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Франція 

Жан Батіст Мольєр 

  Цього року виповнюється 400 років Жану Батісту 
Мольєру. Цей французький письменник, драматург і актор, один 
із засновників «Блискучого Театру» народився  15 січня 1622 року 
у Парижі. Справжнє ім’я  ̶  Жан  ̶Батіст Поклен. Творчість Мольєра 
мала значний вплив на подальший розвиток світової драматургії. 
Українською драматурга перекладав Володимир Самійленко ще 
на початку 1900 ̶ х. 
 Походження своє Жан Батіст вів зі старовинного буржуазного 
роду, який на протязі декількох столітть займався ремеслом 
шпалерників ̶ драпірувальників та декораторів. Батько Мольєра, 
Жан Поклен, був купцем та придворним шпалерником Людовіка 
ХІІІ. Дядько Мольєра  ̶  Мішель Мазуель, був музикантом, писав 
музику для балетів, та якийсь час керував Королівським 
оркестром.  
 У Жана Батіста було ще три брати та дві сестри, які померли в 
дитинстві. У 10 Жанових років померла його мати. Батько 

одружився вдруге, але сам помер 1636 року. 
 Виховувася майбутній драматург в єзуїтській школі Клермонського коледжу, де вивчав латину, 
вільно читаючи оригінали римських авторів. Школу закінчив у 1639-му та витримав екзамен на звання 
ліцензіата. Короткий час після смерті батька займався сімейним ремеслов, але зрештою кинув і став 
актором. У 1643 Мольєр очолив «Блискучий театр», і, граючи трагічні ролі героїв прийняв свій псевдонім 
«Мольєр». 
 Юнацькі поневіряння Мольєра французькою провінцією у 1645  ̶ 1658  ̶ му роках, в роки 
громадянської війни   ̶  фронди, збагатили його життевий та театральний досвід. З 1650 року Мольєр 
обійняв посаду голови трупи герцога Д’Епернона  ̶  Шарля Дюфрена. 
 На жаль, безліч сценаріїв, написаних Мольєром у провінції, зникла. Збереглися тільки п’єси 
«Ревнощі Барбульє» і «Летючий лікар», приналежність яких драматургові не визнана цілком 
достовірною. Відомі ще заголовки деяких аналогічних творів, які Мольєр грав у Парижі після повернення 
з провінції: «Гро  ̶Рене школяр», «Доктор  ̶педант», «Горжібюс у мішку», «План  ̶план», «Три доктори», 
«Козакин», «Удаваний вайло», «В’язальник галуззя». Причому заголовки ці перекликаються з 
ситуаціями пізніших фарсів Мольєра, зокрема: «Горжібюс в мішку» і «Витівки Скапена», дія ІІІ, сцена ІІ. 
 Фарсовий репертуар, який чудово виконувала трупа Мольєра під його керівництвом сприяв 
зміцненню її репутації, яка ще більше зросла після створення Мольєром двох великих комедій у віршах 
 ̶  «Очманілий» (1655) і «Любовна досада» (1656). Воні були написані у манері італійської літературної 
комедії. На основну фабулу, що була вільним наслідуванням італійських авторів, нашаровувались 
запозичення з різних старих і нових комедій, відповідно до улюбленого принципу Мольєра: «брати своє 
добро всюди, де знаходиш».  
 24 жовтня 1658 р. трупа Мольєра дебютувала у Луврському палаці в присутності Людовіка XIV. 
Загублений нині фарс «Закоханий лікар» мав величезний успіх і вирішив долю трупи: король надав їм 
придвоний театр Пті ̶ Бурбон, у якому трупа грала до 1661 року, поки не переїхала до театру Пале  ̶
Рояль, де вже виступала аж до смерті Мольєра. З періоду утвердження драматурга в Парижі почався 
період його напруженої драматургічної роботи, яка не вщухала до самої його смерті. За цих 15 років 
(1658  ̶1673) Мольєр створив усі свої найкращі п’єси, що викликали, за небагатьма винятками, запеклі 
нападки з боку ворожих суспільних груп. 
 Паризький період діяльності Мольєр відкрив постановкою 
одноактної комедії «Смішні манірниці» (1659). У цій першій цілком 
оригінальній п’єсі Мольєр зробив сміливий випад проти химерності, що 
панувала в аристократичних салонах, і манірності мови, тону і 
поводження, що отримала велике віддзеркалення в літературі (Преціозна 
література) і сильно сплинула на молодь. Комедія боляче вразила 
видних манірниць. Вороги Мольєра добилися двотижневої заборони 
комедії, після відміни якої п’єса йшла з подвійним успіхом. 
 При всій своїй істотній для літератури цінності «Марниці»   ̶ 
типовий фарс, що відтворив усі традиційні прийоми жанру. Та ж фарсова 
стихія, що додавала гумору Мольєра майданної яскравості і соковитості, 
пронизала також і наступну п’єсу  ̶  «Сганарель, або Уявний рогоносець» 
(1660). Тут на зміну спритному слузі  ̶шахраєві перших комедій Маскарілю 
прийшов придуркуватий ваговитий Сганарель, якого згодом Мольєр ввів 
до цілого ряду своїх комедій. 

 Комедія «Школа чоловіків» (1661 рік), яка тісно пов'язана з тією, що послідувала за нею, ще 
зрілішою комедією «Школа дружин» (1662), знаменувала поворот Мольєра від фарсу до соціально-
психологічної комедії виховання. Тут Мольєр поставив питання любові, одруження, ставлення до 
жінки і влаштування сім'ї. Відсутність односкладовості в характерах і вчинках персонажів зробила 
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«Школу чоловіків» і особливо «Школу дружин» найбільшим кроком 
у бік створення комедії характерів, що здолала примітивний 
схематизм фарсу. При цьому «Школа дружин» незрівнянно глибша 
і тонша за «Школу чоловіків», яка проти неї неначе нарис, легкий 
ескіз. 
 Та класово загострені комедії не могли не викликати запеклих 
нападок з боку ворогів буржуазного драматурга. Мольєр відповів 
їм полемічною п'єскою «Критика на „Школу дружин“» (1663). 
Захищаючись від докорів у гаєрстві, він з великою гідністю 
висловив тут своє кредо комічного поета («вникати як слід в смішну 
сторону людської природи і кумедно зображати на сцені недоліки 
суспільства») і висміяв марновірне схиляння перед 
«правилами» Арістотеля. Цей протест проти педантичної 
фетишизації «правил» розкрив незалежну позицію Мольєра 
стосовно французького класицизму, до якого він схилявся проте в 
своїй драматургічній практиці. 
 Іншим проявом тієї ж незалежності Мольєра була його спроба 

довести, що комедія не тільки не нижча, але навіть «вища» за трагедію, цей основний жанр 
класичної поезії. У «Критиці на „Школу дружин“» він вустами Доранта дав критику класичної трагедії 
з погляду невідповідності її «натурі» (сцена VII), тобто з позицій реалізму. Критика ця спрямована 
проти тематики класичної трагедії, проти орієнтації її на придворні та великосвітські умовності. 
 На нові удари ворогів Мольєр відповів у п'єсі «Версальський експромт» (1663). Оригінальна 
за задумом і побудовою (дія її відбувається на підмостках театру), комедія ця надала цінні 
відомості про роботу Мольєра з акторами і подальший розвиток його поглядів на суть театру та 
завдання комедії. Піддавши нищівній критиці своїх конкурентів — акторів Бургундського готелю, 
відкинувши їх метод умовно-пихатої трагічної гри, Мольєр разом з тим відвів докори того, що він 
вивів на сцену певних осіб. Головне ж — він з небаченою доти сміливістю знущався з придворних 
шаркунів-маркізів, кинувши знамениту фразу: «Нинішній маркіз всіх смішить у п'єсі; і як в 
стародавніх комедіях завжди зображається простак-слуга, що примушує реготати публіку, так само 
і нам необхідний сміховинний маркіз, що потішає глядачів». Так Мольєр відкрито декларував 
войовничий антидворянський характер своїх трагедій. 
 Зрештою з баталії, породженою «Школою дружин», Мольєр вийшов переможцем. Разом зі 
зростанням його слави зміцнилися і його зв'язки з двором, при якому він все частіше виступав з 
п'єсами, що були складені для придворних святкувань і давали привід розгорнути блискуче 
видовище. Мольєр створив тут особливий жанр «комедії-балету», поєднавши балет, цей 
улюблений вид придворних звеселянь (у якому сам король і його наближені особи виступали як 
виконавці), з комедією, що дав сюжетне мотивування окремим танцювальним «виходам» і що 
обрамував їх комічними сценами. Перша комедія-балет Мольєра — «Нестерпні» (1661 рік). Вона 
позбавлена інтриги і являє собою ряд розрізнених сценок, нанизаних на примітивний сюжетний 
стрижень. Мольєр знайшов тут для окреслення світських чепурунів, гравців, дуелістів, прожектерів 
і педантів стільки влучних сатирично-побутових штрихів, що при всій своїй безформності п'єса 
виявилась кроком вперед в сенсі підготовки тієї комедії характерів, створення якої було завданням 
Мольєра («Нестерпні» були поставлені до «Школи дружин»). 
 Успіх «Нестерпних» спонукав Мольєра до подальшої розробки жанру комедії-балету. В 
«Одруженні з примусу» (1664) Мольєр підняв жанр на велику висоту, досягши органічного зв'язку 
комедійного (фарсового) і балетного елементів. У «Принцесі Елідській» (1664) він пішов 
протилежним шляхом, вставивши блазенські балетні інтермедії в псевдоантичну лірично-
пасторальну фабулу. Так народилися два типи комедії-балету, що розробляв Мольєр і надалі. 
Перший, фарсово-побутовий тип, представлений п'єсами «Любов-цілителька» (1665 рік), 
«Сицилієць, або Любов-живописець» (1666), «Пан де Пурсоньяк» (1669), «Міщанин-
шляхтич» (1670), «Графиня д'Ескарбаньяс» (1671), «Уявний хворий» (1673). При всій величезній 
дистанції, що відокремив такий примітивний фарс, як «Сицилієць», що слугував тільки рамкою для 
«мавританського» балету, від таких розгорнених соціально-побутових комедій, як «Міщанин-
шляхтич» і «Уявний хворий». Тут відбувся все ж таки розвиток одного типу комедії — балету, що 
виріс із старовинного фарсу і лежав на магістралі творчості Мольєра від інших його комедій. Ці 
п'єси відрізняються тільки наявністю балетних номерів, які зовсім не знижують ідеї п'єси: Мольєр 
не зробив тут майже ніяких поступок придворним смакам. Інакше відбулась дія в комедіях-балетах 
другого, галантно-пасторального типу, до яких відносять: «Мелісерту» (1666), «Комічна 
пастораль» (1666), «Блискучі коханці» (1670), «Психея» (1671) — написана в співпраці 
з Корнелем). Оскільки Мольєр пішов у них на деякий компроміс з феодально-аристократичними 
смаками, то п'єси ці мали більш штучний характер, ніж комедії-балети першого типу. 



6 
 

 Якщо в своїх ранніх комедіях Мольєр проводив 
лінію соціальної сатири порівняно обережно і торкався 
переважно другорядних об'єктів, то в своїх зрілих творах він взяв 
під обстріл саму верхівку феодально-
аристократичного суспільства в особі його привілейованих 
класів — дворянства і духовенства, створивши образи лицемірів 
і розпусників в рясі попівства або в припудреній перуці. 
 Викриттю їх присвячений «Тартюф» (1664–1669 роки). 
Направлена проти духовенства, цього смертельного ворога 
театру і всієї світської буржуазної культури, ця комедія містила в 
першій редакції всього 3 акти і зображала лицеміра-попа. У 
такому вигляді її було поставлено у Версалі на святкуванні 
«Звеселяння чарівного острова» 12 травня 1664 року під назвою 
«Тартюф, або Лицемір» і викликала значне обурення з боку 
«Товариства святих дарів» — таємної релігійно-політичної 
організації аристократів, заможних чиновників і духовних осіб, 
що запроваджувала ідею ортодоксального католицизму. В 
образі Тартюфа «Товариство святих дарів» угледіло сатиру на 
своїх членів і добилося заборони «Тартюфа». Мольєр мужньо 

відстоював свою п'єсу в «Проханні» до короля, де прямо написав, що «оригінали добилися 
заборони копії». Але це прохання не привело ані до чого. Тоді Мольєр ослабив різкі місця, 
перейменував Тартюфа в Панюльфа і зняв з нього рясу. У новому вигляді п'ятиактну комедію під 
назвою «Ошуканець» дозволили, але після першого ж спектаклю 5 серпня 1667 року її зняли зі 
сцени. Тільки через півтора року «Тартюфа» нарешті поставили у 3-ій остаточній редакції. 
 Хоча Тартюф і не є в ній духовною особою, проте остання редакція навряд чи м'якша від 
перших. Розширивши контури образу Тартюфа, зробивши його не тільки ханжею, лицеміром і 
розпусником, але також зрадником, донощиком і наклепником, показавши його зв'язки з судом, 
поліцією і придворними сферами, Мольєр значно підсилив сатиричну гостроту комедії, 
перетворивши її на обурливий памфлет на сучасну Францію, якою фактично заправляє реакційна 
купка святенників, в чиїх руках знаходився добробут, честь і навіть життя скромних буржуа. Єдиним 
просвітом в цьому царстві свавілля і насильства був для Мольєра мудрий монарх, який і розрубив 
затягнутий вузол інтриги і забезпечив, як «deus ex machina», щасливу розв'язку комедії, коли 
глядач вже перестав вірити в її можливість. Але саме через свою випадковість розв'язка ця здалася 
суто штучною і нічого не змінила в сутності комедії, в її основній ідеї. 
 Якщо в «Тартюфі» Мольєр нападав на релігію і церкву, то 
в «Дон Жуані, або Кам'яному гості» (1665 рік) він направив вістря 
своєї сатири в саме серце феодального дворянства. Поклавши в 
основу п'єси іспанську легенду про чарівного спокусника 
жінок, дона Жуана, що зневажає закони «божеські» та людські, 
Мольєр додав цьому бродячому сюжету, що облетів майже всі 
сцени Європи, оригінальної сатиричної розробки. Образ цього 
улюбленого дворянського героя, що втілив всю хижу активність, 
честолюбство і владолюбство феодального дворянства в період 
його розквіту, Мольєр наділив побутовими рисами французького 
аристократа XVII ст. — титулованого розпусника, насильника і 
«лібертена», безпринципного, лицемірного, зухвалого та 
цинічного, демонструючи глибоке розкладання панівного класу в 
епоху абсолютизму. Він зробив дона Жуана людиною, що 
заперечує існування усіх засад, на яких ґрунтується впорядковане 
буржуазне суспільство. Дон Жуан позбавлений синівських 
почуттів, він мріяв про смерть батька, він знущався з міщанської 
чесноти, спокушав і одурював жінок, бив селянина, що заступився 
за наречену, тиранив слугу, не сплачував боргів і випроваджував 
кредиторів, богохулив, брехав і лицемірив відчайдушно, змагаючись з Тартюфом і перевершуючи 
його своїм відвертим цинізмом (його бесіда з Сганарелем — дія V, сцена II). Така суть образу дона 
Жуана, що виражав усю повноту класової ненависті Мольєра до знатних нероб, які продовжували 
безкарно панувати в безправному французькому товаристві XVII століття. Своє обурення в адресу 
паразитичного дворянства, втілене в образі дона Жуана, Мольєр вклав у вуста його батька, старого 
дворянина дона Луїса, і слуги Сганареля, які кожен по-своєму викривали недоліки дона Жуана, 
вимовляючи фрази, вміщуючи таки тиради — «Походження без доблесті нічого не коштує», «Я 
швидше надам пошану синові носильника, якщо він чесна людина, ніж синові вінценосця, якщо він 
так само розбещений, як ви». 
 Але образ дона Жуана витканий не лише з негативних рис. При всій своїй негативності дон 
Жуан надзвичайно чарівний: він блискучий, дотепний, хоробрий, і Мольєр, викриваючи дона Жуана 
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як носія вад ворожого йому класу, одночасно милувався ним, віддаючи належне його лицарській 
звабливості. 

 Якщо Мольєр вніс до «Тартюфа» і «Дон Жуана» ряд трагічних 
рис, що проступають крізь тканину комедійної дії, то в «Мізантропі» 
(1666 рік) ці риси настільки посилилися, що майже зовсім витіснили 
комічний елемент. Типовий зразок «високої» комедії з поглибленим 
психологічним аналізом відчуттів і переживань героїв, з 
переважанням діалогу над зовнішньою дією, з повною відсутністю 
фарсового елементу, зі схвильованим, патетичним і саркастичним 
тоном монологів головного героя, «Мізантроп» стояв окремо в 
творчості Мольєра. Комедія відзначила той момент в літературній 
діяльності Мольєра, коли зацькований ворогами і задихаючись в 
задушливій атмосфері версальського двору, поет не витримав, 
відкинув комічну маску і заговорив віршем, «облитим гіркотою і 
злістю». Дослідники творчості Мольєра підкреслюють 
автобіографічний характер «Мізантропа», віддзеркалення в ньому 
сімейної драми драматурга. Хоча наявність автобіографічних рис в 
образі Альцеста поза сумнівом, проте звести до них всю п'єсу — 
означає змазувати її глибокий соціальний сенс. Трагедія Альцеста — 

трагедія передового протестанта-одинака, що не відчуває опори в широких шарах власного класу, 
який ще не дозрів для політичної боротьби з існуючим ладом. 
 Поза сумнівом, в обурених репліках Альцеста виявилося власне відношення Мольєра до 
тогочасних громадських порядків. Але Альцест — не тільки образ благородного викривача 
суспільних вад, що шукає «правди» і що не знаходить її: він теж відрізняється деякою подвійністю. 
З одного боку, це — позитивний герой, благородне обурення якого викликало до нього співчуття 
глядача; з іншого боку, він не позбавлений і негативних рис, що зробило його комічним. Він дуже 
гарячковий, нестриманий, нетактовний, позбавлений відчуття міри і почуття гумору. Свої 
викривальні промови він звертає до нікчемних людиськ, нездатних зрозуміти його. Своєю 
поведінкою він на кожному кроці ставить себе в смішне положення перед тими людьми, яких сам 
же зневажає. Таке подвійне ставлення Мольєра до свого героя пояснюють врешті тим, що, 
незважаючи на свої передові переконання, він ще не цілком звільнився від класових впливів і 
забобонів, що панували в зневажуваному ним суспільстві. Альцеста тому і створив Мольєр 
частково смішним персонажем, що він надумав йти 
проти всіх, хоч би з якнайкращих спонукань. Тут 
запанувала точка зору 
доброчесного буржуа феодальної епохи. Через це 
революційна буржуазія XVIII століття і переоцінила 
образ Альцеста, кинувши Мольєру докір в тому, що 
єдину чесну людину в своєму театрі він віддав на 
посміх негідникам (Жан-Жак Руссо), а згодом 
(у епоху Великої французької революції) 
перетворила Альцеста в «патріота», санкюлота, 
друга народу (Фабр д'Еглантін). 
 Занадто глибока і серйозна комедія, 
«Мізантроп», була зустрінута холодно глядачами, які шукали в театрі понад усе розваги. Щоб 
врятувати п'єсу, Мольєр приєднав до неї блискучий фарс «Лікар з примусу» (1666 рік). Ця п'єска, 
що мала величезний успіх і що досі збереглася в репертуарі, розвивала улюблену тему Мольєра 
про лікарів-шарлатанів і неуків. Цікаво, що якраз у найзріліший період своєї творчості, коли Мольєр 
піднявся на висоту соціально-психологічної комедії, він все частіше повертається до фарсу, що 
іскриться веселістю, позбавленою серйозних сатиричних завдань. Саме у ці роки Мольєром 
написані такі шедеври розважальної комедії-інтриги, як «Пан де Пурсоньяк» і «Витівки Скапена» 
(1671). Мольєр повернувся тут до первинного джерела свого натхнення — до старовинного фарсу. 
 У літературознавчих колах віддавна панує дещо зневажливе ставлення до цих грубуватих, 
але зі справжнім «внутрішнім» комізмом п'єсок. Це упередження походить від самого законодавця 
класицизму Буало, ідеолога буржуазно-аристократичного мистецтва, що засуджував Мольєра за 
блюзнірство і потурання грубим смакам натовпу. Проте саме в цьому нижчому, неканонізованому 
і знехтуваному класичною поетикою жанрі, Мольєр більше, ніж в своїх «високих» комедіях, 
відмежовувався від чужих класових впливів і висміював дорогі для феодала аристократичні 
цінності. Цьому сприяла «плебейська» форма фарсу, що довіку служила молодій буржуазії 
влучною зброєю в її боротьбі з привілейованими класами феодальної епохи. Досить сказати, що 
саме у фарсах Мольєр розробив той тип розумного і спритного, одягнутого в лакейську ліврею як 
правило освіченого та кмітливого персонажу, який стане півстоліття опісля головним виразником 
агресивних настроїв зростаючої буржуазії. Скапен і Сбрігані є в цьому сенсі прямими 
попередниками слуг Лесажа, Маріво, тощо до знаменитого персонажа Фігаро П'єра 
Бомарше включно. 
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 От чому зі своєї критики суспільних вад і недоліків Мольєр не 
робить політичних висновків. Він думає усунути їх шляхом чисто 
моральної дії і викриття. При тому, якщо раніше це викриття було 
спрямоване головним чином проти вищих класів, то в останні 5 
років свого життя Мольєр створює комедії, так би мовити, 
«самокритичні», що мають на меті зміцнення класової 
самосвідомості буржуазії і викриття недоліків, які принижують її 
гідність. Основна тема цього періоду — висміювання буржуа, що 
прагнули наслідувати аристократію і поріднитися з нею. Цю тему він 
розвинув у «Жоржі Дандені» (1668) і в «Міщанин-шляхтичі». У 
першій комедії, яка розвиває у формі фарсу популярний 
«бродячий» сюжет, Мольєр висміює багатого «вискочку» (parvenu) 
із селян, що з дурної пихи одружився з донькою розореного барона, 
яка відкрито зраджує його з маркізом, виставляє дурнем і наприкінці 
примушує його ж просити у неї вибачення. Ще гостріше розкрита та 
ж тема в «Міщанині-шляхтичі», одній з найблискучіших комедій-
балетів Мольєра, де він досягає віртуозної легкості в побудові 
діалогу, що наближається за своїм ритмом до балетного танцю 

(квартет закоханих — дія III, сцена X). Ця комедія — найзліша сатира на буржуазію, що наслідує 
дворянство, яка вийшла з-під пера Мольєра. У ній він не шкодує фарб для висміювання багатого 
буржуа Журдена, який лізе щосили в дворянство, навчається хорошим манерам, відвертається від 
своєї плебейської дружини і приятелює із збіднілими аристократами, які тільки оббирають його. 
Але, якщо над Журденом Мольєр знущається за його дурість, нагадуючи йому стару міщанську 
мудрість «Знай, цвіркуне свій припічок», то з іще більшою зневагою він зображає знатного шахрая 
і паразита Дюранта, який перебуває на утриманні Журдена. Дюрант позбавлений привабливості 
дона Жуана й тому вдвічі огидніший. Цим негативним персонажам протиставлені позитивні — пані 
Журден і Клеонт, чесні, правдиві й свідомі буржуа, горді приналежністю до свого класу. В жодній 
іншій комедії Мольєр не дав такого яскравого зображення тяги буржуазії до дворянства. Мольєр 
висміює також її специфічні вади, серед яких перше місце належить скупості.  У знаменитій 
комедії «Скупий» (1668), написаної під впливом «Кубушки» Плавта, Мольєр майстерно змальовує 
огидний образ скнари Гарпагона (ім'я його стало у Франції символічним), у якого пристрасть до 
накопичення, специфічна для буржуазії як класу грошових людей, прийняла патологічний характер 
і заглушила всі людські почуття. Демонструючи шкоду лихварства для буржуазної моральності, 
показуючи розкладаючу дію скупості на буржуазну сім'ю, Мольєр в той же час розглядає скупість 
як моральну ваду, не розкриваючи соціальних причин, що породжують її. Таке абстрактне 
трактування теми скупості послаблює соціальну значущість комедії, яка, проте, є зі всіма своїми 
достойностями й недоліками найбільш чистим і типовим (разом із «Мізантропом») зразком 
класичної комедії характерів. 
 Проблему сім'ї і шлюбу Мольєр ставить також в своїй 
передостанній комедії «Вчені жінки» (1672), в якій він 
повертається до теми «Манірниць», але розкриває її набагато 
ширше і глибше. Об'єктом його сатири є тут жінки-педантки, що 
захоплюються науками й нехтують сімейними обов'язками. 
Знущаючись в особі Арманди над буржуазною дівчиною, що 
звисока відноситься до шлюбу й воліє «узяти в чоловіки 
філософію», Мольєр протиставляє їй Генрієту, здорову і 
нормальну дівчину, що цурається матеріальних благ, зате 
володіє ясним і практичним розумом, домовита і господарська. 
Такий ідеал жінки для Мольєра, що наближається тут знову до 
патріархально-міщанської точки зору. До ідеї жіночого 
рівноправ'я Мольєру, як і його класу в цілому, було ще далеко. 
 Питання про розпад міщанської сім'ї поставлене також і 
в останній комедії Мольєра «Уявний хворий» (1673). Цього разу 
причина розпаду сім'ї — манія розділу будинку Аргана, що 
уявляє себе хворим та є іграшкою в руках недобросовісних і 
неосвічених лікарів. Презирство Мольєра до лікарів, що проходить крізь всю його драматургію, 
цілком виправдане історично, якщо пригадати, що медична наука ґрунтувалася в його час не на 
досвіді й спостереженні, а на схоластичних припущеннях. Мольєр нападав на шарлатанів-лікарів 
так само, як він нападав на інших педантів, псевдовчених і софістів. 
 Хоча і написана смертельно хворим на туберкульоз Мольєром, комедія «Уявний 
хворий» — одна з найвеселіших і найжиттєрадісніших його комедій. Під час 4-ї її вистави 17 
лютого 1673 року Мольєрові, що грав роль Аргана, стало погано на сцені, у нього 
відкрилось кровохаркання й він не дограв спектаклю. Мольєра перенесли додому і через декілька 
годин він помер. Паризький архієпископ заборонив ховати закоренілого грішника (актори на 
смертній постілі повинні були покаятися) і відмінив заборону тільки за вказівкою короля. 
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Найвеличнішого драматурга Франції поховали вночі, без обрядів, за огорожею кладовища, де 
ховали самовбивць. За труною його йшли декілька тисяч чоловік «простого народу», що зібралися 
віддати останні почесті улюбленому драматургу й актору. Представників вищого світу на 
похоронах не було. Класова ворожнеча переслідувала Мольєра після смерті, як і за життя, коли 
ганебне ремесло актора перешкодило Мольєру бути вибраним в члени Французької академії. Зате 
ім'я його увійшло до історії театру як ім'я родоначальника французького сценічного реалізму. 
Недаремно академічний театр Франції Комеді Франсез досі неофіційно називає себе «Будинком 
Мольєра». 

 
 Оцінювати Мольєра як художника, не можна, як це чинять буржуазні учені, з окремих сторін 
його художньої техніки: мови, складу, композиції, віршування. Всі ці моменти важливі тільки з 
погляду з'ясування того, якою мірою вони допомагають художникові виражати своє образне 
розуміння дійсності і відношення до неї. Мольєр був художником французької буржуазії епохи 
первинного капіталістичного накопичення, що підіймалася у феодальному оточенні. Він був 
представником найсучаснішого класу своєї епохи, в інтереси якого входило якнайповніше пізнання 
дійсності з метою зміцнення в ній свого буття і панування. Тому Мольєр і був матеріалістом. Він 
визнавав об'єктивне існування незалежної від людської свідомості матеріальної дійсності, природи 
(la nature), що визначає і формує свідомість людини, є для неї єдиним джерелом істини і блага. 
Всією силою свого комічного генія Мольєр нападає на тих, хто мислить інакше, хто намагається 
примушувати природу, нав'язуючи їй свої суб'єктивні домисли. Всі виведені Мольєром образи 
педантів, учених, лікарів, манірниць, маркізів, святенників, смішні перш за все 
своїм суб'єктивізмом, своєю претензією нав'язувати природі власні уявлення, не зважаючи на її 
об'єктивні закони. 
 Матеріалістичний світогляд Мольєра робить його художником, що кладе в основу свого 
творчого методу досвід, спостереження, вивчення людей і життя. Художник передового висхідного 
класу, Мольєр має відносно великі можливості й до пізнання буття всіх інших класів. У своїх 
комедіях він зобразив майже всі сторони французького життя XVII століття. При цьому всі явища і 
люди зображаються ним із погляду інтересів його класу. Ці інтереси зумовлюють напрям його 
сатири, іронії і буфонади, які є для Мольєра засобами впливу на дійсність, її перероблення на 
користь буржуазії. Таким чином, комічне мистецтво Мольєра пронизане певною класовою 
установкою. 
 Але французька буржуазія XVII століття не була ще «класом для себе». Вона не була ще 
гегемоном історичного процесу й тому не володіла достатньо зрілою класовою свідомістю, не мала 
організації, що об'єднала б її в єдину згуртовану силу, не думала про рішучий розрив з феодальним 
дворянством і про насильницьку зміну сучасного суспільно-політичного ладу. Звідси — специфічна 
обмеженість класового пізнання дійсності Мольєра, його непослідовність і коливання, його 
поступки аристократичним феодальним смакам (комедії-балети), дворянській культурі (образ дона 
Жуана). Звідси ж засвоєння Мольєром канонічного для дворянського театру сміхотворного 
зображення людей низького звання (слуги, селяни) і взагалі часткове підпорядкування його 
канону класицизму. Звідси далі — недостатньо чітке відмежування дворян від буржуа і розчинення 
тих і інших в невизначеній соціальній категорії «Gens de bien», тобто освічених світських людей, до 
яких належить більшість позитивних героїв-резонерів його комедій (включно з Альцестом). 
 Критикуючи окремі недоліки сучасного дворянско-монархічного ладу, Мольєр не розумів, 
що конкретних винуватців зла, на яке він спрямовував жало своєї сатири, слід шукати в соціально-
політичному ладі Франції, в розстановці її класових сил, а зовсім не в спотвореннях «природи» 
Всевишнього, тобто в явній абстракції. Специфічна для Мольєра як художника класу, що не 
конституювався, обмеженість пізнання дійсності виражається в тому, що матеріалізм його — 
непослідовний, а отже не чужий впливу ідеалізму. Не знаючи, що саме суспільне буття людей 
визначає їх свідомість, Мольєр переносить питання про суспільну справедливість з соціально-
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політичної сфери в сферу моральну, мріючи вирішити його в межах існуючого ладу шляхом 
проповіді і викриття. 
 Це відобразилося, природно, і в художньому методі Мольєра. Для нього характерні: 
 різке розмежування позитивних і негативних персонажів, зіставлення чесноті і гріха; 
 схематизація образів, успадкована Мольєром від commedia dell'arte, схильність оперувати 

масками замість живих людей; 
 механічне розгортання дії як зіткнення зовнішніх одна щодо іншої і внутрішньо майже 

нерухомих сил. 
 Правда, п'єсам Мольєра властива велика динамічність комедійної дії; але динаміка ця — 
зовнішня, вона інакша від характерів, що в основному статичні за своїм психологічним змістом. Це 
помічено вже Пушкіним, який писав, протиставляючи Мольєра Шекспірові: «Особи, створені 
Шекспіром, не суть, як у Мольєра, типи такої-то пристрасті, такого-то пороку, але істоти живі, 
сповнені багатьох пристрастей, багатьох вад. У Мольєра скупий є скупим та й годі». 
 Якщо в найкращих своїх комедіях («Тартюф», «Мізантроп», «Дон Жуан») Мольєр 
намагається подолати односкладовість своїх образів, механістичність свого методу, то в 
основному його образи й уся конструкція його комедій все ж таки носять на собі сильний 
відбиток механістичного матеріалізму, характерного для світогляду французької буржуазії XVII ст. 
і її художнього стилю — класицизму. 
 Питання про приналежність Мольєра до класицизму набагато складніше, ніж це здається 
шкільній історії літератури, що беззастережно наклеює на нього ярлик класика. Немає сумніву, 
Мольєр був творцем і найкращим представником класичної комедії характерів, і в цілому ряду його 
«високих» комедій художня практика Мольєра цілком узгоджується з класичною доктриною. Але 
водночас інші п'єси Мольєра (головним чином, фарси) різко протирічать цій доктрині. Це означає, 
що і за своїм світоглядом Мольєр розходиться з основними представниками класичної школи. 
 Незважаючи на незалежність думок Мольєра, що виявляється в п'єсі «Амфітріон» 
(1668 рік), помилково було б бачити в ній сатиру на самого короля і його двір. Свою віру в союз 
буржуазії з королівською владою Мольєр зберіг до кінця життя, виражаючи точку зору свого класу, 
не дозрілого ще до ідеї політичної революції. 
 Мольєр зробив величезний вплив на весь подальший розвиток буржуазної комедії як у 
Франції, так і за її межами. Під знаком Мольєра розвивалася вся французька комедія XVIII століття, 
відобразила всю складність переплетіння класової боротьби, весь суперечливий процес 
становлення буржуазії, як «класу для себе», який входить у політичну боротьбу з дворянсько-
монархічним устроєм. На Мольєра спиралася у XVIII ст. як розважальна комедія Реньяра, так і 
сатирично загострена комедія Лесажа, що розробив у своєму «Тюркарі» тип відкупника-
фінансиста, побіжно намічений Мольєром в «Графині д'Ескарбаньяс». Вплив «високої» комедій 
Мольєра зазнала і світська побутова комедія Пірона і Гресса і морально-сентиментальна комедія 
Детуша і Нівель де Лашоссе, що відображає зростання класової свідомості середньої буржуазії. 
Навіть випливачий звідси новий жанр міщанської або буржуазної драми, цієї антитези класичної 
драматургії, підготовлений комедіями моралі Мольєра, настільки серйозно розробляли проблеми 
буржуазної сім'ї, шлюбу, виховання дітей — ці основні теми міщанської драми. Хоча деякі ідеологи 
революційної буржуазії XVIII століття в процесі переоцінки дворянської монархічної культури різко 
відмежовувались від Мольєра як придворного драматурга, проте зі школи Мольєра вийшов 
знаменитий творець «Одруження Фігаро» Бомарше, єдиний гідний наступник Мольєра в галузі 
соціально-сатиричної комедії. Менш значний вплив Мольєра на буржуазну комедію XIX століття, 
якій вже була чужа основна настанова Мольєра. Однак комедійну техніку Мольєра (особливо його 
фарсів) використовували майстри розважальної буржуазної комедії-водевілю XIX століття від 
Пікара, Скріба і Лабіша до Мельяка, Галеві і Пальерона тощо. 
 Не менш плідним був вплив Мольєра за межами Франції, причому в різних європейських 

країнах переклади п'єс 
Мольєра стали потужним 
стимулом до створення 
національної буржуазної 
комедії. Так було перш за все в 
Англії в 

епоху Реставрації (Уічерлі, 
Конгрів), а потім у XVIII столітті 
Фільдінг і Шерідан. Так було і в 

економічно 
відсталій Німеччині, де 
ознайомлення з п'єсами 
Мольєра стимулювало 
оригінальну комедійну 
творчість німецької буржуазії. 
Ще значнішим був вплив 
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комедії Мольєра в Італії, де під безпосереднім впливом Мольєра виховався творець італійської 
буржуазної комедії Гольдоні. Аналогічний вплив здійснив Мольєр в Данії на Гольберга, творця 
данської буржуазно-сатиричної комедії, а в Іспанії — на Моратіна.У російській імперії знайомство 
з комедіями Мольєра починається вже в кінці XVII століття, коли царівна Софія, за переказами, 
розіграла у своєму теремі «Лікаря з примусу». На початку XVIII століття ми знаходимо їх у 
петрівському репертуарі. З палацових вистав Мольєра переходить потім у спектаклі першого 
урядового публічного театру в Петербурзі, очолюваного О. П. Сумароковим. Той же Сумароков 
виявився першим послідовником Мольєра в росії. У школі Мольєра виховувалися і російські 
комедіографи класичного стилю — Фонвізін, В. В. Капніст та І. А. Крилов. Але найблискучішим 
послідовником Мольєра в росії був О. С. Грибоєдов, що дав у образі Чацького конгеніальний 
Мольєру варіант його «Мізантропа» — щоправда, варіант цілком оригінальний, що виріс у 
специфічній обстановці бюрократичної росії 20-х років XIX ст.  
 Слідом за Грибоєдовим і Гоголь віддав данину Мольєрові, переклавши на російську мову 
один з його фарсів («Сганарель, або Чоловік, який думає, що його обдурює дружина»); сліди 
мольєрівського впливу на Гоголя помітні навіть у «Ревізорі». Пізніша дворянська (Сухово-Кобилін) 
і буржуазно-побутова комедія (Островський) теж не уникнула впливу Мольєра. У 
передреволюційну епоху буржуазні режисери-модерністи роблять спробу сценічної переоцінки п'єс 
Мольєра з точки зору підкреслення в них елементів «театральності» і сценічного гротеску 
(Мейєрхольд, Комісаржевський). 
 Жовтнева революція не послабила, а навпаки, посилила інтерес до Мольєра. У репертуарі 
національних театрів колишнього СРСР, які утворилися після революції, були п'єси Мольєра, 
перекладені мовами мало не всіх народів СРСР. У ті роки були зроблені спроби нового підходу до 
Мольєра, розкриття співзвуччя його з завданнями театру радянського часу. З цих спроб заслуговує 
згадки цікава, хоча і зіпсована формалістсько-естетськими впливами постановка «Тартюфа» в 
Ленінградському Держтеатрі драми в 1929 році. Режисура (М. Петров і Вол. Соловйов) перенесла 
дію комедії у XX століття і прагнула розширити її інтерпретацію як по лінії виявлення релігійного 
святенництва, так і по лінії «тартюфства» в самій політиці. 
 За радянських часів вважалося, що при всьому глибокому соціальному тонусі комедій 
Мольєра, основний його метод, що базується на принципах механістичного матеріалізму, 
загрожував небезпеками для пролетарської драматургії. 
 У 1662 році Мольєр повінчався з юною актрисою своєї трупи Армандою Бежар, молодшою 
сестрою Мадлен Бежар, іншої актриси його трупи. Однак, це відразу викликало цілий ряд пересудів 
і звинувачень у кровозмішанні, тому що існувало припущення, що Арманда була дочкою Мадлен і 
Мольєра та народилася в роки їх поневірянь по провінції. Щоб припинити подібні пересуди, король 
став хрещеним першої дитини Мольєра і Арманди.  
 У 1808 році в паризькому театрі «Одеон» було зіграно фарс Александра Дюваля 
«Шпалери», імовірно обробка мольєрівського фарсу «Казакін». Вважають, що Дюваль знищив 
мольєрівський оригінал або копію, щоб приховати явні сліди запозичення, а імена персонажів 
змінив, тільки їхні характери й поведінка підозріло нагадували мольєрівських героїв. Драматург 
Гійо де Се спробував реставрувати першоджерело і в 1911 році на сцені театру «Фолі-Драматік» 
представив цей фарс, повернувши йому оригінальну назву. 
 7 листопада 1919 року в журналі «Comœdia» була опублікована стаття П'єра Луїса 
«Мольєр — Корнеля творіння». Порівнюючи п'єси «Амфітріон» Мольєра і «Agésilas» П'єра 
Корнеля, він робить висновок, що Мольєр лише підписував текст, складений Корнелем. 
Незважаючи на те, що сам П'єр Луїс був містифікатором, ідея, відома сьогодні, як «Справа 
Мольєра-Корнеля», набула великого розголосу, в тому числі в таких працях, як «Корнель під 
маскою Мольєра» Анрі Пулая (1957), «Мольєр, або Уявний автор» адвокатів Іполіта Вутера і Крістін 
ле Віль де Гойї (1990), «Справа Мольєра: великий літературний обман» Дені Буасьє (2004) тощо.  

Перші видання: 

 Перше видання зібрання творів Мольєра здійснили його друзі Шарль Варле Лагранж і Вино в 
1682 році. 

 Перший том англійського перекладу всіх п'єс Мольєра, видано Вотсом Джоном у 1739 році. 

