðè! – ìàëî íå ïëàêàâ Ìóìі-òðîëü. – Âè àíі-

òðîõè íå äîòåïíі! ß – Ìóìі-òðîëü, à íà ñõîäàõ ñòîїòü ìîÿ Ìàìà! І äîñèòü óæå...
– ßêèé æå òè Ìóìі-òðîëü, – çíåâàæëèâî ïèðõíóëà Õðîïñÿ. – Ó Ìóìі-òðîëÿ

ãàðíі ìàëåíüêі âóøêà, à òâîї, ãëÿíü, ÿêі ëàïàòі!
Ìóìі-òðîëü ó âіä÷àї ñõîïèâñÿ çà ãîëîâó é íàìàöàâ âåëåòåíñüêі ïîæìàêàíі âóõà.
– Àëå æ ÿ – Ìóìі-òðîëü! – ðîçïà÷ëèâî çàâîëàâ âіí. – ×îìó âè ìåíі íå âіðèòå?
– Ó Ìóìі-òðîëÿ ìàëåíüêèé çãðàáíèé õâîñòèê, à òâіé – íà÷å ùіòêà! – íàïîëÿãàâ

Õðîïóñü.
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Î ãîðå! Ìóìі-òðîëü òðåìòÿ÷èìè ëàïêàìè îáõîïèâ õâîñòà.
– Î÷èñüêà â òåáå, ìîâ òàðіëêè! – äîäàâ ×ìèõ. – Ó Ìóìі-òðîëÿ î÷êà ìàëåíüêі é 

äîáðі!
– Ñàìå òàê! – ïîòâåðäèâ Íþõìóìðèê.
– Òè ñàìîçâàíåöü! – çðîáèâ âèñíîâîê Ãåìóëü.
– Íåâæå íіõòî ìåíі íå âіðèòü?! – ñêàçàâ Ìóìі-òðîëü. – Ïðèäèâèñÿ äî ìåíå 

óâàæíіøå, ìàìî! Òè æ ïîâèííà âïіçíàòè ñâîє ðіäíå äèòÿ!
Ìóìі-ìàìà ãëÿíóëà ïèëüíіøå. Âîíà äîâãî âäèâëÿëàñÿ â éîãî íàëÿêàíі, çàâáіëü-

øêè ç òàðåëі î÷èöі é óðåøòі ñïîêіéíî ìîâèëà:
– Òàê, òè – Ìóìі-òðîëü.
Òієї ñàìîї ìèòі Ìóìі-òðîëü ïî÷àâ ïåðåìіíþâàòèñÿ. Î÷і, âóõà é õâіñò çìåíøèëè-

ñÿ, íîñèê âèäîâæèâñÿ, à æèâîòèê îêðóãëèâñÿ. Íåâäîâçі ïåðåä äðóçÿìè â óñіé ñâî-
їé êðàñі ïîñòàâ êîëèøíіé Ìóìі-òðîëü.

– Õîäè-íî, ÿ òåáå ïðèãîðíó! – ðîçïðîñòåðëà îáіéìè Ìóìі-ìàìà. – Ñâîãî ðіäíîãî 
ìàëåíüêîãî Ìóìі-òðîëÿ ÿ âïіçíàþ çàâæäè! (...)

Ðîçìіðêîâóþ÷è, çâіäêè âçÿëèñÿ ÷àðè, äðóçі ïðèïóñòèëè, ùî â óñüîìó âèíåí êàïå-
ëþõ, і âèðіøèëè éîãî ùå ðàç âèïðîáóâàòè. Çà ïіääîñëіäíîãî äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðè-
ìåíòó áóëî îáðàíî Ìóðàøèíîãî Ëåâà – íåáåçïå÷íîãî âîðîãà Ìóìі-òðîëіâ. Êîëèñü âіí 
íàâіòü çàòÿãíóâ Ìóìі-ìàìó äî âèðâè é çàñèïàâ їé î÷і ïіñêîì. Îòîæ Ìóìі-òðîëü і Õðî-
ïóñü, ïðèõîïèâøè іç ñîáîþ âåëèêîãî ñëîїêà, âèðóøèëè íà áåðåã ìîðÿ, äå ñïîäіâàëèñÿ 
çíàéòè Ìóðàøèíîãî Ëåâà.

Íåâäîâçі Õðîïóñü íàòðàïèâ íà âåëèêó âèðâó é íà ìèãàõ ïіäêëèêàâ Ìóìі-òðîëÿ.
– Âіí òóò! – çàøåïîòіâ Õðîïóñü. – Òà ÿê éîãî çàìàíèòè äî ñëîїêà?
– Äàé-íî ÿ ñïðîáóþ, – òàê ñàìî ïîøåïêè âіäïîâіâ Ìóìі-òðîëü.
Òðîõè âіääàëіê âіí ïðèêîïàâ ñëîїê ó ïіñîê ãîðëîâèíîþ äîãîðè é ãîëîñíî êðèêíóâ:
– Ñëàáàêè òі ìóðàøèíі ëåâè!
Âіí ïîäàâ çíàê Õðîïóñåâі, âîíè îáèäâà çàâìåðëè íàä âèðâîþ â î÷іêóâàííі. Ïі-

ñîê çàâîðóøèâñÿ, àëå íіõòî íå ç’ÿâèâñÿ íà ïî-
âåðõíі.

– Ñòðàøåííі ñëàáàêè! – ïîâòîðèâ Ìóìі-
òðîëü. – Óÿâëÿєø, ùîá çàðèòèñÿ â ïіñîê, їì і
êіëüêîõ ãîäèí çàáðàêíå!

