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Серія заснована у 2014 році та регу-
лярно доповнюється новинками. Усі 
книжки серії є бест селерами. Книжки 
серії здобули номінацію у всеукраїн-
ському рейтингу «Книжка року 2017»
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Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» — це унікальний проект, який спри-
яє набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захоплюючій і доступній 
формі, що робить сам процес читання ненудним 
і корисним. Діти поринають у неймовірні при-
годи персонажів та відкривають для себе життя 
головних героїв — видатних людей усіх часів. 
Із цих історій дитина дізнається, що завдяки на-
полегливій праці, вірі у себе та бажанню прине-
сти щось корисне у світ, можливо досягти будь-
якої мети. В кінці кожного розділу — завчасно 
підготовлені запитання, які допоможуть дитині 
зрозуміти і запам’ятати найважливіше. Історії 
навчать дитину досягати цілей, не боятися труд-
нощів, ніколи не здаватися та до кінця вірити 
у свій успіх!
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ви зможете дати дитині те, що їй 
справді потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання та-
ких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми ді-
тьми, нехай вони відчувають, як 
ви їх любите. Для дитини важ-
лива особиста участь батьків, 
а  з  такими книжками це буде 
просто зробити. Навіть дорос-
лим цікаво читати та дізнаватись 
щось нове про легендарних осо-
бистостей. А для дитини це чудо-
ва мандрівка по життю хлопчика 
чи дівчинки, котрі в кінці розпо-
віді стають людьми, які увійшли 
в  історію. Справді, дуже вдала 
ідея!

Дмитро Карпачов, 

практикуючий психолог, 

телеведучий

Я  раджу цю дитячу серію 
всім СВІДОМИМ бать-
кам! Я  сам читав книж-

ки цієї серії своїм дітям. Вона 
дивовижна! Вона вчить дітей 
правильно жити. Допомагає їм 
зрозуміти складний для них світ. 
Підказує, як можна робити і  як 
не  варто. Дає приклади, як до-
сягати поставлених цілей. Для 
цього в  кожному розділі є під-
готовлені запитання, відповіда-
ючи на  які дитина запам’ятовує 
найголовніше та  робить власні 
висновки. Обов’язково читай-
те своїм дітям! Читайте разом 
з ними. Читання – це найкращий 
процес для розвитку та  основа 
для великих досягнень у  житті! 
Я Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 

батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 

особистості та бізнесу, 

автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»
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Особливості 
книжок в серії
Запитання-завдання
В кожному розділі – добірка за-
питань,  які допомагають дитині 
запам’ятати найголовніше та зро-
бити власні висновки.

Змістовні ілюстрації
Оригінальні ілюстрації зацікав-
лять дитину та допоможуть візу-
алізувати історію.

Дітям та дорослим
Цікаво читати дитині та дорос-
лому.

Реальні біографії
Цікаві історії, що грунтуються на 
фактах та подіях із життя особис-
тості.  
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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!

5





Зміст

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ, 
у якому Чарлі з’являється на світ  ......................  10

РОЗДІЛ ДРУГИЙ, 
у якому Чарлі вперше підкорює сцену  ................  16

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ, 
у якому Чарлі дізнається, що таке справжні  
злидні  ............................................................  22

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ, 
у якому Чарлі стрімко дорослішає  ......................  28

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ, 
у якому Чарлі знову виходить на сцену  ...............  34

РОЗДІЛ ШОСТИЙ, 
у якому Чарлі бореться зі своїми страхами  ..........  40

РОЗДІЛ СЬОМИЙ, 
у якому Чарлі вперше в житті закохується  ..........  48

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ, 
у якому Чарлі їде до Америки  ............................  56

7



РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ, 
у якому Чарлі набиває собі ціну  .........................  62

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ, 
у якому Чарлі стає волоцюгою  ...........................  70

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі звільняється з «Кістоун»  ..............  76

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі заплутується  ..............................  82

РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі з головою поринає в роботу  ...........  90

РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі стає диктатором  ..........................  98

РОЗДІЛ П’ЯТНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі зустрічає любов усього свого  
життя  ........................................................... 108

РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі виганяють з Америки .................. 114

РОЗДІЛ СІМНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі знаходить своє місце  ................... 120

ВАЖЛИВІ ДАТИ  ..........................................  127

ОСЬ ДЕ МОЖНА ЩЕ ПОЧИТАТИ ПРО ЧАРЛІ 
ЧАПЛІНА  ..................................................... 129 

8



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 ДРУГИЙ, 
у якому Чарлі вперше 
підкорює сцену



Гумор допомагає нам вижити 
й зберегти здоровий глузд.

Чарлі Чаплін

Ханна й раніше мала проблеми з голосом. Будь-
яка застуда призводила до  запалення гор-
ла. Але взяти лікарняний артистка не могла. 
Адже хтось повинен був утримувати сім’ю.

