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Ведуча: «Чи могли б Ви написати книгу для дорослих?» – за життя запитували іно-
ді Астрід Ліндгрен. Ту саму Астрід Ліндгрен, яку називали «Чарівницею із Швеції», «Ан-
дерсеном наших днів», «Найкращою у світі Астрід», «Сельмою Лагерльоф із Віммер-
бю», «Чарівницею, яка живе повсюди». Ту саму шведську казкарку, яка створила відо-
мих дітям усього світу Малюка і Карлсона, Піппі Довгупанчоху, Міо, Еміля із 
Льоннеберги, Братів Левове Серце, Калле Блюмквіста, дітей із Буллербю та з острова 
Сальткрока, Роні – дочку розбійника та багатьох-багатьох інших літературних героїв. 
Ставили це запитання, звичайно, не діти, а дорослі з великим життєвим досвідом. Ті з 
них, хто вважав, що писати для дітей легше. 

«Ні, я не хочу писати для дорослих! – раз і назавжди категорично відповіла пись-
менниця. – Я хочу писати для тих читачів, які здатні творити дива. А дива творять діти, 
коли читають книги».  

Ведучий: Згадаймо, що говорив відомий французький письменник Антуан де Сент-
Екзюпері: «Адже всі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це 
пам’ятає». Приблизно таку саму думку висловив німецький письменник Еріх Кестнер: 
«Більшість людей скидає з себе дитинство, як старого капелюха, і забуває його, як но-
мер телефону, що вже не потрібен». 

Астрід Ліндгрен, звертаючись до дорослих, говорила: «Не забувайте свого дитинст-
ва, не забувайте, що ви теж були дітьми». Письменниця й творила для дітей тому, що 
була людиною дивовижною, наділеною рідкісним талантом. У її душі завжди жила ди-
тина, жила вона сама, якою була в часи свого дитинства; зберегла свіжість почуттів, 
здатність дивуватися, радіти й сміятися. У її пам’яті назавжди залишилися картини рід-
ної природи, запахи, смаки й звуки із дитинства.  

Дослідник творчості А. Ліндгрен: Якщо подивитися на карту Європи, на півночі 
можна побачити схожий на гігантського собаку чи тигра (можливо, ще на якогось звіра) 
півострів і багато-багато різних островів. Півострів цей найбільший у Європі і назива-
ється він Скандинавським. На ньому три країни: Швеція, Норвегія і Данія. Швецію на 
весь світ прославили її талановиті вчені, художники, письменники: Карл Лінней, Ан-
дерс Цорн, Август Стріндберг, Сельма Лагерльоф, Артур Лундквіст. І серед них – 
Астрід Ліндгрен.  

Казки – це водночас дитинство народу і його зрілість. Тролі й ельфи, злі чаклуни і 
добрі чарівники, домовики й дияволи… Колись, давним-давно, в Скандинавії вірили, 
що ці істоти живуть у дрімучих лісах, туманних фйордах, а зустріч з ними може змінити 
долю людини. Про це складено багато дивовижних, чарівних історій, які залишилися у 
фольклорі. А ожила й розцвіла скандинавська казка у творчості Астрід Ліндгрен.  

Біограф письменниці: 29 листопада 1907 року у газеті провінційного шведського 
містечка Віммербю в рубриці «Народилися» серед інших оголошень було опублікова-
но: «У Самуеля Августа Еріксона – дочка Астрід Анна Емілія». Так уперше з’явилося в 
пресі ім’я Астрід Еріксон, майбутньої відомої дитячої письменниці Астрід Ліндгрен.  

У Астрід були прекрасні батьки – працьовиті, добрі, порядні, чесні, справедливі, з 
люблячими серцями. Вони кохали одне одного. І дочці здавалося, що історія їхнього 
життя має більше любові, ніж будь-яка інша, про яку їй довелося читати в книгах. Ко-
хання батька й матері допомогло Астрід написати книгу «Самуель Август із Севедстро-
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па і Ханна із Хульта». У передмові авторка написала: «Мої Дорогі Батьки! Цією книгою 
дочка Ваша висловлює найсердечнішу та найніжнішу вдячність за все!».  

Дитинство майбутньої письменниці було надзвичайно цікавим. Ліси, пасовиська, 
озеро – ця прекрасна природа зіграла велику роль у житті й творчості Ліндгрен. Напри-
клад, у Астрід, її брата й сестер було улюблене дерево з гніздом сови – найкраще де-
рево на світі! Воно схоже на дерево у саду Піппі. А брат Астрід зробив те, що й Буссе із 
книг про дітей із Буллербю: підклав куряче яйце в дупло совиного дерева, а сови виси-
діли курча. Каміння, квіти, дерева були близькими дітям, ніби живі істоти, вони брали 
участь в їхніх іграх, фантазіях, мріях, казках. Але діти не лише розважалися. Із шести 
років їх залучали до роботи по господарству. Рання праця і спілкування з тими, хто 
трудився, не пройшли даремно для життя й творчості письменниці. Дорослі й діти із 
далекого дитинства стали прообразами творів А.Ліндгрен, наприклад, Мадікен. 

Мадікен: По-справжньому мене звати Маргаритою. Але коли була маленькою, са-
ма себе перейменувала. Для всіх я тепер Мадікен. А Маргаритою мене називають ли-
ше тоді, коли щось натворю. Маю зізнатися, що називають мене Маргаритою доволі 
часто. Дуже хочу бути гарною і слухняною дівчинкою, але це не виходить. Як каже Іда: 
«Що за дитина! Дуже швидка на провини. Порося моргнути не встигне, а у неї вже – 
раз, і готово!» Істинну правду каже Іда. Я живу у великому червоному будинку. А ще у 
ньому мешкають мама та батько, сестричка Ліссабет, чорний пудель Сассо і кошеня 
Гося. Ми з Ліссабет – у дитячій кімнаті, Сассо – у коридорі, Гося – біля плити на кухні, а 
батьки – у всьому будинку, де завгодно. Обов’язково раз на рік, а саме в день наро-
дження мами, наше сімейство фотографується у містера Бакмана. Отримавши фото, 
мама вставляє його в альбом, який зберігається у книжковій шафі. Періодично ми пе-
реглядаємо знімки і пригадуємо певні події. Найкраще місце в нашому домі – кухня. 
Але ні! Найкраще – на горищі. Там ми граємо в хованки, а іноді переодягаємося в кані-
балів. І на веранді чудово! Там граємо у піратів і перелазимо через вікно, ніби це кора-
бель і ми деремося на щогли. Навколо будинку ростуть берези, я теж люблю по них 
лазити. Іноді опиняюся на даху сараю, тоді бачу, що відбувається на кухні Нільссонів. 
Але найкраще за все, звичайно, річка! Правда, нам дозволяють ходити лише по місточ-
ках, під ними неглибоко, а далі не можна – починається глибина. Біля нашого паркану 
росте високий бузок, за ним можна ховатися і слухати, про що говорять перехожі. Прав-
да, цікаво? Я дуже люблю ходити до школи. Це добре, коли у тебе є грифельна дошка, 
грифелі, пенал, парусиновий ранець. Так, навчатися у школі – здорово! Іноді після уро-
ків забігаю до батька , він працює в редакції, куди надходить дуже багато листів. Роз-
мовляємо про написане в листах, про бідність і беззахисність, про гроші, про відповіда-
льність і порядність, про співчуття та взаємодопомогу. У мене дуже гарні стосунки з 
батьками. Лінус Іда часто повторює: «Ти у батьків – наче перлина у золотій оправі».  

Дослідник творчості А. Ліндгрен: Першою книгою маленької Астрід була «Біло-
сніжка», потім купили збірник шведських літературних казок. Дівчинка із захопленням 
прочитала твори видатних письменників Скандинавії: Ганса Крістіана Андерсена, Са-
каріаса Топеліуса, Сельми Лагерльоф. Ставши дорослою, Астрід Ліндгрен писала: «І 
зараз пам’ятаю запах цих книжок, і з усіх запахів у світі цей був найкращим. Він сповне-
ний передчуття радості й очікування». 
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Астрід любила школу. Вже у шкільних творах стрімко розцвітала фантазія майбут-
ньої казкарки. Її творчі роботи в класі читали вголос, а одну з них – «Життя в нашій са-
дибі» – навіть опублікували в міській газеті. Після цього А. Ліндгрен почали називати 
«Сельмою Лагерльоф із Віммербю». До речі, цей твір – основа для майбутніх книг про 
дітей із Буллербю.  