– Ïðîòå… – çàñóìíіâàâñÿ Õðîïóñü.
– Òàê-òàê! – Ìóìі-òðîëü ç óñієї ñèëè ïî-

äàâàâ éîìó çíàêè âóõàìè. – Êіëüêîõ ãîäèí!
Òієї ñàìîї ìèòі ç ïіñêó âèòêíóëàñÿ æàõëè-

âà ãîëîâà ç âèáàëóøåíèìè î÷èìà.
– Õòî òóò ñêàçàâ «ñëàáàê?» – çàñè÷àâ Ìóðàøèíèé Ëåâ. – ß çàêîïóþñÿ çà òðè 

ñåêóíäè, íå áіëüøå é íå ìåíøå!
– Òî ïîêàæè íàì, ÿêèé òè ñïðèòíèé. Òîäі, ìîæå, і ïîâіðèìî! – ïіä’þäæóâàâ 

éîãî Ìóìі-òðîëü.
– ß âàñ ïіñêîì çàñèïëþ! – ãíіâíî ïðèãðîçèâ Ìóðàøèíèé Ëåâ. – Çàòÿãíó äî 

íîðè é ç’їì!
– Íі-íі, íå òðåáà! – çëÿêàâñÿ Õðîïóñü. – Ëіïøå ïîêàæè, ÿê çóìієø çàêîïàòèñÿ 

çàäîì íàïåðåä çà òðè ñåêóíäè!
– Îñü òóò, íàãîðі, – Ìóìі-òðîëü ïîêàçàâ íà ìіñöå, äå âіí çàõîâàâ ñëîїêà. – Ùîá 

ìè ëіïøå áà÷èëè!
– Ùå òіëüêè áðàêóâàëî äåìîíñòðóâàòè ñâîþ âïðàâíіñòü ïåðåä øìàðêà÷àìè! – 

ïîãîðäëèâî ïèðõíóâ Ìóðàøèíèé Ëåâ.

Ілюстрація Туве Янссон. 1948 р.
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Òà âñå æ íå çìіã óòðèìàòèñÿ âіä ñïîêóñè äîâåñòè, ÿêèé âіí ñèëüíèé òà ïðóäêèé.
Çíåâàæëèâî ôîðêàþ÷è, Ìóðàøèíèé Ëåâ âèëіç іç âèðâè і çâåðõíüî ïîöіêàâèâñÿ:

– Òî äå ìåíі çàêîïàòèñÿ?
– Îñü òóò, – òèöüíóâ ëàïêîþ Ìóìі-òðîëü. Ìóðàøèíèé Ëåâ ïåðåñìèêíóâ ïëå÷è-

ìà і ñòðàõіòëèâî íàñòîâáóð÷èâ ãðèâó.
– Íó íà÷óâàéòåñÿ! – ðèêíóâ âіí. – Çàðàç ÿ çàêîïàþñÿ â ïіñîê, òà êîëè ïîâåðíó-

ñÿ, òî ç’їì âàñ! Ðàç, äâà, òðè!
Îáåðòàþ÷èñü, ìîâ ïðîïåëåð, Ìóðàøèíèé Ëåâ çàäîì óâіãíàâñÿ â ïіñîê ñàìå íàä 

ñõîâàíèì ñëîїêîì. Âіí áóâ òàêèé ðîçëþ÷åíèé, ùî âñÿ ñïðàâà é ñïðàâäі çàéíÿëà 
òðè ñåêóíäè, à ìîæå, íàâіòü ëèøå äâі ç ïîëîâèíîþ.

– Ïîêðèøêó! Õóòêî! – çàâîëàâ Ìóìі-òðîëü. Âîíè âіäãîðíóëè ïіñîê і ìіöíî çà-
êðóòèëè ïîêðèøêó íà ñëîїêó. Ïîòіì ñïіëüíèìè çóñèëëÿìè âèéíÿëè ñëîїê ç ïіñêó
é ïîêîòèëè äîäîìó. Ìóðàøèíèé Ëåâ ãîðëàíèâ і ïîãðîæóâàâ, àëå éîãî ãîëîñ çàãëó-
øóâàâ ïіñîê.

– Ñòðàõ ÿêèé ëþòèé, – ìîâèâ Õðîïóñü. – ß íàâіòü íå íàâàæóþñÿ äóìàòè, ùî
ñòàíåòüñÿ, êîëè âіí âèðâåòüñÿ íà âîëþ!

– Çàðàç íå âèðâåòüñÿ, – çàñïîêîїâ éîãî Ìóìі-òðîëü. – À ïîòіì êàïåëþõ, ñïîäі-
âàþñÿ, ïåðåòâîðèòü éîãî íà ÿêóñü ïîòâîðó!

Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó, Ìóìі-òðîëü ñêëèêàâ óñіõ äðóçіâ òðüîìà äîâãèìè ïî-
ñâèñòàìè â ëàïó (ùî îçíà÷àëî: òðàïèëîñÿ ùîñü íå÷óâàíå!). Óñі âìèòü çáіãëèñÿ ç 
óñіõ óñþäіâ і ñòàëè ãóðòîì íàä ñëîїêîì.

– Ùî òàì? – çàïèòàâ ×ìèõ.
– Ìóðàøèíèé Ëåâ, – ãîðäî âіäêàçàâ Ìóìі-òðîëü. – Ñïðàâæíіé ëþòèé-ïðåëþ-

òèé Ìóðàøèíèé Ëåâ. Ìè éîãî âïіéìàëè!
– ßêі âè âіäâàæíі! – çàõîïëåíî âèãóêíóëà Õðîïñÿ.
– À òåïåð çàïõàєìî éîãî äî êàïåëþõà, – ïîâіäîìèâ Õðîïóñü.
– Õàé ñòàíå òàêîþ æ ïîòâîðîþ, ÿê ÿ, – äîäàâ Ìóìі-òðîëü.
– Íå ãàëàñóéòå, à ðîçòëóìà÷òå äî ïóòòÿ, ùî òóò âіäáóâàєòüñÿ, – áëàãàëüíèì

ãîëîñîì ïîïðîñèâ Ãåìóëü.
– ß ïåðåìіíèâñÿ íà ñòðàõîïóäà, áî çàõîâàâñÿ â êàïåëþñі, – ïîÿñíèâ Ìóìі-

òðîëü. – Ìè äіéøëè òàêîãî âèñíîâêó øëÿõîì ëîãі÷íèõ ìіðêóâàíü. Íàñòàâ ÷àñ ïðî-
âåñòè åêñïåðèìåíò і ïîäèâèòèñÿ, ÷è é Ìóðàøèíèé Ëåâ çìіíèòü ñâîþ ïîäîáó â êà-
ïåëþñі.

– Àëå æ íіêîìó íå âіäîìî, íà êîãî âіí îáåðíåòüñÿ! Àíó æ ñòàíå ùå ñòðàøíіøèì 
çà Ìóðàøèíîãî Ëåâà é óñіõ íàñ ïîїñòü! – ñòåòåðіâ ×ìèõ.

Íà ÿêóñü ìèòü óñі çàâìåðëè â òðèâîæíіé ìîâ÷àíöі, äèâëÿ÷èñü íà ñëîїê òà ïðè-
ñëóõàþ÷èñü äî çâóêіâ, ÿêі äîëèíàëè çâіäòè.

– Îé, îé! – íàëÿêàíî çîéêíóëà Õðîïñÿ і çíåáàðâèëàñÿ.
– Ìè çàõîâàєìîñÿ ïіä ñòîëîì, äîêè âіäáóâàòèìåòüñÿ ïåðåòâîðåííÿ, à çâåðõó

ïðèòèñíåìî êàïåëþõà ãðóáîþ êíèæêîþ, – çàïðîïîíóâàâ Íþõìóìðèê. – Åêñïåðè-
ìåíòіâ áåç ðèçèêó íå áóâàє! Êèäàéòå éîãî äî êàïåëþõà!

×ìèõ øìèãíóâ ïіä ñòіë. Ìóìі-òðîëü, Íþõìóìðèê і Ãåìóëü òðèìàëè ñëîїêà íàä
êàïåëþõîì, à Õðîïñÿ îáåðåæíî âіäêðó÷óâàëà ïîêðèøêó. Ó êóðÿâі ïіñêó Ìóðàøè-
íèé Ëåâ óïàâ äî êàïåëþõà, à Õðîïóñü áëèñêàâè÷íî ïðèêðèâ éîãî ñëîâíèêîì ÷óæî-
ìîâíèõ ñëіâ. Ïîòіì óñі øóãîíóëè ïіä ñòіë і çàõîâàëèñÿ òàì.

Ñïåðøó íі÷îãî íå âіäáóâàëîñÿ. Äðóçі âèçèðàëè ç-ïіä ñêàòåðòèíè â íàïðóæåíî-
ìó î÷іêóâàííі. Íі÷îãіñіíüêî.

– Òî âñå ïóñòі âèãàäêè, – âèðіøèâ ×ìèõ. Îäíàê òієї ñàìîї ìèòі ñëîâíèê ÷óæî-
ìîâíèõ ñëіâ ïî÷àâ ìîðùèòèñÿ. ×ìèõ âіä íàäìіðíîãî õâèëþâàííÿ âãðèç Ãåìóëÿ çà
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ïàëåöü.
– Îáåðåæíî! – ðîççëîñòèâñÿ Ãåìóëü. – Òè 

âêóñèâ ìåíå çà ïàëåöü!
– Îé, âèáà÷! ß äóìàâ, ùî òî ìіé!
Ñëîâíèê ìîðùèâñÿ âñå äóæ÷å. Ñòîðіíêè

ñòàëè ñõîæèìè íà çіâ’ÿëå ëèñòÿ. Ç-ïîìіæ
íèõ âèïîâçàëè ÷óæîìîâíі ñëîâà é ðîçáðіäà-
ëèñÿ ïî äîëіâöі.

– Îò òðàì-òàðàðàì! – âðàæåíî ñêðèêíóâ 
Ìóìі-òðîëü.

Òà ÷àðè ùå íå çàêіí÷èëèñÿ. Ç êðèñіâ êà-
ïåëþõà çàêàïîòіëî, ïîòіì çàäçþðêîòіëî, і âðàç ïîòîêè âîäè ïîòåêëè íà êèëèìîê; 
÷óæîìîâíèì ñëîâàì äîâåëîñü ðÿòóâàòèñÿ, äðÿïàþ÷èñü íà ñòіíè.

– Ìóðàøèíèé Ëåâ ñòàâ âîäîþ, – ìîâèâ (...) Íþõìóìðèê.
– ß ãàäàþ, öå áóâ ïіñîê, – ïðîøåïîòіâ Õðîïóñü. – Ìóðàøèíèé Ëåâ ñêîðî 

ç’ÿâèòüñÿ.
Íàïðóãà çðîñòàëà é ñòàâàëà íåñòåðïíîþ. Õðîïñÿ çàõîâàëàñÿ â îáіéìàõ Ìóìі-

òðîëÿ, à ×ìèõ òèõåíüêî ñêіìëèâ âіä ñòðàõó. І ðàïòîì ç êàïåëþõà âèëіç... êðèõіò-
íèé їæà÷îê, òàêèé êðèõіòíèé, ÿêîãî ñîáі òіëüêè ìîæíà óÿâèòè, ñêóéîâäæåíèé і 
öіëêîì ìîêðèé; âіí ïîíþøêóâàâ ïîâіòðÿ і çàêëіïàâ î÷êàìè.

Êіëüêà ñåêóíä ïàíóâàëà ìåðòâà òèøà. Óðàç її ïîðóøèâ ðåãіò Íþõìóìðèêà, íå 
âñòèã âіí âіäõåêàòèñÿ, ÿê çà íèì é іíøі ëÿãëè ïîêîòîì âіä ñìіõó; âîíè ãàëàñóâàëè, 
øòóðõàëè îäèí îäíîãî ïіä áîêè, і ðàäîñòі їõíіé íå áóëî ìåæ.

Ëèøå Ãåìóëü íå ïîäіëÿâ їõíіõ âåñåëîùіâ. Âіí ç ïîäèâîì äèâèâñÿ íà ñâîїõ äðóçіâ:
– Çáàãíóòè íå ìîæó, ÷îìó âè ñòіëüêè ãàëàñó çäіéìàєòå ç ïðèâîäó ðå÷åé çâè÷àé-

íèõ і î÷åâèäíèõ! Ìè æ íàïåðåä çíàëè, ùî Ìóðàøèíèé Ëåâ ïåðåìіíèòüñÿ!
Òèì ÷àñîì êðèõіòíèé їæà÷îê óðî÷èñòî é ëåäü çàñìó÷åíî ïî÷åáåðÿâ äî äâåðåé 

і äàëі äî ñõîäіâ. Âîäà ïåðåñòàëà ëèòèñÿ, à íà ґàíêó óòâîðèëîñÿ ñïðàâæíє îçåðî. 
Ñòåëþ ãóñòî îáëіïèëè ÷óæîìîâíі ñëîâà.

Êîëè ïðî ïîäіþ ðîçïîâіëè Ìàìі é Òàòîâі Ìóìі-òðîëÿ, âîíè ïîñòàâèëèñÿ äî öüî-
ãî äóæå ñåðéîçíî é âèðіøèëè, ùî ÷àðіâíîãî êàïåëþõà íåîáõіäíî ïîçáóòèñÿ.

Éîãî îáåðåæíî ïîêîòèëè äî ðі÷êè é ñêèíóëè ó âîäó.
– Òî îí çâіäêè âçÿëèñÿ õìàðèíêè é óñіëÿêі ïîòâîðè, – çäîãàäàëàñÿ Ìàìà Ìóìі-

òðîëÿ, äèâëÿ÷èñü óñëіä êàïåëþõîâі, ÿêèé âіäíîñèëà ðіêà.
– Õìàðèíêè áóëè äóæå ãàðíі, – іç æàëåì îçâàâñÿ Ìóìі-òðîëü. – Õàé áè ùå ïî-

âåðòàëèñÿ.
– І ïîòîêè âîäè, é іíîçåìíі ñëîâà, – íàãàäàëà éîìó Ìàìà. – Ïîãëÿíüòå, ùî 

ñòàëîñÿ ç ґàíêîì! ßê ìåíі òåïåð ïîçáóòèñÿ îòîї ÷óæîìîâíîї êîìàøíі, ÿêà çàïîëî-
íèëà âåñü áóäèíîê? Ãîäі é êðîêó ñòóïèòè! Ñóöіëüíèé áåçëàä!

– І âñå æ õìàðèíêè áóëè ãàðíі, – óïåðòî íàïîëÿãàâ íà ñâîєìó Ìóìі-òðîëü. (...)

ВАШ СЛОВНИК
Ìóðàøèíèé ëåâ – êîìàõà іç ñіò÷àñòèìè êðèëàìè. Ëåâîì її íàçâàëè, ïåâíî, 

òîìó, ùî ïîëþє, à ìóðàøèíèì – òîìó, ùî ïåðåâàæíî çà ìóðàõàìè.

ПРАКТИКУМ
1. Складіть у робочому зошиті простий план прочитаного розділу. 8

Ілюстрація Туве Янссон. 1948 р.
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2. Перекажіть пригоди Мумі-тролів із чарівним капелюхом від імені: а) Мумі-троля; б) Мумі-
тата; в) Мумі-мами; г) Нюхмумрика; д) Гемуля. Подумайте, чим будуть різнитися їхні
розповіді.

3. Розгадайте дива капелюха Чарівника, з’єднавши предмети (персонажів) з тим, у що
вони перетворилися.

ßє÷íà øêàðàëóïà

Ïіñîê

äèâíà ñìіøíà òâàðèíêà

çіâ’ÿëå ëèñòÿ

êðèõіòíèé їæà÷îê

÷óæîìîâíà êîìàøíÿ

õìàðèíêè

âîäà

Ìóìі-òðîëü

Ñòîðіíêè çі ñëîâíèêà

Ìóðàøèíèé Ëåâ

×óæîìîâíі ñëîâà

4. Пофантазуйте, у що можуть перетворитися монетка, щітка для одежі, дзеркальце, по-
трапивши в капелюх Чарівника. У які ігри можна було б зіграти з новими предметами?

5. Хто говорив такі слова? Згадайте імена персонажів. Як їх характеризують ці ви  слов -
лювання?

1. Êëÿíóñÿ ñâîїì õâîñòîì! Êëÿíóñÿ ñâîїì õâîñòîì!
2. ß – Êîðîëü ç Êàëіôîðíії!
3. Âіí íàéëіïøèé Ìóìі-òðîëü ó ñâіòі, і ìè éîãî ñòðàøåííî ëþáèìî!
4. Æåíіòü ó øèþ òîãî ïîòâîðíîãî êîðîëÿ, ÿêèé îáðàæàє íàøîãî Ìóìі-òðîëÿ!
5. Ñâîãî ðіäíîãî ìàëåíüêîãî Ìóìі-òðîëÿ ÿ âïіçíàþ çàâæäè!
6. Õòî òóò ñêàçàâ «ñëàáàê?»
7. ß íàâіòü íå íàâàæóþñÿ äóìàòè, ùî ñòàíåòüñÿ, êîëè âіí âèðâåòüñÿ íà âîëþ!
8. Çáàãíóòè íå ìîæó, ÷îìó âè ñòіëüêè ãàëàñó çäіéìàєòå ç ïðèâîäó ðå÷åé çâè-

÷àéíèõ і î÷åâèäíèõ!
9. Åêñïåðèìåíòіâ áåç ðèçèêó íå áóâàє! Êèäàéòå éîãî äî êàïåëþõà!

6. Складіть інфографіку про ігри, у які грають у Долині Мумі-Тролів.

Ігри:Скарби:

Хитрощі:

Хлопчачі розваги: Уява:

Ігри
в Долині Мумі-тролів

Ролі:

Фізична активність:

Прагнення лідерства:
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ПИШІМО
Складіть порівняльну характеристику зовнішності та характеру Мумі-троля і Короля з Ка-

ліфорнії, виписавши цитати з тексту. Поміркуйте, чому Мумі-троля не впізнав ніхто, окрім мами. 

Що порівнюємо

Мумі-троль Король з Каліфорнії

Çîâíіøíіñòü

Õàðàêòåð

Ìîâà

РОЗВИВАЙМО МОВЛЕННЯ
Ïðèãàäàéòå, ùî òàêå ìàëüîïèñ òà éîãî îñîáëèâîñòі. Ïіñëÿ ãó÷íîãî óñïіõó êàçêè

«Êàïåëþõ ×àðіâíèêà» Òóâå ßíññîí îòðèìàëà ïðîïîçèöіþ ñòâîðèòè ñåðіþ ìàëüîïè-
ñіâ ïðî Ìóìі-òðîëіâ. Ïіñëÿ êіëüêîõ ðîêіâ íàòõíåííîї ïðàöі âåëè÷åçíі íàêëàäè її 
ìàëüîïèñіâ ðîçіéøëèñÿ ñâіòîì.

  Спробуйте створити власний мальопис про пригоди Мумі-тролів з капелюхом Чарівника. 
Поміркуйте, скільки епізодів ви хочете створити. Які персонажі будуть у них діяти? Які 
«мовні хмарки» використаєте?

ЧИТАЙМО
Перед читанням. Читаючи розділ, зверніть увагу на те, що відчували друзі, слухаючи 

розповідь Нюхмумрика.
Ðîçäіë ï’ÿòèé,

ó ÿêîìó ðîçïîâіäàєòüñÿ ïðî Êîðîëіâñüêèé Ðóáіí, ïðî òå, ÿê ðèáàëèâ Õðîïóñü,
òà ïðî çàãèáåëü Ìàìåëþêà, à òàêîæ ïðî òå, ÿê áóäèíî÷îê Ìóìі-òðîëіâ

ïåðåòâîðèâñÿ íà äæóíãëі

Íàïðèêіíöі ëèïíÿ â Äîëèíі Ìóìі-òðîëіâ áóëî äóæå ñïåêîòíî. Ìàìà Ìóìі-òðîëÿ 
çàïðîïîíóâàëà äіòÿì ïåðåáðàòèñÿ äî ïå÷åðè, à ñàìà ðàçîì ç Òàòîì çàëèøèëàñÿ âäîìà. 
Ó ïå÷åðі Íþõìóìðèê óçÿâñÿ ðîçïîâіäàòè «ñòðàøíó іñòîðіþ», ÿêó âіí ïî÷óâ âіä ñîðîêè.

– Ñëóõàéòå! (...) Íà êðàþ ñâіòó ñòîїòü âèñî÷åííà ãîðà. Òàêà âèñî÷åííà, ùî àæ 
ïàìîðî÷èòüñÿ â ãîëîâі, ÷îðíà ÿê ñàæà é ãëàäåíüêà ìîâ øîâê. Âîíà ñòðіìêî óðèâà-
єòüñÿ â áåçäîííå ïðîâàëëÿ, à õìàðè ñòåëÿòüñÿ áіëÿ її ïіäíіææÿ. Íà ñàìîìó âåð-
øå÷êó ãîðè âèñî÷èòü äіì ×àðіâíèêà. Îñü òàêèé, – і Íþõìóìðèê íàìàëþâàâ íà 
ïіñêó ïàëàö ×àðіâíèêà.

– À ÷îìó áåç âіêîí? – çàïèòàâ ×ìèõ.
– Íåìàє òàì íі âіêîí, íі äâåðåé, áî ×àðіâíèê çàâæäè ïðèëіòàє äîäîìó ïî ïîâіò-

ðþ âåðõè íà ÷îðíіé ïàíòåðі. Íî÷àìè âіí ëіòàє ñâіòîì і çáèðàє ðóáіíè.

ПИШІМО
9

10

ЧИТАЙМО
11
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– Ùî òè êàæåø?! – íàøîðîøèâ âóõà ×ìèõ. – Ðóáіíè! À çâіäêè âіí їõ áåðå?
– ×àðіâíèê ìîæå îáåðíóòèñÿ íà áóäü-êîãî. Éîìó çàâèãðàøêè ïðîñîòàòèñÿ ïіä

Ù ð ó ó ð

çåìëþ ÷è îïóñòèòèñÿ íà ìîðñüêå äíî, äå ëåæàòü ïðèõîâàíі ñêàðáè.
– І ùî âіí ðîáèòü ç òîþ êóïîþ êîøòîâíîãî êàìіííÿ? – çàçäðіñíî çàïèòàâ ×ìèõ.
– Íі÷îãî. Ëèøå êîëåêöіîíóє. ßê íàø Ãåìóëü ðîñëèíè.
– Òè ùîñü êàçàâ? – çіðâàâñÿ ñïðîñîííÿ Ãåìóëü.
– ß ñàìå ðîçïîâіäàâ, ùî ðóáіíіâ ó ×àðіâíèêà íå çëі÷èòè, – ïîÿñíèâ Íþõìóì-

ðèê. – Îäíі ëåæàòü âåëèêèìè êóïàìè, іíøі – âïðàâëåíі â ñòіíè é ñâіòÿòüñÿ, íà÷å
î÷і äèêèõ çâіðіâ. Äіì ×àðіâíèêà íå ìàє äàõó, òîæ õìàðè, êîòðі ïðîïëèâàþòü íàä
íèì, çàáàðâëþþòüñÿ â êðèâàâî-÷åðâîíèé êîëіð. Î÷і ×àðіâíèêà òåæ ÷åðâîíî âè-
áëèñêóþòü ó òåìðÿâі.

– ß ïî÷èíàþ áîÿòèñÿ, –  îçâàâñÿ Ãåìóëü. – Íå êâàïñÿ, ðîçïîâіäàé ïîâîëі, áóäü
ëàñêà!

– Íàïåâíî, ùàñëèâèé îòîé ×àðіâíèê! – çіòõíóâ ×ìèõ.
– Çîâñіì íі! – çàïåðå÷èâ Íþõìóìðèê. – І íå áóäå ùàñëèâèì, äîêè íå çíàéäå

Êîðîëіâñüêèé Ðóáіí, ìàéæå òàêèé çàâáіëüøêè, ÿê ãîëîâà ÷îðíîї ïàíòåðè. Âіí ïà-
ëàõêîòèòü, íåìîâ æèâå ïîëóì’ÿ. ×àðіâíèê ðîçøóêóâàâ éîãî ïî âñіõ ïëàíåòàõ, íà-
âіòü íà Íåïòóíà çàëіòàâ, àëå òàê íіäå é íå çíàéøîâ. Çàðàç ïîäàâñÿ íà Ìіñÿöü, ìàє 
íàìіð îáíèøïîðèòè êðàòåðè, òіëüêè íàäії ìàëî... Ó ãëèáèíі äóøі ×àðіâíèê çäîãà-
äóєòüñÿ, ùî Êîðîëіâñüêèé Ðóáіí íà Ñîíöі, òà ÿê òóäè äіñòàòèñÿ? Âіí ðîáèâ ñïðîáè
âæå íå ðàç, îäíàê òàì íàäòî ãàðÿ÷å. Îöå é ðîçïîâіëà ìåíі ÿêîñü ñîðîêà.

– Ãàðíà áàéêà, – ïîõâàëèâ Õðîïóñü. – Äàé ìåíі, áóäü ëàñêà, ùå îäíå ìàðöèïà-
íîâå ïîðîñÿ.