П'єси, що збереглися до наших днів: 

 Ревнощі Барбуль, фарс (1653 рік) 
 Літаючий лікар, фарс (1653) 
 «Зайдиголова, або Все не до ладу» (L'Etourdi, ou Les Contretemps, 1655) 

 Любовна досада, комедія (1656) 
 Кумедні манірниці, комедія (1659) 
 Сганарель, або Уявний рогоносець, комедія (1660) 
 Дон Гарсіа Наваррский, або Ревнивий принц, комедія (1661) 
 Школа мужів, комедія (1661) 
 Надокучливі, комедія (1661) 
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 Школа дружин, комедія (1662) 
 Критика «Школи дружин», комедія (1663) 

 Версальський експромт (1663) 
 «Шлюб з примусу» (Le Mariage forcé, 1664) 
 Принцеса Еліди, галантна комедія (1664) 
 «Тартюф» (Tartuffe ou l'Imposteur, 1664) 
 «Дон Жуан» (Dom Juan ou le Festin de pierre, 1665) 

 Любов-цілителька, комедія (1665) 
 Мізантроп, комедія (1666) 
 Лікар мимоволі, комедія (1666) 
 Мелісерта, пасторальна комедія (1666, не закінчена) 
 Комічна пастораль (1667) 
 Сицилієць, або Любов-живописець, комедія (1667) 
 Амфітріон, комедія (1668) 
 Жорж Данден, або Обдурений чоловік, комедія (1668) 
 Скупий, комедія (1668) 
 Пан де Пурсоньяк, балет-комедія (1669) 
 Блискучі коханці, комедія (1670) 
 «Міщанин-шляхтич» (Le Bourgeois gentilhomme, 1670) 
 Психея, балет-трагедія (1671, у співпраці з Філіпом Кіно і П'єром Корнелія) 

 Витівки Скапена, фарс-комедія (1671) 
 Графиня д'Ескарбанья, комедія (1671) 
 Вчені жінки, комедія (1672) 
 «Удаваний хворий» (Le Malade imaginaire, 1673) 

Незбережені п'єси: 

 Закоханий доктор, фарс (1653 рік) 
 Три доктора-суперника, фарс (1653) 
 Шкільний учитель, фарс (1653) 
 Казакин, фарс (1653) 
 Горжибюса в мішку, фарс (1653) 
 Брехун, фарс (1653) 
 Ревнощі Гро-Рене, фарс (1663) 
 Гро-Рене школяр, фарс (1664) 

Інші твори: 

 Подяка Королю, поетичне посвячення (1663 рік) 
 Слава собору Валь-де-Грас, поема (1669) 
 Різні вірші, в тому числі 
 Куплет з пісеньки д'Ассусі (1655) 
 Вірші для балету пана Боша 
 Сонет пану ла Мотт ла Вайе на смерть його сина (1664) 
 Братство невільництва в ім'я милосердною Богоматері, чотиривірші, поміщені під алегоричній 

гравюрою в Соборі Матері Божої Милосердною (1665) 
 Королю на перемогу у Франш-Конте, поетичне посвячення (1668) 
 Буриме на замовлення (1682) 

Список екранізованих творів: 

 1925 рік — «Тартюф», реж. Фрідріх Вільгельм Мурнау, в ролях — Герман Піха, Роза Валетти, 
Андре Маттоні, Вернер Краус, Ліль Даговер, Люсі Хёфліх, Еміль Яннінгс 

 1941 — «Школа дружин», реж. Макс Офюльс, в головних ролях — Луї Жуве, Мадлен Озері, 
Моріс Кастель 

 1965 — «Дон Жуан», реж. Марсель Блюваль, в головних ролях — Мішель Пікколі, Клод 
Брассер, Анук Ферьяк, Мішель Лёруае 

 1973 — «Скупий», телеспектакль, реж. Рене Люко, в головних ролях — Мішель Омон, 
Франсіс Юстер, Ізабель Аджані 

 1973 — «Школа дружин», реж. Раймон Руло, в головних ролях — Ізабель Аджані, Бернар 
Бліє, Жерар Лартіго, Робер Рембо 

 1979 — «Скупий», реж. Жан Жиро і Луї де Фюнес, в головних ролях — Луї де Фюнес, Мішель 
Галабрю, Франк Давид, Анн Кодрі 

 1980 — «Уявний хворий», реж. Леонід Нечаєв, в головних ролях — Олег Єфремов, Наталя 
Гундарєва, Анатолій Ромашин, Тетяна Васильєва, Ролан Биков, Станіслав Садальський, 
Олександр Ширвіндт 
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 1984 — «Мольєр». Велика Британія. 1984. рос. субтитри. Біографічний фільм за п'єсою 
М.Булгакова «Кабала святош». 

 1989 — «Тартюф», телеспектакль, реж. Анатолій Ефрос, в головних ролях — Станіслав 
Любшин, Олександр Калягін, Анастасія Вертинська 

 1990 — «Скупий», реж. Тоніно Черви, в головних ролях — Альберто Сордо і ін. 
 1992 — «Тартюф», реж. Ян Фрід, в головних ролях — Михайло Боярський, Ігор Дмитрієв, 

Ірина Муравйова, Анна Самохіна, Ігор Скляр, Владислав Стржельчик, Лариса Удовиченко 
 1997 — «Дон Жуан», реж. Жак Вебер, в головних ролях — Жак Вебер, Мішель Бужена, 

Еммануель Беар, Пенелопа Крус 
 2006 — «Скупий», реж. Крістіан де Шалон, в головних ролях — Мішель Серро, Сиріл Тувнен, 

Луїза Моно, Жаки Беруаер 
 2007 — «Мольєр», реж. Лоран Тірар, в головних ролях — Ромен Доріс, Фабріс Лукині, Лаура 

Моранте 

Цікаві факти з біографії: 

 Батько майстра комедії був торговцем, причому вельми успішним. Він бажав, щоб син пішов по 
його стопах а також намагався віддати його на навчання професії адвоката, але Мольєр цього 
так відчайдушно чинив опір, що все-таки домігся свого, і став вчитися на актора. 

 Справжнє прізвище Мольєра — Поклен, але вона йому не подобалася, тому він і винайшов 
собі цей псевдонім. 

 У Парижі Мольєр навчався в знаменитій Клермонській колегії, в якій в той же самий час 
проходили навчання принци королівської крові, що приходилися ріднею королю. 

 Жан-Батист спільно з Маделін Бежар заснував «Блискучий театр». Всі, хто входили до його 
складу, назвали себе «Діти в Сім’ї». Новостворений театр проіснував два роки, після чого 
збанкрутував. У підсумку Мольєра на якийсь час уклали у в’язницю за борги театру. 

 Перше творчість Мольєра являло собою в основному короткі п’єси, які він сам писав для свого 
театру, так як акторам не вистачало репертуару. 

 Будучи визнаним комедіографом, Мольєр і сам багато грав на театральній сцені, причому якщо 
у власних п’єсах він зазвичай грав комічні ролі, то в чужих він нерідко грав трагічних героїв. 

 Йоганн Ґете, автор знаменитого «Фауста», дуже високо відгукувався про творчість Мольєра. 

 З-за норовливого характеру комедіографа, який не боявся показати життя такий, яка вона є, 
п’єси Мольєра неодноразово заборонялися, а театр закривався. 

 Король Людовик XIV благоволив Мольеру, і навіть погодився бути хрещеним батьком його 
першого сина. 

 У всіх комедійних п’єсах Мольєра дуже їдко висміюються людські вади. Одне з найбільш 
відомих його творів — «Міщанин у дворянстві». 

 Останнім твором стала комедія Мольєра «Уявний хворий», написана ним, коли він сам вже був 
невиліковно хворий. Коли вона ставилася на сцені театру в четвертий раз, Мольєр, що грав у 
ній одну з головних ролей, відчув себе погано прямо на сцені. Через кілька годин після цього 
великий комедіограф помер. 

 Дружина Мольєра була молодшою за нього на 20 років. Коли вони одружилися, йому було 40, 
а їй 20.  

 Всього за своє життя Мольєр написав близько 40 п’єс. З них збереглося до наших днів 
більшість, але 8 виявилися назавжди втраченими. 

 Все життя у Мольєра були досить натягнуті стосунки з церквою. Після смерті його навіть 
відмовлялися ховати. У результаті питання вирішилось лише після прямого втручання короля. 
У результаті його все-таки поховали, але все одно за огорожею цвинтаря. 

 Безліч п’єс Жана-Батіста Мольєра і донині ставляться в театрах по всьому світу. 

 Ім’я великого комедіографа носить один з кратерів на планеті Меркурій.  

 У Франції заснована літературна премія імені Мольєра. 
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П’єр Бомарше 

  

  П’єр  ̶ Оґюстен Карон де Бомарше   ̶  французький 
драматург і публіцист епохи Просвітництва, якому в цьому році 
виповнюється 290 років. 
  Народився письменник 24 січня 1732 р. в Парижі, в 
родині годинникаря Андре-Шарля Карона (1698-1775) і Марі-Луїз 
Пішон (пом. 1758). Спочатку хлопець пішов стопами батька, але 
одночасно ревно вивчав музику.  
 Музичні таланти та ораторський дар відкрили молодому 
Карону доступ до вищого суспільства, де він придбав великі 
зв'язки, які згодом йому стали в нагоді. Він навіть умудрився 
потрапити до двору Людовіка XV, дочок якого навчав грі на арфі. 
Завдяки двом вигідним шлюбам (обидва рази він одружився з 
багатими вдовами — Франке і Левьок — і обидва рази незабаром 
овдовів), а також співпраці з банкіром Дюверне він став 

володарем значних статків. 
 Після першого шлюбу в листопаді 1756 р. Карон прийняв прізвище «де Бомарше», що 
аристократично звучить, за назвою маєтку Bosc Marchais, успадкованого дружиною від першого 
шлюбу. Рання смерть першої дружини дала привід недоброзичливцям звинуватити його у вбивстві. 
Ці чутки через багато десятиліть відбилися у п'єсі Пушкіна «Моцарт і Сальєрі» («Чи правда, 
Сальєрі, що Бомарше когось отруїв?»), а у відповіді Сальєрі на це запитання: «він надто був 
смішний для ремесла такого» — Пушкін цитує справжні слова Вольтера про Бомарша з цього 
приводу.  
 Насправді такі звинувачення вкрай малоймовірні, оскільки смерть дружини була дуже 
невигідною для майбутнього драматурга, який залишився з величезною кількістю невиплачених 
боргів; повернути їх він зміг лише набагато пізніше за допомогою свого друга Дюверне. 
 При дворі короля його називали вискочкою та авантюристом. Дехто вважав його досить 
непересічною людиною. Він казав, що всі ці риси є в його натурі. П'єру Огюстену хотілося стати 
літератором, до того ж він мав талант сатирика. А спостереження за різними типажами подарували 
багато вражень. 
 У 1764 р. він вирушив за кордон. Спочатку в Іспанію, де виконував, за одними джерелами   ̶ 
доручення французького уряду, а з інших  ̶  прибув, щоб захистити честь сестри, обманутої 
нареченим — іспанським письменником Хосе Клавихо і Фахардо. В Іспанії Бомарше проявив 
разючу енергію, розум і вміння налагоджувати та 
використовувати зв'язки: один у чужій країні, він зумів 
дойти до міністрів, а потім і до двору, сподобався королю 
і добився віддалення свого супротивника від двору та 
позбавлення посади.  
 У 1770 ̶ х Бомарше відвідував Англію, Голандію, 
Австрію з дорученнями дипломатичними, а подекуди й 
шпионськими від Французького двору.  
 Життя і діяльність П'єра Бомарше прийшлися на  
один із знаменних періодів історії Франції, який 
називають епохою Просвітництва. І основним змістом 
цієї епохи є запекла ідеологічна боротьба з феодалізмом 
та його проявами у всіх сферах суспільного життя. Така ідеологічна боротьба відбувалася у XVIII 
столітті у багатьох європейських країнах. Але найяскравіший і найповніший прояв Просвітництво 
отримало у Франції, де його історичне завдання полягало в ідейній підготовці Французької 
буржуазної революції. А оскільки ця революція мала загальноєвропейське значення і починала 
нову еру в історії людства, то і французьке Просвітництво, що підготувало її, стало значним етапом 
в історії світової культури. 
 Відродження комедії у Франції і було справою рук Бомарше. Однак до створення комедій 
він був уже зрілим автором, з великим життєвим та літературним досвідом. 
 Повернувшись до Парижа, Бомарше дебютував у 1767 році п'єсою «Eugénie» («Ежені» або 
«Євгенія»), яка мала певний успіх. У 1770 році він випустив драму "Les deux amis" ("Два друга"), 
яка успіху не мала. У цьому році помер його компаньйон і покровитель Дюверне; його спадкоємці 
не лише відмовилися виплатити борг Бомарше, але звинуватили останнього в обмані. 
 Бомарше почав позов зі спадкоємцем Дюверне, графом Блака (за іншими даними графом 
де Лаблашем), і тут йому випала нагода висловити в повному блиску свою дивовижну спритність, 
а також літературний і ораторський талант. У першій інстанції Бомарше виграв справу, але у другій 
програв. За звичаєм того часу, він перед розбором своєї справи відвідав своїх суддів і подарував 
дружині доповідача у його справі, пані Гезман деякі дарунки. Коли справа була вирішена не на 
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користь Бомарше, пані Гезман повернула йому подарунки, за винятком 15 луїдорів. Бомарше 
скористався цим як нагодою, щоб порушити справу проти своїх суддів. Суддя, у свою чергу, 
звинуватив його в наклепі. Тоді Бомарше випустив свої «Mémoires» («Мемуари»), де нещадно 
викривав судові порядки тодішньої Франції. Написані з великою майстерністю (до речі, Вольтер 
був від них у захваті), «Мемуари» мали галасливий успіх і принесли користь Бомарше у вигляді 
громадської думки.  

 26 лютого 1774 року процес закінчився: суддя Гезман втратив 
посаду, а пані Гезман і Бомарше отримали «велику догану». Але в 
1776 Бомарше був відновлений у правах, а в 1778 виграв (не без 
допомоги "Suite de mémoires" - "Продовження мемуарів") справу зі 
спадкоємцями Дюверне. 
 Окрім судових справ Бомарше в 1777 р. заснував товариство 
драматургів, які в ті часи цілком залежали від книговидавців та 
акторів, і домігся визнання авторського права. Він віддав усі сили та 
статки для того, щоб видати твори Вольтера, дві третини яких були 
заборонені. 
 Популярність Бомарше 
зросла ще більше після появи його 
комедій «Одруження Фігаро» (1784) 
та «Севільський цирульник» (1775), 
які зробили його найулюбленішим 
письменником тогочасної Франції. 
«Одруження Фігаро» витримало 100 

вистав, і недарма сам Наполеон відгукувався про п’єсу: «…Це 
була революція у дії». І справді, ці твори, які було написано в 
обстановці революційного піднесення у Франції, сповнені гостро 
соціального змісту. Вони поклали початок у французькій літературі 
новому жанру  ̶  політичний комедії. Щоб поставили «Весілля 
Фігаро» у театрі, Бомарше довелося кілька років боротися з 
владою. За цими п’єсами Моцарт і Россіні створили славнозвісні 
опери. «Севільський цирульник» і «Весілля Фігаро» йшли на сцені 
багатьох українських театрів. Перша постановка  ̶  театр ім. І. 
Франка, 1920 рік. 
 Остання п’єса трилогії Бомарше «Злочинна мати» (1792), написана після революції, своїм 
ідейно ̶ художнім значенням набагато слабша від двох попередніх. Але майже одночасно з 
«Одруженням Фігаро», 1784 року, Бомарше написав оперне лібрето під назвою «Тарар», 
призначене спочатку для К. В. Глюка. Проте Глюк працювати не міг, і Бомарше запропонував 
лібретто його послідовнику Антоніо Сальєрі, чия опера «Данаїди» з великим успіхом йшла Парижі. 
Винятковим успіхом «Тарара» Сальєрі зміцнив і славу драматурга. 
 Під час війни за незалежність американських колоній Бомарше через спеціально для того 
створену фірму «Родріго Горталес і Ко» зайнявся військовим постачанням Штатам, наживши на 
цьому мільйони. Він постачає зброєю та боєприпаси американським повстанцям. На вересень 
1777 Бомарше здійснив поставки на 5 млн ліврів, які згодом так і не були відшкодовані 
американським урядом. Уряд не раз обговорював проблему боргу, і лише до середини XIX століття 
спадкоємці Бомарше отримали певну суму, значно меншу за належну, навіть без урахування 
відсотків. 
 У 1781 році якийсь банкір Корнманн затіяв судовий процес проти своєї дружини, 
звинувачуючи її в невірності (подружня невірність на той час була кримінальним діянням). 
Бомарше представляв на процесі інтереси мадам Корнманн і 
блискуче виграв процес, незважаючи на те, що адвокат Ніколя 
Бергасс, який представляв інтереси чоловіка, був дуже сильним 
противником. Однак симпатії публіки цього разу виявилися 
переважно не на боці Бомарше. 
 У 1785 р. Бомарше було ненадовго заарештовано (наказ 
короля Людовіка було написано на карті сімка пік), але незабаром 
випущено свободу. 
 Вважаючи забобони «найстрашнішим лихом роду 
людського», Бомарше жваво цікавився новими науковими 
відкриттями.  
 Розкішне видання творів Вольтера, дуже погано виконане, 
незважаючи на витрачені на нього величезні кошти (Бомарше завів 
для цього видання навіть особливу друкарню в Келі), завдало 
Бомарше майже близько мільйона збитків. Значних сум він втратив 
також у 1792 році, взявши на себе так і не виконане зобов'язання 
поставити 60 000 рушниць французькій армії. Покарання він позбувся лише завдяки втечі до 
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Лондона, а потім — до Гамбурга. У Гамбурзі виконував ряд доручень революційного уряду, але 
потім був кинутій до в’язниці.  
 Вийшовши на свободу став агентом Комітету Громадського Порятунку і піддавався 
переслідуванням як емігрант. Майно конфіскували, родина була заарештована. У Францію було 
дозволено повернутися у 1796 ̶ му.  
  У зв'язку з цією справою Бомарше намагався виправдатися в Mes six époques, 
передсмертному творі, який, однак, не повернув йому симпатій публіки. Помер він 18 травня 1799 
року у віці 67 років. 

Твори: 

 1765—1775 — Le Sacristain, інтерлюдія (попередник «Севільського цирульника») 
 1767 — Євгенія (Eugénie), драма 
 1767 — (L'Essai sur le genre dramatique sérieux) 
 1770 — Двоє друзів (Les Deux amis ou le Négociant de Lyon), драма 
 1773 — Севільський цирульник (Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile), комедія, прем'єра 

відбулася 3 січня 1775 
 1774 —  Мемуари (Mémoires contre Goezman 
 1775 — Скромний лист про провал та критику «Сивільського цирульника» (La Lettre modérée 

sur la chute et la critique du «Barbier de Sérville») 
 1778 — Божевільний день, або Одруження Фігаро, комедія 
 1784 — Весілля Фігаро (Préface du mariage de Figaro) 
 1787 — (Tarare), опера 
 1792 — Злочинна мати, або Другий Тартюф  (La Mère coupable ou L'Autre Tartuffe), драма 
 1799 — (Voltaire et Jésus-Christ) 

Українські переклади: 

 Севільський цирюльник, або марна обережність. X.—К., 1931 
 Шалений день, або весілля Фігаро. К., 1951 

Вшанування пам’яті: 

 Ім’ям Бомарше названий один з бульварів у Парижі 

 Зображений на французькій поштовій марці 1967 року 

Образ у кіно: 

 «Наполеон» (німе кіно, Франція, 1927 рік), актор Анрі Больйо 

 «Бомарше» (Beaumarchais, l'insolent, Франція, 1996 рік), актор Фабріс Лукіні 

Цікаві факти з біографії: 

 П’єр  ̶ Огюст Бомарше був  годинникарем ̶ винахідником, королівським музикантом, 
правозахисником та оратором, поетом, письменником, комерсантом, дипломатом, шпіоном, 
авантюристом. 

 Життя Бомарше варте окремої книги, як сплетіння дивовижних пригод, подій, злетів та падінь. 

 Любов до мистецтва П’єрові та п’ятьом його сестрам прищепив батько: діти грали на клавесині, 
віолі, скрипці, гітарі та арфі, складали вірші і маленькі комедії, які самі ж і розігрували. Завдяки 
цьому Бомарше мав швидкий та ясний розум. 

 До королівського палацу Бомарше потрапив завдяки винаходу для рівного ходу годинників, які 
на той час завжди відставали. Цим винаходом Бомарше поділився з королівським 
годинникарем Лепотом, який його собі й привласнив, про що незабарився повідомити в газеті 
«Меркюр де Франс». П’єр  ̶Огюстен подав позив на Лепота й виграв процес у свої 22 роки. 
Людовик забажав мати такого майстра при дворі. 

 Перебуваючи на службі у королівському палаці, Бомарше вигадує спеціальну педаль для 
регулювання звучання арфи, яка використовується й понині. Сестри короля звертаються до 
нього з проханням вчити їх грати на арфі. Так Бомарше й стає королівським музикантом. 

 Так, Бомарше одружувався з розрахунком. Перша дружина дала йому призвіще Бомарше та 
невеличке володіння. А коли П’єр обійняв посаду королівського секретаря, то отримав і 
дворянський титул, до призвища додавалась ще частка «де». Це та, від якої більшість 
аристократії відмовлялась після Французької революції. 

 Найвідоміші твори Бомарше: «Євгенія», «Двоє друзів, або Лондонський купець», «Севільський 
цирульник» і «Одруження Фігаро». 

 «Севільський цирульник» був спочатку написаний у формі фарсу для домашнього театру 
Ленормана д'Етноль, в світському гуртку якого Бомарше відзначався як автор і актор. Він 
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складав фарси і маленькі п'єси. Величезний успіх п’єси «Севільський цирульник» спонукав 
автора переробити її в комічну оперу для театру «Італійської комедії». Але провідний артист 
театру, Клерваль, відмовився грати Фігаро, тому що колись сам був цирульником. Тоді 
Бомарше передав п'єсу акторам театру «Комеді Франсез», де відбулася прем'єра 23 лютого 
1775 року. 

 Для задуму «Севільського цирульника» Бомарше використав один із своїх ранніх творів 
«Паламар», написаний на основі іспанської інтермедії, в основі якої було три дійові особи: 
стариган, молода красуня і хитрий коханець-зальотник. Автор зберіг це традиційне тріо, однак 
трансформував жанрову специфіку фарсу у водевіль, а відтак у комедію. 

 На прем’єрі «Севільський цирульник» успіху не мав. Авторові прийшлося скоротити текст та 
перепоставити його в новому варіанті. На цей раз все пройшло з величезним успіхом, який 
триває й досі. 

 «Севільський цирульник» й особливо «Весілля Фігаро» йшли на сцені багатьох українських 
театрів. Перша постановка «Весілля Фігаро»  відбулася в театрі ім. Івана Франка. Гнат Юра 
виступив як перекладач, режисер та виконавець головної ролі. Починаючи з прем'єри, що 
відбулась 27 серпня 1920 року, ця вистава тринадцять років не сходила з афіш театру. 

 Дотепний і спритний літературний герой Фігаро вперше з’явився у «Севільському цирульнику». 
Його ім’я набуло називного значення та увійшло до числа найвідоміших персонажів не тільки 
французької, але й світової літератури. Пройдисвіт і балакун за жодних обставин не втрачає 
самовладнання та доброго настрою.  

 Крилатий вислів «Фігаро тут, Фігаро там»  ̶  цитата з опери «Севільський цирульник» (1816) 
італійського композитора Джоакіно Россіні  ̶   означає спритну, заповзяту людину, яка всюди 
встигає. 

 «Ле Фігаро» - щоденна французька газета, заснована в 1826 році і отримала назву на честь 
героя п'єс Бомарше - Фігаро. З його ж п'єси «Весілля Фігаро» взято й девіз газети, надрукований 
просто під її назвою: «Де немає свободи критики, там жодна похвала не може бути приємною». 

 Фігаро вплинув і на моду. Саме герой Бомарше хизувався в кокетливій курточці, якій судилося 
увійти в історію. Драматург так описує костюм Фігаро: «На голові - сітка; білий капелюх з 
кольоровою стрічкою; на шиї недбало пов'язана шовкова косинка; атласні жилет і штани, 
оторочені сріблом, з ґудзиками й петлями; великий шовковий поясок; на ногах підв'язки з 
китицями; яскрава куртка з великими вилогами такого самого кольору, як і жилет; білі панчохи 
й сірі черевики». Жакет в стилі «Фігаро» спочатку був курточкою з декоративними плечима без 
коміра. Але якби не «Севільський цирульник» великого Бомарше, модний світ так би і не 
дізнався про жакеті в стилі «Фігаро». Спочатку лаконічна куртка була поширена в Іспанії і була 
частиною гардеробу чоловічого населення. Після появи комедії Бомарше до куртки «фігаро» 
виявили активний інтерес дами, особливо француженки. Наприкінці 19 століття будь-яка 
француженка, що поважає себе, повинна була мати у своєму гардеробі «фігаро» або короткий 
жакет, який вона одягала поверх сукні або блузки. Куртка-жакет «фігаро» користується 
популярністю серед жінок та в сучасний час. 
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Віктор Гюго 

  Славетному французькому письменнику, драматургу, поету, 
публіцисту та громадському діячеві в цьому році виповнюється 220 
років. Віктор  ̶ Марі Гюго народився 26 лютого 1802 року в Безансоні 
(Франція) у родині генерала наполеонівської армії Леопольда Сигізбера 
Гюго (1773 ̶ 1828), якому був наданий титул графа, за сімейною 
традицією Жозефом Бонапартом, королем Іспанії. Мати, Софія 
Требюше (1772 ̶ 1821). Віктор був молодшим сином у родині з трьох 
дітей після Абеля Жозефа Гюго (1798 ̶ 1853) і Євгена Гюго (1800 ̶ 1837).  
 Дитинство письменника минуло в Парижі. Часті перебування в 
Неаполі та Іспанії внаслідок військових призначень батька позначились 
на ранньому віці. В 1811 році Віктор вчиться  в релігійному закладі 
Мадрида, Коледжі для дворян разом  з братом Євгеном. У 1813 
оселився у парижі з матір’ю, яка розлучилась з батьком. У липні 1816 
року, 14  ̶ річний Віктор пише у своєму щоденнику: «Я хочу бути 
Шатобріаном, або ніким» (фр. Письменник Франсуа Рене де Шатобріан 

1768 ̶ 1848). 
 1817 року Віктор взяв участь у літературному конкурсі академії Тулузи. Через два роки став 
лауреатом цієї академії. 1819 р. здобув Золоту лілію за «Оду» на честь встановлення статуї Генріх 
IV і 1820 року одержав Гвоздику як заохочувальний приз за іншу оду «Мойсей на Нилі». 
 Перша збірка молодого поета «Оди й різні вірші» (1822) сподобалася королю Людовику 
XVIII: Віктор Гюго був нагороджений щорічною рентою в 1200 франків, що дало йому змогу 
одружитися з Адель. 1823 року він видав свій другий роман «Ган ісландець», написаний у річищі 
«готичної» традиції. Це означало зближення з романтизмом, що відбилося і в літературних 
зв'язках: друзями Гюго стали Альфред де Віньї, Шарль Нодьє, Еміль Дешан і Альфонс де 
Ламартін. Незабаром вони утворили групу Сенакль при журналі «Мюз франсез», який мав яскраво 
виражену романтичну спрямованість. Особливо теплими були стосунки між Гюго і Шарлем Сент-
Бевом, що опублікував у ще одному романтичному виданні — журналі «Глоб» — хвалебну 
рецензію на «Оди й балади» (1826). 
 1827 року Віктор Гюго випустив п'єсу «Кромвель», яка виявилася дуже довгою для 
постановки на сцені, проте її відома «Передмова» стала кульмінацією всіх тодішніх суперечок у 
Франції про принципи драматичного мистецтва. Віддавши захоплену хвалу шекспірівському 
театру, Гюго повалився на класицистські єдності часу, місця та дії, виступив на захист поєднання 
піднесеного з гротеском і висунув вимогу використовувати гнучкішу систему віршування, 
відмовившись від александрійського дванадцятисложника. Ця п'єса, а також пройнята 
гуманістичними ідеями повість «Останній день засудженого» (1829) і поетична збірка «Східні 
мотиви» (1829) принесли Гюго славу. 
 Період з 1829 по 1843 роки виявився для Гюго надзвичайно 
продуктивним. 1829 року з'явилася п'єса «Маріон Делорм», 
заборонена цензурою через невтішне зображення Людовика XIII. 
Менше ніж за місяць Гюго написав свою другу драму — «Ернані». 
За скандальною постановкою 25 лютого 1830 року були інші, такі ж 
гучні. «Битва за Ернані» завершилася не тільки тріумфом автора 
п'єси, а й остаточною перемогою романтизму: «Бастилія 
класицизму» у сфері драматургії була зруйнована. Не менший 
резонанс мали і наступні п'єси, зокрема «Король бавиться» (1832) і 
«Рюи Блаз» (1838). 
 Особливе місце у творчості письменника займає «Собор 
Паризької Богоматері» (1831), оскільки тут він уперше 
продемонстрував свої чудові можливості в прозі. Як і в драмах цього 
періоду, персонажі роману змальовані за допомогою 
романтичної символізації: це виняткові характери в надзвичайних 
обставинах; емоційні зв'язки виникають між ними миттєво, а їхня 
загибель обумовлена фатумом, який служить способом пізнання дійсності, тому що в ньому 
відбивається протиприродність «старого ладу», ворожого людській особистості. У цей же період 
досягає повної зрілості й поетичний дар Гюго. 
 Збірники ліричних віршів Віктора Гюго — «Осіннє листя» (1831), «Пісні сутінок» (1835), 
«Внутрішні голоси» (1837), «Промені й тіні» (1840) — виникли значною мірою завдяки особистим 
переживанням. У цей час у житті Гюго відбулися важливі події: Сент-Бев закохався в його дружину, 
а сам він перейнявся пристрастю до актриси Жюльєт Друе. 1841 року літературні заслуги Гюго 
здобувають, нарешті, визнання Французької Академії, куди його обирають після кількох невдалих 
спроб. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Victor_Hugo-Brooding.jpg
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1842 року письменник видав книгу подорожніх нотаток «Рейн» (1842), у якій виклав свою програму 
інтернаціональної політики, закликаючи до співпраці між Францією та Німеччиною. Незабаром 
після цього поет пережив страшну трагедію: 1843 року його улюблена дочка Леопольдина та її 
чоловік Шарль Вакр потонули під час корабельної аварії на Сені.  Віддалившись на час від 
суспільства, Гюго став обдумувати план великого соціального роману під умовною назвою 
«Негаразди». Робота над книгою була перервана революцією 1848 року: Гюго вступив у сферу 
активної політики і був обраний до Національної Асамблеї. 

 Після державного перевороту 2 грудня 1851 року письменник зник у Брюсселі, звідти 
перебрався на острів Джерсі, де провів три роки, а в 1855 — на острів Гернсі. За час довгого 
вигнання Віктор Гюго створив найбільші свої твори. 1852 року була опублікована публіцистична 
книга «Наполеон Малий», а 1853 з'явилися «Відплати» — віршована сатира з нищівною 
критикою Наполеона III і всіх його поплічників. 
 1856 року вийшла збірка «Споглядання» — лірична поезія Гюго, а 1859 було видано перші 
два томи «Легенди століть», які затвердили його славу великого епічного поета.  
 У 1860—1861 Віктор знову звернувся до роману «Негаразди», значно переробивши його і 
розширивши. Книга була надрукована 1862 року під назвою «Знедолені». Популярність здобули 
такі персонажі як благородний каторжник Жан Вальжан, засуджений за крадіжку буханця хліба, що 
перетворився на звіра і відродився до нового життя завдяки милосердю доброго єпископа; 
інспектор Жавер, який переслідує колишнього злочинця і втілює собою бездушне правосуддя; 
жадібний шинкар Тенардье і його дружина, катують сирітку Козетту; закоханий в Козетту юний 
ентузіаст-республіканець Маріус; паризький шибеник Гаврош, героїчно загинув на барикадах. 

 У період свого перебування на Гернсі Гюго опублікував книгу 
«Вільям Шекспір» (1864), збірку віршів «Пісні вулиць та лісів» 
(1865), а також два романи — «Трудівники моря» (1866) і 
«Людина, яка сміється» (1869). Перший з них відбиває 
перебування Гюго на Нормандських островах: головний герой 
книги, наділений найкращими рисами національного характеру, 
проявляє надзвичайну стійкість і наполегливість у боротьбі з 
океанською стихією. У другому романі Гюго звернувся до історії 
Англії в епоху царювання королеви Анни. В основі сюжету лежить 
історія лорда, в ранньому дитинстві проданого торговцям 
людьми, які перетворили його обличчя на вічну маску сміху. Він 
їздить по країні як мандрівний актор разом зі старим Урсусом, що 
дав йому притулок і сліпою красунею Деєю, а коли йому 
повертають титул, виступає в палаті лордів з промовою на захист 
знедолених під знущальний регіт аристократів. Покинувши чужий 
йому світ, він вирішив повернутися до колишнього мандрівного 
життя, але смерть коханої доводить його до відчаю, і він 

кидається у море. 
 Після краху режиму Наполеона III 1870 року, на самому початку Франко-прусської війни, 
Віктор Гюго повернувся до Парижа в супроводі вірної Жульєтт. Протягом багатьох років він 
втілював опозицію імперії та перетворився на живий символ республіки. Нагородою йому стала 
оглушливо урочиста зустріч. Маючи можливість залишити столицю перед наступом ворожих 
військ, він волів залишитися в обложеному місті. 
 Обраний у Національну Асамблею 1871 року, Гюго незабаром склав з себе депутатські 
повноваження на знак протесту проти політики консервативної більшості. 1872 року Віктор видав 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Victor_hugo.jpg
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збірник «Грізний рік», що свідчить про втрату ілюзій щодо Німеччини, до союзу з якою він закликав 
Францію починаючи з 1842 року. 
 1874 року Гюго, абсолютно байдужий до нових віянь в прозі, знову звернувся до історичного 
роману, написавши «Дев'яносто третій рік». В романі знову переважає романтична символізація: 
один з героїв втілює нещадність до контрреволюціонерів, а другий — милосердя, яке вище всіх 
цивільних чвар; революцію ж письменник іменує «очисним горнилом», де паростки нової цивілізації 
пробиваються крізь хаос і морок. 
 У 75-річному віці Віктор Гюго видав не тільки другу частину «Легенди століть», але і збірник 
«Мистецтво бути дідом», на створення якого його надихнули онуки Жорж і Анна. Завершальна 
частина «Легенди століть» вийшла 1883 року. У тому ж році Жульєтта Друе померла від раку, і ця 
втрата підкосила сили Гюго. 
 Після смерті Віктор Гюго вшанувався державним похороном, і його останки були поміщені 
в Пантеон — поруч з Вольтером і Руссо. 
 Як останню волю Гюго залишив п'ять речень, які він попросив опублікувати: 

 Я залишаю 50 000 франків для бідних. 

 Я хочу бути похованим у їхньому катафалку. 

 Я відмовляюсь від промов усіх церков [на похоронах]. 

 Прошу молитися за всі душі. 

 Я вірю в Бога. 

 

 

 

    Задум роману «Собор Паризької Богоматері» з'явився 1828; саме цим роком датований 
план твору, у якому вже намічені образи циганки Есмеральди, закоханих в неї поета Гренгуа і 
Абата Клода Фролло. По цьому первинному плану Гренгуа рятує Есмеральду, кинуту за наказом 
короля в залізну клітку, у той час, як Фролло, розшукавши Есмеральду в таборі циган, зраджує її і 
передає в руки катів. Пізніше, Гюго дещо змінив задум і план роману. На початку 1830 року в 

нотатках по краям рукопису вперше з'являється 
ім'я капітана Феба де Шатопера. 
 Роман «Знедолені» складається з 5 частин. 
Опублікований 1862 року в Брюсселі в Лакруа та 
в Парижі у Мішеля Леві. Роман є величезним 
соціальним полотном з різноманітними 
персонажами від хлопчика-жебрака до короля. 
Оповідь вибудовується навколо постаті Жана 
Вальжана, сюжетна лінія якого перетинається з 
долями інших знедолених: робітниця Фантіна, її 
дочка Козетта, пожадливі й нещирі Тенард'є, що 
знущаються з Фантіни й Козетти, Маріус, який 
закохується в Козетту, хлопчик Гаврош, що гине 
на барикадах. Роман є одним з найкращих 
зразків романтизму в прозі. З першого видання 
«Знедолені» мали великий, світовий успіх: 
переклади на всі основні мови світу, численні 
екранізації та театральні постановки. 
 Поема «Мазепа» вперше надрукована 1829 
року. Натхненням для написання поеми 
«Mazeppa» стали поема Джорджа 
Байрона «Мазепа» та творчість Луї Буланже на 
тему Мазепи. Поема увійшла до збірки «Поезія 
сходу» (Les Orientales, 1829). Як епіграф до поеми 
він узяв перший рядок твору Байрона — Away! — 
Away! 
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 Так само, як Байрон, Гюго наголошує на відстані, що лежить між цінностями українського 
героя і західним читачем. Проте прагнення романтичного героя до свободи — це не єдина роль 
Мазепи Гюго. У першій частині поеми Гюго наголошує на зв'язку між людиною і природою, що її 
оточує — українською природою, хоча Україна не згадується протягом усієї подорожі. Проте в 
останніх рядках першої частини Гюго повідомляє читача про майбутнє героя, а саме: одного дня 
його зроблять провідником України (prince … de l'Ukraine у французькому тексті). Дикий скакун 
Мазепи помирає. Лише коли українця відв'язують від трупа, він спроможний досягти вершини — 
стати гетьманом. 
 Цей символізм Гюго розкриває у другій частині поеми. Він пояснює, що Мазепа — це символ 
митця, що прив'язаний до спини Генія. Митець намагається звільнитися від пут Генія, але не може. 
Геній відносить митця з реального світу. Природа перешкоджає цим скаканням, бо не розуміє 
митця. Політ Генія — тобто коня — несе митця з банального світу на межу ідеалу. Сам про те не 
здогадуючись, Гюго напророчив незалежне майбутнє України у своїй поемі. 
 Українською мовою перекладено майже всі романи, драми та вірші Гюго. Багато зробив для 
популяризації його творчості в Україні Іван Франко, який високо цінив соціальні повісті «Останній 
день смертника» (1929), «Клод Ге» (1934). Франко переклав 8 віршів із збірки «Кари», 11 віршів із 
інших збірок, уривок із роману «Знедолені» під назвою «Ватерлоо», фрагмент антиклерикальної 
драми «Торквемада». Він також написав статтю «Сотні роковини народження В. Гюго». 
 Твори Гюго перекладали також Леся Українка, Олена Пчілка, Михайло Старицький, Павло 
Грабовський, Максим Рильський, Микола Бажан, Борис Тен, Михайло Рудницький, Віктор 
Шовкун, Сава Голованівський, Валерія О'Коннор-Вілінська та ін. 
 Видання творів Віктора Гюґо започаткувало у 1920-х рр. видавництво «Чайка», 
оприлюднивши 1923 р. трагедію «Лукреція Борджіа», яку переклала Валерія О'Коннор-Вілінська. 
1926 р. в Харкові «Книгоспілка» видала трагедію «Король бавиться» в перекладі Максима 
Рильського, що її перевидано там само 1931 р. Повість «Бюґ-жарґаль», видану харківським «ДВУ» 
1928 р., переклала Христя Алчевська. Того-таки року в київському «Сяйві» вийшов роман 
«Дев'яносто третій рік», який переклали Ольга Косач-Кривинюк і Любов Комарова. Наступного року 
цей роман з'явився в харківському «ДВУ» в перекладі Христі Алчевської. Опублікований «Сяйвом» 
переклад Ольги Косач-Кривинюк та Любові Комарової вийшов також у харківському «ЛіМі» 1932 р. 
Третій варіант перекладу роману «Дев'яносто третій рік» у виконанні Івана Ханенка з'явився у 
харківсько-одеському «Дитвидаві» 1937 р. Скорочений переклад роману «Безталанні», який 
вийшов у харківсько-київській філії «Книгоспілки» 1930 р., зробив Антон Харченко. Скорочений 
переклад цього роману під назвою «Знедолені» у виконанні Є. Збарської опублікувала харківсько-
одеська філія «Молодого більшовика» 1934 р. А в київській філії «Молодого більшовика» протягом 
1938-40 рр. вийшов повний переклад цього роману у двох томах з тією самою назвою (Т. 1 – 1938 
р.; Т. 2 – 1940 р.). Здійснив переклад Микола Іванов. Переклад роману «Людина, що сміється», 
виданого «Книгоспілкою» 1930 року, зробив Микола Сагарда. Збірку оповідань Гюґо під назвою 
«Останній день засудженого» було видано в харківському «ЛіМі» 1931 р. в перекладі Володимира 
Свідзинського. Тоді саме харківсько-київська філія «ЛіМу» видрукувала одним виданням трагедії 
«Король бавиться» та «Ернані» в перекладі Максима Рильського. Скорочений переклад роману 
«Трудівники моря», виданого того-таки року харківсько-київським «Молодим більшовиком», 
виконала Христя Алчевська. 1935 р. в харківському «ЛіМі» вийшов роман «Собор Паризької 
богоматері» у перекладі з французької за редакцією Зінаїди Йоффе. Драматичну поему Віктора 
Гюґо «Mazeppa» (1828) переклав Михайло Рудницький. 

Список українських перекладів: 

«Знедолені / Безталанні» 

Частковий переклад: 

 (уривок) Віктор Ґюґо: Знедолені (уривок «Ватерлоо»). Переклад з французької Іван Франко. 
Львів: Товариство «Просвіта». 18 жовтня 1912 року. 

 (скорочено) Віктор Гюго: Безталанні. Переклад з французької Антон Харченко. Київ-Харків: 
«Книгоспілка». 1930. 248 с. 

 (скорочено) Віктор Гюго: Знедолені. Переклад з французької: Є. Збарська. Харків-
Одеса. 1934 р. 288с. 

 (повний переклад) Віктор Гюго: Знедолені. Переклад з французької Миколи Іванова за 
редакцією В. Татаринова. Київ Видавництво: "Молодий більшовик". Том 1 (728 с.) - 1938. Том 
2 (556 с.) - 1940 . 

 (уривок) Віктор Гюго: Знедолені (уривок Козетта). Обробка і словник: М. О. Бахарев. Київ: 
Радянська школа. 1973 р. 47с. Ілюстровано. Книга для читання французькою мовою для учнів 
7 класу. 2-е вид. 

