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Книги-сіквели : рек. список літ. / уклад. Лариса Жарова ; ред.  та відп. 

за вип. Ганна Брагарник ; ЦБС Поділ. р-ну м. Києва, б-ка   ім. О. Копиленка 

для дітей. – Київ, 2022. – 17 с. 

 

 

Сіквел – художній  твір (книга, фільм або  інший твір мистецтва), який 

продовжує інший відомий художній твір з використанням його сюжетної лінії, 

персонажів.  Іноді оригінал і його  продовження пов'язані лише формальною             

спільністю  персонажів. Слово «сіквел» походить від англійського «sequel», що 

буквально означає «наслідок», «продовження».   

         Більшість літераторів ставляться до книг-сіквелів іронічно або негативно, 

називають їх грою на чужому полі, вважаючи, що вони програють оригіналам, а 

їхні автори експлуатують чужі образи. Проте більшість читачів голосують за 

продовження улюблених книг. І немає підстав для того, щоб створення сіквелів 

коли-небудь було призупинене.  

 

 Інша справа – книги-сіквели для дітей, які відіграють неабияку роль у 

промоції дитячого читання. Сподіваємося, що інформація про дитячі  книги-

сіквели зацікавить як читачів-дітей, так і батьків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: Лариса Жарова. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Автори, твори яких надихали         

інших письменників  на написання книжок 

 
Анна Хвольсон                  Палмер Кокс 

1868 – 1934     1840 – 1924 

          
    
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

      Анна Борисівна Хвольсон – російська дитяча письменниця кінця 19 – початку 

20 століття. Автор казок, легенд, оповідань для дітей, в яких вона описувала 

дружбу дітей з тваринами, вела спостереження  за явищами природи.  Твори 

письменниці вчили дітей бути небайдужими та добрими, лагідними  та 

милосердними.  1887 року канадський поет і художник-ілюстратор Палмер Кокс 

створює комікси про маленьких чоловічків Брауні. Молоду письменницю Анну 

Хвольсон  ці малюнки зачарували: вона придумує оригінальний текст, дає героям 

нові імена і створює історії-пригоди ельфів-малюків. Так у 1898 році вийшла у 

світ книга «Царство малюків. Пригоди Мурзилки і лісових чоловічків»,  яка вже 

понад 130 років зачаровує дитячого читача. Ця книга в радянській країні не 

видавались з 1917 до 1991 р.  

 

 

       Хвольсон, А. Приключения Мурзилки и 

лесных человечков : сказка для детей мл. шк. 

возраста / А. Б.  Хвольсон ; ред. Ильенко ; ил.               

А. Гаркуши. – Киев : АО «Август», 1997. – 128       с. 

– (Золотая библиотека). 
          

        Ця незвичайна книжка була написана ще в 1889 

році і витримала багато перевидань. Анна Хвольсон 

придумала крихіток-лісових чоловічків з дивними 

іменами, схожими на дражнилки:  Читайка, Вертушка, 

Скок, Знайка і Незнайка, які подорожують  

найвідомішими містами і країнами світу, вивчають 

географію, побут і традиції різних народів. Цікаво, що лісові чоловічки бачать 

світ зовсім не так, як звичайні люди. 
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Микола Носов 
1908 – 1976 

 

      Народився майбутній письменник 10 листопада 

1908 року в Києві в родині актора Миколи Петровича 

Носова та Варвари Петрівни Носової. Дитинство 

провів в Ірпені. У Києві родина мешкала на 

Глибочицькій, Борщагівській та Маріїнсько-

Благовіщенській (тепер Саксаганського) вулицях.          

У 1923 році родина знову перебралася в Ірпінь. 1927 

року розпочав навчання  в Київському художньому 

інституті, через два роки перевівся в Московський інститут кінематографії. 

Присвячувати свою творчість дітям Носов став відразу після закінчення 

навчання.  У 1932 – 1951 роках працював режисером-постановником 

мультиплікаційних, науково-популярних та навчальних фільмів. У 1938 році в 

журналі «Мурзилка» вперше були опубліковані його оповідання, які у 1945 році 

увійшли до збірки «Тук-тук-тук». Проте довготривалу популярність і любов 

читачів здобули його казкові твори про Незнайка. Перше з них – казка «Гвинтик, 

Шпунтик і пилосос». Згодом Микола Носов написав знамениту трилогію про 

пригоди маленьких чоловічків, що складалася з романів-казок «Пригоди 

Незнайки і його товаришів» (1953 – 1954), «Незнайко в Сонячному місті» (1958) 

і «Незнайко на Місяці» (1964 – 1965), в яких  змалював абсолютно нового для 

дитячої літератури героя – допитливого, непосидющого, наївного і 

безпосереднього, бешкетного і одержимого жагою діяльності, не завжди 

доцільної і виправданої, який постійно потрапляє у незвичайні, часто-густо 

кумедні ситуації.  

       І створив своїх героїв Микола Носов під впливом повісті Анни Хвольсон  

«Царство малюків. Пригоди Мурзилки і лісових чоловічків», написаної за 

мотивами коміксів канадського карикатуриста Палмера Кокса, де вперше 

з’явився  персонаж з ім'ям Незнайки. 

 

       Носов, М. Пригоди Незнайки та його друзів : 

роман-казка : для мол. та серед. шк. віку / Микола  

Носов ; пер. Федір. Маківчук ; мал. Ольга Зобніна. –

Київ : Книжковий арсенал, 2021. – 256 с. – ( Шедеври 

дитячої літератури) 

 

       Із Незнайком та його друзями завжди трапляються 

кумедні історії. До того ж дізнаватися про те, як 

влаштовано світ малюків, завбільшки з огірок, 

надзвичайно цікаво. І це ще не все. З легкої та веселої 

книжки можна почерпнути чимало цікавих наукових 

фактів, наприклад, як літає повітряна куля, або довідатися про будову механізмів, 

які набагато випередили свій час. Така надзвичайна щедро ілюстрована книжка 

стане справжнім святом і для сучасного читача. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_84/86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_84/86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%96_%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%96_%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%96
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       Носов, М. Незнайко на місяці : повість-казка : для 

молод. та серед. шк. віку / Микола  Носов ; пер. Федір 

Маківчук ; мал. Г. Малька. – Київ : Школа, 2000. –   555   

с. – (Золота бібліотека). 

  

      У фантастичній повісті «Незнайко на Місяці» ви 

ознайомитеся з космічними пригодами Незнайки і його 

друзів, які вирішили відправитися в подорож на Місяць. 

 

                 Едіт Несбіт 
1858 – 1924 

 

      Англійська письменниця Едіт Несбіт народилася в 1858 

році. Автор численних казкових історій і пригодницьких 

бестселерів для дітей вважала, що правда може інколи бути 

схожа на казку, тому створювала казки, дивовижніші за 

будь-яку правду. А починалося все із золотої пори 

дитинства у дружній родині, в якій Едіт була найменшою з 

шістьох дітей. Дитяча фантазія, безтурботні розваги і 

враження від частих переїздів сім’ї згодом вилилися в 

чарівні історії, де переплетені сучасність і фантастика, 

казка й реальне життя, а поряд з драконами, феями, 

принцесами діють звичайні діти. Якось неподалік будинку в графстві Кент, де 

проживало сімейство Несбітів, прокладали залізницю, що ніби магнітом 

притягувала до себе Едіт і її братів. Спогади про дитячі пригоди згодом 

перетворились на найвідомішу повість «Діти залізниці». Творчість  письменниці 

початку ХХ століття свого часу вплинула на Памелу Треверс, Клайва Стейплза 

Льюїса, Діану Вінн Джонс, Джоан Роулінґ та Джаклін Вілсон. 
 

 

      Несбіт, Е. П’ятеро дітей і ельф : повість / Едіт Несбіт ; 

пер.  Анатолія Сагана ; іл. Г. Р. Міллара. –  Тернопіль : 

Навчальна книга-Богдан, 2015. –  280 с. –  (Світовид). 

 

      У 1902 році було опубліковано казкову повість «П’ятеро 

дітей і Воно», яка поклала початок знаменитої трилогії Едіт 

Несбіт. Чи хотіли б ви зустріти чарівну істоту, яка виконає 

будь-яке ваше бажання? Персонажам цієї    книги  –  Сірілу, 

Роберту, Антеї, Джейн і Базі  –  поталанило: вони знайшли 

ельфа Псамміда, котрий щодня виконує по одному їхньому 

бажанню. Та кожне прохання веде до чергової халепи. Чи 

зуміють діти подолати усі труднощі та чи залишиться ельф-чародій із ними 

назавжди? Прочитайте книгу  –  і неодмінно про це дізнаєтеся! 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1858
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Джаклін Вілсон 
народилась 1945 р. 

 

      На рахунку сучасної популярної англійської 

письменниці Джаклін Вілсон понад 90 книжок для дітей та 

підлітків. Авторський стиль Джаклін Вілсон за півстоліття 

творчості  став одним із найвпізнаніших. Кожна її книга є 

гармонійним союзом цікавої історії та критики 

повсякденної реальності, легкості та серйозності, дитячості 

та дорослості у найстереотипніших розуміннях цих слів. 

Кожна з них розповідає про сімейні проблеми, родинні 

конфлікти та дітей, звичайних дівчат і хлопців, яким авторка 

незмінно співчуває та симпатизує, справедливо 

звинувачуючи майже у всіх їхніх стражданнях та нещастях дорослих.  Та все ж 

таки є виняток, почнімо з того, що написана 2012 року повість «Четверо дітей та 

Ельф» дещо відрізняється від решти текстів Джаклін Вілсон. Головним чином 

через те, що в її основі лежить фантастичний сюжет знаменитої книги Едіт 

Несбіт «П’ятеро дітей і ельф».   

 

      Вілсон, Д. Четверо дітей і ельф /  Джаклін    Вілсон ; 

іл. Ганни Осадко; пер. Володимир Чернишенко. –  

Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. –  352 с. – 

(Світовид). 

      Повість починається доволі звично – перед читачем 

розгортається картина з життя Розалінди, непримітної 

тринадцятирічної дівчини з «сірими пасмами» та 

надзвичайною любов’ю до літератури.  На почесному місці 

на її полиці стоїть книжка Едіт Несбіт «П’ятеро дітей та 

Ельф». Ще б пак – у ній усі найпотаємніші бажання героїв 

збуваються завдяки казковому, всемогутньому і небезпечному Псаммідові! 

Щоправда, діти з книжки Несбіт жили давненько, мало не сто років тому. Цікаво, 

а якби і наші сучасні бажання могли отак здійснитися? Що б з цього вийшло? 

Про це й написала Джаклін Вілсон...   Читайте – і ви дізнаєтеся, як воно – бути 

багатим і відомим, уміти літати чи виконувати карколомні акробатичні трюки.  

Можливо, ви навіть розгадаєте найпотаємніше бажання свого серця! 
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Гью Лофтінг 
1886 – 1947 

       Гью Лофтінґ (1886 – 1947) – британський письменник, 

відомий автор циклу творів про лікаря Дуліттла, який розуміє 

мову тварин і який їм допомагає. Перша книга –  «Історія 

лікаря Дуліттла, його незвичайного життя на батьківщині і 

надзвичайних пригод в чужих країнах» –  була видана 1920 

року з ілюстраціями самого Лофтінґа й одразу полюбилася 

читачам – і дорослим, і дітям. Популярність її була такою, що 

письменник продовжив писати історії про  незвичайного 

лікаря. 

      Лофтінг, Х. Мандри Доктора Дуліттла  / Х’ю    

Лофтінг ; пер. Наталія Куровська ; іл. Леонід        

Коврига. –  Львів : Апріорі, 2021. – 416 с. – 

(Скарбничка). 

 

      Доктор Джон Дуліттл вирушає у далекий заморський 

край, щоб побачитися та потоваришувати з не менш 

талановитим натуралістом із загадковим ім’ям. Хто на цей 

раз складе йому компанію у пошуках пригод? Трішки 

привідкриємо вам таємницю  –  з Африки повернуться два 

важливих герої, яких Доктор буде невимовно радий бачити. 

Сенсаційні викриття вже знайомих вам героїв, корида, війна, коронування, 

подорож океанським та морським дном  –  невже це все пов’язане із нашим 

Доктором? Так, так, так і ще багато всього іншого. Мерщій поринайте в 

атмосферу пригод із новим оповідачем, що повідає історію з перших уст!   

 

     Лофтінг, Х. Історія доктора Дуліттла / Х’ю       

Лофтінг ; пер. Наталія Куровська ; іл. Леонід       

Коврига. – Львів : Апріорі, 2020. – 184 с. –                                

(Скарбничка). 

      У невеличкому містечку Паддлбі-на-Болоті жив лікар 

Дуліттл. Він дуже любив тварин і навіть за допомогою своєї 

папуги Полінезії навчився їх розуміти і розмовляти з ними. 

З часом пацієнтів-людей у лікаря ставало все менше, 

натомість пацієнтів-тварин – усе більше. І ось одного разу 

він довідався, що в Африці сталася епідемія і багато мавп 

загинуло. Лікар Дуліттл вирішує здійснити подорож до 

Африки та врятувати цих нещасних тваринок... І Доктор Дуліттл помандрував 

туди на запрошення своїх чотирилапих друзів лікувати мавпочок. У цій подорожі 

він пережив багато небезпечних пригод, і завжди його виручали вірні друзі – 

звірята. 
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Корній Чуковський 
1882 – 1969 

 

      Корній Іванович Чуковський – відомий російський 

письменник. Його твори  знайомі усім, а от те, що їх автор 

був доктором літератури Оксфордського університету, 

педагогом і психологом, батьком чотирьох дітей, 

талановитим перекладачем і просто дивовижною 

людиною, майже ніхто не знає. 

      Народився майбутній письменник 31 березня 1882 

року в Петербурзі. Але життя його було тісно пов’язане з 

нашою Батьківщиною: мати Корнія Івановича була родом 

з України, справжнє ім’я письменника – Микола 

Корнійчуков. Невдовзі після народження сина сім’я 

переїхала в Одесу, і мама зробила все для того, щоб дитина навчалась. Син умів 

і бажав навчатися, а тому його матері було з чого радіти.  

      Письменник на все життя встановив для себе правила, які ніколи не 

порушував: вставати о п’ятій годині ранку і одразу ж сідати за працю, не 

витрачати дарма жодної хвилини, завжди відповідати на всі листи, вести 

щоденник і виконувати всі обіцянки чи просто їх не давати. Тому так багато 

встиг зробити. 

      «Лікаря Айболита» Корній  Чуковський написав за мотивами 

англійської казки Гью Лофтінга, збагативши її новими обставинами та 

надавши герою ім’я, яке звучить, як заклик про допомогу.  

 

      Чуковський, К. Лікар Айболить / Корній 

Чуковський. – Харків : Махаон-Україна, 2008. – 128       

с. – (Бібліотека дитячої класики). 

 

      «Айболить» – казка Корнія Чуковського у віршах, 

яку із  захопленням читають  майже сто років. У ній 

описано подвиг доктора Айболита. Вдень і вночі до 

нього звертаються звірі за допомогою, і лікар всім 

допомагає. Слава про кращого лікаря для звірів 

розлетілася по всьому світу. Одного разу до Айболита 

завітав незвичайний гість. Що зміниться в житті 

талановитого лікаря після цього візиту? Читайте    

казку – про талант, милосердя, співчуття, самозречення і те, як важливо 

виконувати свою роботу добре. 
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Карло Лоренцині (Коллоді) 
1826 – 1890 

      Карло Лоренцині народився 24 листопада 1826 року 

у Флоренції. Під час воєн за незалежність Італії в 1848 

і 1860 роках служив добровольцем в армії Тоскани. 

Тоді ж почалася його літературна діяльність. 

Письменник видавав сатиричні журнали «Ліхтар» і 

«Перестрілка», писав нариси, оповідання, гуморески, 

насміхаючись над італійським суспільством тієї пори. 

Свою кар'єру як дитячий письменник Коллоді почав з 

перекладів творів Шарля Перро. Але незабаром почав 

писати власні оповідання та новели. Свій псевдонім 

«Коллоді» автор взяв за назвою міста, де виріс.  

      Свій найвідоміший твір про дерев'яного хлопчика 

він написав уже в зрілому віці. У 1883 році вийшло перше видання   казки Карло 

Коллоді «Пригоди Піноккіо. Історія дерев'яної ляльки». Головною особливістю 

персонажа Піноккіо стала його брехня, під час якої кожен раз збільшувався його 

дерев'яний ніс. 

      «Пригоди Піноккіо» («Піноккіо» – в перекладі з тосканського діалекту 

«кедровий горішок»)  складаються з 36 глав, назви яких коротко описують 

зміст подальших події. Книжка перекладена  87 мовами світу. 