А спробуй-но розважати повний зал із хворим гор-
лом! Через постійні навантаження з голосом у Ханни 
ставало дедалі гірше. Коли Чарлі виповнилося п’ять 
років, його мама майже зовсім втратила здатність спі-
вати. Іноді посеред виступу голос у неї раптом зривав-
ся на писк або шепіт. Почувши ці незрозумілі звуки, 
нещадні глядачі голосно сміялися й свистіли. А Хан-
на починала плакати й тікала за лаштунки.

Якось мама Чарлі була на  гастролях в  Олдершоті, 
маленькому містечку з невисокими будиночками. Те-
атр там був усього один. Крихітний, поганий і  бруд-
ний. Збиралися в  ньому переважно солдати. Вони 
сильно напивалися й починали бешкетувати. Тоді їм 
неважко було образити людину, хай навіть таку чарів-
ну молоду жінку, як Ханна. Ніхто з артистів не любив 
гастролювати тут, але їм доводилося.

Маленький Чарлі під час виступу Ханни стояв 
за лаштунками. Він милувався мамою: вона була така 
красива у своїй розкішній сукні! Ханна чудово шила, 

17



тому костюми для своїх номерів завжди готувала сама. 
Мамине волосся було зібране в гарну зачіску, вона лег-
ко й граційно рухалася сценою. Навіть не рухалася – 
пливла! Ханна здавалася маленькому Чарлі сонечком, 
яке спустилося з  неба й  осяяло цей похмурий, бруд-
ний, прокурений зал для глядачів.

І раптом... голос Ханни зірвався. Просто посеред 
пісні! Вона спробувала співати й далі, але спромоглася 
лише на жалібний писк. Глядачі засміялися й засви-
стіли. Хтось заспівав тоненьким голоском, мавпуючи 
Ханну, хтось запищав, а хтось і зовсім почав нявкати.

Чарлі бачив, як перекосилося від переляку мамине 
обличчя. І не розумів, чому регочуть усі ці червонопи-
кі солдати. Невже вони не бачать, що його мамі зле?! 
Ось  же вона, затулила обличчя долонями й  біжить 
за лаштунки, зайшовшись гірким плачем!

Схвильований Чарлі несподівано опинився на сце-
ні. Він так хотів обійняти маму, сказати їй, щоб вона 
не плакала, що все буде добре! Але Ханна була занадто 
засмучена, щоб помітити, як син біжить їй назустріч. 
Вона помчала за  лаштунки й  тільки звідти побачила 
Малюка Чарлі. Він стояв посеред сцени, у колі світла, 
і розгублено всміхався.

Ханна хотіла забрати сина, але директор схопив її 
за руку.

– Стривай! – прошепотів він. – Ти чуєш?
У залі тим часом запала мертва тиша. Грубіяни пе-

рестали реготати й викрикувати образливі слова. Усі 
завмерли в очікуванні нового виступу. Директор це до-
бре зрозумів, тому жестами показав хлопчикові, щоб 
той почав співати.
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І Чарлі заспівав. Під акомпанемент оркестру він 
почав виконувати популярну тоді пісеньку «Джек 
Джонс»:

Джек Джонс, хто ж про нього на ринку не чув?
Його тут усяк зустрічав.
Він хлопцем чудовим у ті часи був,
Гріхів за собою не мав.

Та якось у спадок дістався йому
Цілий мільйон грошенят,
Відтоді Джек Джонс, не знати чому,
Кирпу дере, як вар’ят.

Не встиг Чарлі проспівати й  половини пісні, як 
на  сцену посипалися монети. Чаплін перервав спів 
і тепер із захватом озирав підлогу навколо себе.

– Я спочатку позбираю це все, а потім знову співа-
тиму! – заявив він, прибираючи із чола чубчик.

Зал вибухнув від реготу. Солдати знову почали ки-
дати на сцену гроші. Директор вийшов з-за лаштунків, 
щоб допомогти хлопчикові швидше зібрати копійки. 
Чарлі злякався, що той залишить усі гроші собі, тому 
постійно зазирав йому в долоні. Це помітили глядачі, 
і  регіт у  залі тільки посилився. А  найбільше глядачі 
сміялися, коли директор схотів піти зі сцени. Хлопчик 
подріботів слідком за ним, не відступаючи ні на крок.

Переконавшись, що директор віддав усі гроші Хан-
ні, Чарлі повернувся на сцену.

– Ну що  ж, продовжимо!  – поважно оголосив він, 
і глядачі знову попадали від сміху.
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Чарлі чувся на сцені, як риба у воді. Він співав, тан-
цював, торохтів без угаву і смішив публіку, а потім почав 
пародіювати інших артистів. Через свою наївність він на-
віть зобразив, як у мами зривається голос, і викликав но-
вий дощ із монет. Коли Ханна вийшла на сцену, щоб за-
брати хлопчика, її зустріли захопленими оплесками.