 (уривок) Віктор Гюго: Знедолені (уривок Гаврош). Переклад з французької?, малюнки: М. 
Туровський. Київ: Веселка. 1977 р. 35 с. Ілюстровано. 
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 (уривок) Віктор Гюго: Знедолені (уривок Козетта). Переклад з французької: Микола Іванов, 
худож. Л. В. Ільчинська. Київ: Веселка. 1982 р. 40 с. Ілюстровано. 

 (скорочено) Віктор Гюго: Знедолені. Скорочений переклад з французької Віктора Шовкуна, 
вступна стаття Б. Бунич-Ремізова. Київ: Веселка. 1985 р. 734 стор. Для середнього й 
старшого шкільного віку. Ілюстровано. Бібліотечна серія. 

 (уривок) Віктор Гюго: Знедолені (уривок Козетта). Переклад з французької: О. Волосевич. 
Львів: Аверс. 1998 р. 32 с. Ілюстровано. 

 (уривок) Віктор Гюго: Знедолені (пісенька Гавроша). Переклад з французької: ?. Київ: Дніпро. 
2001. No 11-12. 120. Першопублікація Л. Череватенка. 

 (уривки) Віктор Гюго: Знедолені (уривки Козетта. Гаврош). Переклад з французької?. 
Передмомва О. Таранченко, художнє оформлення Є. Бондаря. Київ: Національний 
Книжковий Проект. 2012 р. 125 с. Серія «Бібліотека шкільної класики. Позакласне читання. 9 
клас». 2000 примірників. Для середнього й старшого шкільного віку. ISBN 978-617-592-207-1 

 (скорочено) Віктор Гюго: Знедолені. Скорочений переклад з французької Віктора Шовкуна, 
вступна стаття Д. С. Наливайко. Харків: Фоліо. 2015 р. 793 с. ISBN 978-966-03-7059-3 

Повний переклад: 

 Переклад Миколи Іванова: 
o Віктор Гюго: Знедолені (том 1). Переклад з французької: Микола Іванов, за редакцією В. 

Татаринова. Київ: Молодий більшовик. 1938 р. 728 с. 
o Віктор Гюго: Знедолені (том 2). Переклад з французької: Микола Іванов, за редакцією В. 

Татаринова. Київ: Молодий більшовик. 1940 р. 556 с. 
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 «Клод Ге» (Claude Gueux, 1834) 
 «Знедолені» (Les Misérables, 1845–1862). 
 «Трудівники моря» (Les Travailleurs de la mer, 1866). 
 «Людина, що сміється» (L'Homme qui rit, 1869). 
 «Дев'яносто третій рік» (Quatrevingt-treize, 1874). 

Драматургія 
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 Лукреція Борджіа (Lucrèce Borgia, 1833). 
 Марія Тюдор (Marie Tudor, 1833). 
 Анджело, тиран Падуанський (Angelo, tyran de Padoue, 1835). 
 Рюї Блаз (Ruy Blas, 1838). 
 Бурґграфи (Les Burgraves, 1843). 
 Торквемада (Torquemada, 1882). 
 Вільний театр. Малі п'єси і фрагменти (Théâtre en liberté, 1886). 

Поезія 

 Оди та поетичні дослідження (Odes et poésies diverses, 1822) 
 Оди (Odes, 1823) 
 Нові оди (Nouvelles Odes, 1824) 
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 Грізний рік (L'Année terrible, 1872) 
 Мистецтво бути дідом (L'Art d'être grand-père, 1877) 
 Тато (Le Pape, 1878) 
 Революція (L'Âne, 1880) 
 Чотири вітри духу (Les Quatres vents de l'esprit, 1881) 
 Легенда віків (La Légende des siècles, 1859, 1877, 1883) 
 Кінець Сатани (La fin de Satan, 1886) 
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 Наполеон Малий (Napoléon le Petit, 1852). 
 Листи Луї Бонапарту (Lettres à Louis Bonaparte, 1855). 
 Вільям Шекспір (William Shakespeare, 1864). 
 Париж (Paris-Guide, 1867). 
 Голос з Гернсе (La voix de Guernsey, 1867). 
 До вигнання (Avant l'exil, 1875). 
 Під час вигнання (Pendant l'exil, 1875). 
 Після вигнання (Depuis l'exil, 1876, 1889). 
 Історія одного злочину (Histoire d'un crime, 1877—1878). 
 Фанатики і релігія (Religions et religion, 1880). 
 Мої сини (Mes Fils, 1874). 

 Архіпелаг Ла Манш (L'Archipel de la Manche, 1883). 
 Що я бачив (Choses vues, 1887, 1900). 
 Альпи і Піренеї (Alpes et Pyrénées, 1890). 
 Франція і Бельгія (France et Belgique, 1892). 
 Післямова до мого життя (Post-scriptum de ma vie, 1901). 

Живопис: 

 

 
Сутінки (Джерсі 1853-1855) Місто з мосту Тамблдаун (1847) 
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Скеля Ермітаж серед уявного пейзажу Долина Ур де Бівель, Люксембург (1871) 

  
Спрут з ініціалами V. H. (1866) Маяк 

 

Вшанування пам’яті: 

 Будинок-музей Віктора Гюго в Парижі.  

 Пам'ятник в Сорбонні роботи Лорана Маркеста. 

 Будинок-музей Віктора Гюго в Люксембурзі. Бюст Гюго, 
створений Роденом. 

 Пам'ятник Гюго в Ермітажі. Автор — Лоран Маркест. Дар 
мерії Парижа москві. 

 Вулиця Віктора Гюго в твері, затверджена рішення тверської міської 
Думи 20 вересня 2011 року. 

 На честь Гюго названий кратер на Меркурії. 

 2106 Гюго — астероїд, який було названо на честь літератора. 

Цікаві факти з життя: 

 Народився майбутній письменник на паризькій вулиці, де проживали місцеві склодуви. До 
наших днів будинок, де з’явився на світ Гюго, на жаль, не зберігся. 

 До 14 років юний Віктор уже написав дві трагедії, які, правда, так і не були опубліковані. 

 Крім письменницького таланту, майбутнє світило літератури мало і тягу до живопису. 
Малювати Віктор Гюго почав у 8-річному віці. 

 Коли письменника охоплювала чергова криза, він зачинявся в порожній кімнаті з пером і 
папером, і творив повністю оголеним, щоб навіть одяг його не відволікав. 

 Протягом 16 років літератор проживав в одному з паризьких готелів. 

 Знаменитий роман «Знедолені» він писав більше двадцяти років. 

 Сам Віктор Гюго заявив, що метою його роману «Собор Паризької Богоматері» було натхнення 
французької нації на любов до рідної архітектури. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stamp_of_USSR_1683.jpg
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 Дружина Віктора Гюго, Адель, була байдужа до чоловіка, але це не 
завадило їй народити йому  п’ятьох дітей. Красуня Адель стала 
зневажливо ставитися до Гюго: вона не вважала чоловіка талановитим 
письменником і не прочитала жодного рядка з його творів. Зате жінка 
зраджувала чоловікові з його другом Сент-Бева, відмовляючи Віктору в 
тілесному контакті, будь-який дотик письменника дратував норовливу 
дівчину, однак про зради вона вважала за краще мовчати. 

 Пізніше Гюго закохався в світську куртизанку-красуню Жульєтт, яку 
утримував князь Анатолій Демидов, не відмовляючи дівчині в розкоші. 
Нова пасія пристрасно закохалася в письменника, який вимагав, аби 
вона припинила стосунки з багатим коханцем. Але Гюго виявився вкрай 
скупим: з витончено одягненої панянки нова наречена Віктора 
перетворилася на даму, яка носила лахміття: автор романів видавав 
Жульєтт незначну суму на витрати і контролював кожну витрачену 
копійку. У новії коханої Віктора була мрія стати актрисою, але 
письменник не доклав жодних зусиль, щоб дівчина отримала театральну 
роль. Пізніше пристрасть до постарілої Жульєтт у письменника охолола, 
і він був не проти розваг з дівчатами на одну ніч, для прийому яких 
організував окремий кабінет в своєму будинку.  

 Попри те, що у Гюго було все, про що тільки можна мріяти: талант, гроші, 
впливові друзі, він так і не зміг забезпечити щасливе життя своїм дітям. 
Старша з живих дочок, Леопольдина, загинула в дев'ятнадцять років, 
катаючись на яхті зі своїм чоловіком. Молодша, Адель, глибоко вражена смертю сестри, яка 
пережила нещасну любов і втечу з Франції, збожеволіла і закінчила свої дні в психіатричній 
лікарні. Не прожили довго і сини відомого письменника: і Шарль, і Франсуа-Віктор померли у 
віці 45 років. 

 У віці 84 років Віктор Гюго, будучи хворим, не наважився відмовитися від участі в параді на його 
честь, в результаті чого у нього розвинулася пневмонія, і незабаром він помер. 

 Втеча з Франції аж ніяк не применшила славу Гюго на батьківщині. Після повернення до Франції 
він знову став гордістю країни. Письменник помер 22 травня 1885 року. У церемонії його 
похорону брало участь близько мільйона чоловік. Труна з тілом Гюго дві доби простояла під 
Тріумфальною аркою, яку спеціально для цього закрили чорним крепом. Після пишних 
похоронів тіло письменника помістили в Пантеон. 

 
 

Олександр Дюма 

  Відомому французькому письменнику, чиї пригодницькі 
романи зробили його одним з найбільш читаних французьких 
авторів у світі, цього року виповнюється 220 років. Дюма 
належить стільки романів, п'єс та інших творів, що, мабуть, 
середньостатистичного читача за все життя їх не подужати. 
Але ще більше письменник мав романів любовних. 
  Його дід, Даві де Ла Пелетрі, був бідним  французьким 
маркізом, волею авантюрної долі закинутим на далекий Гаїті. 
Його бабка, Кессетти Дюма — чорною рабинею, яка славилася 
своєю, м'яко кажучи, «вітряною поведінкою». Після смерті 
дружини-рабині маркіз анітрохи не вагаючись продав у рабство 
своїх чотирьох дітей від неї, потім трохи подумав і, про всяк 
випадок, викупив старшого з них. Цей старший і став татом 

нашого героя. 
 Татко майбутнього письменника, Тома ̶ Александр народився в Санто ̶ Домінго і виявився 
єдиним з позашлюбних дітей маркіза, якого той визнав й узаконив. Щодо інших дітей маркіз 
сумнівався в батьківстві. В подальшому Тома ̶ Александо посварився з батьком і взяв прізвище 
матері. Батько був вояком французької армії, дослужився до генерала за часів наполеонівських 
воєн і помер у 1806 році, коли Александру було 3  чи 4 роки. 
 Злощасний батько письменника мав нелюдську силу і дивну буйну фантазію — він 
прив'язував себе до величезної люстри і, звісившись головою до низу, піднімав з землі коня. Коли 
він став генералом, то за свою лютість був прозваний німцями «чорним дияволом» та «ангелом 
смерті». Вони боялися цього негра як чуму. 
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 Кого могли народити такі пращури? Тільки нащадка, 
якому історик ухвалить вирок — «Це не людина, це сила 
природи!». Що ще скажеш про чоловіка гігантського 
зросту, з темною шкірою, величезною кучерявою 
головою, що поїдає в неймовірних кількостях твори 
кулінарного мистецтва, що має жахливу силу, що 
написав 647 романів і п'єс і мав 500 коханок? 
 Коли помер його батько-генерал, він, будучи малою 
дитиною, «схопив рушницю, прокричавши заплаканій 
матері, що йде на небо, щоб убити Бога, який убив тата».  
 Незважаючи на бідність, родина генерала Тома ̶ 
Александра Дюма мала зв’язки серед аристократії, які 
допомогли 20 ̶ річному Александрові отримати посаду в 
Пале ̶ Рояль в Парижі в канцелярії герцога Орлеанського. 
Але коли юнак вперше прибув до Парижа, за майже 

повної відсутності грошей, він запропонував господареві готелю, в якому зупинився, розплатитися 
«чотирма зайцями, дванадцятьма куріпками та двома перепілками, яких настріляв у 
навколишньому лісі». 
 Перша з п’єс Дюма  ̶  «Генріх III і його двір» (Henri III et sa cour, 1829) мала великий успіх, 
зрештою як і друга, «Крістіна» (Christine ou Stockholm, Fontainebleau et Rome, 1830), після чого 
Дюма зміг заробляти собі на життя творчістю. У 1835 році вийшов його перший роман «Ізабелла 
Баварська» (Isabel de Bavière). З того часу газети почали друкувати його численні романи. 
 Він писав безперестану — вранці, вдень, увечері, вночі. Як повідомляли біографи, «він 
диктував, тільки-но вставши з ліжка, диктував, поки одягався, диктував, поки їхав у кареті і 
диктував, коли приймав гостей».  І так, він перший став користуватися "літературними неграми" і 
ніколи не соромився цього. У нього з’явились два помічники, енна кількість секретарів та спеціальні 
співробітники, які збирали матеріали для його книг. Про нього був написаний знаменитий памфлет 
«Фабрика романів Олександра Дюма і К°», а в позові, поданим на нього до суду, позивачі 
стверджували, що «за один рік Дюма надрукував під своїм ім'ям більше, ніж найшвидший 
переписувач міг би переписати протягом цілого року, якби працював без перерви вдень та вночі». 
 Усіма правдами й неправдами ця людина хотіла прославитися, і їй це вдалося — вона стала 
знаменитим письменником та притчею у язицех. У нападі заздрощів Бальзак кричав про нього — 
«Тільки не порівнюйте мене з цим негром!». На що Дюма незворушно відповідав: «Мій батько був 
мулатом, моя бабуся була негритянкою, а мої прадіди та прабабусі взагалі були мавпами. Мій 
родовід починається там, де ваш закінчується». 
 «Коли мені стало ясно, що моя шкіра темна, — казав він, 
— я вирішив жити так, ніби вона була біла».  І його життя, як 
зазначили біографи, стало суцільним авантюрним романом, у 
якому було місце для півтисячі коханок, великої кількості 
позашлюбних дітей і нескінченної кількості творів, якими 
зачитується вже п'яте покоління». «Гігант, який жив не за 
коштами, любитель пригод і поціновувач делікатесів, який 
поспішав з'їсти все й одразу, що написав до свого «Великого 
кулінарного словника» 800 новел на кулінарні теми», — так 
характеризували його сучасники. 
 Для того, щоб створити свої повні збори творів у 301 том, 
він вирішив «стати поетом, подібним до Гете, навчитися 
спостерігати, як Вальтер Скотт, описувати побачене, як Фенімор 
Купер» і «передавати рух пристрастей, якого всім їм не 
вистачає». Зінгер, який захоплювався його романами, писав про 
трилогію мушкетерів: «це один із найправдивіших творів про те, 
чого ніколи не було». 
 Дюма був неймовірно популярним. Після прем'єри однієї з його п'єс шанувальники оточили 
його, напавши натовпом, «відрізали підлогу його фрака і розірвали їх на клапті на згадку про велику 
подію». 
 Жорд Санд називала Олександра Дюма генієм життя. Він одночасно мав близько десятка 
коханок, втім, він ніколи не вимагав від них вірності. Коли він застав у ліжку дружини свого приятеля 
Роже де Бовуара, після громоподібного крику і прокльонів, якими він обсипав Роже і дружину, Дюма 
виглянув у вікно, зітхнув і, звертаючись до приятеля, промовив свою знамениту фразу «Я не можу 
вигнати вас на вулицю в таку негоду». 
 «Весь Париж базікає про мої «африканські пристрасті», — скаржився він. — Адже я багато 
коханок заводжу з людинолюбства: якби в мене була тільки одна, то вона б померла через 
тиждень».  Можливо, це була не бравада… При цьому серед його коханок були найдивніші та 
найславетніші жінки його часу. 
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 Однією з цих жінок дуже пощастило — актриса 
Іда Ферр'є зуміла-таки одружити Дюма на собі, 
«скупивши всі його боргові розписки і надавши йому 
вибір: одружитися або потрапити до в'язниці за 
несплату боргів». Це трапилось 1840 року. Як 
зазначають біографи, «у цій нескінченній п'єсі про 
кохання Дюма зумів зіграти всі ролі — від палкого 
коханця до ошуканого чоловіка». 
 Відома поетеса і письменниця Мелані Вальдор, 
заміжня дама з бездоганною репутацією, у своєму 
заповіті сповістила Париж, що на білому мармурі її 
могили мають бути висічені лише дві дати — одна, 
коли Дюма освідчився їй у коханні, і друга — коли 
вона вперше опинилась з ним у ліжку. 
 Одного разу велика трагічна акторка Франції 
Марі Дорваль втягнула Дюма всередину свого 
фіакру прямо на центральній площі Парижа, коли 

той необережно зупинився поруч. Незнайома дама, яка втягла його в карету, вигукнула: «То це ви 
і є Дюма?» І наказала «Цілуйте мене!»… Через шістнадцять років «помираюча знаменита Марі 
Дорваль, що впала в бідність, покликала до себе Дюма і благала його не допустити, щоб її 
поховали в спільній могилі». Дюма, залишившись до цього часу без коштів (це було його двадцяте 
банкрутство), продав усі свої ордени (які любив як дитина) і, «купивши у вічне володіння ділянку 
на цвинтарі, спорудив надгробок своїй подрузі».  
 Дюма перебував в опалі після перевороту 1851 року і втік до Брюсселя (Бельгія) від 
кредиторів. Провів два роки в Російській імперії (1858—1859). Брав участь у боротьбі за 
об'єднання Італії. 
 Серед позашлюбних дітей   ̶  один був узаконений батьком,  ̶   ̶ Александр Дюма-син, який 
також став успішним письменником і драматургом.  
 Дюма заробляв значні гроші, але постійно витрачав їх на розкішний спосіб життя і жінок. 
Видавав журнал і заснував театр — і те, й інше закінчилось невдачею. Перед смертю він сказав 
своєму синові: «Мені дорікають, що я був марнотратним, Я приїхав до Парижа з двадцятьма 
франками в кишені. — І, вказуючи на свої останні гроші на каміні, закінчив: — І ось, я зберіг їх… 
Дивись!».  
 Помер 2 грудня 1870 року. 
 У 2002 році прах Дюма був перенесений до паризького Пантеону. Його твори були 
перекладені багатьма мовами і слугували основою для численних театральних постановок і 
фільмів. За 20 років літературної праці він написав близько 400 романів і 35 п'єс, а зібрання його 
творів склало 301 том. 

Твори: 

 «Асканіо, або королівський ювелір» (Ascanio, ou L'Orfèvre du roi, 1843) 
 «Аморі» (Amaury, 1843) 

 Трилогія про трьох мушкетерів: 
o «Три мушкетери» (Les Trois Mousquetaires, 1844) 
o «Двадцять років потому» (Vingt ans après, 1845) 
o «Віконт де Бражелон, або Десять років потому» (Le Vicomte de Bragelonne, ou Dix ans plus 

tard, 1847) 
 «Граф Монте-Крісто» (Le Comte de Monte-Cristo, 1845–1846) 
 «Дві Діани» (Les Deux Diane, 1846) 
 Трилогія про Генріха Наварського: 

o «Королева Марго» (La Reine Margot, 1845) 
o «Графиня де Монсоро» (La Dame de Monsoreau, 1846) 
o «Сорок п'ять» (Les Quarante-Cinq, 1847—1848) 

 Серія про французьку революцію: 
o «Жозеф Бальзамо» (Joseph Balsamo, 1846–1848) 
o «Намисто королеви» (Le Collier de la Reine,1849-1850) 
o «Анж Піту» (Ange Pitou, 1853) 
o «Графиня де Шарні» (La Comtesse de Charny,1853-1855) 
o «Шевальє де Мезон-Руж» (Le Chevalier de Maison-Rouge, 1845) 
o «Луїза Сан-Феліче», 1863 

 «Жінка з оксамиткою на шиї» (фр. La Femme au collier de velours), 1850 
 «Чорний тюльпан» (La tulipe noire, 1850) 
 «Ашборнський пастор» (Le Pasteur d'Ashbourne, 1853) 
 «Інженю» (Ingénue, 1853) 
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 «Сальтеадор» (1854) 
 «Могікани Парижа» (Les Mohicans de Paris, 1854—1855) 

 «Соратники Єгу» (Les Compagnons de Jéhu, 1856) 
 «Білі та сині» (Les Blancs et les Bleus, 1867) 

Екранізація творів: 

 За його творами в Україні поставлено фільми: 

 «Д'Артаньян та три мушкетери» (1979, т/ф, Одеська кіностудія), 
 а на основі роману «Граф Монте-Крісто» — «В'язень замку Іф» (1988, т/ф, Одеська 

кіностудія). 

Українські переклади: 

 Українською перекладено декілька творів Дюма, зокрема роман «Три мушкетери», який 
1982 року переклав українською Роман Терещенко. Окрім того, в 1924—1925 роках у Вінніпезі був 
опублікований український переклад роману «Граф Монте-Крісто» в 4 томах. 

Вибрані видання: 

Коломбо: 

Александер Дюма. Коломба: історичний роман з французької. Переклад з французької: ?. 
1948. 96 стор. (бібліотека цікавої літератури) 

Граф Монте-Крісто: 

 Алексадер Діма. Граф Монте-Крісто у 4 томах. Переклад з французької: Ю. Паславський, 
В. І. Старицький. Вінніпег: Українська видавнича спілка в Канаді, 1924—1926. 321, 281, 314, 
307 ст. 

 Александр Дюма. Граф Монте-Крісто у 2 томах / пер. з фр. Iгор Андрущенко. — Тернопіль. : 
Навчальна книга — Богдан, 2017-2018. — 528, 464 с. — ISBN 978-966-10-5228-3. (том 1) ISBN 
978-966-10-5737-0 (том 2) 

 Олександр Дюма. Граф Монте-Крісто / пер. з фр. Хуторна Т.А.. — К. : ФОП Стебеляк О. М., 
2018. — 1112 с. — ISBN 978-966-1635-45-5, (альтернативна палітурка ISBN 978-000-0072-84-6) 
 Александр Дюма. Граф Монте-Крісто / пер. з фр. Леонід Кононович. — К. : #книголав, 

2018. — ? с. ISBN 978-617-7563-10-4 

Три мушкетери: 

 Александр Дюма. Три мушкетери. Скорочений переклад з французької: С. Столбцов; обробка 
Р. М. Азарх. Харків: Держлітвидав. 1930. 404 стор. 
o (передрук) Александр Дюма. Три мушкетери. Скорочений переклад з французької: О. 

Столбцов; малюнки: В. Дунаєв. Київ: Школа, 2007. 543 стор. : ілюстр. ISBN 966-661-692-
0 («Школа»). — ISBN 966-339-539-7 (НКП) (Світ неймовірних пригод) 

 Александр Дюма. Три мушкетери. Переклад з французької: Л. Александрова. Одеса: 
Дитвидав ЦК ЛКСМУ. 1937. 480 стор. 

 Александр Дюма. Три мушкетери: Роман з XYII віку. Переповів з французької: Микола 
Голубець. Львів: Видання Івана Тиктора. 1938. 206 стор. 

 Александр Дюма. Три мушкетери. Переклад з французької та примітки: Роман Терещенко; 
післямова: М. С. Трєскунов; малюнки: С.Якутовича. Київ: Веселка, 1982. 614 стор. : ілюстр. 
(Бібліотечна серія) 
o (передрук) Александр Дюма. Три мушкетери. Переклад з французької та примітки: Роман 

Терещенко. Київ: Дніпро, 1992. 622 стор. ISBN 5-308-01322-5 (Фантастика. Пригоди. 
Детектив) 

o (передрук) Александр Дюма. Три мушкетери. Переклад з французької та примітки: Роман 
Терещенко. Тернопіль: НК-Богдан; Київ: Веселка, 2004. 624 стор. ISBN 966-692-405-
6 (НК-Богдан), ISBN 966-01-0317-4 (Веселка) 

o (передрук) Александр Дюма. Зібрання творів у вісімдесяти томах. Том 1: Три мушкетери. 
Переклад з французької: Роман Терещенко. Львів, Видавництво «Оксарт» / «Каменяр», 
1995. ISBN 978-577-450-567-8 (фактично вийшов лише перший том «Три мушкетери» з 
80) 

 Александр Дюма. Три мушкетери. Переклад з французької: ?. Харків: Ранок / Веста, 2007. 640 
стор. ISBN 978-966-08-0798-3 (Оксамитова колекція). 

 Александр Дюма. Три мушкетери: за романом О. Дюма. Переказ з французької: Тетяна 
Шахматенко; укладання енциклопедії: Г. К. Панченко; малюнки: Н. О. Ель-Маулюд. Харків: 
Фактор, 2004, 2005. 112 стор. ілюстр. (Чарівний ліхтар (Бібліотека пригод для дітей «Laterna 
magica»)) ISBN 966-312-176-9 
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 Александр Дюма. Три мушкетери. Переклад з французької: Володимир Верховень. Харків: 
Фоліо, 2006. 512 стор. ISBN 966-03-3457-5 (Серія «Зарубіжна класика»), ISBN 966-03-2881-
8 (серія "Бібліотека пригод) 

 Алєксандр Дюма. Три мушкетери . Переклад з французької: Олена Росінська. Донецьк: БАО, 
2007. 640 стор. : ілюстр. (Бібліотека світового бестселера) ISBN 978-966-338-769-7 

Робін Гуд: 

 Алєксандр Дюма. Робін Гуд. Переклад з французької: С. Буда. Київ: Держлітвидав, 1936. 622 
стор. [Джерело ??] 

Королева Марго: 

 Королева Марго. У 2 томах. Переклала з французької Ольга Косач-Кривинюк. Київ, «Рух», 1930. 
Приблизно по 250 сторінок кожен том. 

 Королева Марго. Переклав з французької Сергій Буда. Держлітвидав, 1937. Перевидано в 
2017, Львів, «Апріорі», ISBN 978-617-629-372-9 

 Алєксандр Дюма. Королева Марго. Переклад з французької: Олена Росінська. Донецьк: БАО, 
2006. 543 стор. : ілюстр. (Бібліотека світового бестселера) ISBN 966-338-522-7 

Графиня де Монсоро: 

 Наприкінці 1930-х років цей роман переклав Сергій Буда. Книжку так і не видали, проте є 
інформація, що понад рік текст був у матрицях. Існував шанс, що хоча б машинописний варіант 
зберігся в архівах ЦДАВО. 15 січня 2019 року здійснено запит до довідкової ЦДАВО. Є рукопис 
перекладу цього роману та інших творів. 

Наполеон: 

 Олександр Дюма. Наполеон: Життєпис / пер. з фр. ?. — К. : Брайт Букс, 2017. — 
248 с. — ISBN 978-617-7418-38-1. 

Цікаві факти з життя: 

 Франція подарувала світу безліч талановитих письменників, але мало хто з них може 
зрівнятися з Олександром Дюма. Цей чоловік залишив нащадкам величезну кількість 
дивовижних творів. 

 Син літератора, також носив ім’я Олександр, пішов по стопах батька і теж став письменником, 
тому часто, кажучи про письменника Дюма, додають, про кого саме йде мова — про батька, 
або про сина.  

 Коли хлопчикові виповнилося 4 роки, його батько помер. Але завдяки збереженій пам’яті про 
нього, міцним дружнім зв’язкам батька з особами, близькими до двору, ввійшов «у вік» 
Олександру вдається зайняти почесну посаду при дворі Луї Філіпа, герцога Орлеанського. 

 Практично відразу після підкорення Парижа Дюма починає писати. Його твори публікували в 
журналах. Це були оповідання та п’єси. 

 Навколо імені Олександра Дюма-старшого завжди ходило безліч чуток. Одні схилялися перед 
його талантом, а інші підозрювали його у фальсифікації і запевняли, що неможливо одній 
людині протягом життя написати таку кількість літературних творів, яке вийшло з-під пера 
Дюма. 

 Олександр Дюма вважається культовою фігурою у світовій літературі. Неймовірна творча 
плодючість, прихильність дам, успіх, борги, пригоди – саме цими словами можна описати життя 
письменника. 

 Книги Дюма займають перше у світі місце серед усіх художніх творів за кількістю надрукованих 
примірників. Рахунок йде на сотні мільйонів книг. 

 Дюма-старший народився 24 липня 1802 року. Олександр Дюма Даві де ля Пайетри — онук 
чорношкірої невільнички і маркіза, син генерала Республіки і дочки трактирниці. Бабуся 
Олександра Дюма була чорношкірою рабинею. Батько Дюма також був рабом, поки його не 
викупив власний батько, який доводився відомому літератору дідом.  

 Популярність Олександра Дюма була неймовірною, незважаючи на те, що письменникові 
довелося жити в епоху расизму, він вважався квартероном. Адже бабуся літератора по 
батьківській лінії була темношкірою рабинею з острова Гаїті.  

 Одного разу в літературному клубі хтось спробував невдало пожартувати над походженням 
письменника, на що Дюма відповів: «Мій батько був мулатом, моя бабуся була негритянкою, а 
мої прадідусі і прабабусі були взагалі мавпами. Моя родовід починається там, де закінчується 
Ваша».  
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 Деякі літературні критики стверджують, що багато творів Дюма були написані для нього 
«літературними неграми» — найманими письменниками, так як одна людина не в змозі був 
написати стільки книг. Але на даний момент достовірно відомо лише про один «помічника» 
Дюма — Огюста Маке, що дійсно приклав руку до деяких його творів, але сам при цьому 
отримав від Дюма 8 тисяч франків відступних і залишився в тіні. 

 Дюма був наставником не кого-небудь, а принца з роду Бонапартів. Сам же принц був рідним 
племінником Наполеона, сином колишнього короля Вестфалії.  

 Пушкін був на восьму частину африканцем, а Дюма – на четверту. Причому їхні предки 
походили з сусідніх районів Африки.  

 Олександр Дюма перевів книг з російської мови на французьку більше, ніж всі його сучасники, 
разом узяті. У його багажі 8 віршів і три повісті Пушкіна, 8 віршів Лермонтова, 5 повістей 
Бестужева-Марлинского, Вяземського, Некрасова.  

 В юності Дюма жив у рідному місті, ходив у театри і вирішив стати драматургом. Пізніше він 
перебрався в Париж абсолютно без грошей. 

 У Дюма офіційно було четверо дітей: двоє синів і дві дочки.  

 Дюма дуже любив тварин, з-за чого його власний будинок був схожий на зоопарк. У нього жили 
і кішки, і собаки, і мавпи, і кури, і навіть гриф, спеціально привезений ним з Африки.  

 За мотивами творів Дюма знято величезну кількість фільмів по всьому світу (попереду тільки 
Шекспір) — понад 200 екранізацій. Якщо рахувати з 1896 року, то це приблизно по дві 
кінострічки в рік.   

 Перу Дюма належить перший твір про декабристів. Через 15 років після їх повстання вийшов 
роман «Учитель фехтування». У росії в цей час навіть згадувати про вигнанців, які перебували 
«в глибині сибірських руд», що було заборонено.  

 Вперше 12-річний Дюма почув російську мову в 1814 році, коли російські війська, розгромивши 
Наполеона, зайняли північ Франції. Батьки лякали майбутнього письменника козаками. Але 
пройшло багато років, і в лютому 1858 року, коли Дюма був в Дагестані, його обрали почесним 
козаком одного полку.  

 Книги Дюма побили рекорд у всьому світі за кількістю видань. В срср у вісімдесятих роках його 
твори друкувалися в середньому 4 мільйони в місяць. Цього рекорду не зміг побити навіть 
Китай, де проживає значно більше людей.  

 Ще в листопаді 1858 року Дюма написав, що в росії станеться революція, Польща і Фінляндія 
відокремляться, а з еміграції повернеться геніальний вигнанець, який установить федеративну 
республіку. Адже і не повірили йому, а в 1917 році все так і сталося.  

 Відомий вислів «розлога журавлина» довгий час приписували саме Дюма. Мовляв, в одній книзі 
про російську імперію він написав, що сидів у Тамбові під розлогою журавлиною і пив чай. 
Насправді цей вираз з’явився лише через 30 років після смерті Дюма.  

 Дюма пробув і рос. імперії рекордний для іноземного письменника час – 8 місяців і 21 день. З 
456 написаних ним книг три були складені саме там, та 19 – на російському матеріалі.  

 Кулінарним талантом письменник теж не був обділений, що помітно за його детальними 
описами страв у деяких творах. Будучи багатою людиною, Дюма, тим не менш, любив іноді 
готувати самостійно, стверджуючи, що це творчий процес.  

 Незважаючи на те, що Олександр Дюма помер в 1870 році, останній його бестселер побачив 
світ у 2005-му. Дослідник творчості письменника Клод Шопп виявив незакінчений роман Дюма 
(майже 1000 невідомих сторінок). Книга вийшла під назвою «Шевальє де Сен-Эрмин» (Le 
chevalier de Sainte-Hermine). Вона стала завершальною частиною трилогії, до якої увійшли 
романи «Біллі й сині» (1867) і «Соратники Єгу» (1857).  

 У Дюма-батька не було освіти, проте пізніше при канцелярії герцога Орлеанського він став 
поповнювати свої знання.  

 Письменник любив сперечатися. Він був азартною людиною, один раз навіть програв своє 
життя, де програвшого повинні розстріляти. Його чекали в очікуванні непоправного, проте він 
вийшов живий, стріляючий в нього, промахнувся, а Дюма, як ні в чому не бувало, випив келих 
вина.  

 Олександр Дюма був надзвичайно плідний на літературному терені. Дослідники його творчості 
відзначають, що літератор залишив після себе 100 000 сторінок всіляких творів (понад 250 п’єс, 
пригодницькі історії, подорожі, романи). Він є самим продаваним письменником усіх часів.  

 У 1840 році Олександр Дюма одружився з актрисою Ідою Ферье, що, втім, не завадило йому 
продовжувати любовні пригоди. Історикам відомі імена, принаймні, 40 жінок, колишніх коханок 
письменника. Від усіх цих зв’язків Дюма офіційно визнав тільки чотирьох дітей.  
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 Плодючість письменника вражала оточуючих. За свідченням очевидців, він працював щодня з 
14, а то і 18 годин на добу, примостившись на кінчику столу. При цьому автору «Трьох 
мушкетерів» абсолютно не заважала панувала поруч галас, розмови гостей, музика. Він 
спокійно відповідав на звернення відвідувачів, після чого повертався до своєї роботи. У 
середньому письменник проводив час за написанням своїх творів по 16 годин на добу. За своє 
життя він написав понад 500 робіт, всі вони були на найрізноманітніші теми.  

 Після своєї тривалої подорожі по Кавказу Олександр Дюма відкрив у Парижі першу шашличну. 

  Фінансове становище Дюма після набуття його романами шаленої популярності йшло вгору. 
Він навіть побудував собі розкішний особняк з окремою літературною майстернею. У Парижі 
відкрив і особисто фінансував Історичний театр.  

 Спочатку Дюма сам писав свої романи. Але пізніше йому все-таки довелося вдатися до 
допомоги інших авторів. Підраховано, що навіть якщо який-небудь людина буде все життя від 
народження до смерті писати оповідання та п’єси, йому не вдасться написати стільки, скільки 
приписується Олександру Дюма. Це неможливо фізично.  

 Більша частина творів Олександра Дюма – об’ємні романи. Його перу належить також 
«Великий кулінарний словник».  

 Олександр Дюма був схильний до різного роду авантюр і кумедних витівок, за що його вважали 
дивакуватим письменником.  

 Коли у Олександра Дюма з’явилася можливість побудувати власний будинок, він назвав його 
«Замок Монте-Крісто». Ще однією відсилкою до пригодницького роману стала письменницька 
студія (мініатюрний готичний замок, побудований поруч з його будинком), яку письменник 
назвав «Замок Іф». На жаль, в своєму будинку Дюма прожив всього близько двох років. Він 
настільки щедро розважав гостей, що швидко заліз у борги. Почалися складнощі (після 
«наполеонівського періоду»), і письменник змушений був ховатися від кредиторів в Бельгії. 
Будинок довелося продати за 31 тисячу франків, хоча будівництво маєтку обійшлося йому в 
десятки разів дорожче. «Замок Монте-Крісто» переходив із рук в руки, поки в 1969 році 
черговий власник не захотів його знести. Завдяки ентузіастам, будова була збережена, 
відреставрована і перетворена в будинок-музей Дюма. 

 Традиційно видатних діячів у Франції ховають у мавзолеї Пантеон. Але расистські забобони 
сучасників Дюма не дозволили бути похованим в тому місці у 1870 році. Тільки у 2002-му, на 
200-ту річницю з дня народження письменника, його перепоховали в Пантеоні. Останки 
літератора супроводжували охоронці, переодягнені в мушкетерів.   

 «Це не людина, а сила природи», — захоплювалися Дюма його сучасники. 

