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ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Перед вами нова книжка із серії мотивувальних біо-
графій найуспішніших людей. Її можуть читати як 
діти, так і дорослі. Це незвичайна серія. Вона написана 
в захопливій і доступній формі. Головні герої книжок – 
відомі особистості, які досягли видатних результатів 
завдяки наполегливій праці та невичерпній вірі в свої 
сили. В кінці кожного розділу – запитання, які допомо-
жуть дитині зрозуміти й  запам’ятати найважливіше. 

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні на-
риси для дітей» навчать дитину досягати цілей, не бо-
ятися труднощів, ніколи не здаватися та завжди віри-
ти в успіх!

У цій книжці  – розповідь про геніального актора 
XX століття – Чарлі Чапліна. Його ім’я знає весь світ, 
а  його сценічний образ зможе впізнати кожен. З  біо-
графії Чарлі Чапліна ваша дитина дізнається як його 
творчість вплинула на всю історію кінематографа, як 
саме він зміг пояснити усім, що кіно це справжнє мис-
тецтво. Приклад Чарлі Чапліна вчить не боятися труд-
нощів, прислухатися до себя і вірити у власні сили.

Пам’ятайте: батьківське читання – один з найбільш 
емоційних та пам’ятних моментів для дітей. Коли ви 
читаєте дитині – вона відчуває ваші турботу й любов. 

Любіть своїх дітей! Говоріть їм про це! Вони дуже 
цього потребують...

Іцхак Пінтосевич



СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ.  

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ» 

Мудрість багатьох поколінь доводить, що найголовніше 
завдання батьків – допомогти дитині піднятися на її влас-
ну гору, реалізувати її власне життєве завдання. Книжкова 
серія «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» 
допоможе дитині підкорити будь-які вершини.

Видано чимало біографій про життя відомих людей. 
Але наші історії особливі тим, що написані «мовою дити-
ни» та відповідають потребам сучасного покоління. Кожен 
з батьків мріє виростити свою дитину щасливою й успіш-
ною. Освіта посідає в  цьому процесі чи не  найважливіше 
місце. Проте варто пам’ятати, що дитині дуже важливо от-
римувати позитивні емоції в процесі навчання. Саме тоді 
вона по-справжньому захопиться знаннями і  зможе за-
пам’ятати необхідне. 

Зазвичай дітям не надто подобається вчитися, щось зу-
брити. Вони люблять поринати у світ пригод з новими ге-
роями, співпереживати їм, учитися разом з ними й долати 
перешкоди. То запросіть ваших дітей у таку пригоду!

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нари-
си для дітей» – це найкращий спосіб познайомитися з на-
укою, історією, досягненнями людства та  світовими від-
криттями. На  прикладі великих особистостей та  відомих 
вчених, книжки дають зрозуміти, що визначний успіх 
не приходить сам по собі, він підвладний лише тим, хто ба-
гато та плідно працює. Не варто кожну невдачу розцінюва-
ти як провал, адже будь-яка невдала спроба – це ще один 
крок, який наближає до мрії.
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У  дорослому віці ми приймаємо обставини такими, 
якими вони є. Частіше змінюємо ставлення до  ситуації. 
Та не всі здатні змінити себе або саму ситуацію. Унікаль-
ні книги-біографії допоможуть дитині зростати впевненим 
лідером, із  власною думкою і  поглядами на  світ. А  бать-
ків надихнуть на нові ідеї, досягнення та втілення цілей. 
І головне – допоможуть бути для своєї дитини найкращим 
батьком чи матір’ю.

У кінці кожного розділу є вправи-запитання. Вони допо-
можуть запам’ятати все головне й цікаве. А також  наштовх-
нуть на роздуми, як стати першим у своїй справі, як це зро-
били: Коко Шанель, Стів Джобс, Альберт Ейнштейн, Блез 
Паскаль, Нікола Тесла, Маргарет Тетчер.

Крім того, книжки серії «Видатні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» надихають проводити вільний час 
разом з  усією родиною. Адже спільне читання дозволяє 
щиро говорити з дитиною про важливе, зміцнює стосунки 
із нею і додає любові до книг. Читайте та надихайтеся!
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Ринок Іст Стріт Маркет розташований у районі 
Волворт у  Південному Лондоні. Це віддалена 
частина міста. Звідси не  видно найвідомішої 
англійської вежі з  годинником Біґ Бен. Зате 

тут завжди весело.
Ринок облаштувався просто на вулиці поміж будин-

ків. Численні рундуки купчаться посеред дороги. Їх 
укривають строкаті навіси  – так продавці ховаються 
від дощу та сонця.

Тут завжди гамірно. Крамарі перекрикують один 
одного, підкликаючи покупців саме до  свого прилав-
ка. Від яскравих овочів і фруктів аж ряхтить в очах. 
Продукти сусідять із  дитячими іграшками. А  ще тут 
продають одяг і товари для дому. У повітрі відчуваєть-
ся аромат спецій. Іноді цей пряний запах змішується 
з ароматом запашної кави, яку тут варять у маленько-
му кіоску на розі.

На вході до ринку можна побачити невелику блакит-
ну табличку. Білі літери потьмяніли від часу, але ще 
можна розібрати надпис: «Чарлі Чаплін, 1889–1977. 
Комік-геній, який народився тут, у Волворті».