Астрід-школярка дуже багато читала! Від поем Гомера до пригодницьких романів 
Д. Дефо, Р. Л. Стівенсона, Ф. Купера, М. Твена та багатьох-багатьох інших прекрасних 
книг. Також їй дуже подобалися науково-фантастичні романи Жуля Верна. Ці твори 
формували літературні та естетичні смаки майбутньої письменниці, а від їхніх авторів 
вона переймала мистецький досвід.  

У 16 років, після закінчення реального училища, Ліндгрен стала працювати корек-
тором у газеті «Віммербютіднінг», а також писала репортажі про місцеві події. Але це 
не задовольняло Астрід, адже вона хотіла стати письменницею. Переїхавши до Сток-
гольма, працювала у Шведському книготорговельному центрі і складала невеличкі каз-
ки, які друкувалися в дитячих газетах і різдвяних додатках до них. Це можна назвати 
першими кроками в літературі.  

Письменницька кар’єра А. Ліндгрен розпочалася випадково. Ось як про це розпові-
дає її дочка Катрін (фрагмент відеоінтерв’ю). 

Піппі Довгапанчоха: Мене звати Піппілота Віктуалія Рульгардіна Крусмюнта Єф-
раїмсдоттер Довгапанчоха. Піппі – моє зменшувальне ім’я, бо батько вважав, що про-
мовляти «Піппілота» дуже довго. Мій тато був капітаном, грозою морів-океанів. Я теж 
була з ним, аж поки одного разу під час шторму він не потрапив у відкрите море. Але я 
впевнена, що одного прекрасного дня батько повернеться. Гадаю, що він дістався не-
гритянського острова, став королем і тепер щодня ходить у золотій короні. Отож, мій 
тато – негритянський король, а мама – ангел, вона на небі і дивиться крізь маленьку 
дірочку на свою дочку. Я постійно дивлюся на небо й говорю: «Не бійся, мамо! Я не 
пропаду!» Пишаюся тим, що не у кожної дитини такі відомі батьки. Але як тільки батько 
побудує собі нове судно, він припливе за мною. Я стану негритянською принцесою! 
Тра-ля-ля! 

Тра-ля-ля! Тра-ля-ля! Усе буде добре! 
Я мешкаю сама у віллі «Віллекула». Можливо, і добре, що сама. Нікому говорити, 

що вже пора лягати спати саме тоді, коли мені найвеселіше. А зрозумівши, що треба 
вже спати, кажу про це сама собі один раз і лагідно. Якщо не слухаюся, то вдруге кажу 
строгіше. Та якщо й після цього не лягаю, тоді задаю собі такої прочуханки! Потім кладу 
ноги на подушку, а голову ховаю під ковдрою. Так сплять у Гватемалі, це єдиний і пра-
вильний спосіб спати. Також ніхто не примушує пити риб’ячий жир, коли понад усе хо-
четься цукерок. 