  
Будинок ̶ музей Дюма Перепоховання Дюма у 2002 році 
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Велика Британія 

Чарльз Дікенс 

 Чарльзу (або Чарлзу) Джону Гаффему Дікенсу цього 
року виповнюється 210 років. Народився відомий 
англійський письменник, романіст вікторіанської епохи, 
відомий політичний агітатор  ̶  7 лютого 1812 року у 
Лендпорті, Англія. 
 Деякі критики називали Дікенса майстром прози та 
хвалили за численних унікальних персонажів і яскраве 
зображення суспільства, інші ж звинувачували його в 
надмірній сентиментальності, незвичайних подіях і 
гротескних образах. Популярність творів Дікенса завжди 
була дуже високою, вони ніколи не припиняли видаватися. 
Багато з романів Дікенса вперше з'явилися як популярні 
на той час періодичні видання, крім того, Дікенс часто 
писав твори частинами, що задавало їм певний ритм, в 
якому сюжет був розбитий на частково незалежні епізоди, 
із розв'язкою на початку кожної нової частини. Твори 
Дікенса пронизані дотепністю, що вплинуло на 
оригінальність національного характеру і способу 
мислення, відомого у світі як «англійський гумор». 
 Раннє дитинство Чарлз провів в передмісті Портсмута 
Лендпорті. Коли йому виповнилось 3 роки, родина 
перебралась до Лондона. Дитячі роки майбутнього 
письменника були відносно ідилічними, проте він вважав 
себе «не особо доглянутим хлопчиком», проводив багато 

часу на вулиці. Але він також жадібно читав, особливо крутійські романи Тобіаса Смоллетта та 
Генрі Філдінга. Пізніше Дікенс згадував, що мав фотографічну пам’ять, що прислужилась йому в 
літературній роботі. Батько Чарлза певний час працював 
клерком в офісі королівського флоту, завдяки чому син 
провів кілька років у приватній школі Вільяма Джайлса в 
Четемі. 
 Спокійне життя раптово закінчилося, коли Джон 
Дікенс, батько Чарлза, вліз у борги й був ув'язнений в 
борговій в'язниці Маршалсі в Саутварку. Незабаром до 
нього змушена була приєднатися вся родина, крім Чарлза, 
якого взяла до себе, у Кемден-Таун приятелька родини 
Елізабет Ройленс. Пані Ройленс була бідна стара жінка, яку 
Дікенс пізніше показав, незначно змінивши й прикрасивши, 
в образі пані Піпчін із роману «Домбі і син». Потім він жив у 
прибудові будинку боргового агента в Боро, … товстого, 
добродушного старого та його тихої літної дружини, в яких 
був дуже невинний дорослий син. Ця трійця послужила праобразами для родини Гарландів 
із «Крамниці старожитностей». 
 У неділю, Чарлз із сестрою Фанні, яку відпускали з Королівської академії музики, 
відвідували своїх батьків у в'язниці. Згодом у в'язниці відбувалася основна дія роману «Крихітка 
Дорріт». Щоб заплатити за проживання й харчі, а, також, допомогти родині, Чарлз почав працювати 
на складі вакси Воррена. Він заробляв шість шилінгів на тиждень, 10 годин на день 
наклеюючи етикетки. Виснажливі, й часто навіть жорстокі, умови праці глибоко закарбувалися в 
душі Дікенса й вплинули на його прозу й нариси, створивши основу інтересу до соціально-
економічних реформ, особливо реформ умов праці, важкість яких, як він був переконаний, 
несправедливо лягали тягарем на плечі бідняків. 
 Джон Дікенс провів у борговій в'язниці тільки кілька місяців. Померла його бабуся, Елізабет 
Дікенс, і залишила йому в спадок 450 фунтів стерлінгів. Очікуючи спадку, Джон Дікенс домовився 
із кредиторами про виплати, разом із родиною вийшов на волю й переїхав до пані Ройленс. 
 Втім, мати Чарлза Дікенса не квапилася відкликати його з роботи на виробництві вакси. 
Мабуть після цього випадку Чарлз закоренів у думці, що родиною повинен керувати батько, а мати 
повинна знайти своє місце у веденні домашнього господарства. «Я ніколи не забував, я ніколи не 
забуду, я ніколи не зможу забути, що моя мама не особливо переймалася тим, щоб забрати мене.» 
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Це один із факторів, які зумовили його вимогливе й 
невдоволене ставлення до жінок.  Невдоволення 

власним положенням і умовами, в яких доводилося 
жити робітничому класу, стало згодом однією з основних 
тем творів Дікенса. Саме про ці невеселі часи він писав у 
найбільш автобіографічному романі «Девід Коперфільд»: 
«Жодна людина не порадила мені, не наставила, не 
підбадьорила, не втішила, не допомогла, не підтримала, 
жодна, кого я міг би пригадати, коли, сподіваюся, піду на 
небо!». Все ж Дікенс продовжив навчання у 
Веллінгтонській домашній академії, яка не була доброю 
школою. Дікенс згадував, що навчання було там аби-яке, 
дисципліна погана, час від часу назовні проривалася 
садистська грубість керівника школи, й, загалом, 
панувала атмосфера запущеності, що знайшло згодом 
своє відображення в описі школи містера Крікла в «Девіді 

Коперфільді». 
 Після школи, з травня 1827, Дікенс почав працювати молодшим клерком в адвокатській 
конторі Елліса й Блекмора. Потім, вивчивши систему скоропису Герні, він покинув роботу й став 
вільнонайманим репортером. Його далекий родич, Томас Карлтон, був вільнонайманим 
репортером у Докторс-Коммонс, тому Дікенс впродовж майже чотирьох років міг використовувати 
його акредитацію й писати репортажі про судові справи. За цей час він набрався досвіду, який 
згодом використав у романах «Ніколас Ніклбі», «Домбі й син», а особливо в романі «Холодний 
будинок». Яскраве зображення крутійства й бюрократизму правничої системи багато в чому 
прислужилося Дікенсу для пропаганди поглядів, пов'язаних, зокрема, з важкою ношею бідняка, 
якого обставини змусили вдатися до «послуг закону». 
 Своє перше кохання, Марію Біднелл, Дікенс зустрів у 1830. Вважається, що вона стала 
прообразом Дори з «Девіда Коперфільда». Батьки Марії не схвалювали залицяння Дікенса до 
дівчини й припинили стосунки між ними, відіславши її в школу в Парижі. 
 Перше оповідання Дікенса «Обід на Тополиній алеї» вийшло друком у лондонському 
«Мантлі Мегезін» у 1833. Наступного року він винайняв кімнату в Фернівалс-Інні й взявся за 
політичну журналістику, друкуючи в «Морнінг Кронікл» репортажі про парламентські дебати та 
звіти про виборчі кампанії, для чого йому доводилося подорожувати Англією. Репортажі та нариси 
із журналів склали основу збірки «Нариси Боза», надрукованої 1836 року. У березні 1836 почалася 
публікація «Записок Піквікського клубу» у вигляді періодичних 
фейлетонів. Співпраця з журналами продовжувалася все його 
життя. 
 У 1836 Дікенс згодився на пропозицію 
стати редактором журналу «Бентліз Місселлені», яку він 
обіймав три роки, доки не розсварився із власником. Тим 
часом письменницькі успіхи продовжувалися. Дікенс 
написав «Пригоди Олівера Твіста» (1837—1839), «Ніколас 
Ніклбі» (1838—1839), «Крамницю 
старожитностей» та «Барнабі Радж», як частину «Годинника 
містера Гамфрі» (1840—1841). Усі ці твори спочатку виходили 
місячними випусками, а потім окремими книгами. 
 2 квітня 1836 Дікенс побрався з Кетрін Томсон Гогарт, 
донькою Джорджа Гогарта, редактора «Івнінг Кронікл». Після 
короткого медового місяця в Кенті, молодята поселилися 
в Блумсбері. У них народилося десять дітей: Чарлз, Мері, 
Кейт, Волтер, Франсіс, Альфред, Сідні, Генрі, Дора та Едвард. 
 Сім'я Дікенсів з березня 1837 по грудень 1839 мешкала 
на Доті-Стріт, 48, разом із молодшим братом Чарлза, Фредеріком та 17-річною сестрою Кетрін, 
Мері. Дікенс дуже прив'язався до Мері. Вона померла на його руках від хвороби в 1837. Згодом 
вона стала прообразом багатьох персонажів його романів, а її смерть описана як смерть Нелл в 
«Крамниці старожитностей». 
 У 1842 Дікенс з дружиною здійснили першу подорож до США та Канади, загалом успішну, 
незважаючи на його підтримку відміни рабства. Він відвідав Білий дім, зустрівшись із 
президентом Джоном Тайлером. Мандрівка описана в «Американських очерках», а також у деяких 
епізодах «Мартіна Чаззлвіта». В «Очерки» Дікенс помістив нищівну критику рабства, наводячи 
очевидні свідчення жорстокості. 
 Під час візиту Дікенс провів місяць у Нью-Йорку, читаючи лекції, виступаючи з підтримкою 
закону про авторські права й записуючи свої враження. Він зустрічався з такими визначними 
особами, як Вашингтон Ірвінг та Вільям Каллен Браянт. 14 лютого 1842 в Мангеттенському 
парковому театрі був влаштований бал на його честь, на який зібралося 3 тис. гостей. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dickens_by_Watkins_detail.jpg
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 На час мандрівки про дітей Дікенсів піклувалася інша 
сестра Кетрін, Джорджіна. Вона залишилася з родиною як 
економка, організатор, радник і друг аж до смерті 
письменника в 1870. 
 Незабаром після подорожі до Америки Дікенс почав 
цікавитися унітаризмом, хоча все життя 
залишався англіканцем. Твори Дікенса залишалися 
популярними, особливо його різдвяне 
оповідання «Різдвяна пісня», написана в 1843 впродовж 
кількох тижнів, щоб оплатити витрати пов'язані з п'ятою 
вагітністю дружини. Родина Дікенсів здійснила короткі 
мандрівки до Італії у 1844 та Швейцарії у 1846. Потім 
продовжувалися успішні публікації: «Домбі й син» у 1848, 
«Девід Коперфільд» у 1849—1850. 
 У травні 1846 до Дікенса звернулася багата 
спадкоємниця родини банкірів Анджела Бердетт-Кауттс з 
планом будинку для жінок, що опустилися на дно. За її 
задумом цей заклад повинен був відрізнятися інших 
закладів такого роду, де панував жорсткий режим, тим, що 
в ньому жінок учили б читати, писати й виконувати 
домашні роботи, що допомогло б їм повернутися в 
суспільство. Відмовляючись спочатку, Дікенс усе ж 
організував будинок під назвою Уранія-котедж 

у Шефердс-Буш. Він активно займався щоденним функціонуванням закладу, встановленням 
правил, переглядом рахунків і прийомом жінок. Багато з них стали прообразами персонажів його 
книг. Підбираючи кандидатури мешканок будинку, він відвідував в'язниці й робітні будинки, інші 
кандидатури пропонували йому друзі, такі як міський радник Джон Гардвік. Кожній жінці давали 
написане Дікенсом друковане запрошення із підписом «Ваш друг». Від кожної жінки вимагалося, 
щоб після перебування в Уранія-котеджі вони емігрували. У 2009 родини двох таких жінок були 
ідентифіковані, одна в Канаді, інша в Австралії. Загалом за оцінками в проміжку між 1847 і 1859 
через будинок пройшло 100 жінок. 
 У листопаді 1851 Дікенс перебрався до Травісток-хауз, де написав «Холодний дім», 
виданий у 1852—1853. Саме в цьому будинку він почав влаштовувати любительські домашні 
театральні вистави.  

 У 1856 гонорари за книги дозволили Дікенсу придбати будинок Ґедз-Гілл-плейс у Кенті. Ще 
хлопчиком Дікенс мріяв жити в цьому будинку. Крім того, навколишні місця були пов'язані з подіями, 
описаними Шекспіром у першій частині «Генріха IV», що подобалося письменнику. 
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 У 1857 Дікенс винайняв професійних актрис для п'єси «Заморожена глибина», написаної 
разом із протеже Дікенса Вілкі Коллінсом. З однією з них, Еллен Тернан, у Дікенса утворився 
зв'язок, що тривав усе його життя. Наступного, 1858 року, він та дружина Кетрін стали жити окремо, 
хоча в ті часи офіційне розлучення для людини зі славою Дікенса було немислимим. 

 На той час до Дікенса звернулися за допомогою представники 
дитячої лікарні на Грейт-Ормонд-стріт. Лікарня саме переживала 
свою першу фінансову кризу. Дікенс саме почав планувати публічні 
читання своїх творів. Чарлз Вест, засновник лікарні, попросив 
Дікенса головувати на заході зі збору коштів. Дікенс віддався справі 
душею і серцем. Вже раніше, у 1849, він анонімно писав статті в 
тижневику «Екзамінер» про занедбаних дітей, а в 1852 написав 
статтю, присвячену відкриттю лікарні.. 9 лютого 1858 Дікенс 
виголосив промову на річному званому обіді в лікарні, а незабаром 
виступив із публічним читанням «Різдвяної пісні» в церкві святого 
Мартіна в полях, зібравши достатньо грошей, щоб лікарня змогла 
купити сусідній будинок і розширити кількість місць з 20 до 75. 
 Влітку 1868, розлучившись із дружиною, Дікенс розпочав серію 
перших публічних читань своїх творів у Лондоні. Після 
десятиденного відпочинку він відправився у виснажливий 
амбіційний тур усією Англією, Шотландією та Ірландією. Тур 
продовжувався 3 місяці, письменник здійснив 87 читань, іноді двічі 
на день. 

 Незабаром були опубліковані дві книги, які можна вважати центральними в творчості 
Дікенса: «Повість двох міст» та «Великі сподівання». Романи мали гучний успіх. Водночас Дікенс 
був редактором і активним автором двох журналів: «Хаузголд Верлд» (1850—1859) та «Ол те є 
раунд» (1858—1870). 
 У вересні 1860 Дікенс зробив велике вогнище зі свого 
листування в полі за власним будинком. Залишилося тільки ділове 
листування. Еллен Тернан теж спалила всі листи від нього, тож про 
їхню любовну аферу було мало відомо аж до публікації в 1939 році 
книги «Дікенс і донька», про стосунки між Дікенсом і його донькою 
Кейт. Кейт працювала над книгою разом із її автором, Гледіс Сторі, 
аж до своєї смерті в 1929. За її словами Тернан народила Дікенсу 
сина, який помер немовлям, хоча жодних свідчень про це не 
збереглося. Перед смертю Дікенс заповів Тернан пожиттєву ренту, 
завдяки чому вона стала фінансово незалежною жінкою. Книга Клер 
Томалін «Невидима жінка» намагалася довести, що Тернан жила з 
Дікенсом потайки впродовж 13 останніх років його життя. Згодом ця 
книга була перероблена в п'єсу «Маленька Нелл» Саймоном Греєм. 
 В останні роки свого життя Дікенс дедалі більше 
цікавився паранормальними явищами й навіть став членом «Клубу 
привидів». 
 9 червня 1865, коли Дікенс із Тернан поверталися з Парижа, 
потяг, в якому вони їхали, з'їхав з моста біля міста Степлгерст. Перші 7 вагонів звалилися, Дікенс 
їхав у єдиному вагоні першого класу, що залишився неушкодженим. Він намагався допомогти 

потерпілим ще до того, як прибули рятувальники. Потім пригадав, 
що залишив у вагоні незавершений рукопис «Нашого спільного 
друга», й повернувся, щоб забрати його. Як це було характерно для 
нього, він використав свої враження в оповіданні з 
привидами «Сигнальник», в якому головного героя охоплює 
передчуття загибелі в залізничній катастрофі. 
 Дікенсу вдалося уникнути появи на судовому розслідуванні, 
що відкрило б громадськості той факт, що він подорожував до 
Парижа з Тернан та її матір'ю, а це б призвело до гучного скандалу. 
Дікенс не постраждав фізично, але подія залишила травму в його 
душі. Зазвичай він писав багато й швидко, але тепер робота 
сповільнилася. Він тільки завершив «Нашого спільного друга» й 
розпочав «Таємницю Едвіна Друда». Багато часу йшло на публічні 
читання його улюблених романів. Дікенс захоплювався театром як 
способом утекти від світу й вивів театральних персонажів 
у «Ніколасі Ніклбі». У ті часи мандрівні театри були дуже популярні. 
У 1866 Дікенс провів серію читань в Англії та Шотландії. Наступного 
року — в Англії та Ірландії. 
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 9 листопада 1867 Дікенс відплив із Ліверпуля у другу мандрівку Америкою. Висівши 
в Бостоні, він присвятив наступний місяць зустрічам зі визначними людьми, такими як Ральф 
Волдо Емерсон, Генрі Лонгфелло та зі своїм американським видавцем Джеймсом Томасом 
Філдсом. У грудні розпочалися публічні читання, й Дікенс увесь місяць мотався між Бостоном 
та Нью-Йорком. Він притримувався графіку, незважаючи на «справжній американський катар». 
Графік читань виснажив би й юнака, а Дікенс ще знайшов час на катання на санях у Центральному 

парку.  
 Під час цієї мандрівки він не міг не помітити значні зміни 
в Америці — в людях і в суспільстві. Востаннє він з'явився 
на бенкеті, влаштованому на його честь Амерікен-прес в 
ресторані Доменіко, і пообіцяв більше не ганьбити 
Америку. На кінець подорожі, він не міг їсти тверду їжу, 
живучи на шампанському та сирих яйцях, збитих у шері. 
23 квітня він сів на корабель до Британії, уникнувши 
арешту майна за несплату податку від доходів, які 
принесло йому турне.  
 У 1868 та 1869 роках Дікенс провів низку «прощальних 
читань» в Англії, Шотландії та Ірландії. 22 квітня 1869 він 

звалився у Престоні, Ланкашир, з ознаками інсульту. Подальші читання в провінції було скасовано, 
й, трохи оклигавши, він почав працювати над останнім романом «Таємниця Едвіна Друда». В 
опіумному притоні в Шедвеллі письменник познайомився зі старим торговцем зіллям, знаним як 
«Опіумний Сел», якого він вивів у своєму детективі. 
 Коли проблеми зі здоров'ям минули й Дікенс набрався сил, він, заручившись згодою лікаря, 
організував останню серію читань з метою хоча б частково відшкодувати спонсорам витрати, яких 
вони зазнали через його недугу. Планувалося 12 виступів з 11 січня по 15 березня 1870, останнє 
в Сент-Джеймс-холі в Лондоні. Почуваючись на ту пору вже зле, він прочитав «Різдвяну історію» 
та витяг із «Записок Піквікського клубу». 2 травня він з'явився на 
бенкеті в Королівській академії, де серед гостей були принц та 
принцеса Уельські. Дікенс виголосив спіч, особливо згадавши 
померлого друга, ілюстратора Деніела Маклізеля. 
 8 червня 1870, Дікенс переніс ще один інсульт. Це сталося 
вдома після цілоденної роботи над «Едвіном Друдом». Наступного 
дня, 9 червня, через п'ять років після аварії біля Степлгерста, 
письменник помер, не приходячи до тями. Незважаючи на його 
власне бажання бути похованим у Рочестерському соборі, Дікенса 
поховали в Кутку поетів Вестмінстерського абатства. Під час 
похорону присутнім роздали епітафію зі словами: "На пам'ять про 
Чарлза Дікенса (найпопулярнішого письменника Англії), який помер у 
власній оселі, Гайгем, поблизу від Рочестера, Кент, 9 червня 1870 у 
віці 58 років. Він співчував бідним, знедоленим і пригнобленим; і зі 
смертю один із найвизначніших письменників Англії втрачений для 
світу.  Стверджують, що останні слова Дікенса: «Будьте 
природними, діти. Для письменника природне виконання всіх правил 
мистецтва». 
 У своєму заповіті Дікенс зазначив, щоб на його честь не споруджували жодного меморіалу. 
Єдиний бронзовий пам'ятник натуральної величини, відлитий у 1891 Френсісом Едвіном 
Елвеллом, стоїть у Кларк-парку в місті Спрюс-Гілл, Пенсільванія, США. Ліжко, на якому він помер, 
зберігається в музеї Дікенса в Портсмуті. 
 У Дікенса незвичне прізвище. Слово Dickens використовується в англійських вигуках на 
кшталт What the Dickens! як евфемізм «чорта, дідька, біса». Фразу What the Dickens! можна 
перекласти українською як: «Якого дідька!». Тому іноді Дікенс використовував псевдонім Боз. Так 
жартома називали молодшого брата письменника Оґаста на честь героя популярного тоді 
роману «Вікарій Вейксфілда» Олівера Ґолдсміта, Мойсея. Вимовлене в ніс Moses, звучить майже, 
як Boses. 
 Дікенс любив стиль готичних романів XVIII ст., хоча вони вже стали мішенню для пародій. 
Одним із найяскравіших персонажів його романів є місто Лондон, яке він описав до подробиць. 
Стиль Дікенса барвистий і поетичний, із значною часткою гумору. Популярна його сатира на 
снобізм британської аристократії, одного із своїх персонажів він називає Ноблем 
Рефриджератором, що може читатися як Благородний Холодильник. Загалом, вибір Дікенсом імен, 
часто натякає на ту роль, яку персонаж відіграватиме в оповіді, наприклад містер Мердстоун в 
«Девіді Копперфілді» є очевидним сполученням слів murder (вбивство) та stone (камінь). Дікенсу 
притаманне також сполучення елементів фантазії та реалізму. Про злети фантазії свідчать 
порівняння сиріт із акціями, людей із буксирами, гостей на вечірці з меблями. 
 Персонажі Дікенса легко врізаються в пам'ять завдяки своєму колориту й вигадливим 
іменам. Ебенезер Скрудж, Тайні Тім, Джекоб Марлі, Боб Кратчіт, Олівер Твіст, Артфул 
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Доджер, Фейгін, Білл Сайкс, Піп, міс Гевішем, Чарлз Дарней, Девід Копперфілд, Вілкінс Мікобер, 
Абель Магвіч, Даніель Кілп, Самюель Піквік, Вокфорд Сквірс, Юрая Гіп настільки увійшли в 
британську культуру, що стали вживатися як звичайні слова, наприклад, «scrooge» означає 
скупаря, Девідом Коперфільдом назвався відомий американський фокусник Давід Коткін, а ім’я 
Юрая Гіп використала відома британська рок ̶ группа 60 ̶ х. 
 Письменник співпрацював із ілюстраторами, надаючи їм загальну характеристику твору 
наперед, щоб ілюстрації відповідали його баченню подій та персонажів. Романи Дікенса виходили 
щомісячними фейлетонами, а тому така практика давала можливість художнику приступити до 
роботи ще перед тим, як Дікенс завершував написання чергового випуску. Маркус Стоун, 
ілюстратор роману «Наш спільний друг» пригадує, що автор завжди «готовий був описати до 
найменших подробиць характеристики персонажа і… життєву історію плодів своєї уяви». Ця тісна 
співпраця важлива для сучасних читачів. Ілюстрації дозволяють нам побачити персонажі так, як 
Дікенс бачив їх сам. Режисери фільмів опираються на ці ілюстрації при підборі акторів, виборі 
костюмів та декорацій. 
 Дікенс часто брав за основу для своїх персонажів людей, з якими був знайомий. Іноді ці 
персонажі аж надто близькі до оригіналів, як у випадку Гарольда Скімпола в «Холодному домі», 
прототипом якого був Джейм Генрі Лі Гант та міс Мочер у Девіді Копперфілді, прототипом для якої 
була хіропрактикантка дружини письменника. Персонажі Дікенса застряють у пам'яті. Вірджинія 
Вульф стверджувала, що «ми переглядаємо свою психологічну географію, читаючи Дікенса», 
оскільки він зображає «персонажі, що існують не в подробицях, не абсолютно правдиво чи точно, 
але повнокровно у хмарах диких, але часто яскраво правдивих спостережень». 

Відомі твори: 

 Посмертні записки Піквікського клубу (1836—1837) 
 Пригоди Олівера Твіста (1837—1839) 
 Пригоди Ніколаса Ніклбі (1838—1839) 
 Крамниця старожитностей (1840—1841) 
 Різдвяна пісня в прозі, або різдвяне оповідання з привидами (1843) 
 Різдвяні дзвони 
 Домбі й син (1846—1848) 
 Девід Коперфільд (1849—1850) 
 Холодний дім (1852—1853) 
 Важкі часи (1854) 
 Крихітка Дорріт (1855—1857) 
 Великі сподівання (1860—1861) 
 Наш спільний друг (1864—1865) 

Пам'ять: 

 На честь Дікенса названо кратер на Меркурії та астероїд. 
 Портрет Дікенса розміщено на англійській банкноті в 10 фунтів випуску 1993—2000 рр. 
 До 200-річчя від дня народження Дікенса Королівський монетний двір Великої Британії 

випустив пам'ятну монету номіналом два фунти стерлінгів з портретом Дікенса, складеним з 
рядків з назвами його творів — від «Олівера Твіста» до «Девіда Копперфільда» і «Великих 
сподівань». 

 На честь письменника випущено багато поштових марок у різних країнах, зокрема до 150-річчя 
від дня народження письменника випущена поштова марка СРСР (1962 рік). 

 У Лондоні існує будинок-музей Чарлза Дікенса «Charles Dickens Museum» . 
 Є пам'ятники в США, росії та Австралії. 

Українські видання: 

 Дікенс Ч. «Новорічні дзвони: Повістка Кароля Дікенса (з англійської)». Переклад з 
англійської: Іван Белей Львів: Накладом ред. «Діла». Друк. Т-ва им. Шевченка. Під зарядом К. 
Беднарского, 1882. — 92 с. — (Лит. додаток «Діла»: Бібліотека найзнаменитших повістей / Під 
ред. В. Барвіньского; Т. 8).  

 Дікенс Ч. Два міста: Повість англійска Кароля Дикенса. Переклад з англійської: Іван 
Белей Львів: Накладом ред. «Діла». Друк. Т-ва им. Шевченка. Під зарядом К. Беднарского, 
1884. — 359 с. — (Лит. додаток «Діла»: Б-ка найзнаменитших повістей Т. 16).  

 Дікенс Ч. Олівер Твіст. Повђесть [Текст] / Чарлз Дікенс. — Львів, 1891. — Т. 40. 
 Дікенс Ч. Різдвяна пісня в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами [Текст] / Чарлз Дікенс; 

переклала Ольга Кривинюк. — Катеринослав: Слово, 1918. — 96 с. 
 Дікенс Ч. Різдвяна ніч [Текст] / Чарлз Дікенс; переклад С. Куликівна. — Л. : Просвіта, 1924. 
 Дікенс Ч. Олівер Твіст [Текст] / Ч. Дікенс; пер. з англ. В. Черняхівської. — К. : ДВУ, 1929. — 592 

с.. 
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 Дікенс Ч. Домбі й син [Текст] / Ч. Дікенс; пер. з англ. М. Іванова; вступ. ст. П. Державіна. — Х. ; 
К. : ДВУ, 1930. — 752 с. 

 Дікенс Ч. Посмертні записки Піквікського клубу [Текст] / Чарлз Дікенс; пер. з англ. М. Іванов. — 
Х. : Одеса: Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1937. — 606 с. — (Серія «Шкільна бібліотека»). 
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Цікаві факти: 

 Критики його часу часто говорили, що Діккенсу ніколи не ввійти до числа найкращих 
письменників англійської літератури. Навіть сам Оскар Уайльд не сприймав серйозно твори 
Діккенса. 

 Діккенс був дуже забобонною людиною: він до всього торкався три рази - на удачу, вважав 
п'ятницю своїм щасливим днем, а в день виходу останньої частини чергового роману 
неодмінно їхав з Лондона. 
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 Письменник мимоволі впадав у транс, був схильний до видінь і час від часу відчував стан 
дежавю.  

 Діккенс одного разу розповів головному редактору журналу «Фортнайтлі рев'ю» Джорджу Генрі 
Льюїсу про те, що кожне слово, перш ніж перейти на папір, він спочатку виразно чує, а його 
персонажі постійно знаходяться поруч і спілкуються з ним. 

 Кожні 50 рядків написаного запивав ковтком гарячої води. 

 З самого початку відносин Чарльз Діккенс заявив Кетрін Хогарт, своїй майбутній дружині, що її 
основне призначення – народжувати дітей і робити те, що він їй скаже. За роки їхнього спільного 
життя вона народила десятьох дітей, і весь цей час беззаперечно виконувала будь-які вказівки 
чоловіка. Проте з роками він почав її зневажати. 

 У 1857 році до Діккенса приїхав у гості Ганс Крістіан Андерсен (автор всесвітньо відомих казок). 
Вони познайомилися ще в 1847 році, прийшли в повне захоплення один від одного, і через 10 
років Андерсен вирішив скористатися запрошенням Діккенса. Але справа в тому, що за ці роки 
в житті Діккенса дуже все змінилося і ускладнилося — він не був готовий прийняти приятеля. 
«Він не володіє жодними мовами, крім своєї данської, хоча є підозри, що і її він теж не знає» — 
у такому ключі розповідав друзям про свого гостя Діккенс. Через п'ять тижнів — саме стільки 
гостював Андерсен у будинку Діккенса — господар будинку написав на стіні кімнати: «Ганс 
Андерсен ночував у цій кімнаті п'ять тижнів, які здалися нашій родині роками». 

 Однією з найулюбленіших розваг Чарльза Діккенса були походи в паризький морг, де він міг 
проводити цілі дні безперервно, захоплений видом непізнаних останків. 

 Він не зміг закінчити школу. Коли Чарльзу Діккенсу було 11 років, він працював на фабриці з 
виробництва крему для взуття 

 Чарльз Діккенс завжди спав головою на північ. Також, коли писав свої твори, сідав обличчям у 
цей бік. 

 Він назвав злісного негідника з роману "Олівер Твіст" Фейгін - точно так, як звали його кращого 
друга, Боба Фейгіна. 

 Письменник ненавидів пам'ятники, і у своєму заповіті заборонив, щоб йому зводили якісь 
статуї. Але хтось із шанувальників його таланту не послухався. Сім'я Діккенса відкинула 
скульптуру, і та, зрештою, знайшла притулок у філадельфійському Кларк-парку. 

 Після смерті Діккенс був перетворений на справжнього ідола англійської літератури. 

 

Льюіс Керрол 

  Цього року відомому англійському письменнику, 
математику, логіку, філософу, фотографу виповнюється 190 
років. Льюїс Керол (справжнє ім’я Чарльз Латвидж Доджсон) 
народився 1832 року у графстві Чешир. Родина мала північно ̶ 
англійське коріння з певними ірландськими зв’язками. Більшість 
предків Керрола були армійськими офіцерами або клириками 
англіканської церкви. Прадід   ̶  Чарльз Доджсон пройшов усі 
ранги церкви та став єпископом. Дід, ще один Чарльз Доджсон, 
був армійським капітаном і загинув у боях 1803 року, коли двоє 
його синів ще були малими. Старший з синів, традиційно   ̶ 
Чарльз Доджсон   ̶  був батьком майбутнього письменника. Він 
повернувся до іншого сімейного покликання й приняв сан. 
 Також батько вчився в школі Регбі (Рагбі ̶ Скул), потім в 
оксфордскій школі Церкви Христа, був математично 
обдарованим і двічі виборював першу вчену ступінь, що 
відкривало шлях до блискучої академічної кар’єри. Замість 
цього він одружився з двоюрідною сестрою в 1827 році, і став 
невідомим сільським священиком. 
 Але все ж, батько юного Чарльза був активним і вельми 

консервативним клериком англіканської церкви, який часом вдавався до релігійних диспутів, що 
розділяли англіканську церкву. Батько вважав за найкраще прищеплювати свої погляди дітям, 
проте його діти виявляли сумніви щодо релігійних цінностей батька й церкви в цілому. 
 Сама собою склалася звичка говорити про письменника як про дві особи. Перша, Чарлз 
Лутвідж Доджсон, солідний професор математики, занурений у формули та цифри, нудний і 
прискіпливий викладач, автор наукових праць, похмурий і відлюдькуватий джентльмен, який не 
терпів втручань в особисте життя й ретельно дотримувався встановленого розпорядку дня. 
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 Другий  ̶  Льюїс Керрол,   ̶  фантазер і дотепний жартівник, невтомний винахідник розваг і 
розіграшів, завзятий театрал, майстер фотогорафії, кращий друг дітей, автор чудернацьких казок, 
що уславили його як «короля нісенітниць». Як ті дві особи вживалися   ̶ так і залишилось загадкою… 
 Юний Доджсон народився в Дерсбері поблизу Ворінгтона, графство Чешир, де у батька 
була парафія. Він був старшим сином, але третьою дитиною в шлюбі. Після Чарлза народилося 
ще восьмеро дітей. І рідкісне явище для того часу  ̶  всі діти   ̶  семеро дівчат і четверо хлопців 
дожили до зрілого віку. Коли Чарлзу виповнилося 11, батько переїхав в Крофт ̶ на ̶ Тіз в північному 
Йоркширі. Вся родина перебралась в просторий дім парафіяльного священика. Вони прожили в 
цьому домі наступні 25 років. 
 Освіту майбутній письменник отримував спочатку в домашніх умовах. Його «читацький 
щоденник», що зберігався в сім’ї, свідчить про неабиякий інтелект для його віку: у семирічному віці 
дитина прочитала алегоричну новелу «Мандрівка пілігріма» Джона Баньяна. Чарлз також страждав 
від заїкуватості  ̶  вона також була притаманна його братам і сестрам. Це впливало на його 
соціальні стосунки протягом життя. В 12 років його відправили в невелику приватну школу біля 
Річмонду. В 1845 Чарлз переходить в Рагбі ̶ Скул, де про нього добре відзивався вчитель 
математики. 
 Рагбі Чарлз залишив 1849 року і після перерви продовжив навчання, вступивши в січні 1851 
року в Оксфорд, де став студентом старого батькового коледжу   ̶ Церкви Христа. Через два дні 
після початку навчання Чарлз отримав виклик додому, де його мати померла  від «запалення 
мозку»  ̶  вирогідно менінгіту чи інсульту   ̶ у віці 47 років.  
 Отримавши першість в публічному екзамені на ступінь бакалавра в 1852 Чарлз, незабаром 
був номінований на студенську стипендію старим другом батька, каноніком Едвардом П’юзі. 
Вимогою до роботи Керрола була безшлюбність, целібат (умова поширювалась на деяких 
викладачів Оксфорда), і він вірив все життя, що інтимні стосунки суперечать Божій волі. 
 Псевдонім професора математики Доджсона було утворено грою слів. А саме, Charles 
Lutwidge спочатку було адаптовано до латини. Після цього отримане ім'я Carolus 
Ludovicus Доджсон переклав англійською і переставив слова місцями, явивши світу Lewis 
Carroll — Льюїса Керрола. 
 Улюбленим захопленням Доджсон віддавався з пристрастю нечуваною для «застебнутого 
на всі гудзики» професора. Один з інтересів, у якому він досягнув висот, - фотографія. Письменник 
вважається досі одним із найкращих фотографів XIX століття. Поряд із роботами Генрі Піча 
Робінсона та Оскара Гюстава Рейландера фотографії Доджсона відносять до пікторіалізму, а це 
означає, що він займався монтажем негативів. До речі, з Рейландером письменник був знайомий 
особисто і навіть узяв у нього кілька уроків. 1868 року він отримав дозвіл побудувати фотостудію 
на даху будинку, де й проявляв знімки. До наших днів збереглося близько тисячі, причому серед 
моделей Доджсона-Керролла – поет Альфред Тенісон та фізик Майкл Фарадей. 
 А ще захоплювався вигадуванням різноманітних ігор - математичних, логічних, мовних. Але 
найпліднішим виявилося захоплення літературою. Адже саме завдяки йому з’явилися дивовижні, 
найзагадковіші у світі казки про пригоди дівчинки Аліси в Країні Див і в Задзеркаллі. Ці твори 
ввібрали все розмаїття талантів і вподобань письменника, щедро обдарованого природою. У них 
утілилася і любов до світу дитинства, і багата уява, і пристрасть до фокусів, і досвід фотографа, і 
знання з математики... В історіях про Алісу поєдналися філософія, казка, гумор, гра та фантастика. 
 Письменницьку кар’єру Керрол почав ще під час навчання. Писав вірші і короткі оповідання, 
відсилаючи їх у різні журнали під псевдонімом Льюїс Керрол. Поступово його роботи стали 
з’являтися в серйозних англійських виданнях. 
 Цікаво, що наукові роботи з математики письменник публікував під власним ім’ям — Чарльз 
Лютвідж Доджсон. Він працював цілими днями, не відриваючися на нормальну їжу (протягом дня 
перекушував печивом) і часто просиджуючи довгі безсонні ночі за своїми дослідженнями. 
Математика і лінгвістика — ось дві сфери, в яких Керрол ставив свої експерименти, езотеричні 
і наукові одночасно. Він видав близько десятка книг з математики та логіки, залишивши в науці свій 
слід. Як з’ясувалося згодом, в XX столітті, в математичних, логічних і лінгвістичних студіях 
професор Доджсон передбачив пізніші відкриття в математиці і логіці, зокрема, «теорію ігор» 
і діалектичну логіку сучасних наукових досліджень. Оточуючі вважали Керрола людиною 
з дивацтвами, трохи несповна розуму. А він знав, наскільки божевільні і химерні всі інші — люди, 
які «думають» словами, в той час як ті грають в «королівський крокет» в їх власній голові. «Усі тут 
не при своєму розумі, і ти, і я», — каже Алісі герой книги Керрола Чеширський Кіт. 
 Крім казок та підручників з логіки, Доджсон дуже любив писати листи. Відповідними 
міркуваннями він поділився у статті "Вісім чи дев'ять мудрих слів про те, як писати листи". У 30 
років письменник завів журнал, у якому фіксував всю вхідну та вихідну кореспонденцію. За 37 років 
він зареєстрував близько 99 тисяч листів. 
 Прототипом головної героїні Аліси з найвідомішої книги Керрола «Аліса в Країні Чудес» 
стала дочка ректора коледжу, — Аліса Лідделл. Казка дотепер користується стійкою популярністю 
як у дітей, так і дорослих. Книга вважається одним з кращих зразків літератури в жанрі абсурду, 
в ній використовуються численні математичні, лінгвістичні та філософські жарти і алюзії. Казка 
була надрукована в 1865 році. Читачі прийняли її із захопленням. А в 1871 році Керрол написав 
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продовження — «Аліса в Задзеркаллі», 
на яку його надихнула інша дівчинка — 
Аліса Теодора Рейкс. На Льюїса Керрола 
знову очікував величезний успіх. 
В англомовних країнах казки Керрола 
на третьому місці поміж книг, 
що цитуються найбільше, — після Біблії 
та творів Шекспіра. 
 Історія створення книг про Алісу була 
така. 4 липня 1864 року Керрол разом зі 
своїм другом і трьома сестрами Лідделл, 
доньками віце-канцлера Оксфордського 
університету (Лорін, Аліса та Едіт) 
вирушили на човні прогулятися Темзою. 
Під час подорожі Аліса попросила Керрола 

розповісти їм казку. Він розповів, а коли прощалися Аліса сказала: "Містер Доджсон, як би мені 
хотілося, аби ви записали для мене пригоди Аліси". Згодом Керрол розповідав, що «просидів цілу 
ніч, записуючи в зошиті всі дурниці, які запам’яталися». Перший примірник казки автор переписав 
для Аліси Лідделл від руки і прикрасив 37-ма власними малюнками. Казку Алісі було вручено в 
листопаді 1864 року, а всі інші читачі змогли її прочитати тільки в 1865 році, коли книжка вийшла 
друком з малюнками відомого англійського художника Джона Тенніела. Читачі казку прийняли із 
захопленням. А в 1871 році Керрол написав її продовження. 
 У своєму захопленні фотографією Кєррол досяг великих успіхів 
у портретній зйомці. Найвідомішою його моделлю була Аліса 
Лідделл — та сама, що стала прототипом Аліси з Країни Чудес. 
 "Аліса Теніела намальована не з Аліси Лідделл, у якої було 
темне коротко острижене волосся і чубчик на лобі"  ̶  ця фраза стала 
не менш канонічною, ніж власне текст "Аліси в Країні чудес", оскільки 
всі знали, що примітки в цій книзі так само цікаві, як і вона сама. Так, 
Аліса Теніела (Джон Теніел - перший ілюстратор книг Льюїса 
Керролла, чиї ілюстрації вважаються сьогодні канонічними) зовсім не 
схожа на маленьку подругу Керролла. За загальноприйнятою версією, 
суперечки між ним і художником, випускником Королівської академії 
мистецтв, Джоном Тенієлом були такі запеклі, що він спеціально на 
помсту Керроллу створив інший образ для першого видання, 
датованого 1865 роком. 
 Діснеєвська Аліса у мультфільмі 1951 року мальована саме з Аліси Тенієла. Хіба що 
мультиплікаційна студія пом'якшила диспропорції у портреті дівчинки, на які скаржився колись сам 
Керрол. А ось Аліса з радянського мультфільму Єфрема Пружанського (мультфільми 1981-1982 
років), що цікаво, дуже схожа саме на Алісу Лідделл, яка лише трохи подорослішала. 
 Перша кіноверсія пригод Аліси в Країні чудес з'явилася 1903 року, коли кіно було німим. 
Німий фільм за твором, що начиненим діалогами та каламбурами, як кекс   ̶ ізюмом! Тим не менш, 
він мав великий успіх у глядачів, тому що містив спецефекти, зняті на досить високому рівні, як для 
початку XX століття. Акторка Мей Кларк, яка грала Алісу, дивним чином була схожа і на Алісу 
Лідделл, і на дівчинку з диснеївського мультфільму. 
 Після Сесіла Хепуорта знімати фільм про Країну чудес взявся в 1915 р. Вільям Янг з Віолою 
Савой в головній ролі. Його Аліса – явно тенієлівська. 
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 Потім у 1933 році Норман Маклеод в одному фільмі показав обидві казки. Тут Алісу грала 
Шарлотта Генрі, напрочуд схожа на дівчинку з класичних ілюстрацій Тенієлла. 
 Було б дивно, якби англійці не спробували екранізувати одну з найвідоміших англійських 
книг після того, як це не без успіху вийшло у американців. І ось, через 40 років, 1972 року вийшла 
дуже англійська версія Алісіних пригод з Фіоною Фуллертон. 
 Екранізація 1985 року також включає дві казки та Рінго Старра в ролі Черепахи Квазі. Це 
єдина кіноверсія, де в Країну чудес та Задзеркалля потрапляє по-справжньому маленька дівчинка, 
така, про яку Керрол розповідав свою казку. 
 1999 року з'явилася телеверсія казок, де Алісу грає Тіна Мажоріно, схожа на дівчинку 
Лідделлів, а Чеширського кота - Вупі Голдберг. 
 Однак зараз найбільш відомі кіноверсії Аліси з Мією Васіковською в головній ролі і Джоні 
Деппом у ролі Болванщика. Васіковська - живе втілення дівчинки з мультфільму Діснея. Ну а Депп, 
як завжди - живе втілення самого себе та шаленої фантазії Тіма Бертона. 
 До речі, прототип Болванщика свого часу був відомий як і актор, який грає його зараз. 
Справа в тому, що Теніел свого капелюшника писав з прем'єр-міністра Великобританії Бенджаміна 
Дізраелі для журналу "Панч". 
 В "Алісі" є й інший представник політичної еліти - Потворна герцогиня Маргарита Маульташ, 
про яку Ліон Фейхтвангер написав свій чудовий роман. 
 Створюючи Білого Лицаря із Задзеркалля, Теніел, можливо, знову помстився Керролу: 
Керролл писав лицаря з себе і, напевно, свій портрет хотів бачити в ілюстраціях, а Теніел 
намалював його з себе, причому з великою схожістю і без карикатур. 
 Звичайно, ілюструвати таку чудову казку хотів не лише Теніел. Ще два всесвітньо відомі 
"казкарі" - Туве Янссон і Сальвадор Далі - створили Алісини світи на свій смак і розсуд. Аліса 
Янссон дуже схожа на мешканку долини Мумі-тролів. 
 Звичайно, пам’ять про книги увіковічнена у марках, монетах: 

  
 В США існує мережа кафе «Alice's Tea Cup»: 

  
 У Шанхайському Діснейленді працюють тематичні атракціони: 
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 А чи знали ви знали, що Чеширський кіт з'явився в 
історії Льюїса Керролла далеко не одразу? У першій 
редакції казки не було. А ось ім'я загадкового звіра зовсім 
не винахід письменника. Задовго до того, як книга 
побачила світ, в англійській мові вкоренився вираз "grin 
like a Cheshire cat" (посміхатися як Чеширський кіт). 
Згідно з однією з версій, ідіома виникла завдяки 
сироварам із міста Чешир. Колись місцевий делікатес 
формою нагадував морду усміхненого кота. І саме 
головки ароматного сиру надихнули письменника 
створення персонажа. 