 

      Коллоді, К. Пригоди Піноккіо : повість-казка для 

молод. шк. віку / Карло Коллоді ; пер. з італ. Авдєєв 

Юрій ; передм. Б. Чайковського ;  мал. Вишинський  

Ігор. –  Київ : Веселка, 2006. – 127 с. 

      Одна з найдобріших і повчальних казок «Піноккіо», 

написана Карлом Коллоді, завоювала любов дітей і 

дорослих своєю щирістю, навчила добру і чесності, 

допомогла багатьом подолати власні страхи і розповіла 

про те, що найзаповітніші мрії збуваються. 
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Олексій Толстой 
1883 – 1945  

 

         Як письменник широкого діапазону, Олексій 

Миколайович Толстой залишив глибокий слід у прозі, 

драматургії й публіцистиці.  

      У дитячу літературу О. Толстой увійшов з книгою 

«Сорочині казки» (1910). Кілька казок з неї були 

опубліковані в дитячих журналах «Стежка» і «Галча». У 

книзі розкривається чарівність дитячого спілкування з 

природою, світом звірів і птахів, рослин та іграшок. Казка 

була невід'ємною частиною життя О. Толстого. Найбільшу 

славу принесла казка «Золотий ключик, або Пригоди 

Буратіно».                       

      Повість-казка Олексія Толстого є практично самостійним твором, хоча 

і має в якості літературного джерела казку італійського письменника Карло 

Коллоді «Пригоди Піноккіо». 

«Золотий ключик» подає історію розгадки таємниці каміна в комірчині 

татуся Карло, секрету золотого ключика. А в підсумку в казці відбувається 

з'ясування: хто є хто – хто герой, а хто лиходій ...  

 

       Толстой, О. Золотий ключик або Пригоди 

Буратіно : повість-казка для молод. шк. віку / 

Олексій Толстой ; пер. Наталі Забіли ; мал. Ігоря 

Вишинського, Ніни Котел. – Київ : Веселка,     

2004. – 132 с. 

      Славнозвісна казка російського класика Олексія 

Толстого про маленького дерев'яного чоловічка 

Буратіно, якого змайстрував із балакучого поліна 

столяр тато Карло, про те, як Буратіно вдалося 

вивідати в синьйора Карабаса Барабаса таємницю 

золотого ключика, та про незвичайні пригоди, які 

він пережив зі своїми друзями: Мальвіною, П'єро і 

пуделем Артемоном.  
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Ліман Френк Баум 
1856 – 1919 

 

Американський письменник Ліман Френк Баум 

(1859 – 1919) не одразу знайшов дорогу у свій 

дивовижний світ. Перш ніж упевнитися, що саме історії 

для дітей є справою його життя, він перепробував 

чимало професій і захоплень: був журналістом, 

актором, представником торговельної компанії, 

написав п'єсу, керував оперними театрами і навіть 

розводив курей. 

 

Серед улюблених книжок свого дитинства він згодом називав твори 

Чарльза  Діккенса та казки. Проте до них ставився доволі критично: малому 

Френкові так не подобалися відьми, ґобліни та інші страхіття, що він вирішив 

колись створити свою власну казку. 

Казка поволі зріла в його душі, І ось   1900 року на полицях книжкових 

крамниць з'явилася книжка  з назвою «Дивовижний чарівник Країни Оз».  

Маленькі читачі зустріли «Дивовижного чарівника…» із таким захопленням, що 

Бауму довелося згодом дописати ще цілих тринадцять продовжень цієї книжки. 

За сто з гаком років у США величезними тиражами були видані 65 книг про 

чарівну країну.  

 

      Баум, Л.-Ф. Мудрець із Країни Оз : казка / 

Ліман-Френк Баум ; [пер. Л. Солонька ; мал. Джона                      

Р. Нілла]. – Київ : Веселка; Тернопіль  : Навчальна 

книга-Богдан, 2008. – 120 с. : іл., портр. 

 

      «Мудрець із Країни Оз» – одна з чотирнадцяти 

казкових повістей популярного американського 

дитячого письменника Лімана-Френка Баума про 

неймовірні пригоди дівчаток Дороті й Трот. 

Опинившись у казковій Країні Оз, вони потрапляють у 

вир карколомних подій і за допомогою вірних друзів, – 

Мудреця, Лякливого Лева, Голодного Тигра та 

капітана Білла, – долають усі перешкоди на своєму 

шляху. Як у всякій чарівній казці, добро і правда 

перемагають тут зло й облуду, а головні герої стають для юних читачів взірцем 

для наслідування. 
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Олександр Волков  

1891 – 1977 

      Олександр Волков відомий мільйонам читачів своїми 

книгами про дівчинку Еллі та Смарагдове Місто.            Але 

мало хто знає, що дитячі книги не були                        його 

єдиним літературним досягненням, а література      не була 

основним родом діяльності.  

      Олександр Мелетійович  Волков народився у 1891 

році. Отримав математичну освіту, працював учителем.  

 

       Сміливо можна сказати, що основним заняттям 

Олександра Волкова протягом усього життя було пізнання. Він самотужки 

навчився читати, незмінно вчився краще за всіх, вивчав мови. Несподіваний 

поворот відбувся в долі Олександра, коли він, сорокарічний чоловік, батько двох 

синів, переїжджає в Москву. 

       Тоді він береться вивчати англійську мову і абсолютно випадково йому в 

руки потрапляє книга Лімана Френка Баума «Чарівник країни Оз». Він 

прагне перекласти її, але замість перекладу виходить нова книга, яка  

розходиться величезними тиражами і відразу завойовує любов читачів. 

Шанувальники книги знову і знову надсилають йому листи з проханням 

написати продовження книги. Врешті письменник здався… і      написав ще п'ять 

книг про пригоди Еллі та її друзів.  

 

 

      Волков, О. Чарівник Смарагдового міста / 

Олександр Волков ;  пер. Наталі Косенко ; мал. 

Ангеліни Канкави. – Харків : Школа, 2014. – 224 с. –        

(Дитячий бестселер). 

 

 Казку про Еллі, Тотошку, Опудала і Залізного дроворуба 

знають всі. А як інакше, якщо це найдобріша, захоплива і 

повчальна історія.  Еллі з Тотошкою під час буревію 

віднесло разом з будиночком у далеку казкову країну. Їм 

потрібно знайти дорогу додому, і в цьому допоможуть вірні 

друзі і добрі мешканці чудесної країни. 

         Сподобалася книга?  Читайте інші твори письменника: «Урфін Джюс і його 

дерев'яні солдати», «Сім підземних королів», «Вогняний бог Марранів», 

«Жовтий туман» і «Таємниця покинутого замку». 
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Йоганн Вольфганг Гете 
1749 – 1832 

   

Блискучий розум, який би з'єднав глибокодумність                                                                          

філософа з силою непересічного поета… 

Фрідріх Вільгельм  Шеллінг 

       

      Видатний німецький письменник, філософ, учений, який 

за силою впливу на розвиток європейської цивілізації, 

подібний до титанів епохи Відродження. Вже в молоді роки 

Гете вважали генієм, а на схилі років шанобливо називали 

«олімпійцем» (тобто богом з Олімпу). Напівжартома про 

нього говорили, що «природа захотіла дізнатися, якою вона є 

і... створила Гете». Ґете сміливо міг сказати, що він сам себе 

створив, адже відомо, що народився він кволою дитиною, 

зростав дуже хворобливим і навіть змушений був через недугу залишити 

університет. Однак у студентські роки Ґете відкрив для себе філософію природи 

Спінози. Нідерландський філософ стверджував, що природа обдарувала людину 

всім, щоб та могла протистояти хворобам, моральному злу, дурості, залежності 

від згубних інстинктів. Захопившись цією філософією, юнак почав працювати 

над формуванням своєї особистості й досяг блискучих результатів.   Юнак 

володів кількома іноземними мовами, вивчав художню літературу, історію, 

природничі науки, музику та малювання. До речі, перську мову він опанував у 

60 років! Поет завжди прагнув якомога продуктивніше провести свій день. Його 

обов’язковим заняттям було читання, а щоденна норма становила 80 сторінок 

книжки. Початок творчого шляху Ґете пов’язаний з літературним рухом, 

представники якого виступали під девізом та назвою «Буря і натиск». Ці поети й 

драматурги йменували себе «штюрмера-ми» – від німецької назви Sturm und 

Drang. Вони проголосили культ свободи, генія, природи. 

      Гете, Й. В. Райнеке-Лис / Йоган Вольфганг Гете; Лис 

Микита / Іван Франко ; іл. Едвард Козак, Вільгельм 

фон Каульбах. – Львів : Апріорі,  2019. – 340ст.  

      В одній книзі («під одним дахом») – український 

переклад поеми Йоганна-Вольфґанґа Ґете «Райнеке-Лис» 

та поеми Івана Франка «Лис Микита»  з двома варіантами 

сюжету про авантюрні витівки хитрого лиса. У творах 

німецького та українського поетів, які мають спільне 

джерело, відчитуються сатиричні інтонації. Попри 

подібність багатьох ситуацій обидва твори мають виразні 

ознаки національної і авторської своєрідності. Текст 

перекладу поеми Й.-В. Ґете публікується за львівським виданням 1943 р., поеми 

І. Франка – за зібранням творів письменника у 50-ти томах (Київ, 1976, т. 4).  
 



 

15 
 

Іван Франко 
1856 –  1916 

 

      З іменем Івана Яковича Франка зв'язаний великий 

період розвитку не лише української літератури, а й 

суспільного життя роз'єднаної в той час австрійсько-

російським кордоном України. Видатний поет, прозаїк, 

публіцист, учений, дослідник історії української літератури 

та фольклору, автор праць з російської, польської й інших 

слов'янських та західноєвропейських літератур, перекладач 

найвизначніших творів світової літератури. Його 

енциклопедичні знання та вільне володіння мовами і зараз 

вражають наших сучасників. Художні твори та наукові 

праці Франка друкувались у польських, англійських і французьких виданнях. У 

результаті більш як сорокарічної діяльності він залишив нам величезну 

спадщину художніх творів і наукових праць, що ввійшли в скарбницю світової 

культури. 

      Іван Франко писав також твори і для дітей. Серед них вагоме місце посідає 

поема-казка «Лис Микита» –   єдиний з його епічних творів, який витримав п'ять 

прижиттєвих видань. Факт цей дуже промовистий –  він є незаперечним 

свідченням небувалої популярності твору. Причину виняткової популярності 

поеми слід шукати насамперед у її змісті, її надзвичайно високій ідейно-

художній вартості.  

      Було це приблизно в 1870 році… Тоді до рук учня 4-го класу Дрогобицької 

гімназії Івана Франка потрапив «Райнеке-Фукс» – віршована казка Йоганна 

Гете із чудовими ілюстраціями Каульбаха. Вона захопила хлопця так, що той 

не випускав її з рук навіть на уроках і від усієї душі сміявся над витівками 

хитрого Лиса. Книгу відібрали, а читачеві дісталося на горіхи,  проте згодом 

вчитель змилувався і повернув її Іванові. Про це згадував колишній однокласник 

Франка. А вже через двадцять років з’явиться казкова поема «Лис Микита»,  у 

передмові автор зазначить «Із німецької переробив Іван Франко». 

       Франко, І. Лис Микита : [казка]/ Іван Франко. –      

Київ : Андронум, 2021. – 128 с.  

      Неперевершена сатирична поема-казка, в якій автор 

майстерно замалював у образах і пригодах  звірів соціально-

побутові реалії західноукраїнського суспільства наприкінці 

19-го – на початку 20-го століть.  

      І все це з неповторним національним колоритом та 

глибокою моральною ідеєю. 
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Томас Енсті Гатрі 
   1856 – 1934 

 

      Майбутній письменник був найстаршою дитиною в 

багатодітній родині успішного військового лондонського 

кравця Томаса Енсті Гатрі і британської органістки і 

авторки духовних гімнів Августи Амрест Остен.  

      Першу освіту Томас Енсті отримував в школі 

Сербітона, продовжив – в Королівському коледжі в 

Лондоні. Вже під час навчання в Кембриджі на старших 

курсах він почав писати гумористичні замальовки. 

Юридична кар’єра Гатрі в компанії «Lincoln’s Inn» на 

посаді барристера була недовгою. Його перша ж книга мала успіх. Роман 

«Шиворот-навиворіт, або Урок батькам» (1882) – це весела історія про батька й 

сина, які помінялися місцями (роман витримав 19 видань протягом року), 

дозволила автору остаточно залишити юриспруденцію.      1886 року 

письменник почав свою 20-річну співпрацю з журналом «Панч». Саме в цей 

період максимально розкрився його гумористичний талант.  У результаті 

помилки в друкарні при наборі його ініціалів виник псевдонім Ф. Енсті, яким він 

надалі підписував всі свої твори. Публікації, що виходили в журналі, склали вісім 

авторських збірок. Перший роман «Парія» був зустрінутий холодно. До кінця 

ХІХ століття він написав п’ять романів. Незмінним у них була наявність 

впізнаваного авторського гумору: науково-фантастичний роман про тимчасові 

парадокси «Чекова книжка»; твір у жанрі «гумористичних подорожніх     

нотаток» – «The Travelling Companions»; комедія моралі «Lyre and Lancet: A Story 

in Scenes»  і «Love Among the Lions».  