Ця маленька блакитна цятка в  океані строкатого 
ринку – місцева пам’ятка. Вона, як магніт, притягує 
туристів з усього світу. Майже сто тридцять років тому 
на  цій самій вулиці, яка тоді називалася Іст-Лейн, 
на світ народився маленький хлопчик. І саме йому су-
дилося стати найбільшим коміком усіх часів і народів.
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ, 
у якому Чарлі 
з’являється на світ



Знай, що найбільший 
діамант – це сонце. 
На щастя, воно блищить 
для всіх.

Чарлі Чаплін

Малий смішний хлопчисько народився 16 квіт-
ня 1889 року о восьмій годині вечора. Він 
з’явився на  світ у  сім’ї акторів Чарлза 
й Ханни Чаплінів. Точніше, вони були ар-

тистами вар’єте. Так тоді називали людей, які вміли 
співати, танцювати й грати смішні сценки.

Виступали ці артисти в  мюзик-холах. Це були за-
клади, які поєднували в  собі бар і  театр. У  бар люди 
приходили попити пива. У театр – подивитися виста-
ву або послухати концерт. У мюзик-холах можна було 
робити все це одночасно. А ще там дозволялося сиді-
ти на столах і голосно коментувати все, що виробляли 
артисти на сцені. Якщо виступ був вдалим, артистові 
аплодували й кидали на сцену монети. Якщо ж ні, сви-
стіли й  жбурляли помідори, шкуринки хліба, а  іноді 
навіть склянки.

До пологового будинку Ханну відвезли прямісінько 
з такого мюзик-холу. Після народження сина вона по-
чувалася геть виснаженою. І понад усе хотіла побачи-
ти чоловіка. Коли її запитали, як вона назве малюка, 
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жінка без роздумів вигукнула: «Чарлз Спенсер Ча-
плін!» Це було повне ім’я її чоловіка.

Так на світі з’явився Чарлз Спенсер Чаплін-молод-
ший. Друге ім’я записали у свідоцтво про народжен-
ня, відтак про нього швидко забули. А  Чарлз одразу 
перетворився на Малюка Чарлі. І це прізвисько міцно 
приклеїлося до Чапліна на все життя. І як спогад про 
дитинство, і як натяк на його невисокий зріст.

У родині вже була одна дитина  – Сідні. Цей чор-
нявий хлопчина був старшим од Чарлі на чотири роки. 
Щоправда, тато в нього був інший. Коли Ханні випов-
нилося вісімнадцять, вона втекла до  Африки зі  сво-
їм не  надто молодим шанувальником. Він закохався 
в Ханну аж по вуха й улаштував їй розкішне життя.

Мама розповідала хлопчикам про його багатий бу-
динок серед африканських плантацій. Там було повно 
слуг, а також коней, на яких можна було їздити верхи. 
Ото краса! Ось там і народився Сідні.

Ханна запевняла, що Сідні  – син лорда. Коли він 
підросте, то дістане спадок. Цілі дві тисячі фунтів! Ве-
личезні, просто неймовірні гроші!

Малий Чарлі від цих історій і радів, і сумував. Ра-
дів, бо вони жили дуже бідно, а міфічний спадок доз-
воляв мріяти про краще життя. А сумував, бо сам Чар-
лі був сином звичайного актора. Та ще й алкоголіка.

Еге ж, Чаплін-старший полюбляв зазирати в чарку. 
Саме тому Ханна й кинула його. Мама й тато розлучи-
лися, коли малому Чарлі був лише рік. Хлопчик на-
віть не пам’ятав, коли тато жив із ними. Але він із за-
доволенням слухав мамині історії про нього.
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Ханна розповідала, що Чаплін-старший був тихою, 
замріяною людиною з  красивими темними очима. 
Він нагадував їй Наполеона Бонапарта, легендарно-
го французького імператора й  полководця. Напевно, 
глибоко в  душі вона бажала, щоб її чоловік був відо-
мим і могутнім, як і Наполеон. Але Чарлз був звичай-
ним актором вар’єте. Та ще й забагато пив. Чарка його 
й занапастила. Через неї Чаплін-старший помер дуже 
рано – у тридцять сім років.

Отже, мама розлучилася з татом через рік після на-
родження Чарлі. Спершу її зовсім не  хвилювало те, 
що вона сама-самісінька виховує двох синів. Воно 
й не дивно: Ханна Чаплін тоді була справжньою зір-
кою й  заробляла двадцять п’ять фунтів на  тиждень. 
То були не такі вже й космічні гроші. Одначе їх цілком 
вистачало, щоб нормально жити втрьох.

А потім трапилося лихо: вона втратила голос.
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Запитання:
  Хто дав Чарлі Чапліну таке ім’я й чому?

  Ким працювали мама й тато Чарлі?

  Як звали старшого брата Чарлі?

  Чому розлучилися батьки Чарлі?
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	Розділ чотирнадцятий, 
	у якому Чарлі стає диктатором

	Розділ п’ятнадцятий, 
	у якому Чарлі зустрічає любов усього свого життя

	Розділ шістнадцятий, 
	у якому Чарлі виганяють з Америки

	Розділ сімнадцятий, 
	у якому Чарлі знаходить своє місце

	Важливі дати
	Ось де можна ще почитати про Чарлі Чапліна:

