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Цікаві факти з життя 

    Правнук письменника, Жан Верн, відомий опер-
ний тенор, зумів відшукати роман «Париж XX сто-
ліття», який вважався сімейною легендою, і в іс-
нування якого ніхто не вірив. Саме в цьому рома-
ні були описані автомобілі, електричний стілець, 
факс. 
  Жуль Верн міг перебувати за письмовим сто-
лом буквально від зорі до зорі – з п'ятої ранку до 
восьмої вечора. За день йому вдавалося писати 
по півтора друкованих аркуша, що дорівнює два-
дцяти чотирьом книжковим сторінкам.  
     Жуль Верн був великим «провісником». Він 
писав у своїх романах про літаки, вертольоти, 
відеозв'язок, телебачення, Транссибірську магіст-
раль, тунель під Ла Маншем, освоєння космосу 
(він практично точно вказав розташування космо-
дрому на мисі Канаверал). 

     Твори письменника екранізувалися у різних 
країнах світу, а число знятих за мотивами його 
книг фільмів перевалило за 200. 

Пророцтва 
1. Електричний стілець.  
2. Літак («Володар світу»).  
3. Вертоліт («Робур-Завойовник»).  
4. Польоти в космос, в тому числі на Місяць («Із 
Землі на Місяць»).  
5. Вежа в центрі Європи (до будівництва Ейфеле-
вої вежі) – опис дуже схожий.  
6. Міжпланетні подорожі («Гектор Сервадак») 
7. Телебачення («Париж в XX столітті»).  
8. Підводний човен («20 000 льє під водою») 

Настане час, коли  
досягнення науки  

перевершать силу уяви  

                                Жуль Верн – французький 
географ і письменник, класик пригодницької літе-
ратури, народився в 1828 році 8 лютого в Нанті. 
Батько його був юристом, а мати, наполовину шо-
тландка, отримала прекрасну освіту і займалася 
будинком.  
   Виховання в сім'ї з юридичним корінням від-
билося на біографії Жуля Верна. Син адвоката, 
Верн вивчав юриспруденцію в Парижі, але любов 
до літератури спонукала його піти по іншій дорозі. 
Він писав оповідання, комедії і лібрето для пари-
зьких театрів. Вперше його п'єса була поставлена 
в 1850 році, але справжнім його літературним де-
бютом став роман «П'ять тижнів на повітряній ку-
лі», який був написаний в 1864 році.   
  Перший роман Жуль Верна приніс йому вели-
кий успіх. Надихнувшись позитивними відгуками, 
письменник продовжив створювати пригодницькі 
романи, насичені науковими чудесами. 
   Письменник був одружений на Оноріні де 
Віан, в 1861 році у них народився спільний син 
Мішель, майбутній кінооператор, що екранізував 
кілька романів свого батька. 
   Верн постійно подорожував: по США, Се-
редземному морю, об'їздив майже всю Європу. За 
свою біографію Жуль Верн написав 66 романів, 
безліч повістей, п'єс. У творах Верна — благород-
ство героїв, неймовірні подорожі, точний опис тех-
ніки.  
   Безліч романів Жуль Верна були екранізо-
вані. Серед відомих його творів — «Подорож до 
центру Землі», «Із Землі на Місяць», «Діти капіта-
на Гранта», «20 000 льє під водою», «Навколо 
світу за 80 днів» і багато інших.  
    
   Незадовго до смерті Верн осліп, але так 
само продовжував диктувати книги Письменник 
помер 24 березня 1905 року від цукрового діабе-
ту. Багато його романів, невиданих і не закінчених 
за життя, видаються сьогодні.  
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Радимо прочитати 

 

Таинственный остров : [роман] / Жюль Верн. — 

Киев : Комсомольская правда-Украина, 2008. — 

479 с. — (Книжная коллекция «Комсомольской 

правды» в Украине. XIX век ; т. 21). 

П'ятірка сіверян, чиє прагнення до сво-

боди було сильнішим за страх загину-

ти в полоні, опинилася в ситуації, коли 

потрапити в полон може бути страшні-

ше смерті. На повітряній кулі їх занес-

ло на безлюдний острів. Безліч при-

год і небезпек чекають їх там. А ост-

рів, тільки здавався безлюдним, на-

справді давно має свого Господаря, могут-

нього, сильного і справедливого, який бажає прихо-

вати свою особистість від усіх. 