У мене є власний кінь, завжди про це мріяла. Він проживає на веранді мого будин-
ку. Але коли бажаю після обіду випити чашечку кави на веранді, я виношу його до саду. 
Ще я маю пана Нільсона. А нещодавно познайомилася з Анікою та Томі. З ними щодня 
граємо в різні ігри, ходили до школи (але мені там не сподобалося), влаштовували пік-
нік, були в цирку, ходили на ярмарок, весело відсвяткували мій день народження. Жит-
тя у мене цікаве!  
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Біограф письменниці: Через декілька років після появи повісті-казки «Піппі Довга-
панчоха» один американський хлопчик написав Астрід Ліндгрен, що він із задоволен-
ням перечитує й перечитує цю книгу і що весь його клас хоче довідатися, чи напише 
вона ще якийсь твір… Можливо, відповіддю на цей лист була нова повість-казка «Ма-
люк і Карлсон, який живе на даху», яка вийшла друком у 1955 році. Потім письменниця 
написала другу й третю книги з тими ж героями. Ліндгрен надзвичайно цікаво розпові-
дала, як до неї вперше «прилетів» Карлсон: «Я побачила його, точніше, спочатку почу-
ла якось уночі, коли не хотілося спати. Не спалося, можливо, тому, що щось дзижчало 
за вікном. А потім він залетів до кімнати, сів на ліжко і запитав, де знайти Малюка. Я 
протерла очі – ні, це не сон, на моєму ліжку в стокгольмській квартирі сидів маленький 
товстенький чоловічок із пропелером на спині й кнопкою на животі. Він сказав, що най-
кращий у світі Карлсон, а до мене прилетів тому, що я написала книжку про Піппі Дов-
гупанчоху. Тоді я дала йому адресу Малюка. Але не назву цієї адреси, бо це велика 
таємниця. Скажу тільки, що в молоді роки я жила в тому будинку і Карлсон відтоді там 
оселився. Все було саме так, і я готова в цьому поклястися – на книзі про Піппі…». 

Карлсон, який живе на даху: Я єдина незвичайна істота, яка живе на даху. Так, я 
мешкаю на даху, і це є дуже незвичайним. Можливо, в інших краях і трапляється всяка 
дивина, проте в Стокгольмі майже ніколи не буває, щоб хтось мав справжній будиночок 
на даху. А ось я якраз і живу у такому приміщенні. Щоб усі знали, хто тут живе, над две-
рима висить табличка: «Карлсон, що живе на даху, найкращий у світі Карлсон». У мене 
дуже затишно. Є червона канапа, шафа, два стільці, коминок; столярний верстат, що ви-
користовується і як стіл. Я почуваю себе чудово у своєму будиночку. Вечорами дивлюся 
на зорі. З даху, звичайно, краще водно зорі, аніж із будь-якого іншого місця в будинку, 
отож і дивно, що так мало хто живе на даху. Гадаю, нікому з мешканців будинку й на дум-
ку не спадає, що на даху можна жити. Вони навіть не здогадуються, що Карлсон має собі 
там, нагорі, будиночок, бо він добре прихований за великим димарем. А крім того, дорослі 
зовсім не звертають уваги на такі маленькі будиночки, навіть коли натраплять на них. 

Я вмію літати! На літаках і гвинтокрилах усі люди можуть літати, але літати самому, 
крім мене, не вміє ніхто. 

Скільки мені років? Я чоловік у розквіті сил – оце все, що можу сказати. Я вродли-
вий, розумний і до міри затовстий. 

Я найкращий у світі машиніст. А ще у мене декілька тисяч картин. Я малюю кожної 
вільної хвилини. Півників, пташок та інші гарні речі. Я найкращий у світі майстер малю-
вати півників. Хочете подивитися? Ласкаво прошу…колись іншим разом. Мені треба 
спершу трохи прибрати в будинку, але я швидко впораюся, адже я найкращий у світі 
швидкісний прибиральник. Це кожному відомо. І найкращий будівельник, можу спору-
дити і кран, і вежу, і все що завгодно.  

Найкращий у світі бігун – це Карлсон, який живе на даху. Найкращий у світі вигад-
ник – це Карлсон, який живе на даху. Найкращий у світі жартівник – це Карлсон, який 
живе на даху. А коли побачу якусь несправедливість – миттю кинуся на неї, мов яструб!  

Хочете, щоб я до вас прийшов у гості? Із задоволенням прийму запрошення. Буду 
приблизно о третій, чи о четвертій, чи о п’ятій, але ні в якому разі не раніше шостої. 
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Принаймні не пізніше сьомої, але навряд чи буду до восьмої. Чекайте на мене прибли-
зно о дев’ятій, після того, як проб’є годинник. До зустрічі! 