Такою була перша поява Чарлі на сцені. І таким був 
останній виступ Ханни Чаплін. На жаль, голос до неї 
вже не повернувся. А кому потрібна артистка без голо-
су? І мама залишилася без роботи.

Запитання:
  На що хворіла Ханна? Чому це заважало їй 
працювати?

  Що сталося з мамою Чарлі під час виступу 
в Олдершоті?

  Чому Чарлі вибіг на сцену?

  Що так розвеселило глядачів?

  Як маленький Чаплін поводився на сцені під час 
свого першого виступу?

  Скільки років було Чарлі, коли він уперше вийшов 
на сцену?
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ, 
у якому Чарлі дізнається, 
що таке справжні злидні



Найгірше, що може статися 
в житті, – це звичка 
до розкошів.

Чарлі Чаплін

Грошей у сім’ї невдовзі не стало. Швидко закін-
чилися й коштовності, які Ханна здавала в лом-
бард. Вона діставала гроші за свої сережки, пер-
сні й  намиста, сподіваючись, що коли-небудь 

голос до неї повернеться. Тоді вона знову вийде на сце-
ну, розбагатіє й зможе викупити це все назад. Та ба!

З великої затишної квартири мама, Чарлі й Сідні пе-
реїхали спершу в скромніше житло, а згодом – до хо-
лодної кімнатки на горищі. Раніше вони жили в рес-
пектабельному районі, а тепер їхніми сусідами стали 
останні бідняки.

У ці похмурі, безрадісні дні мама Чарлі ніде не мог-
ла знайти підробітку, адже вона мало що вміла, крім 
акторського ремесла. Наприкінці дев’ятнадцятого 
століття жінкам було непросто влаштуватися на робо-
ту. Якщо щастило, вони здебільшого ставали служни-
цями. А якщо не дуже – влаштовувалися на одну з фа-
брик, де гарували по  дванадцять або й  чотирнадцять 
годин на день за копійки.

Ханні допомогло її вміння шити, адже, як ми пам’я-
таємо, вона сама створювала собі театральні костю-
ми. Тепер замість сценічного вбрання мама Чарлі 
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вкорочувала штани й пришивала ґудзики. Це давало 
жінці кілька шилінгів – занадто мало, щоб прогодува-
ти завжди голодних хлопчаків, які швидко ростуть.

Невеличка родина Чаплінів усе біднішала й  бідні-
шала, скочуючись на самісіньке дно життя. Часто вони 
не мали й монетки на шматок хліба.

Через такі переживання Ханна частенько стражда-
ла на сильний головний біль. У такі дні вона не мог-
ла ні шити, ні рухатися. Мама Чарлі лежала в темній 
кімнаті, намагаючись вгамувати біль.

Сім’ї давали талончики на  суп і  допомогу для бід-
них. Тільки так вони й  змогли пережити ті голодні 
часи. Сідні, як старший брат, намагався заробляти. 
Але що міг удіяти хлопчик? Хіба продавати газети, що 
він і робив після школи. Це дозволяло Чаплінам купи-
ти трохи їжі.

Будь-якому лихові рано чи пізно настає кінець. Од-
ного дня, коли мама, як завжди, лежала з компресом 
на очах, до темної кімнатки, як вітер, увірвався Сідні.

– Я знайшов гаманець! – радісно заволав він і вру-
чив Ханні мішечок.

Відкривши його, жінка побачила срібні й мідні мо-
нети. Цього їм вистачить надовго! Ханна розхвилюва-
лася від радості.

Сідні тим часом розповів їм абсолютно неймовірну 
історію. Після школи він, як завжди, пішов продава-
ти газети й  ускочив в  омнібус, який саме проїжджав 
повз. Так називалися перші автобуси, схожі на  неве-
ликі вагончики без дверей. Мотора в них ще не було, 
і тягнули їх коні.
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Тож Сідні вскочив у такий омнібус, щоб продати па-
сажирам кілька газет, і... помітив на порожньому си-
дінні забутий кимось гаманець. Хлопець швидко ки-
нув на нього газету, потім підібрав її разом з гаманцем 
і вискочив на найближчій зупинці. Серце Сідні шале-
но калатало в грудях. Він поспішив додому, щоб пора-
дувати матір і брата.

Але це були ще не всі сюрпризи того дня. Роздивив-
шись гаманець як слід, Ханна знайшла в  ньому вну-
трішнє відділення, повне золотих монет. Оце пощасти-
ло! Ханна, Сідні й маленький Чарлі просто стрибали 
від щастя.