Пятнадцатилетний капитан : [роман для серед. 

шк. віку] / Жюль Верн ; [пер. з фр. І. Петрова]. — 

Москва : ОНИКС, 2007. — 384 с. : ил. — (Золотая 

библиотека). 

У романі описуються пригоди па-

сажирів  китоб ійно ї  шхуни 

"Пілігрим", весь екіпаж якого (5 

матросів і капітан) загинув в ре-

зультаті сутички з китом. На судні 

знаходилися пасажири - місіс Уе-

лдон і її маленький син Джек, ку-

зен Бенедикт (двоюрідний брат 

місіс Уелдон, ентомолог), чорнош-

кіра няня Нен, молодший матрос Дік Сенд і кок Не-

горо. Командування приймає п'ятнадцятирічний 

молодший матрос Дік Сенд. Вкрай непроста задача 

благополучного завершення плавання значно 

ускладнюється тим, що не всі на борту - люди з чи-

стою совістю і минулим ... 

20 000 льє під водою : [роман для серед. шк. 
віку] / Жуль Верн; [пер. із фр. Д. Х. Паламарчу-
ка]. — Київ : Веселка; Тернопіль : Навчальна 
книга — Богдан, 2006. — 299 с. : іл. — 
(Бібліотека світової літератури для дітей у 100 
томах «Світовид». Серія друга. Література XIX 
ст.). 
1866 рік, води Тихого океану стали 

дуже небезпечні. Смертельно не-

безпечне чудовисько тероризує 

пропливаючі  судна, завдаючи їм 

непоправної шкоди. Уряд США від-

правляє фахівця з морської фауни 

професора П'єра Ароннакса на вій-

ськовому судні "Авраам Лінкольн" у 

експедицію на пошуки чудовиська. 

Замок у Карпатах : [пригодницько-фантастична 

повість] / Жуль Верн ; [пер. із фр. М. Шудрі]. — 

Київ : Криниця, 2003. — 96 с. — 

(Серця підкорюються коханню). 

Граф де Телек після смерті дружи-

ни, оперної співачки Стілли, відпра-

вляється в подорож. Але з вікон та-

ємничого замку в Карпатах він чує її 

чарівний голос. А в самому замку 

живе його недруг і суперник Ру-

дольф фон Гортц… 

Корабль-призрак. Архипелаг в огне : 

[пригодницькі романи] / Жюль Верн. — Минск : 

ИнтерДайджест, 1993. — 352 с. — (КОТ : Клады. 

Открытия. Тайны).  

До книги увійшли два романи . 

«Архіпелаг у вогні» 

Один з історичних романів Жуля Ве-

рна, присвячений визвольній бороть-

бі грецького народу проти турецького 

ярма. Грецьким патріотам допомага-

ють французькі добровольці і навіть 

морські розбійники … 

«Прапор Батьківщини» 
Геніальний вчений Тома Рок – винахідник 
«фульгуратора», зброї найбільшої потужності. Оз-
лоблений невдачами, Рок продає фульгуратор 
ватажку групи негідників і пройдисвітів з усього 
світу ... і сам стає його бранцем. 

 Дети капитана Гранта : [роман] / Жюль Верн. — 

Москва : Камея, 1992. —  415 с. : ил. 

Вміст шлунка риби-молота вияви-

лося дуже незвичайним. У ньому 

знайшли ретельно закупорену 

пляшку з частково пошкодженими 

нотатками на трьох мовах. Вони 

дають ключ до розгадки місцезна-

ходження капітана Гранта, чий 

корабель "Британія" зазнав аварії. 

Гленарван, разом з дружиною, 

двома дітьми капітана Гранта і екіпажем яхти 

"Дункан" відправляються в Південну Америку. В 

дорозі вони зіткнуться з бурями і землетрусами, 

повенями і піратами, тропічними хащами і пустеля-

ми, піратами, людоїдами і вовками ... 
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