Дослідник творчості А. Ліндгрен: Добрі, світлі книги Астрід Ліндгрен насичені 
почуттям гумору – вони цікаві та веселі і , в той же час, примушують замислюватися 
дітей і дорослих. Дитячі переживання і проблеми завуальовані смішним і захоплюючим 
сюжетом, але не помітити їх неможливо. Письменниця прагнула переконати: щасливе 
дитинство супроводжується теплом сімейної атмосфери, а любов є справжнім дивом у 
нашому житті. 

«Як ти гадаєш, що натворив сьогодні Еміль із Льоннеберги?» – запитала одного ра-
зу свого онука А. Ліндгрен, який вередував уже майже годину. Хлопчик замовк. І пись-
менниця почала розповідати про впертого і неслухняного Еміля, про існування якого 
сама не знала й не підозрювала, що він стане майбутнім героєм її трьох книг. До речі, 
деякі факти із життя Еміля запозичені з дитинства батька Астрід Ліндгрен. 

Діалог Антона та Альми Свенссонів – батьків Еміля з Льоннеберги: 
Антон: Я – Антон Свенссон. 
Альма: Я – Альма Свенссон. 
Антон: Ми – подружжя, маємо двох дітей: сина Еміля та дочку Іду. 
Альма: Проживаємо на хуторі Каттхульт поблизу Льоннеберги, у провінції Смоланд. 
Антон: Син наш на вигляд непоганий хлопчина, подивишся – просто янголятко. 

Але поки не почне кричати. Та й розмовляє на смоландському діалекті. 
Альма: Нічого не поробиш! У Смоланді всі так розмовляють. 
Антон: Згадай, коли Еміль хотів одягнути свою шапку, говорив: «Хочу шапейку!» Я 

купив її, коли їздив до міста. Так він три тижні навіть спав у ній. І що ми могли вдіяти, 
адже він репетував на всю провінцію: «Хочу шапейку!». 

Альма: Антоне, Еміль зовсім непоганий. Сьогодні він лише один раз ущипнув Іду, 
перелив вершки, коли пив каву. Оце й усе… Ну, ще ганявся за кішкою навколо курят-
ника. Ні, що не говори, він стає спокійнішим. 

Антон: І це ти називаєш спокійнішим? Скільки зошитів ти вже списала про витівки 
Еміля! 

Альма: Еміль дуже любить Іду й кішку. Але Іду довелося ущипнути, бо вона ні за що 
б не віддала йому хліб із повидлом. А за кішкою ганявся без усякого дурного наміру, 
просто хотів подивитися, хто швидше бігає, але кішка його не зрозуміла. 

Антон: А тобі не образливо, коли чуєш: «Жаль цих Свенссонів із Каттхульта! Який 
же неслухняний у них хлопчисько! Нічого доброго із нього не вийде, це вже точно!». 

Альма: Але ж Еміль цілими днями сидів біля хворого Альфреда, у негоду возив йо-
го до лікаря. А лікар передав листа: «Ви можете пишатися своїм сином». 

Антон: Тоді як пояснити такі випадки? Еміль засунув голову в супницю і не зміг ви-
тягнути, тому посуд довелося розбити. А коли проковтнув п’ятиерову монету , сказав, 
що буде копилкою. 

Альма: Скажу на це: Еміль віддав два ере сліпому, допоміг спіймати злочинця на 
прізвисько Горобець, гарно поводить себе у церкві. 

Антон: Згоден.Та все ж таки, будемо відвертими. Еміль з’їв майже всю ковбасу, яку 
ти приготувала на свято, а мені на голову впустив блюдо з тістом. 
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Альма: Зате переживав, коли на Різдво мали зарізати порося, з ним він вивчив чи-
мало трюків. 

Антон: Поклав маленького щура в сумку фру Петрель. 
Альма: Щодня грається з Ідою. 
Антон: Позавчора підняв її на флагшток. 
Альма: Тричі хоробро намагався вирвати Ліні зуб. 
Антон: Пофарбував Іду у фіолетовий колір. 
Альма: Носив їжу тобі й Альфреду, коли ви косили жито. 
Антон: А в корзину з їжею посадив жаб, яких я злякався, тому перевернув каву. Та 

ще одна вскочила мені у штани. Повір, мало приємного. 
Альма: І все ж Еміль – гарний хлопець. А ти, Антоне, пригадай своє дитинство, свої 

провини. 
 