 Існує, щоправда, ще одне припущення про виникнення Чеширського кота. Нібито Керролл 
почув містичну історію про Конглтонського кота-примару. Тварина належала доглядачі монастиря 
і одного разу просто зникла. Хазяйка вже зневірилася побачити свого улюбленця, як раптом той 
з'явився на порозі, а потім розчинився в повітрі на очах у здивованої жінки. Так чи інакше, 
письменнику вдалося створити образ чи не 
найзагадковішого персонажа в історії літератури. 
 Спочатку в казці не було не тільки 
Чеширського кота. Не було там і Божевільного 
Капелюшника, хоча сьогодні без цих двох книгу 
уявити просто неможливо. Любитель чаювання 
з'явився лише у другій редакції. І він дуже сподобався 
читачам. До речі, його ім'я теж не випадкове: в 
англійській мові існує вираз «божевільний як 
Капелюшник». Справа в тому, що раніше капелюшні 
майстри нерідко використовували у своїй роботі 
ртуть - вона була необхідна для вироблення фетру. 
Отруєння парами викликало незворотні наслідки в 
організмі ремісників і провокувало сплутаність мови, спотворення свідомості та галюцинації. З боку 
це виглядало як справжнє божевілля. Тож деякі дивацтва персонажа легко можна пояснити. Але 
не все. Згадайте, наприклад, загадку безумця, якою той спантеличив Алісу: «Чим ворон схожий на 
письмовий стіл?» Головна дивина питання у тому, що відповіді нього сам автор книжки не 
припускав. Його просто немає. 
 Проте читачі так закатували Керролла розпитуваннями, що він запропонував кілька 
варіантів відповіді. Втім, вони не менш абсурдні, ніж сама головоломка. Наприклад, за однією з 
версій Керролла, подібність птиці та предмета меблів у тому, що в обох є пір'я. Ворон носить їх у 
собі, але на столі вони просто лежать, призначені для письма. 
 Але повернемось до біографії автора «Аліси». Протягом багатьох років історики були 
впевнені, що в біографії Льюїса Керролла не залишилося темних плям. Але відкриття, яке зробила 
дослідниця Дженні Вулф на початку XXI століття, піднявши банківські рахунки письменника, значно 
вплинуло на його образ. Виявилося, що протягом усього життя автор «Аліси у Країні чудес» 
активно займався благодійністю. Здавалося б, нічого незвичайного. Але справа полягала ось у 
чому: Керрол був небагатою людиною. Отже, заради допомоги іншим йому навіть доводилося 
залазити у жахливі борги. Сума видатків за дванадцять місяців нерідко вдвічі перевищувала річний 
дохід літератора. У списку підопічних прозаїка значилися його сестри, яким той регулярно 
оплачував їхнє лікування та розваги, вдова двоюрідного брата та ще кілька родичів. Також Льюїс 
Керролл підтримував фонди допомоги жертвам домашнього насильства та будинку скорботи. 
Взагалі багато хто з тих, кому надавав підтримку письменник, мали досить сумнівну репутацію. 
Так, він неодноразово оплачував рахунки колишнього студента Оксфорда, який, замість того щоб 
працювати, надсилав нескінченні скарги на важке фінансове становище чи не в усі британські 
газети. На його заклик відгукнувся лише Льюїс Керрол. 
 Турбота про інших змусила письменника повністю забути себе. Помер Льюїс Керрол 14 
січня 1898 року у Гілфорді, графство Суррей. Після смерті літератора його сім'я, щоб звести кінці 
з кінцями, за безцінь розпродала його небагатий спадок. Дослідники досі ведуть розшук загублених 
рукописів та особистих речей Керролла. 
 Льюїс Керрол за своє життя встиг зробити чимало. Повне зібрання його творів займає 1293 
сторінки, крім листів. Офіційних занять він мав три: викладач математики, диякон (в оксфордському 
коледжі «Церква Христова» на той час служити мали право лише духовні особи) і письменник. Крім 
того, він захоплювався фотографією і досяг у цьому ремеслі значних успіхів, зробивши близько 
3000 знімків і став одним із найцікавіших фотохудожників ХІХ століття. Проте з появою 
психоаналізу творчі заслуги Льюїса Керролла відійшли другого план. Послідовники доктора 
Фрейда почали із захопленням препарувати прекрасне «дитя» Керролла — дилогію про Алісу. 
 Одні знаходили на сторінках книги прояви Едіпового комплексу — маленьку дівчинку 
письменник начебто ототожнював із матір'ю. Інші шукали таємні смисли в образах ключів, дверей 
та кролячих нір. 
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 Ще один сплеск інтересу до особистості Керролла, сам того не бажаючи, спровокував 
Володимир Набоков. Після публікації його «Лоліти» найширшим верствам населення стало відоме 
значення слова «педофіл». 
 І тут згадали, що Керрол знаходив величезне задоволення у спілкуванні з маленькими 
дівчатками. Мало того, своїх юних знайомих він іноді фотографував 
оголеними. 
 Дружба Льюїса Керролла з дівчатками турбувала уми багатьох 
дослідників його творчості та просто шанувальників таланту. Керролл 
ніколи не був одружений, своїх дітей не мав, а з жінками, крім Еллен 
Террі, дружби він не водив. Існує думка, що він навіть помер 
незайманим, але підтверджень цьому, звичайно, немає. 
 Він сильно нервував і заїкався, виступаючи перед дорослими 
студентами, але перетворювався на прекрасного оповідача у компанії 
дітей, причому переважно дівчаток. Керролл навіть писав у щоденнику, 
що хлопчики, на відміну від дівчаток, не викликають у ньому такого 
захоплення. Відомий навіть автопортрет Керрола «Я, коли читаю 
лекцію», схожий на відомий нині інтернет ̶ мем «Рукалице». 

 Існує дві найбільш поширені точки зору з приводу того, що 
насправді пов'язувало Льюїса Керролла та його маленьких друзів. 
Одні вважають, що Керрол відчував не платонічні почуття до 
маленьких дівчаток. Інші ж упевнені, що дружба з дітьми лише 
підтасовування фактів. 
 Після смерті Льюїса Керролла деякі папери на його прохання 
спалили виконавці заповіту, його родичі Едвін і Вілфред. Однак деякі 
документи все ж таки збереглися. Після смерті Едвіна та Вілфреда 
всі особисті папери Керролла дісталися двом його племінницям - 
Вайолет і Менеллі. За цей час багато документів загубилися, зокрема 
чотири томи щоденників, а окремі записи були зовсім вирізані 
ножицями. 
 У вересні 1898 племінник письменника Стюарт Доджсон 
Коллінгвуд написав і випустив докладну біографію свого дядька під 
назвою «Життя і творчість Льюїса Керролла» (Life and Letters of Lewis 
Carroll). З біографії ми дізнаємося про дружбу, поцілунки та обійми 
Льюїса з маленькими дівчатками і майже нічого — про стосунки 

Керролла з жінками. До книги увійшли щоденники та численні листи письменника його маленьким 
друзям. 
 Довгий час вцілілі листи Керролла були 
приховані від чужих очей, а книга «Життя і 
творчість Льюїса Керролла» стала основним 
документом, який спиралися всі наступні 
біографи Керролла. Лише згодом записи 
Керролла, неабияк пошматовані ножицями 
родичів письменника, були продані 
Британському музею і стали доступні для 
широкого загалу. 
 Прихильники школи психоаналітичної 
теорії зацікавилися тим, що письменник не мав 
дорослих друзів, і він уже «надто» цікавився 
дівчатками. Крім того, фотографії оголених 
маленьких дівчаток теж не відповідали 
моральним нормам на той час, коли зародився 
психоаналіз. 
 І ще, хто б став редагувати архіви, якби там не були приховані якісь жахливі, викривальні 
факти? Так до двох облич Керролла — педантичного професора-математика та талановитого 
казкаря — у свідомості натовпу додалося ще й третє — спокусник. 
 Інша версія про життя Керролла з'явилася відносно недавно - 1999 року. Французький 
професор із Сорбонни Хьюго Лебейлі та актриса Керолайн Ліч незалежно один від одного 
розробили зовсім нове бачення життя знаменитого письменника та поділилися їм зі світом. Один 
за одним вони зруйнували картковий будиночок міфів про Льюїса Керролла. Помилкове уявлення, 
на їхню думку, сформувалося через ту саму першу біографію. Однак річ у тому, що мораль 
вікторіанської Англії була зовсім не схожою на сучасну. 
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 У вікторіанській Англії діти віком до 14 років — і хлопчики, 
і дівчатка — вважалися асексуальними. Голе дитяче тіло не 
викликало жодних сексуальних асоціацій. З погляду моралі XIX 
століття дружба Льюїса Керролла з маленькими дівчатками, як і 
багатьох інших дорослих на той час, була абсолютно 
безневинною.  
 У 1989 році світ побачила книга «Льюїс Керрол: інтерв'ю та 
спогади», в якій були зібрані мемуари численних жінок, які в 
дитинстві дружили з письменником. У їх спогадах немає жодного 
натяку на якісь порушення пристойності з боку Керролла. 
Водночас надто близьке спілкування з молодою дівчиною суворо 
засуджувалося, тому письменник навіть применшував вік своїх 
юних подруг, щоб не викликати засудження суспільства та 
пересудів.  
 Професор Х'юго Лебейлі наголосив, що фотографії 
оголених дітей — «вікторіанський культ дитини», згідно з яким 
дитяча оголеність вважалася асексуальною, божественною та 
уособлювала невинність. Письменник звертає нашу увагу на те, 
що багато фотографів на той час нерідко фотографували дітей без одягу. Зображення оголеної 
дитини навіть з'являлися на вікторіанській різдвяній листівці. Керролл фотографував дівчаток 
оголеними лише з дозволу та у присутності їхніх матерів. Зображення оголених дітей здавались 
чимось божественним і невинним і були звичайним явищем для вікторіанської Англії. 
 У вцілілих і пошматованих листах виявилося, що Керрол часто відпочивав з молодими 
жінками на канікулах біля моря. Керолайн Ліч вважає, що письменник наносив півдюжини візитів 
друзям щодня, любив товариство жінок і часто ходив зі своїми подругами до театру. Лебейлі та Ліч 
також виявили, що більшості дівчаток, яким Керрол писав численні листи, насправді на той час вже 
було більше 14 років, а серед його знайомих було багато і чоловіків, і жінок. 

 Один із численних парадоксів біографії 
Льюїса Керролла полягає в тому, що його 
дружба з дівчатками з погляду 
вікторіанської моралі була невинним 
захопленням, яке тільки можна було 
придумати. Проте з часом змінювалися і 
норми моралі, а після півстоліття його 
стали оцінювати за сучасними канонами, 
не враховуючи, що у вікторіанській Англії 
все було інакше — і він, як і багато інших 
англійців, відповідав нормам свого часу. 
Перша біографія, яка породила ідею про 
педофілію, була лише спробою родичів 
скласти позитивний образ письменника 
як високоповажного вченого, священика 
та казкаря. Щоб приховати неналежну 
для священнослужителя поведінку — 

стосунки з жінками, — родичі постаралися зберегти їх у таємниці: у першій біографії наголосили 
на дівчатках, опустивши його зв'язки з жінками, ножицями вирізали величезні шматки із щоденників 
письменника. У книзі він став втіленням вікторіанської чесноти: завжди ходив у рукавичках і 
циліндрі, писав безліч листів, вирізнявся педантизмом і манірністю. З собою завжди брав чорний 
саквояж, у якому зберігав головоломки та незвичайні подарунки для дітей. Керролл, як запевняє 
родичів, навіть спеціально носив із собою шпильки, щоб дівчатка на пляжі, підколивши свої довгі 
сукні, не намочили поділ. Якби тільки вони знали, чим обернеться бажання підретушувати 
біографію свого відомого родича!  
 Поведінку письменника дослідники пояснюють незалежністю характеру: він прагнув 
самостійно приймати рішення та керувався своїми принципами та рішеннями. Навіть будучи 
священнослужителем, він не був безгрішний: Керролл не приймав ідею про вічні муки, цікавився 
православ'ям, бував у синагозі, любив театр і живопис, словом, поводився неприйнятно для 
викладача університету та людини, яка має священний сан. 
 Своїх маленьких подруг Керрол називав child-friend – дитина-друг. Дослідники вважають, 
що це словосполучення вказувало скоріш не так на вік, як на тип відносин. У вікторіанській Англії 
цей вислів також відбивав характер взаємовідносин для людей різного соціального статусу.  
Організуючи свої фотосесії, Керролл був надзвичайно акуратний: під час зйомок у приміщенні 
обов'язково була присутня або мати, або гувернантка юних моделей. Не дивно, що в жодному з 
численних спогадів про Керролла, які залишили його подружки, що підросли, немає і натяку на те, 
що відносини художника і його муз виходили за рамки пристойності. 

Аліса Ліддел у дорослому віці 
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 Людей завжди цікавили таємниці, тому порізані 
щоденники Керролла ще довго привертатимуть увагу 
мисливців за скандалами. Що ж до вдячних читачів, головне 
про творчість казкаря вони знають і так. Це головне дуже 
точно сформулювала англійська письменниця Вірджинія 
Вулф: 
  «У ньому було приховано дитинство... І, оскільки 
дитинство зберігалося в ньому цілком, він зумів зробити те, 
що більше нікому не вдалося, він зумів повернутися в цей 
світ; зумів відтворити його так, що й ми стаємо дітьми.» 
 А життя Аліси Ліддел склалося так: у 1880 році Аліса 
вийшла заміж за любителя крикету Реджинальда Харгрівза. 
Вона жила життям сільської леді у Ліндхерсті, Англія. Вона 
мала трьох синів, двоє з яких загинули під час Першої світової 
війни. Щоб допомогти сплатити податки після смерті свого 
чоловіка, 1928 року Аліса виставила оригінальний рукопис 
"Пригод Аліси під землею", що подарував їй Керрол, на 
аукціон. У 1932 році Аліса приїхала до Сполучених Штатів, 

щоб отримати почесний докторський ступінь у Колумбійському університеті в рамках святкування 
столітньої річниці народження Керролла. Померла вона через два роки. 

Цікаві факти з біографії: 

 Його справжнє ім'я – Чарльз Лютвідж Доджсон. Однак, за порадою видавця, автор вирішив 
використовувати псевдонім. Щоб створити нове літературне ім'я, він спочатку переклав Чарльз 
Доджсон на латинь, а отримані імена Карл і Людвік замінив іншими англійськими аналогами –
Керрол і Льюїс. Таким чином, «Льюїс Керрол» - це пряме відсилання на справжнє ім’я 
письменника.  

 Цікаві думки можуть навідатись до нас будь-коли, навіть вночі. Щоб не витрачати час на пошук 
свічок чи розпалювання світильників, Керрол придумав спосіб, як записувати свої думки в 
темряві. У 1891 році він винайшов ніктограф – картонну картку з 16 квадратними отворами, в 
яких письменник записував цілі речення спеціально створеним шрифтом. Він також пропонував 
використовувати цей спосіб письма для незрячих людей. 

 «Аліса в країні див» і «Аліса в Задзеркаллі» – дві дуже різні книги, які об'єднує головна героїня. 
Однак на написання цих казок Керрола надихали зовсім різні Аліси. Якщо в першій книзі 
прототипом героїні була Аліса Лідделл – дочка колеги і приятеля автора, то на другу частину 
автора надихнула його п'ятирічна кузина Аліса.  

 На сторінках творів Керрола ховається безліч посилань і пародій на знакові події та особистості 
того часу. Дослідники впевнені, що «Аліса» сповнена не лише математичних загадок, а й 
сатири на бюрократію чиновників, теорію природного добору Дарвіна, неевклідову геометрію і 
навіть на саму королеву Вікторію. 

 Єдиний раз, коли Керрол залишив Великобританію, він відправився у подорож по росії. 
Письменник не лише з користю проводив час, але й встигав дивуватися складності російської 
мови. Найбільш вражаючим і складним для вимови британця виявилося слово 
«защищающихся», яке в англійській транскрипції виглядає так: 
«zаshchееshchауоushchееkhsуа». 

 Ім'я письменника пов'язане з купою правдивих і не дуже історій, але самою божевільною є 
теорія, що знаменитим лондонським вбивцею Джеком-Різником був насправді Льюїс Керролл. 
Таку версію в 1996 році висунув дослідник Річард Уоллес, обґрунтувавши свою теорію тим, що 
письменник жив близько до місць, де відбувалися злочини, а також його захопленням 
медициною і анатомією. 

 Незважаючи на те, що всесвітню популярність автору принесли його книги про пригоди Аліси, 
головним творінням свого життя Керрол вважав роман «Сільві і Бруно». На ділі ж, ця 
фантасмагорична суміш стилів і жанрів довжиною в 800 сторінок, стала найбільшим провалом 
автора: читачі купили лише 13 тисяч примірників книги. Не допомогло навіть надпопулярне ім'я 
Керрола на обкладинці. 

 Доджсон любив дітей. У нього було 10 молодших братів та сестер, з якими йому доводилось 
возитися. Ще хлопчиком він почав вигадувати для них вірші та казки. 

 Чарлзь Доджсон страждав на безсонню. Намагаючись розслабитись і заснути, він вигадував 
математичні головоломки, і сам же їх вирішував. Свої «опівнічні завдання» Керрол випустив 
окремою книжкою. 
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 У Керрола були пристрасті  ̶  фотографія і театр. Будучи знаменитим письменником, особисто 
був присутній на репетиціях своїх казок, проявляючи глибоке розуміння законів сцени. 

 Відомому математику і письменнику приписують кілька винаходів: книжкову суперобкладинку, 
дорожні шахи, триколісний велосипед, електричну ручку, мнемонічну систему для 
запам’ятовування імен та дат. Ну і ще, згаданий вище ніктограф  ̶  інструмент для письма в 
темряві, коли негайно щось треба записати, а розпалювати світильник  ̶  довго. 

 Керрол заїкався, був сором’язливим, і якщо вірити глузуванням сучасників, завжди ховав руки 
під рукавички. Крім того Керрол був шульгою, як більшість геніїв, але в школі його примушували 
писати правою. Студенти називали Льюїса Керрола найнуднішим лектором. 

 Керрол з дитинства полюбляв ляльковий театр, і навіть змайстрував свій власний. Тоді було 
дуже модно спостерігати за ляльковими героями. Ще в дитинстві маленький Льюїс виявив 
талант сценариста, в його ляльковому театрі народжувався цілий світ. 

 За часів Керрола опіум, іменований лауданумом, люди купували у вигляді спиртових настоянок 
для лікування головних болей. Тож не дивно, що у них виникала залежність. Керрол, що 
страждав від мігреней, став залежним від препарату. Навколишні вважали, що лауданум 
полегшує біль, але поряд з цим препарат заспокоюював, надавав впевненості, допомагаючи 
письменникові приховувати комплекси і невпевненість від заїкання. 

 
 

Алан Мілн 

  Алан Олександр Мілн народився 140 років тому - 18 
січня 1882 року. Мало хто знає, що письменник сподівався 
подолати тяжіння дитячої літератури і взагалі вважав себе 
драматургом, але для всіх нас він залишився автором історії про 
Вінні-Пуха та його друзів.  
  Мілн брав участь в обох світових війнах, служив в 
основній британській армії в Першій світовій війні і капітаном  
британської внутрішньої гвардії в Другій світовій . 
  Мілн був батьком книготорговця Крістофера Робіна 
Мілна, на персоні якого заснований персонаж Крістофера Робіна з 
«Вінні ̶ Пуха». Саме під час візиту до Лондонського зоопарку, де 
Крістофер закохався в ручну ведмедицю Вінніпег (Вінні), Мілн 
надихнувся написати історію для свого сина. 
  Алан Олександр Мілн народився в Кілберні, Лондон, в 
родині Джона Вайна Мілна, який, в свою чергу, народився на 
Ямайці, та Сари Марі Мілн (уродженої Гегінботем) 18 січня 1882 
року. Вчився Алан у школі Генлі Гауз Скул у Кілберні, маленькій 

незалежній школі, якою керував його батько. Одним з вчителів Алана був фантаст Герберт Велз, 
який викладав у школі в 1889 ̶ 1890 роках. Далі Мілн навчався в Вестмінстерській школі Трініті ̶ 
коледжу в Кембриджі, де отримав стипендію з математики довчившись до ступіня бакалавра. Він 
редагував та писав для студентського жуналу Granta. Співпрацював зі своїм братом Кеннетом, і 
іхні статті з’являлися під ініціалами AKM. 
  В університеті Мілн, якого вважали талановитим гравцем в улюблену британську гру 
крикет, грав за дві аматорські команди, які в основному складались з британських 
письменників:  «Allahakbarries» і «Authors XI» . Його товаришами по грі були Дж. М. Баррі, Артур 
Конан Дойл та П.Г. Вудгауз. 
 Після закінчення Кембриджу в 1903 р. Мілн писав гумористичні вірші та чудердацькі есе для 
журналу Панч, приєднавшись до штату в 1906 р і ставши помічником редактора. У цей період він 
опублікував 18 п’єс та 3 романи, включаючи таємниче вбивство «Таємниця Червоного дому» 
(1922).  
 Під час Першої світової Мілн приєднався до лав британської армії де служив офіцером у 
Колорівському Ворікширському полку, а  пізніше, після виснажливої хвороби, у Королівському 
корпусі зв’язку (1915 рік). Він служив на Соммі офіцером зв’язку з липня по листопад 1916 р., але 
підхопив траншейну лихоманку і повернувся до Англії. Одужавши працював інструктором зв’язку, 
потім завербований у військову розвідку для написання пропагандистських статей для МІ ̶ 7 між 
1917 ̶ 18 роками. Звільнений 1919 року, оселився на Маллорд ̶ стріт у Челсі. 19 лютого 1920 року 
офіційно залишив службу у званні лейтенанта.  
 Після Першої світової війни Мілн написал викриття про військові дії під назвою «Мир з 
честю» (1934 р), яке він дещо змінив у 40  ̶х роках «Війна з честю». 
 Під час Другої світової Алан Мілн був одним з найвидатніших критиків свого колеги  ̶  
англійського письменника Вудгауза, якого нацисти схопили у його заміському будинку у Франції та 
ув’язнили на рік. Вудгауз робив радіопередачі про своє інтернування, що транслювались з Берліна. 
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Незважаючи на те, що трансляції висміювали німців, Мілн звинувачував Вудгауза у вчинені акту 
майже зради та у співпраці із ворогом своєї країни. Вудгауз трохи помстився своєму колишньому 
приятелеві, створюючи дурні пародії на вірші Кристофера Робіна в деяких його пізніших 
оповіданнях і стверджуючи, що Мілн «ймовірно заздрив усім іншим письменникам». 

  Особисте життя Алана Мілна завжди розглядається 
біографами та критиками у розрізі дружина ̶ син ̶ книги про 
Вінні  ̶Пуха. Книга вийшла вже скоро 100 років як  ̶  14 жовтня 
1926 року у лондонському видавництві Methuen&Co. Книга 
зробила скромного письменника відомим на увесь світ. 
Оригінальна книга складалась з двох: «Вінні ̶ Пух» та «Будинок 
на ведмежому кутку». Вже потім в російському перекладі вона 
вийшла у неповному варіанті під назвою «Вінні ̶ Пух та всі ̶ всі  ̶
всі» у перекладі Бориса Заходера. 
 Як вже сказано вище, прообразом Крістофера Робіна був син 
письменника  ̶  Крістофер Робін, а у у непосидючого ведмедика 
прототипів було цілих два: плюшевий ведмедик Крістофера 
Едвард, якого малюкові подарували на перший день 
народження, і ведмедиця Вінніпег з Канади, яка опинилася в 
Лондонському зоопарку, де також жив улюблений лебідь 
хлопчика на ім’я Пух. Порося і безхвостий віслючок, кенгуру з 
плюшевим дитинчатим у сумці і тигр теж були іграшками 
Крістофера. З усіх персонажів вигадані Аланом Мілном були 
лише Кролик та Сова. 
 Що може бути краще, ніж стати героєм культової казки, 

повноцінним учасником чарівного світу! Ви можете здивуватися, але Крістофер Робін казав, що 
краще б «Вінні-Пуха» взагалі не існувало. Книга привернула надто багато уваги до нещасливої 
родини, яка зображувала сімейну ідилію перед камерами журналістів. Насправді ж у будинку Мілнів 
були великі проблеми. 
 Корінь цих проблем лежав ще в дитинстві Алана Мілна, недолюбленої дитини, яка 
відчувала себе в тіні своїх братів. Хлопчик щосили намагався довести, що він не гірший, і ось, у 
віці 24 років, став успішним молодим письменником та асистентом редактора у сатиричному 
журналі Punch. Незабаром після цього щасливого призначення Мілн на світському вечорі 
познайомився зі своєю майбутньою дружиною Дороті де Селінкур (Дафною). Цей момент став для 
письменника фатальним та визначив подальший трагічний розвиток його долі. Дороті походила з 
аристократичного французького роду, мала славу своєю розпещеністю і поганою вдачею. 
Принаймні так у своїй статті «Алан Мілн: Вінні-Пух та інші неприємності» стверджує журналіст 
Баррі Ган. 
 Одружились вони 1913 року. Шлюб Алана та Дороті був не особливо щасливим, жінка 
ніколи не приховувала, що вийшла заміж за розрахунком. Типова флаперка 20-х – струнка, 
моднява, гарно танцювала, цікавилась прийомами, одягом та прикрасами  ̶  Дороті жадала успіху 
та слави, причому за рахунок чоловіка. Алан потрапив під її безмежний вплив, намагаючись 
виконувати всі вимоги і найменші побажання безглуздої Дафни. Чого вартий лише похід на війну 
(йшла Перша світова): 
 «Якби Дафна, примхливо зігнувши губки, вимагала, щоб Алан стрибнув з даху 
лондонського собору Святого Павла, він би швидше за все так і зробив. У всякому разі, 
добровольцем на фронт Першої світової війни, через рік після одруження він вирушив виключно 

тому, що дружині ах як подобалися офіцери у військовій 
формі, що наповнили місто». 

 Однак пара все ж таки мріяла про дівчинку і навіть 
придумала їй ім’я  ̶  Розмарі. Одак з першою дитиною 
Дафна не барилась, тягнула років 7, що для того часу 
було забагато. Крістофер народився у 1920 ̶ му, коли 
батьку вже було 38. Кажуть, що батьки навіть не 
намагалися приховати свого розчарування. Крістофера 
виховували як дівчинку: відростили йому довге волосся і 
одягали в сукні. До того ж у дім зачастила сусідська 
дівчинка Енн, до якої дуже тепло ставились у домі Мілнів. 
Незважаючи на фаворитизм, Крістофер та Енн були 
хорошими друзями. 
 За кілька років до написання «Вінні ̶ Пуха» Мілн ̶ 
старший пройшов Першу світову, страждаючи від 
посттравматичного синдрому. У перші роки батько у житті 
сина з’являвся рідко: він постійно перебував на роботі чи 
взагалі в іншому місті. Взаємини між батьком та сином не 
складались  ̶  Алан просто не знав чим зайнятися з 

Алан із сином, десь 1922 рік 

Дафна з Крістофером Робіном, чи 
не єдина підбірка світлин з 

фотосалону з маленьким сином 



49 
 

хлопчиком. Мати не особливо звертала на Крістофера Робіна увагу, тому єдиною близькою 
людиною для нього була нянька, Олів Ренд-Брокуелл. Вона була ріднішою людиною, ніж справжні 
батьки. За перші 8 ̶ 9 років життя Кристофер не розлучався з нею більш ніж на кілька годин, за 
виключенням пари тижнів її щорічної вересневої відпустки.  Подорослішавши хлопчик хотів 
частіше проводити час с батьками, але Алан і Дороті самі проводили вільний час нарізно, і 
Крістофер вимушений був підлаштовуватись під них.  
Зображати щасливого хлопчика з книжки для малюка було справжньою мукою. 
 «Якось Крістофер порівняв батька з осликом Іа-Іа: Алан був таким же похмурим, 
задумливим і недовірливим, цілими днями сидів під замком у своєму кабінеті - що він там робив? 
– пише Баррі. - До речі, про його дні народження дружина часто забувала, і саме Крістофер 
зазвичай з докором нагадував матері про них. Схаменувшись, Дафна мчала до себе в кімнату і, 
повернувшись, дарувала чоловікові щось на кшталт «порожнього барила з-під меду» - 
наприклад, якийсь нікому не потрібний футляр для окулярів або сумку, що завалялася у неї в 
шафі; Якось примудрилася піднести Алану свій нерозпакований светр, який він же їй і 
подарував». 
 Дороті хотіла бачити поряд із собою іменитого драматурга, але слава прийшла до Мілна з 
іншого боку. Щоб підзаробити, він потай відправив «Вінні-Пуха» у видавництво, не чекаючи нічого 
особливого. В мить Алан Мілн став знаменитий, журналісти навперебій хотіли взяти інтерв'ю, 
читачі приїжджали, щоб подивитися на Крістофера Робіна та його знамените ведмежа.  
 Ілюстрації до книг намалював англійський художник Ернест Шепард, який працював із 
Мілном у редакції журналу Панч. Вони отримали відмінні відгуки, однак останніми роками життя 
Шепард був схильний відгукуватися про Вінні-Пуха як про «дурного старого ведмедя» і обурювався 
тим, що його ім'я асоціюється у всіх із дитячою книгою. Художника ображало, що «Вінні-Пух» 
затьмарив усі інші його роботи. 
 А Дафна висловлювала зневагу до твору з самого початку. Швидше за все, саме це 
вплинуло на ставлення автора до свого шедевра – він почав соромитися казки, на якій було 
виховано не одне покоління дітей по всьому світу.  
 Після народження сина, в 1924 році Мілн випустив також збірку дитячих віршів «Коли ми 
були дуже молоді», які також були проілюстровані Шепардом. Збірка оповідань для дітей «Галерея 
дітей» та інші оповідання, що увійшли до книжок про Вінні ̶ Пуха, були вперше опубліковані в 1925 
р. 
 Мілн був також першим сценаристом новоствореної британської кіноіндустрії, написавши 4 
оповідання, зняті в 1920 році для кінокомпанії Мінерва Філмз (заснованої 20го року Леслі Говардом 
та Адріаном Брунелем). Це були «The Bump» з Обрі Смітом у головній ролі; «Двічі Два»; «П'ять 
фунтів винагороди»; і «Bookworms». Деякі з цих фільмів збереглися в архівах Британського 
інституту кіно. Мілн познайомився з Говардом, коли актор грав у п'єсі Мілна «Містер Пім 
проходить повз » у Лондоні. Широкому колу Леслі Говард відомий за роллю Ешлі Вілкса у 
«Віднесених вітром» (1939 р.). 
 У 1925 р. Алан купив для родини заміський будинок  Cotchford Farm у Гартфілді, Східний 
Сассекс. Вигадані оповідання «Стоакрового лісу», де розгортаютсья історії про Пуха, походять від 
«П’ятисотакрового Лісу» що знаходиться в лісі Ешдаун у Східному Суссексі, південно ̶ східна 
Англія. Мілни жили на північній околиці цього лісу на фермі Котчфорд.  
 Взявши з собою сина, ілюстратор Ернест Шепард відвідав ці місця, надихаючись 
ландшафтами лісу Ешдаун для багатьох ілюстрацій, які він створив для книжок про Пуха. До 
популярних туристичних місць у Лісі Ешдаун туристи прочують вже багато років.  
 Коли Крістоферу Робіну виповнилося 7 років, книга, в якій він був головним героєм, 
з'явилася майже у кожної дитини в Англії. За популярністю хлопчик обійшов творця самої казки — 
свого батька. Крістофер став центром рекламної кампанії книги. Він позував для фотографій зі 
своїм батьком та плюшевим ведмедиком, брав участь у постановці, заснованій на книзі, і навіть 
записав аудіоверсію роману. 
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 По мірі того, як хлопчик ставав старшим, 
Крістофер і його батько стали відчувати 
дискомфорт від того, що відбувається. Вигаданий 
хлопчик став набагато відомішим, ніж реальний, і 
це впливало на життя Крістофера. У 9 років він 
вступив до школи-інтернату для хлопчиків і 
дізнався, наскільки важко бути знаменитим: 
однокласники Крістофера знущалися з нього і 
били, варто було хлопчику з'явитися в класі. 
Дійшло до того, що у віці 13 років сором'язливий 
хлопчик почав брати уроки боксу, щоб захистити 

себе. 
  Сам Крістофер так відгукувався про шкільний період: «Тоді почалися мої складні 
стосунки з моїм вигаданим тезкою — і кохання, і ненависть. Вони продовжуються донині. Вдома я 
все ще любив Крістофера Робіна, я пишався тим, що поділяю з ним одне ім'я і на мені слід його 
слави. Але в школі я почав ненавидіти його, і чим старше я ставав, тим сильніше робилася ця 
ненависть. Чи знав про це мій батько? Не знаю".  
  Книги ніколи не втрачали своєї популярності. Крістофер відчував, що батько 
експлуатував вигадане дитинство, якого в хлопчика ніколи не було, а натомість не залишив нічого, 
крім слави вигаданого персонажа з книжки. Він неодноразово підкреслював: «Деякі люди добре 
ладнають із дітьми. Деякі – ні. Це дар. Він чи є, чи ні. У мого батька його не було». 

 Відносини батька та сина стали потроху 
налагоджуватися коли Дафна покинула родину заради 
якогось американського співака, порадивши чоловікові 
почекати, доки вона перевірить свої почуття. Через три 
роки вона повернулася. За цей час Алан зблизився з 
вдовою свого брата Кена та її чотирма дітьми. Велика 
родина жила разом, проте заради Дороті Алан покинув 
Мод, а Крістофер залишився із тіткою.  
 1938 року молодий Крістофер Робін вступив до 
Кембриджу, отримавши ступінь бакалавра з англійської 
мови, а пізніше, коли почалася Друга світова, він пішов на 

фронт добровольцем, але не пройшов медкомісію. Тоді 

Алан з дружиною. Вирогідно, після її 
повернення у родину 
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батько, використовуючи свій сплив, домовився, щоб Крістофера 
зарахували інженером. Коли молодик залишав батьків будинок, він 
не взяв з собою плюшевого ведмедя, залишивши його батькові. 
Мілн ̶ старший передав ведмедика своєму видавцеві Даттону. 
Коли через 40 років Даттон дав Крістоферу шанс повернути свого 
старого ведмедя, той відмовився. Він попросив Даттона 
пожертвувати ведмежа в Нью-Йоркську публічну бібліотеку, 
написавши йому таке: «Мені хотілося б, щоб я мав те, що мені 
подобається зараз, а не те, що мені подобалося багато років 
тому». 
 Повернувшись із фронту, Крістофер Робін закінчив навчання, 
але не знайшов свого місця в житті. Молодий чолові у розпачі 
писав, що він «має ім’я, але у нього немає ролі в житті». 
 Все змінилось 1948 року, Крістоферу вже було 28. До цього в 
Крістофера вже встигло трапитися нещасливе юнацьке кохання 
до італо ̶ австрійки Гедде під час участі у Другій світовій. Але по 
поверненні додому юнак вирішив одружитись своєю двоюрідною 

сестрою Леслі Селінкур, дочкою материного брата. Батьки не схвалили цей шлюб, у Дороті були 
натягнуті стосунки з братом і сама вона бажала одружити сина з подругою його дитинства  ̶  Енн 
Дарлінгтон. Алан  переживав за майбутніх онуків через родинний зв’язок молодят.  
 Духовно близьким із батьком Крістофер був років 25, тобто до закінчення війни. Але потім 
їхні шляхи стали розходитися. Син дорослішав, потім старішав. Почали з'являтися зморшки… Та 
завжди і всюди — в офісі й на курорті — дорослі та діти, старі й малі підходили до нього, аби 
помацати «казкового Крістофера Робіна». Час для нього зупинився. Жодні заслуги дорослого 
Крістофера Мілна, жодні здобутки й досягнення «читацький загал» до уваги не брав. Йому було 
завжди шість років — як і тому, із зачарованого лісу. 
 Коли у 1951 році у Алана Мілна стався інсульт, він 
виявився паралізованим і зважився на ризиковану 
операцію на мозку, що перетворила його на «рослину» до 
моменту смерті в 1956 році. Помер у січні 1956 року у віці 
74 р. Крістофер на похороні батька сказав матері щось 
таке, за що та вдарила його і виплеснула в обличчя 
склянку води. 
 У тому ж 1956 році у подружжя народилася дочка 
Клер Мілн. У дівчинки діагностували дитячий 
церебральний параліч.  
 Алан Мілн заповів своєму синові величезний 
статок. Крістофер Робін спочатку відмовився вступати у 
спадок, оскільки вже давно жив далеко від батьків, не 
підтримуючи з ними зв'язок. Однак він та його дружина 
пізніше погодилися взяти гроші, оскільки подружжю 
потрібні були кошти для утримання їхньої доньки з 
діагнозом ДЦП. 
 Сімейною справою пари була власна книгарня 
«Харбур», яку Крістофер та Леслі відкрили у Дормуті.  
 Коли помер Алан, Дороті повністю розірвала всі стосунки із сином. Вона пережила свого 
чоловіка на 15 років, і за цей час погодилася побачитися з Крістофером лише один раз. На її 
похорон Крістофер не приїхав. Не треба бути психологом, щоб зрозуміти, наскільки подібна 
сімейна історія позначилася на світогляді Крістофера Робіна. 

 Після 50 ̶ ти Крістофер видав три книги спогадів і одну — нарисів. 
Однак у літературі він так і залишився в тіні свого батька. 
  Ті, хто знав його особисто, наголошували, що до 60 років він набагато 
спокійніше говорив про Вінні-Пуха та про батька, хоча у своїй 
автобіографії часто згадував: «Були 2 речі, які затьмарили моє життя і від 
яких я мав рятуватися: слава мого батька та „Крістофер Робін“». 
 Крістофер Робін Мілн помер уві сні 20 квітня 1996 року, у віці 75 років, 
а через шість років його дружина організувала фонд допомоги дітям із 
ДЦП, до якого перераховується значна частина коштів від використання 
образу Вінні-Пуха. Фонд був відкритий на честь доньки Мілнів, Клер, яка 
доживала вік у пансіонаті й померла 2012 року. Магазин у 2011 році 
закрили через нерентабельність, проте фанати «Вінні-Пуха», скинувшись, 
викупили все обладнання та відкрили його в іншій будівлі. 
 У 2017 році був випущений біографічний фільм «Прощавай, 

Крістофер Робін», який розповідає про стосунки Алана Мілна із сином. Кінострічка не залишає 
сумнівів: для Крістофера Робіна будівництво власної особистості та незалежного дорослого 

Крістофер та Леслі 

Крістофер, Леслі з Клер у їхньому 
магазині 

Доросла Клер Мілн 
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існування стало особистим подвигом, що свідчить про грандіозні зусилля, вкладені в подолання 
себе та душевних травм. 
  Роль Крістофера зіграли Уїлл Тилстон (Крістофер в дитинстві) і Алекс Лоутер (дорослий 
Крістофер). 
 У 2018 році був випущений фільм «Крістофер Робін», що У сильно белетризованій формі 
оповідає про доросле життя Крістофера. Крістофера зіграли Ортон О'Брайан (Крістофер в 
дитинстві) і Юен Макгрегор (дорослий Крістофер). 

  
  Про дитинство Крістофера Робіна стало відомо кілька років тому, коли вже не було на світі 
ні Мілна-старшого, ні Мілна-молодшого. До 75-річчя першого видання «Вінні-Пуха» продюсер 
телекомпанії Бі-Бі-Сі Хелен Кент знайшла в архіві аматорську 10-секундну стрічку, у якій Крістофер 
Робін та його шкільні товариші гасають у костюмах героїв батькової книжки. Крістофер Робін — у 
«костюмі Крістофера Робіна».  Стрічку хтось зняв у липні 1929 року в «зачарованому лісі» Ешдаун 
неподалік Кочфорда, де «маленький хлопчик завжди буде гратися зі своїм ведмедиком» (остання 
фраза книги А. Мілна). 
 І, хоча в минулому образ сина та батька, який написав для своєї дитини казку та образ 
батька, який щовечора читає своєму синові казки  ̶  був досить маркетингово успішний для 
просування продажів накладу, сучасні критики вважають інакше. Алан Мілн вважав себе 
серйозним, респектабельним письменником, учнем Герберта Уелса, він був певен, що правду про 
себе розповідає в новелах, п'єсах, але не в книжках про Вінні-Пуха. Оповіді про Вінні та його друзів 
Алан писав не для сина, а «для продажу». І ніколи не читав їх Крістоферові. «Вінні-Пуха» вважав 
усього лиш заробітчанством. А вийшло, що той став головним у житті Мілна-старшого, зробив його 
знаменитим. А ось Мілну молодшому дещо закрив дорогу до великої літератури. 

  Що стосується українських перекладів Мілна, то у 
видавництві «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» вийшов 
надруком повний і найближчий до тексту Мілна переклад українською 
«Вінні ̶ Пух і всі  ̶ всі ̶ всі». До того ми могли здебільшого 
ознайомлюватись із російським перекладом Бориса Заходера. Всі 
знають, що Заходер створив не точний переклад, а радше 
переказав.Існує ще один український переклад Вінні  ̶  Леоніда 
Солонько, але він також не дуже близький до оригіналу. Крім того 
Солонько позбавив текст багатьох англійських реалій, на його думку, 
незрозумілих радянському читачеві, а при перекладі мілнівської гри 
слів орієнтувався на російський текст Заходера. 
 Заново навчити Пуха та його друзів українській мові взялись 
поет і прозаїк, член Спілки письменників, лауреат міжнародної премії 

Юрія Долгорукого й літературної премії Бориса Слуцького, викладач теорії і практики перекладу 
Харьківського національного університету Інна Мельникова, а також її учні  ̶  Ігор Ільїн та Олександр 
Кальніченко. Команда дуже обережно поставилась до оригінального тексту й постарались донести 
до читача й дотепні мілновські каламбури й цікаві неологізми. Щоб не проминути жодної деталі 
філологи не раз звертались за порадами до колег ̶ фахівців з інших міст. Праця тривала з 2006 до 
2007 року.  
 Окремо треба сказати, що Заходер і Солонько об’єднали дві книги в одну «Вінні ̶ Пух та всі  ̶
всі ̶ всі» із крізною нумерацією глав. У виданні Книжкового клубу під однією обкладинкою містяться 
окремі твори  ̶  «Вінні ̶ Пух» і «Хатинка у Пуховому Закутку». Завдяки перекладу читачі дізнаються, 
що книжку Мілн присвятив дружині, а не синові, бо Клуб вперше опублікував передмову для другої 
книги Мілна, пропущену радянськими перекладачами, а також присвячення до обох творів. 
 І ще момент. Книжковий клуб офіційно придбав права на текст про Вінні ̶ Пуха, всі попередні 
тексти перекладались і видавались незаконно. Тож сучасна книга наповнена оригінальними 
ілюстраціями Ернеста Шепарда з першого видання 1926 року. 
 2010 ̶ го року у Донецьку було видано російськомовне видання у видавничому домі Евріка. 
Воно називалось «Винни ̶ Пух и Все  ̶Все  ̶Все» 
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 Вже тепер, у «ковідні часи», 2020 року київське видавництво «КМ ̶ 
Букс» випустило ще один переклад Мілна «Вінні ̶ Пух: Повна збірка 
казок і віршів». Переклав Олександр Мокровольський. Малюнки також 
Шепарда. 

Збірки віршів для дітей: 

 « Коли ми були зовсім маленькими» (1924); 
 « Тепер нам вже шість» (1924). 

Казки:  
 "Принц кролик" 
 «Звичайна казка» 
 «Колись давним-давно…» 
 «Балада про королівський бутерброд» 

Розповіді: 

 "Істина - у вині (In vino veritas)" 
 «Різдвяна розповідь» 
 «Приголомшлива історія» 
 «Мрії містера Файндлейтера» 
 «Різдвяний дід» 

 «Перед потопом» 
 «Рівне об одинадцятій» 
 "Портрет Лідії" 
 «Річка» 
 «Зліт та падіння Мортімера Скрайвенса» 
 «Ставок» 
 «Іванів день (24 червня)» 
 «Слово про осінь» 
 «Не люблю шантажистів» 
 «Історії щасливих доль» 

Романи: 

 «Коханці в Лондоні» (англ.  Lovers in London , 1905) 
 " Колись, давним-давно ..." (англ.  Once on a Time , 1917) 
 «Містер Пім» (англ.  Mr. Pim , 1921) 
 « Таємниця Червоного дому » (англ.  The Red House Mystery , 1922) 
 «Двоє» (англ.  Two People , 1931) 
 «Дуже недовга сенсація» (англ.  Four Days' Wonder , 1933) 

 "Занадто пізно" (англ.  It's Too Late Now: The Autobiography of a Writer , 1939) 
 «Хлої Марр» (англ.  Chloe Marr , 1946) 

Цікаві факти з біографії: 

 Мілн навчався у приватній школі, що належала його батькові, а одним з його вчителів був 
Герберт Уеллс.  

 Мілн брав участь у Першій світовій війні в якості офіцера британської армії. Він працював на 
MI7 – пропагандистський підрозділ британської розвідки. 

 Алан Александр Мілн до появи книг про Вінні-Пуха співпрацював з англійським гумористичним 
журналом “Панч”, і вважався досить відомим драматургом, який писав серйозні п’єси для 
дорослих. Однак після Вінні-Пуха Мілна стали сприймати виключно як дитячого письменника, 
що сам автор вважав образливим і несправедливим.  

 Історія одного з найвідоміших казкових персонажів XX століття Вінні-Пуха почалась 21 серпня 
1921 року, коли письменник Алан Александр Мілн подарував своєму синові Крістоферу Робіну 
плюшевого ведмедя «Тедді» на день народження. Крістоферу Робіну в цей день виповнився 
один рік. Ведмедика було названо Едуардом. Лише у книзі він перетворився на Вінні і був на 
рік молодший за її головного героя. 

 П’ятачок насправді був іграшкою Крістофера Робіна, подарованою сусідами, а ослик Іа-Іа, як і 
сам Вінні, був подарований батьками. Ця іграшка була позбавлена хвоста самим Крістофером 
Робіном в процесі ігор, що і послужило приводом для Мілна-старшого зробити ослика самим 
похмурим і сумним героєм.  

 Кенга з Ру і Тигра, які в оповіданнях про Вінні-Пуха з’являються дещо пізніше, були куплені 
батьками Крістоферу Робіну вже спеціально, щоб урізноманітнити історії.  
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 Єдиними, кого у Крістофера Робіна не було, були Сова і Кролик, саме тому вони в історіях 
постають як реальні звірі, а не як іграшки.  

 Мілн ніколи не читав книг про Вінні-Пуха Крістоферу Робіну. Він вважав за краще виховувати 
сина на творах свого улюбленого Вудхауза. Крістофер вперше прочитав вірші і розповіді про 
ведмедика тільки через 60 років після їх появи. 

 Книга була перекладена 25 мовами, у тому числі і латинською. 

 Кількість проданих платівок із записом книги перевищила 20 млн екземплярів. 

 Його іграшки батько передав до США. На них можна переглянути в публічній бібліотеці Нью-
Йорка. 

 Вінні з'явилися на марках 18 країн, у тому числі і в СРСР після виходу мультфільму. Серія 
марок Канади на одній зображує лейтенанта з ведмедиком Вінніпегом, друга - Крістофера з 
плюшевим ведмежам, третя - героїв класичних ілюстрацій до книги, і, нарешті, четверта - Вінні 
з мультфільму Діснея. 

 Мілн вважав себе драматургом і автором детективів й жалкував, що його більше знають за 
дитячою книжкою. Одна з перших робіт Мілна в жанрі – роман “Таємниця Червоного Будинку” 
(1922 рік), який багато критиків відносять до класики англійського детектива. Під старість Мілн 
не любив свою книгу про Вінні саме через популярність завдяки лише їй. 

 Мілн був піонером кінематографу. Він написав сценарії для чотирьох короткометражок, знятих 
ще в 1920 році компанією Minerva Films. Оригінали фільмів “Удар”, “Двічі два”, “П’ять фунтів в 
нагороду” і “Книжкові черви” збереглися тільки в архівах Британського інституту кінематографії 
(BIF). 

 Також Алан Мілн виступав не тільки як автор дитячої літератури. Деякі з його поетичних творів 
зачіпають такі теми, як війна («Адольф Гітлер»), політика («Британський комуніст») і роль релігії 
в суспільстві («Нормандская церква»). Нажаль, знайти «дорослі» поезії Мілна українською 
вкрай важко. 

 

Джон Толкін 

  Одному з найвідоміших авторів останнього 
століття, Джону Роналду Руелу Толкіну цього року 
виповнюється 130 років. Поет, філолог, професор, класик 
світової літератури 20 століття, один з фундаторів жанрового 
різновиду фантастики  ̶  високе фентезі, найбільш відомий як 
автор «Гобіта, або Туди і Звідти», «Володаря перснів» та 
«Сильмариліона». 
  Народився Джон Толкін 3 січня 1892 р. у місті 
Блумфонтейн (нині це адмінцентр Південноафриканської 
Республіки) у родині співробітника банку «Бенк ов Ефріка» 
Артура Руела Толкіна та його дружини Мейбл Толкін (у 
дівоцтво Саффілд). Через два роки у подружжя народилась 
друга дитина  ̶  Гіларі Артур Руел Толкін (пом. 1976 р.). 
 У трирічному віці Рональд разом з братом був 

вивезений матір’ю до Англії на тривалу гостину до родичів. Через рік в Африці помер батько родини 
і сім’я залишилась у Великобританії. Спершу мешкали у материних 
родичів Саффілдів у Бірмінгемі, потім перебрались у його 
передмістя (зараз це частина міста)  ̶  Сергоул ̶ Міллз. 
 Початкова освіта була надана матір’ю, яка навчила братів 
читати, писати, малювати, а також основі латини. Водночас Мейбл 
Толкін, шукаючи опори у житті, у 1900 році навернулась у католицьку 
віру, що позбавило мати ̶ одиначку фінансової підтримки батьків і 
родичів   ̶  баптистів. Через 4 роки Мейбл померла від цукрового 
діабету, попередньо передавши опіку над дітьми отцю Френсісу 
Хав’єру Моргану із Бірмінгемської Ораторії. Рональд переїхав у 
притулок місіс Фолкнер для дітей ̶ сиріт у Еджбастоні, одному з 
районів Бірмінгема. 
 З 1900 року Толкін навчався у школі ім. Короля Едуарда. Між 
1903 ̶ 1904 вони разом із братом навчались в школі св. Філіпа 
Граматика. Пізніше Рональд вступив до Ексетер ̶ Коледжу у складі 
Оксфорда, спеціалізуючись на вивченні класичних мов. У 1915 ̶ му 
він отримав диплом із відзнакою зі спеціальності «англійська філологія». 

Толкін - школяр 
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 Під час навчаня у Школі Короля Едуарда Рональд познайомився з Робертом Гілсоном, 
Джеффрі Смітом та Кристофером Вайзменом і вчотирьох вони заснували неформальне 
товариство «ЧКБТ»  ̶  «Чайний Клуб і Барровіанське товариство» (англ. Tea Club and Barrovian 
Society (TCBS). Назване  було через сусідній універмаг «Барроуз», у якому полюбляли збиратися 
хлопці. До самої війни вони полюбляли спілкуватися на зустрічах «ЧКБТ», на яких Толкін і вирішив 
писати поезії. 

 У 1908 році Рональд познайомився із вихованкою пансіонату місіс 
Фолкнер, теж сиротою, Едіт Мері Бретт (1889 ̶ 1971), старшою від нього 
на три роки. Він закохався, і, не виключено, що через це провалив іспит 
на стіпендію до Оксфорду. Наляканий ранніми почуттями до 
протестантки, отець Морган заборонив хлопцеві спілкування з Едіт до 
його повноліття. І на свій 21 ̶ й день народження Рональд написав листа 
до Едіт із пропозицією одруження. Едіт відповіла, що вже заручена й 
просила її забути. Толкін поїхав до неї й вмовив повернути обручку 
нареченому і навернутися до католицизму, після чого вони формально 
оголосили про заручини у січні 1913 року. 22 березня 1916го вони взяли 
шлюб у Церкві Пресвятої Непорочної Діви Марії у місті Ворик. 
 Після університету Рональд записався добровольцем до війська, 
зарахований до складу Ланкаширського стрілецького полку у званні 
молодшого лейтенанта. 11 місяців навчань у Кеннок ̶ Чейсі і 4 червня 
1916 ̶ го його перевели до 11 ̶ го батальйону цього ж полку в складі 
Британського експедиційного корпусу. 
 Під час Битви на Соммі Толкін служив офіцером зв’язку. У жовтні 

госпіталізований з окопною гарячкою, яка протягом двух років рецидивувала й вимагала лікування. 
Решту війни Толкін провів у тилу в Англії, міняючи гарнізон за гарнізоном та займаючись штабною 
роботою. В цей час він почав працювати над міфологією та історією вимріяного світу, що пізніше 
перетворився на всесвіт роману «Володаря Перснів». 
 16 листопада 1917 року Едіт народила першу дитину  ̶  Джона Френсіса Руела (пом. 2003 
р.).  
 Із армії Рональда демобілізували у званні лейтенанта. Війна залишила помітний відбиток 
на свідомості письменника. Він втратив двох друзів з «ЧКБТ»   ̶ Гілсона та Сміта. В подальгому під 
час складного процесу створення «Володаря Песнів» Толкін тяжко та депресивно переживав 
період Першої світової. 
 Після закінчення війни Толкіна запросили до участі у 
написанні нового словника англійської мови, який згодом став 
відомий, як «Оксфордський словник англійської мови» (1928 р.). В 
обов’язки Рональда входило вивчення етимології та історії слів 
германського походження, що починались на букву W. Водночас він 
підробляв приватними уроками англійської. 
 1920 р. Толкіна запрошено в университет Лідса на посаду 
старшого лектора з англійської мови. Саме тут він набув слави 
провідного англіста свого часу. За два роки Толкін опублікував 
«Словник середньоанглійської мови». Після приїзду ще одного 
видатного спеціаліста галузі  ̶  Еріка Гордона, вони вдвох видали 
нову редакцію відомого тексту з циклу легенд про Артура  ̶  «Сер 
Гевейн і Зелений Лицар».  
  У 32 роки Толкін став наймолодшим професором в історії 
свого університету. У Лідсі родина Толкінів прожила 4 роки. За цей 
період народилось ще двоє дітей: Майкл (1920 ̶ 1984) та Крістофер 
(1924  ̶  2020). 
 Восени 1925го Толкіна обрали професором староанглійської 
в рідному Оксфорді, і він залюбки туди повернувся. Працював спочатку у Пембрук ̶ Коледжі, а з 
1945 ̶ го у Мертон ̶ Коледжі.  
 1936 року виголосив публічну лекцію «Беовульф: чудовиська і критики», яка справила 
великий вплив на традицію вивчення середньовічної літератури. 
 В Оксфорді Толкін увійшов до професорського літературного клубу «Інклінґі», де здружився 
з майбутнім письменником, колегою Клайвом Стейплзом Льюїсом. У тому ж клубі Толкін 
познайомився з іншим письменником   ̶ Чарлзом Вільямсом. 
 У 1959 році Толкін вийшов на пенсію. Комерційний успіх його книг забезпечив родині 
заможне життя. Свідченням суспільного і загальнонаціонального визнання став Орден Британської 
імперії, який йому вручила королева Єлизавета ІІ 28 березня 1972 року під час прийому у 
Букингемі. 
 Велика увага громадськості до толкінівських книг, а також до його особистого життя змусили 
подружжя переїхати на південне узбережжя, біля м. Борнмут (графство Дорсет). 

Толкін у 1916 році 

Едіт - Лутіен 
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 29 листопада 1971 р. померла Едіт Толкін у віці 
82 ̶ х років. Її поховали до оксфордському 
цвинтарі Вулверкот, а на надгробку, за 
розпорядженням чоловіка, вигравіювали ім’я 
Лутієн  ̶  героїні толкінівського епосу, з якою він 
ототожнював дружину все життя. 
 Сам Толкін помер 2 вересня 1973 р. від 
масивної кровотечі з виразки шлунка, коли 
гостював у друзів, подружжя лікарів Толгерстів у 
Борнмуті. Похований поруч із дружиною. 
 Перші літературні спроби Толкіна датуються 
початком 1910-х років, під час його членства у 
«Чайному клубі…». За словами біографа Толкіна 
 ̶  Г. Карпентера, непрямий вплив на майбутнього 
письменника могли справити викладачі 
англійської літератури у Школі Короля Едуарда  ̶  
Джордж Бруертон та Р. В. Рейнолдз, які 
намагалися прищепити учням любов до поезії. 
Опосередковано на рішення Толкіна зайнятися 
літературою також могла вплинути постановка 
п’єси Джеймса Баррі «Пітер Пен», яку він побачив 
у квітні 1910 р., а також творчість католицького 

поета ̶ містика Френсіса Томпсона.  
 Згодом зі всіх літературних впливів викристалізувався певний пласт текстів, естетика яких 
стала каркасом власного міфотворення письменника. Витоки багатьох толкінівських сюжетних 
ліній та образів ховаються в германо ̶ скандинавській епічній літературі та англо ̶ саксонській 
книжній поетичній традиції. Зокрема, слід виділити «Беовульфа», скандинавську Старшу 
(віршовану) та Молодшу (прозову) Едди, «Пісню про Нібелунґів», а також низку давньоісландських 
саг. Сам Толкін особисто визнавав вплив античної літератури  ̶   Гомера, Софокла тощо, карело ̶ 
фінський епос «Калевала», кельтської (валлійської та шотладської) народної демонології та 
легенд. Біографи професора також визначають вплив філософських та історичних творів античних 
авторів, зокрема Боецієвої «Розради філософією» в перекладі короля Вессексу Альфреда 
Великого (849 ̶ 900 рр.), писань Вергілія і Тацита. 
 Одним із серьйозних вражень для Толкіна стала творчість члена Товариства виставки 
мистецтв і ремесел, ерудита і всебічно обдарованого митця Вільяма Морріса. Толкін наслідував 
фантастичну, стилізовану під раннє середньовіччя, поетику його романів та поем. Слід згадати 
роман старшого колеги Толкіна в галузі медієвістики і такого ж шанувальника епічної традиції 
европейської Півночі  ̶  Еріка Рюкера Еддісона, чий роман «Змій  ̶уроборос» (1922) досі вважається 
одним із перших яскравих зразків раннього епічного фентезі. 
 Дитяча чарівна казка нині забутого письменника Едварда Вайк ̶ Сміта «Дивовижний край 
снерґів» (1927) стала беззаперечним джерелом натхнення під час створення Толкіном образу 
народу гобітів. 
 Починаючи з Едварда М’юїра, літературні критики віднаходили у Толкіна численні 
ремінісценції романів англійського пригодницького автора Генрі Райдера Гаґарда та історичних 
книг Семюела Разерфорда Крокетта (роман «Чорний Даґлас»). 
 До середини 1930 ̶ х Толкін залишався маловідомим автором, чиї поезії зявлялись або в 
профільних філологічних журналах, або у випадкових публікаціях. Однак вже у воєнні роки він 
займався конструюванням вторинного чарівного світу і писав історії про нього. Чи не першим 
поштовхом до індивідуального міфотворення став малозрозумілий рядок із поезії «Христос» ченця 
Кюнефульфа: «Слався, Еаренделе, найясніший із янголів, // над середні землі посланий людям». 
Пізніше сам Толкін пригадував: 
 «Я дивним чином схвилювався, нібито ці рядки потурбували вві сні щось, що тривалий 
час снило в моїй душі. За цими словами ховалися далечінь, дивина і краса, які (коли це дано 
збагнути моєму розумові) були недосяжно давніші від староанглійської мови.» 
 Намагаючись зрозуміти, що можуть значити дані слова, Толкін почав вимислювати світ для 
цього «Еарендела», результатом чого став пакет авторських міфів, уперше оприлюднених у 
«Книгах утрачених переказів» у 1983 — 1984 рр., а дві найвизначніші сюжетні лінії (про Берена та 
Лутієн і Туріна Турамбара) розвинулися у цілком незалежні поеми, надруковані у «Піснях 
Белеріанду» (1985). Остання, до речі, за сприянням сина письменника К. Дж. Р. Толкіна, була 
зрештою ще й утілена у прозі — у книзі «Діти Гуріна» (2007). 
 Уся сукупність легенд та міфів про вигаданий світ Середзем'я за життя Толкіна так ніколи 
оприлюднена і не була. Видавці ні до, ні після успіху «Гобіта» не наважувалися їх видавати, 
побоюючись незвичності жанру, обраного автором. Останній планував зробити із них додаток до 
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«Володаря Перстенів», котрий мав би бути 
надрукований разом із романом, проте і на цей крок 
(з ринкових та загальноекономічних міркувань) 
видавці не пішли. В останні роки життя Толкін 
захопився суттєвим перекроюванням легенд, 
складених раніше, тому до послідовного, цілісного 
вигляду їх так і не довів. Уперше світ їх побачив за 
редакцією Толкіна під назвою «Сильмариліон» у 
1977 році, а згодом — у вигляді різноманітних 
чернеткових записів із розлогими коментарями того 
самого Толкіна — у перших 5-ти (ранні версії) і 10-му 
та 11-му томах (пізні версії) «Історії Середзем'я». 
 Крім творів, пов'язаних із вторинним світом 

майбутніх «Гобіта» та «Володаря Перстенів», Толкін писав різноманітні історії для своїх дітей, 
зокрема «Листи від Різдвяного Діда», «Містер Блісс», «Роверандом», «Коваль із Великого 
Вуттона», «Листок, намальований Ніґґлем» та «Фермера Джайлса з Хему», переважна більшість 
яких була вперше оприлюднена лише після феноменального успіху «Володаря Перстенів», коли 
саме ім'я автора було запорукою фінансової вигоди від видання. 
 Досить несподіваний зсув у творчості від епічних історій про світ Середзем'я до того, що 
згодом стало дитячою чарівною казкою «Гобіт», за свідченнями самого Толкіна, відбувся 
спонтанно і несподівано. Під час перевірки студентських контрольних робіт йому трапився не 
зрозуміло чому залишений чистим аркуш, на котрому письменник вивів слова: «У норі під землею 
жив собі гобіт». Потім письменник пояснював, що «не знав і не знаю, чому [я це зробив]». 
 Книга була написана між 1930-им і 1935-им рр. і спочатку читалася дітям. У 1936 р. про її 
існування дізнався агент лондонського видавництва «Джордж Аллен енд Анвін» Сьюзен Деґналл. 
Книгу схвально зустріли читачі, й видавець замовив Толкіну продовження історії про пана Більбо 
Беггінса. Про процес написання роману, який затягнувся більш ніж на десять років, сам автор писав 
наступне: 
 «Ця оповідь зростала по ходу її розгортання, поки не перетворилася на історію Великої 
війни за Перстень і не стала включати чимало епізодів давнішої історії, що їй передувала. […] 
Заохочений проханнями читачів, котрих цікавили гобіти та їхні пригоди, я повернувся [по 
великій паузі і спробі довести до завершення власний легендаріум] до продовження. Однак 
розповідь неминуче тягнуло до старішого світу, поки вона не перетворилася на, так би 
мовити, історію, що мала кінець перед тим, як з’явилися її початок та середина.» 
 І без того популярний, роман злетів до статусу культового під час молодіжного руху хіпі 
середини 60-их рр. XX ст. Цьому, безперечно, посприяло піратське (а тому дешеве) видання 
роману американським видавництвом «Ейс букс» (англ. Ace Books) 1965-го р. Біографи 
письменника цитують неназвану американську газету, чим досить точно характеризують настрої 
читачів Толкіна: 
 «У Єльському університеті трилогія розпродається швидше, ніж „Володар мух” Вільяма 
Ґолдінґа на піку своєї популярності. У Гарварді вона випереджає «Над прірвою у житі» Дж. Д. 
Селінджера». 
 За життя письменник більше не надрукував жодного твору, пов'язаного із вигаданим світом 
Середзем'я, якщо не враховувати книжечки дитячих віршів «Пригоди Тома Бомбадила» (1962), чиї 
персонажі існували ще до появи «Володаря Перстенів» і були включені в нього з цілком інших на 
те причин. Тому поява у 1977 р. «Сильмариліону», збірки квазілегенд із ранньої історії всесвіту 
«Гобіта» та названого вище роману, скомпільованої сином Дж. Р. Р. Толкіна Крістофером та 
майбутнім популярним фентезійним письменником Ґаєм Кевріелом Кеєм, укотре посилила інтерес 
до творчості Толкіна.  
 Толкін став творцем кількох вигаданих мов: квенья, синдарин. Він знав кілька десятків мов, 
тому вигадані складав багато в чому керуючись красою звучання. 
 По батьківській стороні родина Толкінів мала німецьке коріння і походила 
із Саксонії (Німеччина), однак уже із XVIII століття постійно мешкала на території Англії і (за 
свідченнями самого Толкіна, висловленими у листі до керівництва американської книговидавничої 
компанії «Г'ютон Міффлін» від 30 червня 1955 р.) стала: «до мозку кісток англійською (не 
британською)». По материнській лінії родина походила з Івшема (Вустершир, Англія). 
 Англійське прізвище Толкін (англ. Tolkien) є англізованим варіантом німецького 
прізвища Толлкін (нім. Tollkiehn), етимологічного різновиду прикметника tollkühn, «нерозважливо 
хоробрий». Найвідоміший біограф письменника Гамфрі Карпентер (1946–2005) згадує наступну 
сімейну легенду про походження імені, яку розповідала тітка письменника Грейс Біндлі Толкін 
(англ. Grace Bindley Tolkien). У 1529 році лицар на ім'я Георг із молодшої гілки династії 
Гогенцоллернів, який воював під командуванням ерцгерцога Фердинанда Австрійського, здійснив 
подвиг: за власною ініціативою напав на османський табір і захопив султанський штандарт. У 
нагороду він нібито отримав прізвисько «Tollkühn». Із часом це прізвисько поширилось на всю 
родину, яка до XVIII ст. розсіялась по всій Європі. Французька гілка, наприклад, стала 
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називатись du Temeraire (тобто «Сміливці»), а англійська гілка зберегла давньонімецьке прізвище, 
лише англізувавши його до «Tollkiehn», а в сучасному варіанті «Tolkien». 
 З українських джерел відомо кілька варіантів транскодування прізвища письменника. Крім 
фонетично найбільш коректного Толкін ([ˈt̺ɒlˌki:n] або [ˈt̺əʊlˌki:n]), в українських виданнях творчої 
спадщини також траплялися Толкієн і Толкин, де перше пов'язане із тривалою традицією 
транслітерації в російських перекладах (встановленою першим на теренах СРСР перекладом 
роману «Володар Перстенів» Андрія Кистяковського та Володимира Муравйова, москва, 1982), а 
друге є наслідком невдалого редакторського рішення, не погодженого з перекладачем, пізніше 
виправленого в другому виданні роману (Львів, 2004–2005 і, відповідно, 2006). У російськомовних 
виданнях радянського часу, поширених в Україні, також траплялися й інші варіанти передачі 
прізвища Tolkien: Толкайєн («Краткая литературная энциклопедия», москва 1972), Толк'єн (уперше 

в «Краткой литературной энциклопедии», москва, 1978). 
 У житті, творчості і листуванні Дж. Р. Р. Толкін послуговувався низкою псевдонімів та 
літературних альтер-еґо, більшість із яких відображають його філологічні зацікавлення: 

Дитячі імена та прізвиська: 
 Фíліп (англ. Philip), ім'я, дане при конфірмації (1903); 
 «Видра» (англ. Otter), псевдонім мовою анімалік (бл. 1905); 

 «Видра» (есп. Lutro), псевдонім мовою есперанто (1909); 

 Рýґінвальдус Двáлаконіс (англ. Ruginwaldus Dwalakôneis), «Рональд Толкін» новоґотською 
мовою (10-і рр. XX ст.). 

Період «Чайного Клубу і Барровіанського товариства» (1911 — 1918): 
 Портóріус Áцер Ґермáнік (лат. Portorius Acer Germanicus), де лат. portorius, «митний» та acer, 

«запальний» обігрують омонімічні паралелі в прізвищі письменника: Tolkien = англ. toll («мито») 
+ keen, («проникливий, запальний»); 

 Вектіґáлік Áцер (лат. Vectigalicus Acer), створене за аналогією із попереднім псевдонімом, тут 
лат. vectigalis — «митний, податковий»; 

 Ейсфорíд Акрíб Поліґлóттей (лат. Eisphorides Acribus Polyglotteus), створене за аналогією із 
попередніми, однак із використанням грецьких коренів та гр. πολύγλωττος, «багатомовний»; 

 Містер Ундархріменітупп (англ. Mr. Undarhruiménitupp), псевдонім, вигаданий Дж. 
Р. Р. Толкіном та його другом К. Вайзменом «ґаутською» мовою (англ. Gautisk), якою нібито 
говорили персонажі давньоанглійського епосу «Беофульф»; 

 Ґéбріел, Ґеб (у значенні «Гавриїл») (англ. Gabriel, Gab) звертання до Дж. Р. Р. Толкіна у листах 
К. Вайзмена. 

Оксфордський період (1931 — 1954): 
 Тóллерз (англ. Tollers), було створене з урахуванням оксфордського студентського сленгу і 

вживалося, переважно, членами об'єднання «Інклінґів». 

Літературні псевдоніми: 
 Фізіолог (англ. Fisiologus), можливо, навіяне однойменною назвою середньовічного бестіарію 

(Physiologus, ІІ — ІІІ ст.), цим іменем підписані вірші «Фаститокалон» (Fastitocalon, 1927) та 
«Iumbo, or, Ye Kind of Ye Oliphaunt» ([Юмбо, або Якийсь там оліфант], 1927?); 

 К. Бéґп'юз (англ. K. Bagpuize), К[інґстон]-Беґп'юз — назва невеличкого села в графстві 
Оксфорд, цим іменем підписаний вірш «Progress in Bimble Town» ([Прогрес у Бімбл-Тауні], 
1931); 

 Рáґнальд Хрéдмодінґ (англ. Ragnald Hrædmóding), переклад нім. tollkühn давньоанглійською 
мовою; цим псевдонімом підписаний вірш давньоанглійською мовою на честь В. Г. Одена 
(1967). 

Підписи: 
 Рагінуальд (лат. Raginualdus), дарчий підпис (1971); 
 Дж. Р. Р. Т. (англ. JRRT), періодично вживаний у листуванні; 

 Дж. Р. Р. 2 Т. (англ. JR2T), у листі до Джой Гілл від 26 грудня 1971 р. 

Альтер-еґо у всесвіті «Володаря Перснів»: 
 Лірíлло Нолдорін (Lirillo Nóldorin), бог пісні у ранній міфології Арди, із яким себе ототожнював 

Дж. Р. Р. Толкін; 
 Éріол (Eriol, «той, хто снить на самотині») або Óттор Вéфре (д.-англ. Ottor Wæfre, «Видра» 

«Невгамовний, мандрівник»), ранні імена, під якими відомий пізніший персонаж Ельфвіне (д.-
англ. Ælfwine); 

 Джон Джéтро Рéшболд (англ. John Jethro Rashbold) і «старий професор Решболд із 
Пембрук[-Коледж]а», персонажі із посмертно надрукованих «The Notion Club Papers». Цікаво, 
що ім'я John Jethro Rashbold є, по суті, повною калькою імені John Reuel Tolkien, оскільки 
прикметник rashbold є англійським перекладом німецького tollkühn, а імена Reuel (Вих. 2: 18) 
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та Jethro (Вих. 3: 1) в англійському перекладі носить один і той самий біблійний персонаж — 
тесть Мойсея. 

 Рéймер (англ. Ramer, від англ. діал. ramer, «той, хто марить»), на думку дослідника творчості 
Дж. Р. Р. Толкіна Тома А. Шиппі, ще одне альтер-еґо письменника зі згаданого вище твору; 

 Аркáстар Мондосарéссе (квенья Arcastar Mondósaresse), вжите письменником в одній нотатці 
(1968); 

 Бéрен (Beren), персонаж «Сільмарілліону», із яким себе Дж. Р. Р. Толкін ототожнював 
протягом життя, особливо у контексті стосунків із дружиною яку називав «моя Лутіен» 
(Лутіен — подруга Берена), під цими іменами подружжя поховане в Оксфорді (див. нижче). 

 На честь Дж. Р. Р. Толкіна (власне, його іменем) була названа низка об'єктів довкілля Землі 
та космосу. Зокрема: 
 астероїд 2675 Толкін у Головному поясі астероїдів, відкритий Мартіном Воттом (Martin Watt) у 

1982 році; 
 морський рачок Leucothoe tolkieni із системи підводних хребтів Наска і Сала-і-Ґомес у Тихому 

океані; 

 жук-стафілініда Gabrius tolkieni Schillhammer, 1997, що мешкає у долині Індува-Кхола 
(Кхандбарі, Непал) (Schillhammer H. Taxonomic revision of the Oriental species of Gabrius 
Stephens (Coleoptera: Staphylinidae) // Monographs on Coleoptera, 1997. — Vol. 1. — P. 36.); 

 рід викопних трилобітів Tolkienia із родини Acastidae (Phacopida); 

 викопний двустулковий молюск Martesia (Paramartesia) tolkieni; 

 сорт орхідей Miltassia olmec x brassia Edvah Loo «Shelob Tolkien». 

Творча спадщина: 
 Твори Толкіна вплинули на світову культуру XX і навіть XXI століття. Вони були 
неодноразово адаптовані до кіно, мультиплікації, аудіоп'єс, театральної сцени, комп'ютерних ігор. 
За ними створено концептуальні альбоми, ілюстрації, комікси. У літературі було створено велику 
кількість наслідувань книгам Толкіна, їх продовжень чи антитез. 
 «Володар перснів» Толкіна був неодноразово екранізований, спочатку у вигляді 
мультиплікаційних фільмів Ральфа Бакші (Володар перснів, 1978), а також Артура Ранкіна та 
Жюля Бесса (Повернення короля, 1980), які зняли і «Гобіта» 1977 року. 

   
М/ф «Володар перснів», 

1978 
М/ф «Повернення короля», 

1980 
М/ф «Гобіт», 1977 

 У 1985 та 1991 роках виходили радянські телевистави «Казкова подорож містера Більбо 
Бегінса, Гобіта, через дикий край, чорний ліс, за туманні гори. Туди й назад» та «Хранителі», зняті 
за мотивами першої частини Володаря кілець. Це були перші постановки Толкіна з живими 
акторами, до цього персонажі Толкіна існували лише в мультиплікації.  
 На початку 1990-х "Гобіта" збиралися екранізувати ще раз. Це мав бути масштабний 
повнометражний мультфільм «Скарби під горою», який поєднував мальовану та лялькову 
анімацію. Роль Гендальфа в ньому мав озвучити Микола Караченцов, а Торіна - Лев Борисов. Але 
чи з розвалом СРСР, чи з якихось інших причин, цьому проекту не судилося збутися. Все, що від 
нього залишилося - це шестихвилинний ролик, вступ до фільму. 
 У 2001-2003 новозеландський режисер Пітер Джексон зняв високобюджетний блокбастер 
«Володар перснів» у вигляді трьох фільмів, що отримали безліч премій і сумарно зібрали в прокаті 
майже 3 мільярди доларів. Згодом Джексон взявся за екранізацію повісті «Гобіт», також у трьох 
частинах: у 2012 році в прокат вийшов фільм «Гобіт: Несподівана подорож», через рік — «Гобіт: 
Пустка Смауга», а завершилася трилогія у 2014 році фільмом «Гобіт: П'ять Воїнств». 
 У 2017 році канал Amazon придбав права на створення телесеріалу під назвою «Володар 
перснів: Кільця влади» за мотивами творів Толкіна, який буде передісторією однойменного роману. 
Дата виходу першої серії намічена на 2 вересня 2022 року. 
 За книгами Толкіна та їх екранізаціям створено цілу низку комп'ютерних ігор, з них найбільш 
відомі стратегія The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth та MMORPG «Володар Перстнів 
Онлайн» у яку залюбки граються й українці. Музичні гурти, такі як Burzum, Blind Guardian, Battlelore, 
Summoning, склали багато пісень про персонажів та події з книг Толкіна. 
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Пітер Джексон на знімальному майданчику 

разом із Йєном Маккеленом, виконавцем ролі 
Гендальфа 

Плакат до фільмів Джексона 

  
 Багато відомих письменників фентезі зізнаються, що звернулися до цього жанру під 
враженням від епопеї Толкіна, наприклад Роберт Джордан, Стівен Кінг, Нік Перумов, Террі Брукс , 
Роберт Сальваторе. Сучасниця Професора Урсула Ле Гуїн відзначає поетичність і ритмічність його 
стилю.  
 Однак багато відомих авторів критикують Толкіна. Так, зокрема, Чайна М'євіль, визнаючи, 
що "Володар перснів", безперечно, справив найбільше впливу на жанр фентезі, називає його 
"сільським, консервативним, анти-модерністським, до жаху християнським і анти-
інтелектуальним". М'євіль критикує ідеї «втіхи» і «втечі», які, на думку Толкіна, має давати фентезі, 
критикує його пристрасть до несподіваного порятунку героїв та хепі-ендів. Філіп Пулман назвав 
«Володар перснів» «банальним» і додав: «У своїх книгах я сперечаюся з „Нарнією“ Льюїса — 
Толкін не вартий того, щоб з ним сперечатися». Також Толкіна звинувачували у расизмі, що 
спростовувалося дослідниками його творчості. 
 У 2019 році вийшов біографічний фільм «Толкін» режисера Доме Карукоскі. У головній ролі 
Ніколас Голт. 

Цікаві факти з біографії 

 Повне ім’я   ̶ Джон Рональд Руел Толкін, і, хоча перше ім’я 
письменника  ̶  Джон, всі називали його Рональдом. 

 В дитинстві, ще в Африці Рональда вкусив тарантул. Його 
спасла нянька, але страх залишився на все життя. Може 
тому в його творчості часто з’являлись велики павуки. 

 Перед вступом до університету Толкін з товаришами та 
родичами відвідав Швейцарію. Компанія англійців 
здійснила піший похід у гори. Альпійські пейзажи настільки 
вразили Джона Рональда, що він повернувся із подорожі з 
купою художніх листівок. На одній з них – сивобородий 
старець у шляпі з широкими круглими полями та довгому 
плащі сидить на камені під сосною та розмовляє із білим 
оленем. Толкін багато років зберігав цю листівку, що була 
репродукцією картини Мадленера «Гірський дух», із 
написом: «Походження Гандальва». До речі, саме цей 
швейцарський похід пізніше ліг в основу знаменитої 
подорожі Більбо Беггінса Імлистими горами. 

 Розвинений не за роками Джон Рональд, перший учень в 
класі, примудрився вступити до Оксфорду лише з другого разу. Справа в тому, що знання 
давались хлопцю настільки легко, що він не приділяв належної уваги підготовці до вступних 
іспитів, створюючи, натомість, нові мови, спілкуючись з друзями та беручи участь у спортивних 
змаганнях з регбі. До того ж, у 16 років він несподівано закохався у свою чарівну сусідку Едіт 
Мері Бретт. В результаті перший вступний іспит Толкін... провалив. 

 Толкін відчував справжню пристрасть до лінгвістики, яка виявилася у дитинстві. Він вигадував 
свої мови для спілкування із друзями. Під час війни він переписувався з Едіт за допомогою 
коду, щоб оминути військову цензуру. Вигадував він мови і для своїх персонажів. Толкін 
придуманою ельфійською мовою писав вірші, пісні. Багато часу він приділяв роботі над 
зниклими мовами. Він написав вірш готською мовою, яку тисячу років ніхто не використовував. 
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 Крім рідної мови Толкін у тій чи іншій мірі володів грецькою, давньогрецькою, івритом, латиною, 
французькою, німецькою, фінською, валлійською, норвезькою та давньонорвезькою 
(давньоісландською), готською, шведською, датською, англосаксонською, д. італійською, 
російською та гельською мовами. 

 Толкін був однолюбом. Коли парубку виповнився 21 рік, перше, що він зробив, написав листа 
тій самій своїй коханій Едіт Мері. Лист, в якому Джон Рональд просить дівчину стати його 
дружиною, дуже вразив місс Бретт, і вона розірвала заручини заради Толкіна. Вони побрались 
у 1916 році напередоні від’їзду Джона Рональда на фронт. В них було четверо дітей – три сини 
та донька. 

 Роботи Толкіна, присвячені давньоскандинавській мові, зробили його шановним вченим серед 
нацистів. Письменник ненавидів фашизм. Він заборонив перекладати «Гобіта» німецькою 
мовою, оскільки видавець зажадав підтвердження його арійського походження. Толкін відповів 
досить уїдливим листом, у якому написав, що дуже шкодує, що він не має серед предків євреїв. 

 Напередодні війни Толкіну запропонували службу у криптографічному відділі Міністерства 
закордонних справ у разі надзвичайного стану в країні. До його обов'язків входили аналіз 
зашифрованих повідомлень та отримання цінних розвідданих у Блетчлі-парку. Щось подібне 
можна побачити у фільмі «Гра в імітацію» з Бенедиктом Камбербетчем. Толкін погодився, 
взявши курси у державній Школі кодів та шифрів у березні 1939 року, хоча на той момент не 
був призовником. Кажуть, що Толкін пізніше відкинув пропозицію вартістю 500 фунтів стати 
повноправним новобранцем, але ніхто й не знає, чому він так вчинив. 

 Двадцять років поспіль письменник раз на тиждень, у вівторок, об 11:30 відвідував паб, в якому 
збиралися викладачі з Оксфорда. Усі вони були членами гуртка "Інклінги". Саме вони і стали 
першими слухачами «Володаря перснів». 

 Довгі роки Джон дружив із Клайвом Льюїсом, автором «Хронік Нарнії». У них було багато 
спільного, І Толкін і Льюїс були літераторами, Едіт навіть трохи ревнувала чоловіка, тому що 
він проводив багато часу з другом. Але стосунки друзів не були безхмарними. Вони мали 
розбіжності щодо релігії, творчості, не схвалював Толкін і особисте життя друга. 

 Джон Толкін любив свою роботу в університеті, він читав набагато більше лекцій, ніж 
передбачав його контракт. Студенти згадували, що професор міг зайти в аудиторію в 
середньовічних обладунках та почати декламувати поему, написану кілька століть тому. 

 Письменником Толкін став випадково. Зазвичай вечорами він розповідав своїм дітям казки, і 
лише частина з них була перенесена на папір. І не просто записана, а ще й проілюстрована. 
Одна з таких книжок, це був «Гобіт», потрапила чи то до студентки Професора, чи то до його 
друга. Рукопис був представлений знайомому видавцю й був схвалений. Таким чином, в 1938 
році роман побачив світ. Книга мала успіх, читачі вимагали продовження історії, і Джону 
Рональду довелося засісти за головний твір його життя – «Володаря перснів», який він вже 
творив 17 років. 

 У 1961-му році шведська академія відхилила номінацію Джона Толкіна на здобуття 
Нобелівської премії з формулюванням, що книги Толкіна «ні в якому разі не можна назвати 
прозою вищого класу». Але вже четверте покоління читачів із цим не згодні і ставлять творця 
дивовижного вигаданого світу в топ кращого фентезі всіх часів. 

 «Володар перснів» посів перший рядок у списку «200 найкращих книг за версією ВВС».  

 Екранізація режисера Пітера Джексона  ̶  фільм "Володар перснів" отримав 17 премій Оскар, а 
«Повернення короля» входить до десятки найкасовіших фільмів в історії. 

 В одному із британських коледжів почали офіційно викладати ельфійську мову. Ця дисципліна 
швидко набула великої популярності серед студентів навчального закладу. 

 Свою зневагу до різноманітних машин Толкін демонстрував у творах і в житті. Другу світову 
війну він називав «Першою Війною машин», ненавидів автомобілі, обираючи велосипед, 
вважав індустріалізацію пожирачем англійської сільської місцевості. Його ідеалами були просте 
життя, багато моментів якого відбилися у існуванні скромного народу гобітів. 

 Коли письменник помер, його літературною спадщиною зайнявся син Крістофер. Він обробив і 
видав деякі твори батька. А також займався правами на екранізації. 

 Варто відзначити, що у спільноті фахових толкіністів і фанатів творчості письменника до 
останнього часто вживається апелятив «Професор» (англ. the Professor). 

 В 2008 році британська газета The Times поставила Толкіна на шосте місце в переліку "50 
найвидатніших британських письменників з 1945 року". В 2009 році американський журнал 
Forbes назвав його п'ятим в числі відомих особистей, що померли, з найбільшим доходом. 