      У 1900 – 1902 роках письменник бере участь у Другій англо-бурській війні в 

складі добровольчого корпусу. У цей період були видані найбільш відомі його 

твори – «Мідний глечик» (1900) і «Людина з Бленкліс» (1901). Енсті 

продовжував писати і співпрацювати з «Punch», надрукувавши чотири романи і 

ряд збірок, в тому числі твір «Only Toys!» в незвичному для себе жанрі дитячої 

літератури. Останні роки життя письменник присвятив перекладу на англійську 

мову чотирьох п’єс Мольєра. Спеціально для театральних постановок Ф. Енсті 

були написані п’єси за двома найбільш популярними творами – «Шиворот-

навиворіт» і «Мідний глечик», які пізніше були екранізіровані.  

        Карикатура на Т. Е. Гатрі авторства Гаррі Фернісса, повість «Мідний 

глечик» послужила джерелом основних мотивів для повісті-казки Лазаря 

Лагіна «Старий Хоттабич» (1938) і її продовження «Мідний глечик старого 

Хоттабича».  
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        Энсти, Ф. Медный кувшин  : [сказка] / Ф. Энсти ; 

худож. Виктор Бритвин. – Москва : Никея, 2015. – 328 с. 

      «Мідний глечик» –  це варіація казки із «Тисячі і однієї 

ночі», в якій проста смертна людина випадково випускає із 

глечика джина, приборкати якого не так і просто.  На відміну 

від добродушного дідуся Хоттабича, джин  виявився 

розумним і злим. Та чи зможе він принести щастя  за своїми 

мірками  закоханим? 

Лагін Лазар 
(1903 – 1979) 

  

      Насправді ніякий він не Лагін, а Гінзбург. З імені і 

прізвища – Лазар Гінзбург –  він і зліпив свій літературний 

псевдонім. Народився у Вітебську у бідній єврейській 

родині. Після закінчення школи 16-річний Лазар бере 

участь у громадянській війні. Не дивно, що в історичній 

битві юнак підтримав більшовиків, через рік вступає до 

Комуністичної партії (тоді РКП (б)), бере участь  у 

створенні комсомолу Білорусії. 

      Подальша кар'єра Лагіна складається не менш бурхливо і химерно. Публікує 

нариси й вірші в газетах, навчається спочатку у Мінській консерваторії, згодом 

в Інституті народного господарства, далі служба у Червоній армії. І, нарешті, з 

1930 року повністю занурюється в літературну діяльність. Із 1934 року –  

заступник головного редактора журналу «Крокодил».  1938 року  виходить 

повість-казка про пригоди Вольки Костилькова, який виявив глечик з джином, 

що просидів  у ньому три з половиною тисячі років, на ім'я Гассан Абдуррахман 

ібн Хоттаб. Вдячний своєму рятівникові, Хоттабич починає творити всілякі дива. 

Книга має три версії. 

      Письменник скористався сюжетом казки зі збірника «Тисяча і Одна Ніч» про 

чарівну лампу Аладіна та  історію про рибалку.  Ще одним джерелом натхнення 

«Хоттабича» була видана ще у 1900 році фантастична повість англійського 

письменника Томас Енсті Гатрі «Мідний глечик».  Звичайно, «Хоттабич» і 

«Мідний глечик» – різні книги, але є між ними і збіги. 

     Лагін, Л. Дідок Хоттабич : повість-казка / Лагін  Лазар ; 

пер. А. Григорук ; іл. О. Чукавіна. – Київ : Школа, 2002. – 

426 с. – (Золота бібліотека). 

      Пригодницька і водночас весела повість-казка «Дідок 

Хоттабич» вже давно полюбилась багатьом читачам і по праву 

увійшла до золотого фонду дитячої літератури. Популярна 

книжка вперше перекладена українською мовою. 