– Öå íå áàéêà. Óñå ðîçêàçàíå – ïðàâäà, – ñêàçàâ, ïîìîâ÷àâøè ÿêóñü õâèëþ,
Íþõìóìðèê.

– ß íі íà ìèòü íå çàñóìíіâàâñÿ! – âèïàëèâ ×ìèõ. – Íàäòî êîëè éøëîñÿ ïðî 
êîøòîâíå êàìіííÿ!

– ßê ìîæíà ïåðåñâіä÷èòèñÿ, ÷è ×àðіâíèê іñíóє íàñïðàâäі? – íåäîâіðëèâî çðî-
íèâ Õðîïóñü.

– ß éîãî áà÷èâ íà âëàñíі î÷і, – ìîâèâ Íþõ-
ìóìðèê, ïðèïàëþþ÷è ëþëüêó. – Éîãî ñàìîãî é 
ïàíòåðó íà ñàìîòíüîìó îñòðîâі ãàòіôíàòіâ. Âîíè 
ëåòіëè ñåðåä õìàð ó ñàìèé ðîçïàë ãðîçè.

– À òè íі÷îãî ïðî öå íå ñêàçàâ! – ìàëî íå îá-
ðàçèâñÿ Ìóìі-òðîëü.

Íþõìóìðèê ëèøå çäâèãíóâ ïëå÷èìà.
– Ëþáëþ òàєìíèöі. Äî ðå÷і, ñîðîêà ùå êà çàëà, 

ùî ×àðіâíèê ìàâ âèñîêîãî ÷îðíîãî êàïå ëþõà!
– Íåéìîâіðíî! – ñêðèêíóâ Ìóìі-òðîëü.
– Òî, íàïåâíî, âіí! – ïîõîëîëà Õðîïñÿ. (...)
– À ÿêùî âіí ïîâåðíåòüñÿ çà íèì? – íå íà 

æàðò çàíåïîêîїâñÿ Õðîïóñü. – ß íіçàùî íå âіä-
âàæóñÿ ãëÿíóòè â éîãî ÷åðâîíі î÷і.

– ×àðіâíèê ùå íà Ìіñÿöі, – ñïðîáóâàâ çàñïî-
êîїòè éîãî Ìóìі-òðîëü. – Òóäè äàëåêà äîðîãà.

– Íåáëèçüêà, – ïîòâåðäèâ Íþõìóìðèê. – À ùå 
÷èìàëî ÷àñó çàáåðóòü ïîøóêè Ðóáіíà â êðàòåðàõ.

Íà äîâãèé ÷àñ çàïàëà òðèâîæíà ìîâ÷àíêà.
Êîæíîìó ç ãîëîâè íå éøîâ ÷îðíèé êàïåëþõ, ùî 
ñòîÿâ óäîìà íà êîìîäі ïåðåä äçåðêàëîì.

– Äîäàéòå òðîõè ñâіòëà, – ïîïðîõàâ ×ìèõ. Ілюстрація Туве Янссон. 1948 р.
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– ×óëè? – çëÿêàíî ïðîøåïîòіëà Õðîïñÿ. – Òàì, íàäâîðі.
Óñі âòóïèëèñÿ ïîãëÿäàìè â ÷îðíèé îòâіð âõîäó äî ïå÷åðè é ïðèñëóõàëèñÿ. Òè-

õі-òèõі, ì’ÿêі êðîêè – ìîæå, êðàäåòüñÿ ïàíòåðà?
– Öå äîù! – çäîãàäàâñÿ Ìóìі-òðîëü. – Íàðåøòі ïіøîâ äîù! Òåïåð ìîæíà òðіø-

êè é ïîñïàòè.
Óñі ïîâìîùóâàëèñÿ ó ñâîї ÿìêè, çàãîðíóâøèñü ó êîâäðè. Ìóìі-òðîëü çàãàñèâ 

ëàìïó é ïіä òèõå øåìðàííÿ äîùó ïîðèíóâ ó ñîí. (...)
Ïåðåêëàä Íàòàëі Іâàíè÷óê

ПРАКТИКУМ
1. Розв’яжіть кросворд «Капелюх Чарівника».

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ñêàíäèíàâñüêèé ìіôîëîãі÷íèé ïåðñîíàæ – ïðîòîòèï ãåðîїâ Ìóìі-äîëó.
2. Іì’ÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ êàçêè «Êàïåëþõ ×àðіâíèêà».
3. Ó ùî ïåðåòâîðèâñÿ ïіñîê â ÷àðіâíîìó êàïåëþñі?
4. Ãåðîé êàçêè, ÿêèé ìàє âåëè÷åçíèé íіñ, õîäèòü ó ñóêíі, ÿêà äіñòàëàñÿ éîìó 

âіä òіòêè.
5. Ñåñòðè÷êà Õðîïóñÿ.
6. Ùî Ìóìі-ìàìà ãîòóâàëà, êîëè ç’ÿâèëèñÿ äèâîâèæíі õìàðêè?
7. Ùî êîëåêöіîíóâàâ Ãåìóëü?
8. Ó ÿêó ïîñóäèíó Ìóìі-òðîëü і Õðîïóñü óïіéìàëè Ìóðàøèíîãî Ëåâà?
9. Ó ùî Ìóìі-òðîëü ãðàâñÿ ç äðóçÿìè ïіä ÷àñ äîùó?
10. Ãåðîé, ÿêèé ìàє ó âëàñíîñòі ãóáíó ãàðìîíіþ, ÿêó âіí äóæå öіíóє.

2. Переказ із творчим завданням. Перекажіть близько до тексту історію Нюхмумрика про 
Чарівника, доповнивши її описом капелюха.

1. Âèçíà÷òå íàéâàæëèâіøі ôðàãìåíòè ïåðåêàçó: ãîðà, äіì ×àðіâíèêà, ÷àðіâ-
íèê, ïàíòåðà, ñêàðáè, Êîðîëіâñüêèé Ðóáіí.

2. Íà ïàïіðöÿõ ðіçíîãî êîëüîðó âèïèøіòü êëþ÷îâі ñëîâà äëÿ îïèñó îáðàíèõ ôðàã-
ìåíòіâ ïåðåêàçó: ãîðà – ñèíіé êîëіð, äіì ×àðіâíèêà – æîâòèé, îïèñ ×àðіâíèêà – ôіî-
ëåòîâèé, ïàíòåðà – ÷îðíèé, ñêàðáè – ÷åðâîíèé, Êîðîëіâñüêèé Ðóáіí – áîðäîâèé.

Ãîðà Äіì 
×àðіâíèêà

×àðіâíèê Ïàíòåðà Ñêàðáè Êîðîëіâ-
ñüêèé Ðóáіí

12
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3. Ïðèêðіïіòü êîëüîðîâі çàìіòêè â çîøèòі. Êîðèñòóþ÷èñü çàïèñàìè, óñíî ïåðå-
êàæіòü іñòîðіþ ÷àðіâíèêà.

3. Упізнайте героя за описом.
1. Ëþáèòü ãîòóâàòè ìëèíöі, âðàíöі âàðèòü êàâó, óïіçíàëà ñèíà â îáðàçі ïîòâîðè.
2. Ëþáèòü ÷èòàòè ãàçåòè, ïèøå ìåìóàðè, ÷àñòî ïîâòîðþє ôðàçó «Êëÿíóñÿ ñâî-

їì õâîñòîì!».
3. Çìіíþє êîëіð çàëåæíî âіä íàñòðîþ.
4. Ëþòèé çâіð, ÿêèé, îáåðòàþ÷èñü ÿê ïðîïåëåð, ìîæå óâіãíàòèñÿ â ïіñîê; ïåðå-

òâîðèâñÿ íà їæà÷êà.
5. Çàãàëüíèé óëþáëåíåöü, ìàє ìàëåíüêèé çãðàáíèé õâîñòèê і ãàðíі äîáðі î÷і.
6. Äðóã Ìóìі-òðîëÿ, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ ãíàòè Êîðîëÿ Êàëіôîðíії çà òå, ùî âіí

îáðàæàâ Ìóìі-òðîëÿ.
7. Çàâæäè ïðèëіòàє äîäîìó ïîâіòðÿì âåðõè íà ÷îðíіé ïàíòåðі, êîëåêöіîíóє ðó-

áіíè, çàãóáèâ ÷àðіâíîãî êàïåëþõà.
8. Ðîçïîâіäàє ñòðàøíі іñòîðії, ÿêі ïî÷óâ âіä ñîðîêè.
9. Êîëåêöіîíóє ðîñëèíè, ÿê ÷àðіâíèê äîðîãîöіííå êàìіííÿ.

4. Пограйте в гру «Шість капелюхів». Приміряйте різнокольорові чарівні капелюхи, кожен
з яких має свої особливості.

ßêùî âè íàäіâàєòå áіëèé êàïåëþõ, òî ìàєòå âіäøóêàòè іíôîðìà-
öіþ.
ßêі ðîäèííі öіííîñòі ïàíóþòü ó Äîëèíі Ìóìі-òðîëіâ?

Íàäіâøè æîâòèé êàïåëþõ, øóêàéòå ïåðåâàãè é ïîçèòèâíі ñòî-
ðîíè.
ßêі ñòîðîíè æèòòÿ Ìóìі-òðîëіâ – ïðèêëàä äëÿ іíøèõ ñіìåé?

×îðíèé êàïåëþõ – öå êàïåëþõ êðèòèêà, àëå íèì íå âàðòî çëî-
âæèâàòè.
Ùî ó çâè÷êàõ Ìóìі-òðîëіâ íåçðîçóìіëå é íåïðèéíÿòíå?

×åðâîíèé êàïåëþõ äîïîìîæå âèñëîâèòè ïî÷óòòÿ, åìîöії, äî 
òîãî æ їõ íå òðåáà ïîÿñíþâàòè.
Óÿâіòü, ùî Ìóìі-òðîëі ñòàëè ó÷íÿìè âàøîãî êëàñó. ßêі ïî-
÷óòòÿ âèêëèêàëà á ó âàñ òàêà ïîäіÿ?

ßêùî âè îáèðàєòå çåëåíèé êàïåëþõ, ïîòðіáíî ïðîÿâèòè ôàíòà-
çіþ і ïðèäóìàòè íîâі ñþæåòè.
Ðîçêàæіòü, ÿêі ïðèãîäè î÷іêóâàëè á íà Õðîïñþ, ÿêùî á âîíà 
îïèíèëàñÿ ïіä êàïåëþõîì ÷àðіâíèêà.

Ñèíіé êàïåëþõ ñïîíóêàє äî ïіäâåäåííÿ ïіäñóìêіâ òà âïîðÿäêó-
âàííÿ äóìîê.
ßêі ôàêòè äîâîäÿòü, ùî ñâіò Ìóìі-òðîëіâ – ñâіò ùàñëèâîãî
áåçòóðáîòíîãî êàçêîâîãî äèòèíñòâà?
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РОЗВИВАЙМО МОВЛЕННЯ
Ó ôіíñüêîìó ìіñòі Íààíòàëі є Ïàðê Ìóìі-òðîëіâ, ðîçòàøîâàíèé íà îñòðîâàõ. 

Îäíà ç íàéïîïóëÿðíіøèõ ðîçâàã ó ïàðêó – âіäâіäóâàííÿ áëàêèòíîãî áóäèíêó Ìóìі-
òðîëіâ, ó ÿêîìó ìîæíà âñå: ÷іïàòè, ñèäіòè, ëåæàòè é, çâè÷àéíî, ñïіëêóâàòèñÿ і
ãðàòèñÿ ç ìåøêàíöÿìè îñåëі. Ó êіìíàòàõ є âñå íåîáõіäíå äëÿ æèòòÿ êàçêîâèõ ãåðî-
їâ, íà ñòîëàõ – ìàéæå ñïðàâæíÿ їæà, à â ïіäâàëі çáåðіãàєòüñÿ âàðåííÿ Ìóìі-ìàìè.

  Розгляньте карту Парку. Проведіть екскурсію по ньому та розкажіть про життя в Долині
Мумі-тролів.