 Толкін був талановитим письменником та видатним лінгвістом. Його наукові роботи відомі 
серед колег різних країн. Але мільйони людей цінують все ж таки літературну творчість Толкіна. 
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Він не просто писав пригодницькі романи, Толкін придумав цілий світ зі своєю історією, мовами, 
народами. За минулі десятиліття популярність його книг зросла, кількість читачів побільшало. 
Він родоначальник літературного жанру, його твори надихнули багато молодих письменників. 

 Деякий час, з 1979 по 1985 роки існувала премія «Балрог» (Balrog Award), яку присуджували 
за твори в жанрі фентезі. Назва премії пішла від назви могутніх демонів з творів Професора. 
Премія присуджувалась кожен рік 1 квітня у День дурня в США на фентезі ̶ конвентах «Фулкон». 
Конвенти організовувались спільнотою International Fantasy Gamers Society. Сама премія 
носила більш аматорський характер і в професійних колах вважалась несер’йозною. Тим не 
меньш її отримувати такі маститі письменники, як: Рей Бредбері, Пол Ален, Дж. Толкін, Андре 
Нортон, Джонатан Бекон, Ен Маккефрі, Р. Желязни, Стівен Кінг, Джордж Лукас, Хорхе Луїс 
Борхес, Фріц Лейбер, Роберт Аспрін, Стівен Спілберг, Джордж Клейтон Джонсон, Джордж 
Мартін, Девід Брін, Лестер дель Рей. 

Поезія Дж. Р. Р. Толкіна: 

 До переліку поезій включено всі відомі та оприлюднені (за життя чи посмертно) поетичні твори 
Дж. Р. Р. Толкіна. Враховуючи природу поетичного перекладу, українською мовою їхні заголовки не 
наводяться. 

 1911 — «The Battle of the Eastern Field» // King Edward's School Chronicle (Birmingham). — N.S. — 
Vol. 26. — No. 186 (March 1911). — P. 22 — 26 (повторна публікація: Mallorn. — No. 12 (1978). — P. 
24 — 28); 

 1913 — «From the many-willow'd margin of the immemorial Thames» // The Stapeldon Magazine 
(Oxford). — Vol. 4. — No. 20 (December 1913). — P. 11; 

 1914 — «The Voyage of Eärendel the Evening Star» (надруковано у «The Book of Lost Tales 2» [Книга 
втрачених переказів]); 

 1914 — «The Bidding of the Minstrel» («The Book of Lost Tales 2»); 

 1914 — «Tinfang Warble» («The Book of Lost Tales 1»); 

 1915 — «Goblin Feet» // Oxford Poetry 1915 / Ed. by G. D. H. C[ole] and T. W. E[arp]. — Oxford: 
Blackwell. P. 64 — 65. (повторна публікація у «The Annotated Hobbit»); 

 1915 — «You and Me / and the Cottage of Lost Play» («The Book of Lost Tales 1»); 

 1915 — «Kôr», під заголовком «The City of the Gods» надруковано у 1923: Microcosm (Leeds) — Vol. 
8. — No. 1 (Spring 1923). — P. 8. (згодом у «The Book of Lost Tales 1»); 

 1915 — «Kortirion among the Trees» (нові редакції у 1937-му р. і у 1960-их рр., «The Trees of 
Kortirion»); 

 1915 — «Over Old Hills and Far Away»; 

 1915 — «A Song of Aryador»; 

 1915 — «The Shores of Elfland»; 

 1916 — «Habbanan beneath the Stars»; 

 1916 — «The Sorrowful City»; 

 1917 — «The Song of Eriol» («The Book of Lost Tales 2»); 

 1917 — «The Horns of Ulmo»; 

 1920 — «The Happy Mariners» // The Stapeldon Magazine (Oxford). — Vol. 5. — No. 26 (June 1920). — 
P. 69 — 70. (складено у 1915-му р.); 

 1920 — «The Children of Húrin» (розпочато, можливо, раніше, процес складання тривав до 1925-го 
р.) («The Lays of Beleriand»); 

 1922 — The Clerke's Compleinte" // The Gryphon (Leeds). — N.S. — Vol. 4. — No. 3 (December 
1922). — P. 95; 

 1923 — «Iúmonna Gold Galdre Bewunden» // The Gryphon (Leeds). — N.S. — Vol. 4. — No. 4 (January 
1923). — P. 130. (відредаговане видання: Oxford Magazine (Oxford). — Vol. 55. — No. 15 (4 March 
1937). — P. 473.); 

 1923 — «The Eadigan Saelidan»; 

 1923 — «Why the Man in the Moon Came Down Too Soon» // A Northern Venture: Verses by Members 
of the University of Leeds University English School Association. — Leeds: At the Swan Press, [June] 
1923. — P. 17 — 19.; 

 1923 — «Enigmala Saxonica — a Nuper Inventa Duo» // A Northern Venture: Verses by Members of the 
University of Leeds University English School Association. — Leeds: At the Swan Press, [June] 1923. — 
P. 20.; 

 1923 — «The Cat and the Fiddle: A Nursery-Rhyme Undone and its Scandalous Secret Unlocked» // 
Yorkshire Poetry (Leeds) — Vol. 2. — No. 19 (October — November 1923). — P. [1] — [3].; 

 1924 — «An Evening in Tavrobel» // Leeds University Verse 1914—1924. — Leeds: At the Swan Press, 
1924. — P. 56.; 

 1924 — «The Lonely Isle» // Leeds University Verse 1914—1924. — Leeds: At the Swan Press, 1924 — 
P. 57.; 

 1924 — «The Princess Ni» // Leeds University Verse 1914—1924. — Leeds: At the Swan Press, 1924. — 
P. 58; 

 1925 — «Light as Leaf on Lindentree»; 
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 1925 — «The Flight of the Noldoli from Valinor» («The Lays of Beleriand»); 

 1925–1931 — «The Lay of Leithian» («The Lays of Beleriand»); 

 1920-і рр. — «The Lay of Eärendel» («The Lays of Beleriand»); 

 1927 — «The Nameless Land» // Realities: An Anthology of Verse / Ed. by G. S. Tancred. — Leeds: At 
the Swan Press, 1927. — 31 p.; 

 1927 — «Adventures in Unnatural History and Medieval Metres, being the Freaks of 
Fisiologus» (Stapeldon Magazine (Oxford). — Vol. 7. — No. 40 (June 1927). — P. 123 — 125.): 
o «Fastitocalon»; 
o «Iumbo»; 

 1927 — «Tinfang Warble», складено у 1914-му р.; 
бл. 1931 — «Mythopoeia» («Tree and Leaf»); 

 1931 — «Progress in Bimble Town» (Devoted to the Mayor and Corporation) // The Oxford Magazine 
(Oxford). — Vol. 50. — No. 1 (October 15th, 1931). — P. 212.; 

 1933 — «Errantry» // The Oxford Magazine (Oxford). — Vol. 52. — No. 5 (November 9th, 1933). — P. 
180.; 

 1934 — «The Adventures of Tom Bombadil» // The Oxford Magazine (Oxford). — Vol. 52. — No. 13 
(February 13th, 1934). — P. 464 — 465.; 

 1934 — «Firiel» // The Chronicle of the Convent of the Sacred Heart, Roehampton, 4 (1934), — P. 30 — 
32, ill.; 

 1934 — «Looney» // The Oxford Magazine (Oxford). — Vol. 52. — No. 9 (January 18th, 1934). — P. 
340.; 

 1936 — «Songs for the Philologists», разом із Е. В. Ґордоном та іншими (Tolkien, J. R. R., Gordon, E. 
V. & others. Songs for the Philologists. — London: Department of English at University College, 1936. 
iv. — 32 p.): 
o «Bagme Bloma»; 
o «Éadig Béo þu!»; 
o «Frenchmen Froth»; 
o «From One to Five»; 
o «I Sat upon a Bench»; 
o «Ides Ælfscýne»; 
o «La Húru»; 
o «'Lit' and 'Lang'»; 
o «Natura Apis: Morali Ricardi Eremite»; 
o «Ofer Wídne Gársecg»; 
o «The Root of the Boot»; 
o «Ruddoc Hana»; 
o «Syx Mynet»; 

 1937 — «The Dragon's Visit» // The Oxford Magazine (Oxford). — Vol. 55. — No. 14 (February 4th, 
1937). — P. 342.; 

 1937 — «Knocking at the Door: Lines induced by sensations when waiting for an answer at the door of an 
Exalted Academic Person» // The Oxford Magazine (Oxford). — Vol. 55. — No. 13 (February 18th, 
1937). — P. 403. (згодом оприлюднене під заголовком «The Mewlips»); 

 1945 — «The Lay of Aotrou and Itroun» // The Welsh Review (Cardiff). — Vol. 4. — No. 4 (December 
1945). — P. [254] — 266.; 

 1946 — «Imram (The Death of St. Brendan)» // Time and Tide (London). — Dec. 1955. — P. 1561. (також 
у «Sauron Defeated»); 

 1950-і рр. — ельфійські переклади католицьких молитов (за редакцією: Wynne, Smith, Hostetter у 
часописі «Vinyar Tengwar». — 2002. — № 43, 44.): 
o «Ataremma», різні версії (квенья «Pater Noster» [Отче наш]), версії I—VI; 
o Aia María (квенья «Ave Maria» [Радуйся, благодатно!]), версії I—IV; 
o Літанія «Loreto» мовою квенья; 
o «Ortírielyanna» (квенья «Sub Tuum Praesidium»); 
o «Alcar і Ataren» (квенья «Gloria Patri»); 
o «Alcar mi tarmenel na Erun» (квенья «Gloria in Excelsis Deo»); 
o «Ae Adar Nín» (синдарин «Pater Noster»); 

 1953 — «The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm's Son»; 

 1962 — «The Adventures of Tom Bombadil published»: 
o «The Adventures of Tom Bombadil»; 
o «Bombadil Goes Boating»; 
o «Errantry»; 
o «Little Princess Mee»; 
o «The Man in the Moon Stayed Up Too Late»; 
o «The Man in the Moon Came Down Too Soon»; 
o «The Stone Troll»; 
o «Perry-the-Winkle»; 
o «The Mewlips»; 
o «Oliphaunt»; 
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o «Fastitocalon»; 
o «The Cat»; 
o «Shadow-Bride»; 
o «The Hoard»; 
o «The Sea-Bell»; 
o «The Last Ship»; 

 1965 — «Once upon a time» // Winters' Tales for Children. Ed. by Caroline Willier. Illustrated by Hugh 
Marshall. — London: Macmillan, [October] 1965. — P. 56.; 

 1966 — «Bilbo's Last Song» (уперше надрукована у 1974-му р.: Bilbo's Last Song (At the Grey 
Havens). — London: George Allen & Unwin, [26 November] 1974. — 32 p.); 

 1967 — «For W. H. A.» // Shenandoah (Lexington, Va.). — Vol. 18. — No. 2 (Winter 1967). — P. [96] — 
[97].; 

 1987 — «King Sheave» // The Lost Road and Other Writings; 

 1988 — «Narqelion» // Hyde, Paul Nolan, «Narqelion: A Single, Falling Leaf at Sun-fading» // Mythlore 
(Altadena, Ca.). — No. 56 (Winter 1988). — P. 47 — 52. 

Художня література: 

 1937 — «Гобіт, або Туди і звідти» (також «Гобіт, або мандрівка за Імлисті гори»; англ. The Hobbit 
or There and Back Again). — London: George Allen & Unwin, [21 September] 1937. — 312 p., [1] plate.; 

 1945 — «Листок, намальований Ніґґлем» (англ. Leaf by Niggle) // Dublin Review (London). — 432 
(January 1945). — P. 46 — 61. (алегорична новела, згодом вміщена у збірці «Tree and Leaf»); 

 1949 — «Фермер Джайлз із Гема» (англ. Farmer Giles of Ham). Embellished by Pauline Baynes. — 
London: George Allen & Unwin, [October] 1949. — 78, [1] p., [2] plates. (небувальщина на середньовічні 
мотиви); 

 1953 — «The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm's Son» [Повернення Беортнота, 
Беортельмового сина], п'єса на ранньосередньовічні мотиви, написана алітераційним віршем, 
надрукована із супровідними есе: «Beorhtnoth's Death» [Смерть Бертнота] і «Ofermod» [Овермод] // 
Essays and Studies by members of the English Association. — London. — N.S. — Vol. 6 (1953). — P. 
[1] — 18.; 

 «Володар Перстенів» (англ. The Lord of the Rings) 
o 1954 — «Братство Персня» (англ. The Fellowship of the Ring). — London: George Allen & Unwin, 

[29 July] 1954. — 423 p. (перша частина «Володаря Перстенів»); 
o 1954 — «Дві вежі» (англ. The Two Towers). — London: George Allen & Unwin, [11 November] 

1954. — P. [3] — 352 p. (друга частина «Володаря Перстенів»); 
o 1955 — «Повернення короля» (англ. The Return of the King). — London: George Allen & Unwin, 

[20 October] 1955. P. [5] — 416 p. (третя частина «Володаря Перстенів»); 

 1962 — «The Adventures of Tom Bombadil and Other Verses from the Red Book» [Пригоди Тома 
Бомбадила й інші поезії із Червоної книги]. — London: George Allen & Unwin, [22 November] 1962. — 
63, [1] p.; 

 1964 — «Tree and Leaf» [Дерево і лист]. — London: Unwin Books, [28 May] 1964. — 92 p. («On Fairy-
Stories» [Про чарівні казки] і «Листок, намальований Ніґґлем» випущені у формі книги); 

 1966 — «The Tolkien Reader» [Толкінівська читанка]. — New York: Ballantine Books, September 
1966. — xvi, 24, 84 pp., pp. [87]-112, [5]-[79], [5]-[64] [=286 pp.] (збірник містив «The Homecoming of 
Beorhtnoth Beorhthelm's Son», «On Fairy-Stories», «Leaf by Niggle», «Farmer Giles of Ham» і «The 
Adventures of Tom Bombadil»); 

 1967 — «The Road Goes Ever On [Дорога ця вперед веде]: A Song Cycle». Poems by J.R.R. Tolkien. 
Music by Donald Swann. With decorations by J. R. R. Tolkien. Boston: Houghton Mifflin Company. — [31 
October] 1967. — ix, 67, [1] pp.; 

 1967 — «Коваль із Великого Вут[т]она» (Smith of Wootton Major. Illustrations by Pauline Baynes. — 
London: George Allen & Unwin, [9 November] 1967. — 61, [1] p.). 

Наукові роботи: 

 1922 «A Middle English Vocabulary» [Словник середньоанглійської мови]; 

 1925 «Sir Gawain and the Green Knight» [Сер Ґавейн і Зелений Лицар], у співавторстві з 
Е. В. Ґордоном; виправлене і доповнене видання — 1967; 

 1925 «Some Contributions to Middle-English Lexicography» [Деякі доповнення до питання про 
середньоанглійську лексикографію] // The Review of English Studies [Журнал англійської 
філології]. — Vol. 1. — No. 2. — P. 210—215.; 

 1925 «The Devil's Coach Horses» // The Review of English Studies. — Vol. 1. — No. 3. — P. 331—336.; 

 1929 «Ancrene Wisse and Hali Meiðhad» ["Ancrene Wisse" і «Hali Meiðhad»] // «Essays and Studies by 
members of the English Association» [Есе і студії членів Англійської асоціації]. — Oxford. — Vol. 14. — 
P. 104—126.; 

 1932 «The Name 'Nodens'» [Про ім'я Nodens] // Report on the Excavation of the Prehistoric, Roman, and 
Post-Roman Site in Lydney Park, Gloucestershire. — Oxford: University Press for The Society of 
Antiquaries; 
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 1932–1934 «Sigelwara Land», 2-і частини, надруковано у: Medium Aevum. — Oxford. — Vol. 1. — No. 
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Сполучені Штати Америки 
 

О. Генрі 

 Вільяму Сіднею Портеру, відомому широкому колу читачів, як 
О. Генрі, цього року виповнюється 160 років. Цей американський 
письменник відомий, знаний, головним чином, своїми оповіданнями, 
хоча він також писав і публіцистику. Серед його творів «Дар волхвів», 
«Дводушність Гаргрейвів», «Викуп червоного вождя», а також роман 
«Королі та капуста». Оповідання Портера відомі своїми 
натуралістичними спостереженнями, дотепною оповіддю та 
несподіванним закінченням. Спадщина Портера включає премію О. 
Генрі, щорічну нагороду видатним оповіданням. 
 Вільям Сідні Портер народився 11 вересня 1862 року в 
Грінсборо, штат Північна Кароліна, під час громадянської війни в 
США. У 1898 він змінив написання свого другого імені на Сідней. 
Батько Вільяма, Елджернон Сідні Портер був лікарем та 
винахідником, мати  ̶  Мері Джейн Вірджинія Свейн Портер померла 

від туберкульозу, коли Вільяму було 3 роки. Того ж року батько перевіз дитину до бабці по татовій 
лінії. 
 Дитинство Вільям провів серед книг, він дуже любив читати і читав 
буквально все. Улюбленою книгою була «Тисяча й одна ніч». 
 Школу Портер закінчив у своєї тітки Евелін Марі Портер у 1876 р. і 
невдовзі вступив до вищої школи Ліндсей Стріт. Тітка стала опікуном коли 
підліткові виповнилося 15 років. У 1879 Вільям розпочав роботу бухгалтером 
в аптеці свого дядька, а у 1881, у віці 19 років став фармацевтом. Працюючи 
в аптеці відкрив в собі талант малювати шаржі на покупців та відвідувачів. 
 У березні 1883 Портер разом із доктором Джеймсом К. Голлом поїхав 
до Техасу, сподіваючись, що переміна клімату допоможе подолати постійний 
кашель, від якого потерпав Вільям. Оселившись на ранчо, що належало 
Річарду Голлу, сину доктора Джеймса Голла, в окрузі Ла  ̶Салл штату Техас, 
Вільям працював пастухом, кухарем, доглядав дітей та тварин. На ранчо він 
підтягнув іспанську та німецьку мови від емігрантів, багато часу віддавав 
читанню класики. 
 Із покращенням стану здоров’я Вільям разом із Голлом  ̶молодшим вирушив до Остіна у 
1884 році, де врешті вирішив і осісти. Його запросили до будинку друзів Холлів  ̶  родини Гареллів. 
Протягом наступних років Портер змінював професії: фармацевт, кресляр, банківський касир, 
журналіст… Також він почав потроху писати. 

  У громадському житті Остіна Портер 
також брав активну участь, був учасником 
драмгуртків, був прекрасним співаком та 
музикантом, грав на гітарі, мандоліні, став 
учасником музічного гурту «Квартет Гілл сіті». У 
той же час Вільям почав зустрічатись з Етол 
Есте, сімнадцятирічною дівчиною із заможної 
родини. Її мати була проти зустрічей, оскільки 
дівчина була хвора на туберкульоз. Проте 1 
липня 1887 р. Етол і Вільям втекли до пастора, 
який їх одружив. 
  З 1887 р. друг Портера Річард Голл став 
комісаром штату Техас і запропонував Вільяму 
роботу. Портер почав працювати художником у 
Техаському Генеральному Офісі й отримувати 

100 доларів щомісячно. Займався він переважно малюванням геодезичних і географічних мап, 
зарплатні вистачало для молодої родини, але Вільям продовжував дописувати до різних газет та 
журналів. 
 У 1890 ̶ х Портер був звинувачений у крадіжці і півроку ховався від правосуддя у Гондурасі, 
потім у Південній Америці. Повернувшись до США був засуджений і провів у в’язниціі Колумбус 
штату Огайо три роки (1898  ̶1901). У в’язниці працював у лазареті й писав коротенькі оповідання, 
підібравши собі псевдонім О. Генрі (за ім’ям відомого французького фармацевта). Перше своє 
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оповідання із в’язниці, опубліковане під псевдонімом  ̶  «Різдвяний 
подарунок Діка ̶ Свистуна» надруковано в 1899 в «Журналі 
МакКлюра».Псевдонім цей часто записується невірно, на зразок 
ірландського прізвища О’Генрі. 
 За життя О.Генрі створив 273 новели і оповідання, а також 1 
великий твір  ̶  роман «Королі і капуста» (1904) , ставший класикой, 
яку багато разів ставили на сцені та екранізували. 
 Повне зібрання творів О.Генрі становить 18 томів. За 
«Королями і капустой» вийшли: «Чотири мільйони» (1906), 
«Непогасний світильник» (1907), «Серце Заходу» (1907), «Голос 
міста» (1908), «Благородний шахрай» (1908), «Шляхи долі» (1909), 
«Вибране» (1909), «Точні справи» (1910), «Вир» (1910). 
 Помер письменник 5 червня 1910 року в Нью ̶ Йорку. У збірці 

«Постскриптуми», виданій по смерті автора, увійшли фейлетони, нариси, гумористичні замітки, 
написані для газети «Пошта» (Г’юстон, Техас, 1895 ̶ 1896). 
 В американській літературі О. Генрі займає одне з виняткових місць як майстер жанру 
оповідання, англійською «short-story». Перед смертю О. Генрі волів перейти до жанру роману: 
«Все, що я писав досі, це просто пустощі, проби пера, в порівнянні з тим, що я напишу через рік». 
Проте у творчості автор залишився органічним художником «малого» жанру. 
 Ще за життя письменника стиль його оповідань виродився в певну схему, яка до 1920 ̶ х 
років перетворилась на комерційне явище  ̶  методику його написання творів викладали в коледжах 
і університетах, видавались численні підручники. 
 Псевдонім письменника дуже часто помилково записують на зразок поширених ірландських 
прізвищ: О'Генрі. Існує кілька версій того чому Вільям Сідні Портер обрав собі такий псевдонім, але 
остаточної відповіді немає. Найпопулярнішою версією є: псевдонім О'Генрі письменник обрав 
тому, що шкільний учитель Портера не переставав захоплюватися здобутками американського 
фізика Джозефа Генрі, часто вигукуючи на уроках: «О, Генрі! Ти відкрив те-то і те-то…» 
 Проте існує й інша версія походження цього псевдоніму. Коли Портер закінчив школу, 
батько влаштував його на роботу в аптеку. Після цього Портер перепробував багато професій. Так, 
зокрема, він був і бухгалтером, і креслярем, і касиром, і репортером… Аж раптом у банку, де він 
працював, була виявлена недостача — і всю вину за це звалили на нього. Відбуваючи свій перший 
термін у в'язниці міста Колумбус, він у 1899 році написав оповідання «Різдвяний подарунок Діка-
Свистуна». Вирішивши сховатися за псевдонімом, він згадав, як у свої юні роки, під час роботи в 
аптеці, йому часто доводилося користуватись довідником Етьєна Оссіана Анрі (фр. Étienne Ossian 
Henry). Позичивши у відомого фармацевта ініціал одного імені й прізвище, Портер отримав 
псевдонім О. Генрі, під яким і став всесвітньо відомим. Проте і це ще далеко не остаточна версія 
походження «О. Генрі». 
 Також, можливо, псевдонім О. Генрі запозичено з відомої ковбойської пісеньки «Скажи мені, 
о, Генрі, який там вердикт?». Ще одна гіпотеза — О. Генрі — тому що Портер використав перше-
ліпше прізвище, яке йому спало на думку. 
 Так, у О.Генрі була судимість. Історія з роботою банківським клерком закінчилась не дуже 
гарно. Портера звинуватили в розтраті 1150 доларів  ̶  дуже серйозної суми на ті часи. Біографи 
письменника дотепер сперечаються, чи був він насправді винний. З одного боку, він мав потребу 
в грошах для лікування хворої на туберкульоз дружини, з другого  ̶   касир Портер звільнився з 
банку в грудні 1894 р., тоді як розтрата була виявлена тільки в 1895  ̶му, причому власники банку 
були самі нечисті на руку. Проти Портера порушили кримінальну справу, і в лютому 1896 він в 
паніці тікає до Нового Орлеану, а звідти до Гондурасу. У цій країні доля звела Портера з приємним 
джентльменом   ̶ професійним грабіжником та бандитом Елом Дженнінгсом. Набагато пізніше Ел, 
відклавши револьвера, взявся за перо та створив мемуари, в яких згадував цікаві епізоди 
латиноамериканських пригод. Друзі брали участь у місцевому гондураському повстанні, потім 
втекли до Мексики, де Дженнінгс врятував Портера від смерті. Портер необережно позалицявся 
до якоїсь заміжньої кралі і її чоловік, 
мексиканський мачо, дістав ножик із лезом 
довжиною два фути. Ситуацію врегулював 
Ел  ̶  пострілом від стегна вистрелив 
ревнивцеві в голову, в дусі ковбоїйського кіно 
про Дикий Захід, після чого Портер та 
Дженнінгс сіли на коней і залишили конфлікт 
позаду. 
 В Мексиці Портер отримав телеграму, 
що його дружина помирає. Етол під час 
відсутності чоловіка не мала засобів до 
існування, голодувала, не мала змогу купити 
ліків. Проте в переддень Різдва продала за 
25 доларів мереживну накидку й вислала 
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чоловікові в Мехіко подарунок  ̶  золотий ланцюжок для годинника.  На жаль, у той самий час 
Портер продав свій годинник, щоб купили квиток на потяг. Він встиг побачити дружину та 
попрощатися з нею. За кілька днів Етол померла. За труною під час прощання йшли також й агенти 
поліції. Відразу після похорону Портера було заарештовано. Кажуть, що на суді він не вимовив ані 
слова й отримав 5 років. Але у засланні пробув 3 роки й 3 місяці, звільнившись достроково за 
зразкову поведінку та гарну роботу в тюремній аптеці. Тюремні роки він ніколи не згадував, 
допомогли спогади Ела Дженнінгса, який, з іронії долі, знов опинився пліч ̶ о  ̶пліч із Портером, але 
на цей раз  ̶  у в’язниці Коламбуса, Огайо. 
 Разом із Портером та Дженнінгсом сидів 20 ̶ річний «ведмежатник» (зломлювач сейфів) 
Дикий Прайс. Він зробив добру справу  ̶  врятував із сейфа маленьку дочку багатого бізнесмена, 
яка випадково там зачинилась. Зрізавши собі ножем нігті, Прайс відчинив сейфа за 12 секунд. Йому 
обіцяли помилування, аде обдурили. На цей сюжет Портер склав своє перше оповідання  ̶  про 
ведмежатника Джиммі Валентайна, який врятував племінницю своєї нареченої з вогнетривкої 
шафи. Оповідання закінчувалось щасливо. 
 Перш ніж надіслати оповідання в газету, Портер прочитав його співкамерникам. Ел 
Дженнінгс згадував: "З тієї хвилини, як Портер почав читати своїм низьким, оксамитовим, злегка 
заїкуватим голосом, запанувала мертва тиша. Ми абсолютно завмерли, затамувавши подих. 
Нарешті грабіжник Рейдлер голосно зітхнув, і Портер, ніби прокинувшись від сну, поглянув на нас. 
Рейдлер усміхнувся і взявся терти очі своєю покаліченою рукою.— Чорти б вас узяли, Портере, це 
вперше за моє життя. Покарай мене Господь, якщо я знав, як виглядає сльоза!" Оповідання до 
друку взяли не відразу. Три наступних були опубліковані під псевдонімом. 

 Виходячи з тюремних воріт у 1901 ̶ му, Портер вимовив фразу, яку цитують уже протягом 
чи не століття: "В'язниці могли б зробити велику послугу суспільству, якби суспільство вибирало, 
кого туди саджати". 

Наприкінці 1903 року О. Генрі підписав контракт із нью-йоркською газетою "World" на 
щотижневу здачу короткого недільного оповідання — по сто доларів за один твір. Цей гонорар на 
той час був досить великий. Річний заробіток письменника дорівнював прибуткам популярних 
американських романістів. Але скажений темп роботи міг вбити й більш здорову людину, ніж О. 
Генрі, який не міг відмовити ще й іншим періодичним виданням. Протягом 1904 року О. Генрі 
надрукував шістдесят шість оповідань, за 1905 — шістдесят чотири. Іноді, сидячи в редакції, він 
дописував відразу два оповідання, а поруч переминався редакційний художник, чекаючи, коли 
можна буде розпочати ілюстрування. 

Від дружини Етол у Портера була донька Маргарет, яка 
весь час, поки батько сидів у тюрмі, виховувалась родичами 
матері. Після тюрми Портер воз’єднався з дочкою, який вже 
було 11 років. Родичі навчали дитину, що батько був у 
відрядженні. 

У 1907 році Портер знов одружився на своєму 
школярському коханні Саррі Ліндсі Коулман,  з якою він знов 
зустрівся після відвідин Північної Кароліни. Сара також була 
письменницею й написала вигадану версію їх листування та 
залицянь у новелі «Вітер долі». 

Читачі американських газет не могли подолати великі 
тексти, терпіти не могли філософування й трагічні історії. О. 
Генрі стало бракувати сюжетів, і він щодалі частіше брав, а то 
й купував їх у друзів і знайомих. Поступово він почав 
стомлюватися й знижував темп. Проте з-під його пера вийшло 
273 оповідання — понад тридцять оповідань на рік. 
Оповідання збагатили газетярів і видавців, але не самого О. 
Генрі — непрактичного, який звик до напівбогемного життя. Він 
ніколи не торгувався, нічого не з'ясовував. Мовчки одержував 
свої гроші, дякував і йшов: "Я винен містеру Гілмену Голу, за 
його словами, 175 доларів. Гадаю, що винен йому не більше 
30 доларів. Але він уміє рахувати, а я ні...". 

Він уникав товариства літературних побратимів, прагнув 
до самоти, цурався світських прийомів, не давав інтерв'ю. По 
кілька діб без поважних причин блукав Нью-Йорком, потім 

замикав двері кімнати й писав. 
У блуканнях й відчуженості він дізнавався й "переварював" велике місто, Вавилон-на-

Гудзоні, Багдад-над-Підземкою,— його звуки й вогні, надії й сльози, сенсації й провали. Він був 
поетом нью-йоркського дна й найнижчих соціальних шаблів, мрійником і фантазером цегляних 
завулків. У сумовитих кварталах Гарлема й Коні-Айленда волею О.Генрі з'являлися Попелюшки й 
Дон Кіхоти, Гарун Аль-Рашиди й Діогени, які були завжди готові прийти на порятунок до тих, хто 
гине, щоб забезпечити реалістичному оповіданню несподівану розв'язку. 
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Останні роки життя Портер багато пив і до 1908 року 
здоров’я його погіршилось, що не могло не сказатись на 
творчості. У 1909 Сара покинула його. Останні тижні життя 
О.Генрі провів сам-один у злиденному готельному номері. 
Він хворів на цироз печінки, діабет, серце його роздулось, 
він уже не міг працювати. На сорок восьмому році життя в 
нью-йоркській лікарні він перейшов у інший світ, на відміну 
від своїх героїв, так і не діставши чудесної допомоги. 
Поховали його на цвинтарі Ріверсайд в Ешвілі, штат 
Північна Кароліна. Похорон письменника вилився в 
справжній огенрієвський сюжет. Під час панахиди до церкви 
ввалилась весела весільна компанія, й не відразу 
зрозуміла, що доведеться зачекати на вході. 

Донька О. Генрі, Маргарет Ворт Портер мала коротку 
письменницьку кар’єру з 1913 до 1916 роки. У 1916  ̶му вона 

вийшла заміж за мультиплікатора Оскара Чезаре з Ньо  ̶Йорка але вони розійшлися 4 роки потому. 
У 1927 році Маргарет померта від того ж самого  туберкульозу, що й її мати, похована разом з 
батьком. 

Через 8 років по смерті О. Генрі, у 1918 ̶ му, на згадку про нього була заснована премія 
О.Генрі, яка надається щорічно за краще оповідання. 

О.Генрі можна було б назвати своєрідним запізнілим романтиком, американським казкарем 
XX століття, але природа його унікальної новелістичної творчості ширша за ці визначення. 
Гуманізм, незалежна демократичність, пильність художника до соціальних умов свого часу, його 
гумор і комедія переважають над сатирою, а "втішливий" оптимізм — над гіркотою й обуренням. 
Саме вони створили унікальний новелістичний портрет Нью-Йорка на зорі ери монополій — 
багатоликого, привабливого, загадкового й жорстокого мегаполіса з його чотирма мільйонами 
"маленьких американців". Інтерес і співчуття читача до життєвих перепитій клерків, продавщиць, 
бурлаків, безвісних художників, поетів, акторок, ковбоїв, дрібних авантюристів, фермерів тощо, 
вважається особливим даром, що властивий О.Генрі як оповідачеві. Образ, що виникає ніби на 
очах, відверто умовний, набуває скороминущої ілюзорної вірогідності — і назавжди залишається в 
пам'яті.  

У поетиці новели О. Генрі дуже важливий елемент гострої театральності, що, безсумнівно, 
пов'язаний з його світовідчуванням фаталіста, який сліпо вірить у Випадок або Долю. Звільняючи 
своїх героїв від "глобальних" роздумів і рішень, О.Генрі ніколи не відвертає їх від моральних 
орієнтирів: у його маленькому світі діють тверді закони етики, людяності — навіть у тих персонажів, 
чиї дії не завжди погоджуються із законами. Надзвичайно багатою, асоціативною і вигадливою є 
мова його новел, насичена пародійними пасажами, ілюзіями, прихованими цитатами й усілякими 
каламбурами, які ставлять надзвичайно складні завдання перед перекладачами — адже саме в 
мові О.Генрі закладений "формотворчий фермент" його стилю. За всієї своєї оригінальності новела 
О.Генрі — явище суто американське, що виросло на національних літературних традиціях (від Е. 
По до Б. Гарта й М. Твена). 

Листи й незакінчені рукописи свідчать про те, що в останні роки життя О.Генрі підійшов до 
нового рубежу. Він жадав "простої чесної прози", прагнув звільнитися від певних стереотипів й 
"рожевих кінцівок", яких чекала від нього комерційна преса, орієнтована на міщанські смаки. 

Доля спадщини О.Генрі була не менш важкою, ніж особиста доля В. С. Портера. Після 
десятиріччя слави настала пора нещадної критичної переоцінки цінностей — реакція на тип "добре 
виконаного оповідання". Втім, приблизно з кінця 1950-х років в США знову відродився 
літературознавчий інтерес до творчості й біографії письменника. Що ж до читацької любові до 
нього, то вона незмінна: О.Генрі, як і раніше, посідає постійне місце серед авторів, яких люблять 
перечитувати в багатьох країнах світу. 

Твори: 

Роман: 

 «Королі і капуста» (Cabbages and Kings) 1904 

Збірки новел: 

 «Чотири мільйони» (The Four Million) 1906 

 «Палаючий світильник» (The Trimmed Lamp) 1907 

 «Серце Заходу» (Heart Of The West) 1907 

 «Благородний шахрай» (The Gentle Grafter) 1908 

 «Голос великого міста» (The Voice Of The City) 1908 

 «Шляхи долі» (Roads Of Destiny) 1909 

 «На вибір» (Options") 1909 
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 «Колообіг» (Whirligigs) 1910 

 «Ділові люди» (Strictly Business) 1910 

Збірки новел (видані посмертно): 

 «Під лежачий камінь» (Rolling Stones) 1912 
 «Залишки» (Waifs And Strays) 1917 

 «О. Генріяна» (O. Henryana) (1920) 

 «Постскриптуми» (Postscripts) (1923) 

 O. Henry Encore (1939) 

Переклади українською: 

Окремі твори: 

 О. Генрі. «Королі і капуста». Переклад з англійської: Василь Мисик, Київ: Державне 
видавництво художньої літератури. 1962. 171 стор. 
o (перевидання) О. Генрі. «Королі і капуста». Переклад з англійської: Василь Мисик, Київ: 

«Дніпро». 1980. 214 стор. (серія «Зарубіжна сатира і гумор» (Вип. 13)) 

 О. Генрі. Вождь червоношкірих. Переклад з англійської: Олександр Терех; малюнки: О. 
Жуковський. Київ: Веселка, 1964. 24 стор. 

o (передрук) О. Генрі. Вождь червоношкірих; Як ховався Чорний Білл. Переклад з 
англійської: Олександр Терех, Михайло Тупайло. Київ: Веселка, 2003. 40 стор. (Серія 
«Золотий жук. Диво-пригоди»). ISBN 966-01-0248-8 

 О. Генрі. Космополіт у кафе. (Електронний ресурс) / Пер. з англ. // Ізборник. — К., 2011. — 
Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/london/cosmo.htm. 

 О. Генрі. «Дороги, які ми вибираємо, та інші оповідання». Переклад з англійської: Олександр 
Гончар. Київ: Знання, 2014. 206 стор. ISBN 978-617-07-0194-7 (серія «English Library»). 

 О. Генрі. «Шляхетний шахрай». Переклад з англійської: Юлія Герус, Марія Головко, Ніна 
Дубровська, Віктор Лішнянський. Київ: Знання, 2017. 191 стор. ISBN 978-617-07-0449-
8 (серія «English Library»). 

 О. Генрі. «Дари волхвів. Останній листок». Переклад з англійської: Олександр Гончар. 
Київ: Знання, 2017. 190 стор. ISBN 978-617-07-0455-9 (серія «Класна література»). 

Збірки оповідань: 

 О. Генрі. Останній листок: оповідання. Переклад з англійської: Ю. Іванов, О. Логвиненко, 
М. Дмитренко, В. Мусієнко, М. Рябова, М. Тупайло, Т. Тихонова. Київ: Молодь, 1983, 224 стор. 

 О. Генрі. «Вождь червоношкірих» (збірник оповідань). Переклад з англійської: ?. 2005. Львів: 
Видавництво «Червона калина». 256 стор.  

 О. Генрі. «Вибране». Упорядник: Н. М. Торкут; переклад з англійської: Василь Мисник та інші. 
Київ: А. С. К., 2006. 703 стор. ISBN 966-539-473-8 (серія «Бібліотека зарубіжної літератури»). 

 О. Генрі. Вождь червоношкірих (збірник оповідань). Переказ з англійської: Ольга Федорченко; 
малюнки: Олена Чичик. Київ: Країна мрій, 2011. 397 стор. іл. ISBN 978-617-538-042-0 (серія 
«Улюблені книжки»). 

 О. Генрі. «Викуп за Вождя Червоношкірих та інші оповідання». Переклад з англійської: Юлія 
Беген, Олег Шалата, Віктор Лішнянський. Київ: Знання, 2016. 254 стор. ISBN 978-617-07-0276-
0 (серія «English Library»). 

 О.Генрі. Серце Заходу / пер. з анг. Галини Михайловської. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 
2019. — 320 с. — ISBN 978-966-10-6014-1. 

 О.Генрі. Шляхи Долі / пер. з анг. Євгена Онуфрієнка. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 
2019. — 432 с. — ISBN 978-966-10-5947-3. 

Екранізації: 

 «У старій Аризоні» (1928, американський чорно ̶ білий художній фільм, драматичний вестерн 
реж. Ірвінга Каммінгса за мотивами оповідання «Шлях кабальєро»). 

 «Великий утішитель» (1933, радянська кінодрама реж. Льва Кулєшова). 

 «Фулл ̶ хауз О.Генрі» (1952).Фільм ̶ антологія з 5 епізодів за різними оповіданнями 
письменника: «Коп і гімн» (реж. Генрі Костер, у ролях Мерилін Монро та Девід Вейн), «Заклик 
Кларіона» (реж. Генрі Гетевей), «Останнє листя» (реж. Жан Негулеско, у ролях Ен Бакстер), 
«Викуп за Вождя Червоношкірих» (реж. Говард Гоукс), «Дар волхвів» (реж. Генрі Кінг). 

 «Кружляння життя» (1958, радянське чорно ̶ біле кіно реж. Йосип Шапіро, у ролях: Г. Віцин, Л. 
Маліновська, А. Трусов та ін.). 

 «Великий начальник» (1959). Французьке кіно режисера Анрі Верне за мотивами «Вождя 
Червоношкірих». 
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 «Ділові люди» (1962, три новели радянського режисера Леоніда Гайдая, у ролях: Р. Плятт, Ю. 
Нікулін, Г. Віцин, А. Смірнов та ін.) 

 «Дари волхвів» (1972). Радянська новела режисерки Валентими Марушевської, яка увійшла 
до польського телефільму «Декамерон 40». 

 «Дженьльмени, яким не пощастило» (1977). Радянська кіноновела режисера Василя 
Давидчука за багатьма оповіданнями О. Генрі. В ролях: Р. Плятт, В. Носік, О. Лєньков, Ю. 
Кузьменков, Т. Васільєва та ін. 

 «Королі і капуста» (1978, 2 с., т/ф, реж. Микола Рашеєв). Двосерійний радянський фільм за 
мотивами твору. У ролях: А. Джигарханян, В. Гафт, М. Караченцов та ін. 

 «Не буду гангстером, люба» (1978). Фільм литовського режисера Альгімантаса Пуйпи за 
мотивами декількох оповідань. 

 «Біміні» (1981). Ляльковий мультфільм Рижської кіностудії, реж. Арнольд Буровс. 

 «Трест, що луснув» (1982, 3 с., реж. Олександр Павловський; трьохсерійний музикальний 
фільм на основі новел і оповідань письменника). У ролях: Р. Адомайтіс, М. Караченцов, Ю. 
Мажуга, В. Абдулов, В. Басов, І. Понаровська, М. Свєтін, Т. Яценко, Л. Куравльов, Л. Перфілов 
та ін. 

 «Дві пари та одинацтво» (1984). Фільм естонського режисера Тиніса Каска за мотивами 
оповідань О. Генрі. 

 «Останній осінній лист» (1984). Ляльковий мультфільм латвійського режисера Арнольда 
Буровса. 

 «Чортеня із пухнастим хвостом» (1985). Радянський мультфільм за мотивами «Вождя 
червоношкірих», реж. А. Резніков. 