Біограф письменниці: Як писала А. Ліндгрен нові книги? Сідала письменниця за 

роботу дуже рано. Адже для того, щоб «почути казку», вона неодмінно повинна проки-
нутися на світанку й працювати в абсолютній тиші. Але інколи бувало так, що її герої в 
один момент переставали рухатися і ставали, ніби експонати музею воскових фігур. 
Тоді Ліндгрен була неприємно здивована, навіть роздратована. «Робіть же що-
небудь!» – кричала вона. Інколи персонажі не слухалися, тоді робота припинялася. Але 
частіше проходив деякий час – і ось сцена, яка стояла перед очима авторки, знову 
оживає. І тоді Астрід Ліндгрен бралася за ручку і починала записувати. Писала вона 
швидко, а потім знову й знову переписувала рукопис. Кожен розділ обговорювала сама 
з собою, поки не відчувала, що він абсолютно готовий. Лише тоді сідала за друкарську 
машинку й швидко передруковувала, вже нічого не змінюючи. 

Ведучий: Астрід Ліндгрен – авторка майже 40 книг. Вона – лауреат багатьох націо-
нальних і міжнародних премій, зокрема, має Золоту медаль Андерсена, орден Посміш-
ки, премію імені Л. Керрола, Міжнародну золоту медаль Льва Толстого, нагороди 
ЮНЕСКО, визнана найпопулярнішою жінкою Швеції двадцятого століття. У 1997 році 
російські вчені астероїд №3204 назвали ім’ям письменниці, після цього вона сказала: 
«Називайте мене тепер «Астероїд Ліндгрен». Без перебільшення можна сказати, що їй 
вдалося створити цілий Всесвіт, який живе за власними законами. Вдячні співвітчизни-
ки ще за життя увічнили письменницю, побудувавши на одному з островів старого міс-
та Музей казок Астрід Ліндгрен – Юнібакен.  

(Відео: віртуальна екскурсія до музею) 
Ведуча: Коли А. Ліндгрен запитували, якою має бути дитяча книга, відповідала: 

«Цікавою». Вона сама писала цікаві твори, які можуть читати люди будь-якого віку з тієї 
хвилини, як тільки починають любити казки. Адже навіть у чарівній казці письменниця 
розповідає про правду життя. Коли писала кожен твір, згадувала себе у дитинстві і їй 
завжди хотілося написати таку книгу, яка б сподобалася їй самій у ті далекі часи. А. Лі-
ндгрен помітно вплинула на розвиток дитячої літератури.  

Дослідник творчості А. Ліндгрен: Підраховано, якщо весь тираж книг А. Ліндг-
рен поставити вертикально, то висота його у 175 разів перевищуватиме Ейфелеву ве-
жу. На нашій книжковій виставці ви можете ознайомитися із окремими виданнями. А 
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ще вона була автором декількох передач на шведському телебаченні, писала сценарії 
для театру та кіно; брала участь у політичному житті, навіть змінювала закони. 

Мадікен: Астрід Ліндгрен не загубила ключ від воріт дитинства. Вона міцно тримала 
його в руках, і ключ цей допомагав їй відмикати ворота в різні куточки життя. 

Альма Свенссон: Герої творів «Чарівниці із Швеції» (деяких із них ви бачите на 
нашій портретній галереї) – звичайні діти з їх недоліками й проблемами, але повсяк-
денний світ раптом перестає бути для них сірим і звичайним і перетворюється на казку. 

Антон Свенссон: Шановні дорослі! Не забувайте свого дитинства, не забувайте, 
що ви теж були дітьми! 

Карлсон, який живе на даху: Неможливо підрахувати, скільки ще поколінь дітей 
будуть читати, любити й чекати доброго, милого веселуна Карлсона. 

Піппі Довгапанчоха: Запам’ятайте: справжнє диво зовсім поруч – достатньо лише 
протягнути руку! 

Присутні отримують у подарунок буклети з цитатами із творів А. Ліндгрен. 
 
 