ПИШІМО
Ó ñó÷àñíіé ëіòåðàòóðі îñîáëèâîї ïîïóëÿðíîñòі íàáóëè ôàíôіêè – òâîðè, ÿêі íà-

ïèñàëè øàíóâàëüíèêè êíèãè çà її ìîòèâàìè òà çà ó÷àñòþ ãîëîâíèõ àáî äðóãîðÿä-
íèõ ïåðñîíàæіâ. Çàçâè÷àé ôàíôіêè ïèøóòü çâè÷àéíі ÷èòà÷і äëÿ âëàñíîї ðîçâàãè.
Öіêàâî, ùî Òóâå ßíññîí ñàìà äîçâîëèëà іíøèì àâòîðàì ïèñàòè íîâі êàçêè ïðî
ñâîїõ ãåðîїâ. Íèíі ó Ôіíëÿíäії òà Øâåöії ïîíàä äåñÿòü ïèñüìåííèêіâ, ÿêі ïèøóòü 
ôàíôіêè ïðî Ìóìі-òðîëіâ.

  Спробуйте створити власний фанфік за казкою «Капелюх Чарівника», придумавши при-
годи інших мешканців Долини Мумі-тролів із чарівним предметом.

13

ПИШІМО
14
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ЛІТЕРАТУРНИЙ КОМПАС
«Êàïåëþõ ×àðіâíèêà» – ëèøå îäíà ç êàçîê 

ïðî Ìóìі-òðîëіâ òà їõíіõ äðóçіâ. Іíøі, íå ìåíø
çàõîïëèâі ïðèãîäè öèõ ÷óäåðíàöüêèõ іñòîò Òóâå 
ßíññîí îïèñàëà ó òâîðàõ «Ìàëåíüêі òðîëі é âå-
ëèêà ïîâіíü», «Êîìåòà ïðèëіòàє», «Ìåìóàðè
Òàòà Ìóìі-òðîëÿ», «Íåáåçïå÷íå ëіòî», «Çèìà-÷à-
ðіâíèöÿ», «Íåâèäèìå äèòÿòêî», «Òàòî é ìîðå», 
«Íàïðèêіíöі ëèñòîïàäà». Ïðîäîâæòå çíàéîìñòâî
ç âåñåëèì òîâàðèñòâîì, ïðî÷èòàâøè, íàïðèêëàä, 
êàçêó «Çèìà-÷àðіâíèöÿ».

Íàïåðåäîäíі çèìè Ìóìі-òðîëі âïàäàþòü ó 
ñïëÿ÷êó, ÿêà òðèâàє àæ äî âåñíè. Ñàìå òàê çàçâè-
÷àé ðîáèâ і ìàëåíüêèé Ìóìі-òðîëü. Ïðîòå îäíî-
ãî ðàçó ïîñåðåä çèìè âіí íåñïîäіâàíî ïðîêèíóâ-
ñÿ. Óñі іíøі â áóäèíî÷êó ñïî÷èâàëè. Ìóìі-òðîëü 
ïî÷óâàâñÿ òàêèì ñàìîòíіì і íåâïåâíåíèì! Òà íå-
âäîâçі âіí ïîìіòèâ, ùî â ïîìåøêàííі ãîñïîäàðþ-
þòü òàєìíè÷і іñòîòè. Äî òîãî æ ñêóòà ìîðîçîì і 
çàïîðîøåíà ñíіãîì Äîëèíà âèäàëàñÿ éîìó çîâñіì
íå ñõîæîþ íà òó, äî ÿêîї âіí çâèê. Äîâêîëà âіä-
áóâàëèñÿ ìàëåíüêі é âåëèêі äèâà, òîæ Ìóìі-
òðîëü õîðîáðî âèðóøèâ íàçóñòðі÷ ïðèãîäàì...

1. Скориставшись QR-кодом, прочитайте про зимові 
пригоди Мумі-троля.

2. Чим зимове життя в Долині та будиночку Мумі-тролів відрізнялося від того,
до якого звик Мумі-троль?

3. Складіть перелік «зимових» знайомих і друзів Мумі-троля. Навпроти кож-
ного імені запишіть стислу характеристику персонажа. Оберіть трьох героїв зі складеного
переліку й розкажіть, чого вони навчили Мумі-троля.

У СВІТІ МИСТЕЦТВА
Êíèæêè Òóâå ßíññîí ïðî Ìóìі-òðîëіâ

÷àñòî ñòàâàëè äæåðåëîì äëÿ ìóëüòèïëіêàöії.
Ó 1990 ðî  öі ïîáà÷èëè ñâіò «Ïðèãîäè Ìóìі-òðîëіâ» 
(ðåæèñåðè Õіðîñі Ñàéòî, Ìàñàþêі Êîäçіìà) – 
ÿïîíñüêî-ãîëëàíäñüêèé ñåðіàë, ñòâîðåíèé â 
ìóëüòè  ïëіêàöіéíіé òåõíіöі àíіìå. Öÿ òåõíіêà 
âèðіçíÿєòüñÿ õàðàêòåðíîþ ìàíåðîþ âіäòâîðåííÿ
ïåðñîíàæіâ і ôîíіâ. Ôіëüì âèêëèêàâ ñïðàâæíіé 
áóì Ìóìі-òðîëіâ ó ßïîíії і íàäçâè÷àéíèé іíòå-
ðåñ ÿïîíöіâ äî Ôіíëÿíäії.

1. Скориставшись QR-кодом, перегляньте серію 
2 аніме «Пригоди Мумі-тролів» – «Капелюх Ча рів  ника».

2. Чи відрізняється зовнішність Мумі-тролів у мультфільмі від того, що ми 
бачимо на ілюстраціях і в коміксах Туве Янссон?

3. Які відмінності від літературного варіанту казки ви помітили?

Обкладинка творів Туве Янссон. 
Видавництво Старого Лева. 

2005 р.

15

Постер серіалу «Пригоди 
Мумі-тролів»

У
16
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ОЦІНЮЙМО

Розповідаю про відому фінську письменницю Туве Янссон.

Використовую поняття «оповідання», «оповідач».

Переказую прочитані розділи казки «Капелюх Чарівника».

Уявляю та розказую про казковий світ Долини Мумі-тролів.

Знахожу приклади цінностей дружби, доброти, щирих стосунків у книжці Туве
Янссон.

Переказую близько до тексту історію Чарівника, виконуючи творче завдання.

Самостійно, упевнено, 
легко

Самостійно, після
додаткового роз’яснення

З допомогою 
інших
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