 «Принцеса і пума» (1987). Ляльковий мультфільм латвійського режисера Арнольда Буровса. 

 «Двадцять доларів» (1993). Фільм знятий за мотивами оповідання «Розповідь брудної 
десятки». Реж. Кева Розенфельд. У ролях засяяли багато зірок Голлівуду: Крістофер Ллойд, 
Елізабет Шу, Лінда Гант, Брендан Фрейзер, Шоре Агдашлу, Стів Бушемі, Гледіс Найт, Давід 
Швіммер, Метт Фрюер. 

 «Королі і капуста» (1996). російський кукольний мультфільм  ̶мюзікл для дорослих за мотивами 
твору режисерки Марії Муат. Ролі озвучували: Л. Дуров, Л. Удовиченко, В. Машков, І. 
Мурав’йова, В. Абдулов, М. Кононов. 

 «Справи Лоховського» (1997, Білорусь). Фільм знятий за трьома новелами О. Генрі, але дія 
перенесена у Мінськ 1990 ̶ х. Реж. Борис Берзнер, у ролях: О. Булдаков, С. Садальський та ін. 

 «Викрадення вождя червоношкірих» (1998). Американське кіно режисера Боба Кларка. 

 Відомий український гумористичний серіал «Маскі ̶ шоу» мав одну з серій, «Маскі у криміналі» 
(1999), зняту за мотивами «Вождя червоношкірих». 

 «Новорічний романс» (2003). Фільм російського режисера Георгія Юнгвальд ̶ Хилькевича. 

 «Останній осінній листок» (2005, к/м), реж. Володимир Жилко) та ін. 

 «Злодій» (2009). Казахстанська студія «Балапан ̶ фільм», реж. Гані Кураш, знято за мотивами 
оповіді «Рідні душі». 

Цікаві факти з біографії: 

 За своє життя О.Генрі 
довелося прославитися як 
письменник, потрапити до 
в’язниці, бути ковбоєм на 
ранчо  служити в банку, 
працювати в аптеці. 
Письменник багато 
вистраждав, перш ніж до нього 
прийшли багатство і 
популярність. 

 Всі знають, що О. Генрі – це 
псевдонім, а справжнє ім’я – 
Вільям Сідні Портер. 
Псевдонім письменника дуже 
часто помилково записують на зразок поширених ірландських прізвищ: О'Генрі. 

 У 3-річному віці втратив свою матір (померла від туберкульозу). Батько почав пити і занепадати 
духом. Він не міг виховувати сина. Тому виховання взяла на себе його тітка, Евеліна Портер, 
яку мала свою приватну школу для... дівчат! Хлопчик навчався та виховувався там. 

 У школі хлопець відрізнявся від усіх своїм талантом, розумом і винахідливістю. Він міг одною 
рукою малювати, а другою рахувати математичні завдання. 
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 Сирітство змусило Уільяма кинути школу, піти до дядька у аптеку і вчитися на фармацевта. У 
15 років отримав цю професію, він працював аптекарем 5 років. 

 Всього він написав 273 розповіді, які переведені на багато мов світу. Повне зібрання його творів 
становить 18 томів. 

 У 1895 році Портера звинуватили в недостачі, звільнили з банку і притягнули до суду. Хоча 
рідні і компенсували його розтрату, це не допомогло уникнути покарання. 

 Після звинувачення в розтраті він був у бігах спочатку в Гондурасі, а потім – в Південній 
Америці. Після смерті дружини він повернувся в США, де був заарештований і засуджений на 
п’ять років в’язниці. Трирічне ув’язнення не минуло дарма. Тут Вільям працював в лазареті і 
продовжував свою літературну творчість. 

 Перше своє оповідання «Різдвяний подарунок Діка Свистуна» надруковано у 1899 році у 
«Журналі МакКлюра» він написав у в‘язниці. 

 Знамениті «Дари волхвів» були написані після того, як Портер примчав до вмираючої дружині 
на Різдво. Він встиг попрощатися з коханою в це світле свято, а вона – піднести чоловікові 
останній подарунок – золотий ланцюжок для його годинника. Бідна жінка не знала, що цей 
самий годинник Портер продав декількома днями раніше, щоб на виручені гроші придбати 
квиток до рідного міста. 

 Тюремний термін разом з письменником відбував молодий хакер, який звільнив з полону сейфу 
дитини багатого ділка. Слідами цієї історії Портер пише оповідання «Звернення Джиммі 
Валентайна». Правда, в творі у героя все закінчується добре, чого не можна сказати про його 
прототип. 

 Письменник був одружений двічі. Перша дружина померла в 1897 році від туберкульозу. Вдруге 
О. Генрі одружився в 1907 році на своїй давній шанувальниці Саллі Коулмен. Від цього шлюбу 
у письменника була дочка Маргарет Уорс Портер. Шлюб не був щасливим. 

 О. Генрі прожив коротке життя (47 років), він страждав на цукровий діабет і цироз печінки. 
 
 

Роджер Желязни 

 Відомому американському письменнику ̶ фантасту, 
лідеру руху Нової хвилі в науковій фантастиці, цього року 
виповнюється 85 років. В деяких перекладах Роджера 
Джозефа Желязни записують як Зелазні, Зілазні та ін, 
але правильним є перший варінт транскрипції польского 
прізвища. 
 Роджер Желязни народився 13 травня 1937 р. в 
Клівленді, штат Огайо, у родині поляка Йозефа Желязни 
та ірландки Жозефіни Флори Світ ̶ Желязни. Хлопчик 
демонстрував неабиякий творчий потенціал і вже в 10 
років  почав писати казки.  
 Захоплення вплинуло на становлення світогляду 
майбутнього письменника. У 1955 році Роджер закінчив 
школу та вступив у Клівлендський Західний університет 

на відділення психології. Зрозумівши, що схильність до літератури сильніше, молодий чоловій 
перейшов на відділення англійської словесності. У 1959 ̶ му здав іспити на бакалавра та продовжив 
навчання в Колумбійському університеті (штат Нью ̶ Йорк). У 1962 ̶ му Роджер захистив 
магістерську дисертацію на тему англійської драми часів королеви Єлизавети. Тобто письменник, 
як і вищезгаданий Джон Толкін, був дипломованим спеціалістом з англійської літератури. 
 Роджер Желязни приділяв увагу не тільки духовному та інтелектуальному розвитку. 
Протягом навчання в університеті займався дзюдо та східними єдиноборствами, писав вірші та 
невеличкі оповідання, грав в шахи, вивчав хінді та японську, захопився містикою та медитаціями. 
Згодом це все знайшло відображення у його книгах. 
 Наприкінці 1960 ̶ х Роджер вступив у лави Нацгвардії, півроку прослужив у Техасі. З 1963 по 
1966й був резервістом, деякий час входив до складу бойового розрахунку ракет Ніка, останні роки 
служби провів у підрозділі психологічної війни, звідки й був звільнений у запас.  
 Першим опублікованим оповіданням автора стала «Гра пристрастей» у 1962 ̶ му році. Її 
опублікував журнал «Amazing Stories». З перших кроків у літературі Желязни отримував схвалення 
літературних критиків та захоплював увагу читачів. Паралельно з творчою діяльністю він працював 
в організації, що займалась соціальним страхуванням. 1965 ̶ го року по роботі його перевели до 
Балтімору, штат Меріленд. З 1967 по 1968 він значився секретарем ̶ скарбником Асоціації 
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письменників ̶ фантастів. Основну роботу Роджер 
покинув у 1969 ̶ му, щоб зайнятись письменницькою 
діяльністью. 
 У 1964  ̶ му одружився з Шарон Стіберл. Вони 
були знайомі певний час, але одружились після того, як 
обидва потрапили у серйозну автоаварію. Але 
розлучились через 2 роки, у 1966му. 
 Перебуваючи у Балтіморі Роджер 
познайомився з другою дружиною Джуді Келлахан, 
одружились вони 20 серпня 1966 року. А у 1971 ̶ му 
народився його син Девін. 
 1975 ̶ го року родина переїхала до Санта ̶ Фе, 

столицю штату Нью ̶ Мексико. У 1976 ̶ му народився другий син  ̶  Джонатан Трент, а в 1979 ̶ му 
дочка Шенон.  
 Щоб повноцінно забезпечувати родину, автор повинен бути надзвичайно плідним. Деяким 
авторам цикл видань забезпечує безбідне існування. Так і війшло у випадку з Желязни, хоч автор 
й не планував циклів романів. «Хроніки Амбера» повинні були залишитись самостійним твором. 
Фантаст розраховував максимум написати сіквел, не більше. Книга вийшла у 1970 ̶ му, а вже через 
2 роки за нею послідував роман «Рушниці Авалону». Інтерес прихильників спровокував 
комерційний успіх й автор продовжив писати. Роджерові хотілося експерементувати із жанрами, 
втілювати різні ідеї. Нетривіальні твори романіста займали місце на поличках книгарень й 
приносили зростаючу популярність. 
 У 1976 ̶ му вийшла повість «Повернення ката». Саме за неї письменника нагородили 
преміями «Г’юґо» та «Неб’юла». У той же період твір «Двері у піску» був признаний літературними 
критиками книгою року для підліткової аудиторії.  
 Фіналом успішного десятиріччя став черговий 
роман з циклу «Хроніки Амбера». Цикл став 
візитівкою автора. Прихильники письменника стали 
організовувати клуби та рольові ігри за сюжетом 
романів, з’явились фанфіки, які створювали любителі 
творчості Желязни. 
 Отримавши шанс, романіст відкрив компанію 
«Амбер» й взявся до роботи над другою серією книг, 
підходячи до створення вже більш усвідомлено. 
«Хроніки Мерліна» виявились не на стільки 
феєричними у порівнянні з попереднім циклом, але 
комерційний успіх стався й тут. Книги продавались у 
всіх куточках світу й принесли письменнику фінансові 
статки, про які він мріяв. 
 У 1980 ̶ му Желязни писав меньше, а деякі прихильники забули про кумира. Тим не меньш, 
критики продовжували нагороджувати автора за твори короткого жанру. Потім Роджер повернувся 
до написання віршів та видав декілька збірок. 
 У 1990 ̶ м письменник вирішив опробувати сили у художньому читанні. Він збирав зали, 
читаючи власні твори та книги інших авторів. 
 Цікаво, що почуття власництва у письменника не було загостреним, що дозволяло 
працювати у тандемах з іншими письменниками. Спільно із Філіпом Діком вони видали книгу «Бог 
гніву», а в дуеті з Фредом Саберхагеном «Витки» та «Чорний трон». Роджер піддавав колегам ідеї, 
а ті втілювали їх на папері.  

 У 1993-му письменник випустив короткий роман 
«Ніч у безвідрадному жовтні», який поруч із 
«Князем світла» та «Хроніками Амбера» 
вважається критиками найкращими творами 
автора. Відомо, що у той час Желязни переживав 
не найкращі часи, «Ніч..» він писав вже глибоко 
хворим.  Незадовго до смерті Роджер розлучився 
з другою дружиною і деякий час жив з Джейн 
Ліндскольд, з якою написав кілька романів разом. 
Джейн виявилась прихильницею таланту Роджера 
та письменницею ̶ початківцем. Заради знайомства 
вона відправила листа кумирові і, всупереч 
традиції, Роджер на нього відповів. На той час 

Джейн працювала педагогом у коледжі та планувала написати біографію Желязни. Зустріч тет ̶ а  ̶
тет, яка сталася у 1989 ̶ му році все розставила по своїх місцях.  
 У тей час Роджер дізнався, що у нього рак шлунку, він неодноразово переносив 
хіміотерапію. Але крититична ситуація сталася 13 червня 1995 року. Напад гострої ниркової 
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недостатності став причиною смерті, що наступила за добу. Письменник помер у шпиталі Св. 
Вінтента в Санта ̶ Фе, йому було 58 років. Вірна Джейн Ліндскольд знаходилась поруч. Також поруч 
був молодший син та декілька друзів. За заповітом Желязни його тіло спалили та розвіяли у горах. 
 Останньою волею письменника стала організація прощального вечора після його похорону. 
Поминки провели у будинку приятеля Фреда Саберхагена. Вечір пам'яті відбувся і на Всесвітньому 
конвенті фантастів у Балтіморі. 
 Усього видано понад 150 оповідань і 50 книжок 
Роджера Желязни. На думку багатьох критиків, кращі книги 
Желязни  ̶  «Ніч у безвідрадному жовтні», «Князь світла» і 
серія «Хроніки Амбера». 

За свою кар’єру письменник отримав:  

 три премії Небюла (повість «Майстер снів» (1965), «Двері 
Обличчя Його, Полум’я Пащи Його» (1965), «Повернення 
ката» (1975)); 

 шість премій Г’юґо (роман «Цей безсмертний» (1966), 
роман «Бог світла» (1967), новела «Повернення ката» 
(1975), повість «Варіант Єдинорога» (1982), новела «24 
види гори Фудзі кисті Хокусая» (1986), «Вічна мерзлота» 
(1986)); 

 дві премії Локус (авторська збірка «Варіант Єдинорога» 
(1983), роман «Карти Долі» (1985); 

 премію Apollo Aword 1972 р. 

 премію Balrog Award 1980 та 1984 років. 

Бібліографія: 

 Книги Желязни: 

o Троянда для Еклезіаста (1963) 
o Майстер сновидінь (1966) 
o Цей безсмертний (1966) 
o Four for tomorrow (1967) 
o Бог світла (1967) 
o Створіння світла, створіння темряви (1969) 
o Острів Мертвих (1969) 
o Долина прокльонів (1969) 
o Хроніки Амбера (1970—1991) 
o Двері Обличчя Його, Полум'я Пащі Його (1971) 
o Джек із Тіні (1971) 
o Померти в Італбарі (1973) 
o Сьогодні ми обираємо обличчя (1973) 
o Міст із попелу (1976) 
o Легіон мені ймення (1976) 
o Розчинені двері на піску (Двері в піску) (1976) 
o Знаки дороги (1979) 
o Підміна (1980) 
o Останній Захисник Камелоту (1980) 
o Мінлива земля (1981) 
o Одержимий магією (1981) 
o Ділвіш проклятий (1982) 
o Око кота (1982) 
o Варіант Єдинорога (1983) 
o Темне подорожування (1987) 
o Мороз і полум'я (1989) 
o Тут бувають дракони (1992) 
o Way up high (1992) 
o Ніч у самотньому жовтні (1993) 

 Написано в співавторстві : 

o Кільце царя Соломона (з Джеральдом Хаусманом) (1963) 
o Бог Гніву (з Філіпом Діком) (1976) 
o Витки (з Фредом Саберхагеном) (1980) 
o Чорний трон (з Фредом Саберхагеном) (1990) 
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o Принеси мені голову прекрасного принца (з Робертом Шеклі) (1991) 
o Маска Локі (з Томасом Т. Томасом) (1992) 
o Спалах (з Томасом Т. Томасом) (1992) 
o Якщо з Фаустом вам не пощастило... (з Робертом Шеклі) (1993) 
o «Нетрі» (англ. Wilderness) (з Джеральдом Хаусманом) (1994) 
o Театр одного демона (з Робертом Шеклі) (1995) 
o Доннерджек (з Джейн Ліндскольд) (1997) 
o Психокрамниця (з Альфредом Бестером) (1998) 
 

     

Переклади українською: 

 Желязни, Роджер (1994). Бог Світла. Переклад з англ.: Лариса Маєвська. Київ: Журнал 
«Всесвіт» № 3, 4 (1994). сс. 3-95 (№ 3) cc. 62-136 (№ 4). 

 Желязни, Роджер (2018). Ніч у самотньому жовтні. Переклад з англ.: Денис 
Дьомін. Тернопіль: НК-Богдан. 160 стор. ISBN 978-966-10-5717-2. 

 Желязни, Роджер (2019). Володар Світла. Переклад з англ.: Денис Дьомін. Харків: КСД. 320 
стор. ISBN 978-617-12-4524-2. 

 Желязни, Роджер (2020). Джек Тіньовий. Переклад з англ.: Денис Дьомін. Тернопіль: НК-
Богдан. 144 стор. ISBN 978-966-10-6092-9. 

 Желязни, Роджер (2021). Проклін-зона. Переклад з англ.: Денис Дьомін. Тернопіль: НК-
Богдан. 128 стор. ISBN 978-966-10-6544-3. 

 Желязни, Роджер (2022). Цей безсмертний. Переклад з англ.: Денис Дьомін. Тернопіль: НК-
Богдан. 160 стор. ISBN 978-966-10-6832-1. 

Серія «Хроніки Амбера»: 

 Желязни, Роджер (2015). Хроніки Амбера у 10 кн. Кн. 1: Дев'ять принців Амбера. Переклад 
з англ.: Анатолі Саган. Тернопіль: НК-Богдан. 280 стор. ISBN 978-966-10-4280-2. (Серія «Горизонти 

фантастики»). 

 Желязни, Роджер (2015). Хроніки Амбера у 10 кн. Кн. 2: Рушниці Авалону. Переклад з англ.: 
Анатолі Саган. Тернопіль: НК-Богдан. 304 стор. ISBN 978-966-10-4281-9. (Серія «Горизонти 

фантастики»). 

 Желязни, Роджер (2016). Хроніки Амбера у 10 кн. Кн. 3: Знак Єдинорога. Переклад з англ.: 
Анатолій Пітик та Катерина Грицайчук. Тернопіль: НК-Богдан. 240 стор. ISBN 978-966-10-
4649-7. (Серія «Горизонти фантастики»).  

 Желязни, Роджер (2016). Хроніки Амбера у 10 кн. Кн. 4: Рука Оберона. Переклад з англ.: 
Анатолій Пітик та Катерина Грицайчук. Тернопіль: НК-Богдан. 240 стор. ISBN 978-966-10-
4650-3. (Серія «Горизонти фантастики»).  

 Желязни, Роджер (2017). Хроніки Амбера у 10 кн. Кн. 5: Двори Хаосу. Переклад з англ.: 
Анатолій Пітик та Катерина Грицайчук. Тернопіль: НК-Богдан. 176 стор. ISBN 978-966-10-
4952-8. (Серія «Горизонти фантастики»). 

 Желязни, Роджер (2017). Хроніки Амбера у 10 кн. Кн. 6: Козирі долі. Переклад з англ.: 
Анатолій Пітик та Катерина Грицайчук. Тернопіль: НК-Богдан. 224 стор. ISBN 978-966-10-
5091-3. (Серія «Горизонти фантастики»). 

 Желязни, Роджер (2018). Хроніки Амбера у 10 кн. Кн. 7: Кров Амбера. Переклад з англ.: 
Галина Михайловська. Тернопіль: НК-Богдан. 272 стор. ISBN 978-966-10-5753-0. (Серія «Горизонти 

фантастики»). 

 Желязни, Роджер (2019). Хроніки Амбера у 10 кн. Кн. 8. Знак Хаосу. Переклад з англ.: Галина 
Михайловська. Тернопіль: НК-Богдан. 264 стор. ISBN 978-966-10-5819-3. (Серія «Горизонти 

фантастики»). 

 Желязни, Роджер (2019). Хроніки Амбера у 10 кн. Кн. 9. Лицар Тіней. Переклад з англ.: 
Галина Михайловська. Тернопіль: НК-Богдан. 272 стор. ISBN 978-966-10-5883-4. (Серія «Горизонти 

фантастики»). 
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 Желязни, Роджер (2019). Хроніки Амбера у 10 кн. Кн. 10. Принц Хаосу. Переклад з англ.: 
Галина Михайловська. Тернопіль: НК-Богдан. 280 стор. ISBN 978-966-10-5902-2. (Серія «Горизонти 

фантастики»). 

 Також у 2010 році було зроблено любительський перекладено повісті Двері Обличчя 
Його, Полум'я Пащі Його. перекладачем Богданом Стасюком 2010. 

Цікаві факти з біографії: 

 Роджер Желязни народився в родині поляка та ірландки. 

 Вже в 10 років майбутній письменник писав казки. 

 В університеті Желязни вивчав англійську словесність та захистив дисертацію з англійської 
драми часів Єлизавети. Тобто письменник фактично був дипломованим драматургом. 

 Роджер Желязни професійний військовий   ̶ прослужив у Нацгвардії США та входив у склад 
бойового загону ракет «Ніка». Наприкінці служби входив у підрозділ психологічної війни. 

 Перший роман «Гра пристрастей», виданий у журналі 1962 року. Всього за життя написано 
150 оповідань і 50 книжок. 

 Найкращими творами вважаються «Ніч у безвідрадному жовтні», «Князь Світла» та 
«Хроніки Амбера». 

 Був скарбником Асоціації письменників ̶ фантастів. 

 Фактично мав 3 дружини, 2 офіційні, та вже хворим   ̶  третю, співмешканку, з якою не 
розписувався, але яка провела його в останній путь та поховала. 

 Желязни вважається лідером «Нової хвилі», руху в науковій фантастиці, коли фантасти 
перенесли увагу з роботів і космосу на людину та її внутрішній світ. 

 За життя Желязни отримав 6 премій «Г’юго», 3 «Небули» і кілька інших нагород. 

 За творами Желязни створювались фанклуби, ігри, інші автори дописували доповнення до 
його творів, майже як за Толкіном. 

 

Італія 

Умберто Еко 

 Умберто Еко  ̶  відомий італійський письменник, 
філософ, лінгвіст, літературний критик та медієвіст. Цього 
року йому виповнюється 90 років. Нажаль, письменника не 
стало відносно недавно, у 2016 році. 
 Існує легенда, що призвище Еко є абревіатурою від 
латинського Ex Caelis Oblatus, що перекладається як 
«дарунок з небес». Подібні призвища давали міські урядовці 
сиротам та знайдам, яким був дід письменника. 
 Батько Умберто, Джуліо Еко, був бухгалтером, 
учасником трьох війн.  Під час Другої світової мати, 
Джованна Еко, разом з Умберто переїхали до П’ємонту. 
Освіту отримував у монастирі, згадки про цей орден, його 
засновника та його твор є в працях Умберто Еко та в його 

інтерв’ю.  
 Батько, маючи походження з великої родини (був 13 ̶ м у родині), хотів аби син здобув освіту 
юриста. Умберто ж вступив до Туринського університету на філософію та літературу. Закінчив 
університет 1954 року, захистивши роботу по Томі Аквінському.  
 Після закінчення університету Умберто розірвав стосунки із церквою. Він писав: «Хоч я все 
ще люблю той світ, я перестав вірити в Бога в свої двадцять, після докторської роботи з Томи 
Аквінського. Можна сказати, що в дивовижний способ він зцілив мене від моєї віри». 
 Працювати Еко пішов на телебачення оглядачем видання «Еспресо», викладав естетику і 
теорію культури в Міланському, Флорентійському і Туринському університетах. Дослужися до 
професора Болонського університету. 
 У 1962 році одружився з Ренатою Рамґ, вчителькою мистецтв з німецьким корінням. 
Виростили доньку та сина. 
 Як науковець є найбільш відомим спеціалістом нашого часу з історії середньовічної Європи. 
Також є філософом, хоча цим менш відомий.  
 Написав понад два десятки наукових праць із семіотики, лінгвістики, теорії літератури, 
теорії культури, естетики та моралі. Однак світову славу Умбертові Еко принесла не його наукова 
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діяльність, а літературна. Хоча, у 
тканину оповіді кожного роману 
залучені знання, здобуті ним зі своїх 
наукових досліджень. 
 Літературну діяльність розпочав 
1980 року написанням філософсько-
детективного роману «Ім'я троянди». 
Цей роман досі залишається його 
найпопулярнішим твором. Роман «Ім'я 
рози» (1980) став першою і надзвичайно 
вдалою пробою пера письменника, що 
не втрачає своєї популярності й по 
сьогоднішній день, причому високу 
оцінку він здобув як у прискіпливих 
літературних критиків, так і у масового 
читача. Інші відомі романи: «Маятник 
Фуко» (1988), «Острів напередодні» 
(1994), «Бавдоліно» (2000), «Таємниче полум'я цариці Лоани» (2004) і «Празький цвинтар» (італ. Il 
Cimitero di Praga, 2010). 
 Умберто Еко – блискучий оповідач. Для того, аби читати його романи, не треба знати щось 
про середньовічну Італію, любити Борхеса або бути мистецтвознавцем. Еко пише зрозуміло й 
прозоро, на відміну від багатьох сучасних інтелектуалів, які вважають, що оригінальної 
філософської ідеї досить, аби зацікавити читача. Не досить. Захопливий сюжет важить не менше, 
ніж вишукані алюзії на трактати Августина Блаженного і Тому Аквінського, а може, й більше. Ось 
чому літературний оглядач австралійського видання «The Age» Джейн Салліван назвала «Маятник 
Фуко» «Кодом да Вінчі» для мислячої людини. 
 Умберто Еко звертається до всіх читачів. «Ім’я троянди», «Маятник Фуко», «Бавдоліно», 
«Празький цвинтар» – наче гаряча піца (яку, до речі, дуже любив Еко): кожен знайде у ній щось 
собі до смаку. Еко – переконаний антисноб й анти-Джойс, від нього ніколи не можна було почути: 
«мої книжки – лише для інтелектуалів» і «це гумористичний роман, ви нічого не зрозуміли» (саме 
так Джойс казав про «Улісса»). А своїм вагомим досягненням Еко вважав те, що «Ім’я троянди» 
читають на пляжі. Ось чому, коли у «Маятнику Фуко» поруч із фразою-ключем до програми 
«Тамплієри всюди на місці» інший персонаж пропонує «Мінні – наречена Міккі-Мауса», вже не 
дивуєшся, а лише радісно впізнаєш стиль талановитого італійця. 
 Еко – по-справжньому «народний письменник»: роман «Ім’я троянди» не лише став 
загальноєвропейським бестселером, а й десять років поспіль був на першому місці «Гарячої 
двадцятки тижня» (найкращих книжок Італії, на думку самих італійців). Двадцяте місце італійці, що 
цікаво, віддали Данте Аліг’єрі – іншому літературному революціонеру, який використав для своєї 
комедії volgare illustre, тобто «освічену народну мову». Еко і Данте пов’язують, незважаючи на сім 
століть різниці, досить цікаві стосунки. До прикладу Данте Еко звертається у більшості своїх 
теоретичних праць: і якщо у «Картонках Мінерви» він називає свого літературного батька 
«апологетом мізогінії», то у численних інтерв’ю зізнається, що автор «Божественної комедії» – його 
улюблений письменник. Отже, Еко не перетворює постать свого кумира на ікону, але водночас не 
намагається його по-гарольдблумівськи знищити як конкурента з попередньої епохи. Цікаво, що 
перед смертю Еко встиг закінчити, відредагувати і віддати у видавництво La nave di Teseo повний 
текст нової книги «Pape Satan aleppe». У назві письменник процитував рядки «Божественної 
комедії», якими починається сьома пісня частини «Пекло». Існують різні версії трактування і 
перекладу цієї фрази, проте більшість сучасних літературознавців вважають, що Данте мав на 
увазі заклинання сатани, яке у «Божественної комедії» звучить з вуст Плутона – охоронця 
четвертого кола пекла. Можливо, таким чином Еко передавав останній привіт своєму 
середньовічному колезі. 
 Кожен, хто читав хоча б один твір або есей Еко, знає що він – доглибно іронічний автор, а це не 
може не приваблювати. Навіть вбиваючи героїв, Еко робить це не епічно, як Дюма-батько, а з гумором. 
Тільки у його романах персонаж гине тому, що з’їдає книжку (ще й не будь-яку, а трактат Аристотеля 
про комедію!), Христос може сміятися, а «торгівля мріями» – це бізнес. 
 Умберто Еко уважний до деталей. Більшість книжок про середньовіччя, на жаль, нагадують кадр 
із фільму «Гладіатор», де на руці Максимуса раптом помічаєш годинник, і одразу згадуєш, що це не 
Максимус, а Рассел Кроу у пластмасових обладунках на тлі оплаченої масовки. У «Нотатках на полях 
“Імені троянди”» автор зізнавався, що для нього було важливо все: від раціону бенедиктинських та 
францисканських ченців у XIV столітті до того, які книжки могли бути в монастирській бібліотеці того 
часу. Тому коли Еко впевнено заявляє: «Я знаю, як на іскри дивився середньовічний чернець», – ми 
йому віримо. Якщо сюжети Еко – це втілене авторське свавілля, то декорації – непоганий приклад 
«історії повсякдення» у дусі Фернана Броделя. Ентоні Берджесс зазначав: «Люди читають Артура Хейлі, 
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щоб зрозуміти, як живе аеропорт. Якщо ви прочитаєте 
«Ім’я троянди», у вас не лишиться жодного 
нерозуміння щодо того, як функціонує монастир XIV 
століття». 
 Крім того, Умберто Еко – блискучий есеїст. Його 
нариси читати не менш цікаво, ніж романи, а вказані 
«Нотатки на полях “Імені троянди”» можна назвати 
зразковим прикладом авторського коментаря, що не 
втомлює і не нав’язує єдиний можливий варіант 
прочитання роману. У своїх есеях Еко пише, 
насамперед, про себе, про свою сім’ю, про пошук 
сюжетів, про труднощі письма і власне дитинство. Така 
невимушена щирість перетворює плаский портрет 
автора на обкладинці на об’ємного, живого, 

життєрадісного співрозмовника. І за деякий час нам починає здаватися, що Еко – наш давній знайомий, 
а, можливо, навіть друг. 
 Водночас теоретичні праці Еко – приклад якісного академічного літературознавства. «Семіотика 
та філософія мови», «Межі тлумачення», «Роль читача: Відкриття у семіотиці текстів» – це, напевне, 
найґрунтовніші дослідження внутрішніх текстуальних структур і того, як вони «працюють» на користь 
автора. Часом видається, ніби художні твори Еко – це лише ілюстрація та доказ того, що італійський 
теоретик літератури знається на тому, про що пише у своїх академічних працях. 
 Еко дає нам універсальний рецепт, як написати роман. Якщо уважно прочитати «Нотатки на 
полях “Імені троянди”», «Шість прогулянок літературним лісом», «Про літературу» та «З бібліотеки» 
можна скласти план-схему, як створити роман рівня, якщо не нобелівки, то принаймні премії «Книжка 
року ВВС». 
 Умберто Еко є автором невеликої праці «Як написати дипломну роботу» – найдотепнішого 
посібника для студентів будь-якої спеціальності, що не знають, з чого почати і як закінчити свій диплом. 
Автор дає читачам десятки слушних і смішних порад: «Не заявляйте, що поетична стихія “стукає у 
ваше серце” і ви не в змозі підкоритися обмеженням пласкої, ницої мови науки. Ви поет? Не закінчуйте 
інститут», «Адже, якби ви писали диплом про Боттічеллі, ви б його не малювали? [...] Мова диплома 
має бути метамовою, тобто такою, що описує інші мови. Наприклад, психіатр, описуючи творчість 
психічно хворих, не висловлюється, як божевільний», «Частіше робіть абзаци. Робіть їх, коли 
змінюється тема, коли вимагає ритм, і взагалі що частіше, то краще», «Диплом, як свиняча туша, 
не дає відходів». 
 Нечасто згадують про те, що Еко, гравець на ниві розумних дорослих історій, ще й непоганий 
дитячий автор. Книжку «Три оповідки» письменник склав ще у 90-х, а надрукував у Мілані у 2004 році. 
Три історії – про «сумних атомів» у бомбі, шестирукого інопланетянина і ґномів з планети Ґну – мають 
виразне антимілітаристське й антиколоніальне забарвлення. Не гірше за Стругацьких Еко пояснює, 
чому нести цивілізацію на інші планети – погана ідея, а війна існуватиме вічно. Окремої уваги варті 
абстракціоністські ілюстрації художника Евдженіо Кармі, з яким співпрацював Еко. Малюнки Кармі – не 
типові для дитячих видань реалістичні зображення, а геометричні колажі у дусі дада, незвичні, проте 
достатньо виразні, аби їх зрозуміла дитина. 
 Нарешті, Умберто Еко – цікава 
медіафігура. Поки Селінджер ховався за 
високими стінами, а Пінчон відмовлявся 
фотографуватися, Еко жваво роздавав інтерв’ю, 
читав лекції по всьому світу і співпрацював з 
журналом «Il Verri». Така публічність цілком 
відповідає ренесансному гуманізму італійця, 
адже, на думку письменника, література має не 
лише розважати, а й виховувати. 

 Умберто Еко був почесним доктором 38 
знаних університетів світу, кавалером 
французького офіцерського ордена Почесного 
легіону (2003), лауреатом численних 
літературних премій (Strega, Viareg-gio, 
Anghiari), кавалером французького ордена за 
заслуги в літературі, ордена Маршалла Мак Люена (ЮНЕСКО), грецького ордена Золотої зірки, 
ордена Великого Хреста Італійської республіки, членом Міжнародного форуму ЮНЕСКО (1992-
1993), президентом Міжнародної асоціації семіотики і когнітивних досліджень, академіком Академії 
світової культури в Парижі, Академії наук Болоньї, Міжнародної академії філософії мистецтв. 
 Письменник був визнаним експертом у «бондології», тобто всьому, що пов'язане 
з Джеймсом Бондом. У цій галузі він видав такі праці: «Справа Бонда» (італ. Il Caso Bond, 
(англ. The Bond Affair, 1966) — збірка есе за редакцією Умберто Еко; «Наративна структура у 
Флемінга» (англ. The Narrative Structure in Fleming, 1982). 
 Помер 19 лютого 2016 року у себе вдома у Мілані выд раку підшлункової, з яким боровся 2 
роки. На честь Умберто Еко названо астероїд 13069 Умбертоеко. 
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Відомі цитати з інтерв’ю Умберто Еко: 
 

 «Кілька місяців тому я купив собі трубу за пару тисяч доларів. Ви ж знаєте: для того щоб грати 
на трубі, треба весь час тренувати губи, але я не робив цього вже дуже і дуже давно. Так що 
зараз я граю погано, а от у дванадцять років я грав чудово. Але я купив трубу не для того, щоб 
грати на ній. Я купив трубу як свідчення того, яким я колись був». 

 «Справжній герой – завжди герой ненароком. Насправді він мріє бути чесним боягузом, як і всі 
навколо». 

 «Всілякі різновиди книги як об’єкта не змінили ані її призначення, ані її синтаксису за більш ніж 
п’ять століть. Книга – як ложка, молоток, колесо чи ножиці. Після того, як вони були винайдені, 
нічого кращого вже не придумаєш. Ви не зробите ложку кращою, ніж вона є… В XVI столітті 
венеціанському друкареві Альду Мануцію спала на думку видатна ідея зробити книгу 
кишенькового формату, яку значно легше возити з собою. Наскільки я знаю, більш ефективного 
способу переміщення інформації так і не було винайдено. Навіть комп’ютер з усіма його 
гігабайтами треба вмикати в мережу. З книгою таких проблем немає. Повторюю: книга – як 
колесо». 

 «Все це міфи, поширювані видавцями, ніби люди хочуть читати легку літературу. Люди дуже 
швидко втомлюються від простих речей». 

 «Хтозна, можливо, найвидатніший письменник той, чиїх творів ми не читали». 

 «Всі великі атеїсти вийшли з семінарії». 

 «Ось вам моє правило: якщо для того, щоб дістатися з точки А в точку Б, двом кіногероям 
потрібно стільки ж часу, скільки в реальному житті, ми можемо впевнено стверджувати, що 
маємо справу з порнографією. Зрозуміло, при цьому у фільмі мають бути відверті сексуальні 
сцени». 

 «Я належу до втраченого покоління, і мені комфортно в компанії таких самих втрачених і 
самотніх». 

 «Раніше і майбутнє було кращим». 

 «Мій батько був бухгалтером, а його батько – друкарем. Мій батько був найстаршим з 
тринадцяти дітей, а я був його першим сином. Моєю першою дитиною також був син, і 
аналогічним чином син був першою дитиною мого сина. До чого я це? Якщо раптом з’ясується, 
що сім’я Еко походить від візантійських імператорів, мій онук буде вважатися дофіном». 

 «Коли я був дитиною, сусідка щороку на Різдво дарувала мені книжку. Одного разу вона 
запитала мене: «Скажи, Умбертіно, ти читаєш щоб дізнатися, що написано в книзі, чи просто 
тому, що любиш читати?» Мені довелося визнати, що мені не завжди цікаво те, що я читаю. Я 
читав, тому що мені подобалося читати, неважливо що. Це було одним з найважливіших 
відкриттів мого дитинства!» 

 «Батько в юності дуже любив книги. Але у його батьків було 13 дітей, сім’я ледве зводила кінці 
з кінцями, тому він не міг дозволити собі купити книгу. Тоді він почав читати у вуличних кіосках. 
Підходив, брав книжку з прилавку і читав до тих пір, поки господар не проганяв його. Тоді він 
переходив до наступного кіоску, відкривав книгу на тій сторінці, де зупинився, і продовжував 
читати. Я дуже ціную цей спогад – його завзяту гонитву за книгами». 

 «Книги пишуться не для того, щоб у них вірили, а для того, щоб їх обмірковували. Маючи перед 
собою книгу, кожен повинен намагатися збагнути не що вона висловлю, а що вона хоче 
висловити». 

 «Я зрозумів сьогодні ввечері: потрібно, аби автор помер, для того, щоб читач відкрив для себе 
істину». 

 "Якщо дурень говорить вам, що всі навколо дурні, той факт, що він сам дурень, не означає, що 
він говорить неправду. Якщо ж він скаже, що всі інші дурні, "як і він", то проявить тим самим 
свій розум". 

 "Будь-яка система освіти неминуче є відображенням суспільства, яке її створило, розробило і 
впровадило". 

 "Уміння брехати - одна з небагатьох речей, яка відрізняє людину від тварин". 

 «Той, хто позбавляє себе радості читання, до сімдесяти років виявить, що мав всього лише 
одне життя - своє власне. Той, хто читає, проживає п'ять тисяч років, будучи там і тоді, де Каїн 
вбиває Авеля, Ренцо одружується на Лючії, а Леопарді споглядає і милується нескінченністю 
... Тому що читання - це безсмертя, що крутиться в минулому». 

 "Пам'ять подібна до м'язів твоїх ніг. Якщо ти перестанеш робити вправи з пам'яттю, то вона 
стане в'ялою, і ти (будемо говорити без натяків) перетворишся на ідіота. Ось у чому полягає 
мій рецепт. Щоранку вивчай який-небудь короткий вірш, як примушували нас робити в 
дитинстві" 

 

 



84 
 

Цікаві факти з біографії: 

 Умберто Еко  ̶  чи не найерудованіший з письменників сучасності. Наприкінці життя 
продовжував видаватися, викладати в університеті та надихати молодь по всьому світу своїми 
лекціями. 

 Умберто Еко працював на телебаченні оглядачем одного з найвпливовіших італійських видань 
«Еспрессо», викладав естетику і теорію культури в університетах Мілана, Флоренції, Турина, 
США, в університетах Європи  ̶  Оксфорді, Кембріджі, Сорбонні. 

 Умберто Еко написав понад 20 наукових праць з  семіотики, лінгвістики, теорії літератури, теорії 
культури, естетики та моралі. Попри присвячення свого життя науці, популярність Еко принесла 
саме літературна діяльність. 

 1980 року Еко написав роман «Ім’я рози», який досі залишається найпопулярнішим його 
твором. Серед інших відомих «Маятник Фуко», «Острів попереднього дня», «Бавдоліно», 
«Дивовижний вогонь королеви Лоани» і «Празьке кладовище». 

 Енциклопедичні знання Еко вражали. Він вважав проблемою, що сучасна людина втрачає 
навички в розвитку пам’яті. 

 Еко мав свої погляди на фашизм, яки вилилися в деякі ознаки. Першою характеристикою 
фашизму є культ традиції, традиціоналізм неминуче веде до неприйняття модернізму. Незгода 
 ̶  ознака інакшості. Фашизм народжується з індивідуальної або соціальної фрустрації. 
Соціально знедоленим фашизм каже, що єдиною запорукою їх привілеїв є факт народження в 
певній країні. Організатори повинні відчувати образу через хизування ворогами багатством та 
силою. Для фашизму немає боротьби за життя, є життя заради боротьби. Всякого і кожного 
виховують стати героєм. Фашизм говорить на новомові та будується на якісному популізмі. 

 У 1986 році вийшла екранізація роману «Ім’я рози» від режисера Жан-Жака Анно. Головні ролі 
зіграли відомі голівудські зірки   ̶  Шон Коннері та Крістіан Слейтер. Проте, попри численні 
нагороди та значний успіх фільму в прокаті, Умберто Еко залишився незадоволеним і більше 
не давав дозволу на екранізації своїх романів. 

 Умберто Еко любив користуватись Вікіпедією. Він говорив: «Коли я пишу, то звертаюся до 
Вікіпедії за довідками 30 ̶ 40 разів на день, тому що це дійсно корисно. Я вимушено користуюся 
Вікіпедією, в тому числі й через артритні причини: чим більше болить моя спина, тим більших 
зусиль мені коштує піднятися і перевірити «Treccani» (Італійська енциклопедія). Отож, якщо я 
можу знайти дату чийогось дня народження у Вікіпедіх  ̶  тим краще. Вікіпедія корисна для мене, 
бо я можу знайти потрібну мені інформацію; я їй не довіряю, бо кожен знає, що зі зростанням 
Вікі росте й кількість помилок. Я дивлюся в італійську Вікіпедію; я не впевнений чи 
повідомлення точне, тоді перевіряю англійську версію, а пізніше ще інше джерело, і якщо всі 
три кажуть мені, що пан помер 371 року, тоді я починаю цьому вірити. Вікіпедія, як і усе 
всемережжя, має проблему фільтрування інформації. Там є як брехлива, так і правдива 
інформація. 
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