Звісно, по-хорошому, загублений гаманець потріб-
но було повернути власникові. Але ні його адреси, 
ні його імені в  гаманці не  було. А  нести в  поліцію... 
Що ж, Ханна не змогла себе до цього примусити, адже 
поруч голодували її хлопчики.

Подумки подякувавши бідолазі, який загубив гро-
ші, вона купила хлопчикам новий одяг. А потім, щой-
но їй покращало, повезла сім’ю відпочивати. Дорос-
лий Чарлі любив згадувати той день, коли вперше 
побачив море. Він був зачарований і назавжди зберіг 
пам’ять про цю дивовижну зустріч у своєму серці.

Звісно ж, знайдений гаманець не був чарівним. Гро-
ші з нього неминуче скінчилися, і для Ханни із сина-
ми знову настали скрутні часи. Сплачувати за житло 
було нічим. За несплату в Ханни відібрали її швейну 
машинку. Більшого лиха статися й не могло, адже це 
була та єдина річ, яка допомагала мамі Чарлі й Сідні 
хоч щось заробити.
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Ханна впала у відчай. Вона просила допомоги в усіх 
знайомих, але ті лише радили їй разом з дітьми піти 
жити до робітного будинку. У таких місцях зазвичай 
мешкали або жебраки, або злочинці, яким після в’яз-
ниці не було куди подітися.

Так вийшло, що добрій, милій і  зовсім не  схожій 
на  злочинницю Ханні та  її чудовим хлопчикам теж 
було нікуди йти.

Запитання:
  Як Ханні вдавалося заробити трохи грошей?

  Як Сідні знайшов гаманець?

  Як вплинуло на Ханну несподіване багатство? Як 
вона його витрачала?

  Куди Ханна вирушила жити зі своїми хлопчиками?
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РОЗДІЛ 
ЧЕТВЕРТИЙ, 
у якому Чарлі стрімко 
дорослішає



Секрет полягає в тому, щоби 
вірити в себе. Навіть коли 
я жив у притулку й вештався 
вулицями, щоб знайти їжу, 
я все одно вважав себе 
найвидатнішим актором 
у світі.

Чарлі Чаплін

Ханна з хлопчиками вирушила до Ламбетсько-
го робітного будинку. Це була похмура неви-
сока будівля з  брудно-жовтої цегли. І, ясна 
річ, тут зовсім не сподобалося малюкові Чар-

лі. Надто ж тоді, коли їх із Сідні розлучили з мамою. 
Ханну відправили до жіночого відділення, а хлопчи-
ків – до дитячого. Бачитися вся сім’я могла лише зрід-
ка. Від туги і хвилювань Ханна схудла й постаріла.

У робітному будинку Сідні й Чарлі довго не пробу-
ли. Уже за три тижні їх перевели до притулку для си-
ріт і бідних дітей, розташованого за дванадцять миль 
від Лондона. Тепер вони були так далеко від мами!

У притулку малюк Чарлі стрімко подорослішав. 
Хоча це й  не  дивно. Правила тут були дуже сувори-
ми, а вихователі жорстокими – за будь-яку витівку ді-
тей били. Крім того, на Чарлі чекало ще одне випро-
бування: його розлучили з  братом. Сідні відправили 
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до відділення для старших, а Чарлі – до малюків. Бра-
ти жили в різних корпусах і рідко бачилися.

Чарлі почувався геть нещасним. Йому було лише 
шість років, а  він раптом залишився сам-один. Ні 
мами поруч, ні старшого брата... Нікого!

Однак найбільшим лихом стала хвороба мами. 
Якось, коли він грав із хлопцями на подвір’ї притул-
ку, його викликав до себе директор. Це був огрядний 
поважний чоловік із пишними вусами. Він носив ка-
мізельку з  кишенями. А  на  носі в  цього пана сиділи 
маленькі, смішні, круглі окуляри.

Директор завів Чарлі до кабінету, де вже сидів Сід-
ні. Брати міцно обнялися й довго не відпускали один 
одного. Нарешті вони позирнули на директора. Той за-
думливо покрутив вуса. Потім зняв окуляри й  поди-
вився крізь них на світло. Кахикнув, прочищаючи гор-
ло. Здавалося, цей поважний, грубий чоловік чимось 
збентежений і не знає, як почати розмову із замурза-
ними хлопчиськами.

Потім він усе-таки розповів їм, у чім річ. Виявило-
ся, що їхня мама збожеволіла. І її поклали до лікарні – 
психіатричної клініки.

Чарлі довго не міг у це повірити. Ні, він не плакав. 
Він просто не розумів. Мама? Їхня матуся? Та ж вона 
завжди така красива й весела! Як?! Як вона могла збо-
жеволіти? Навіщо вона це зробила?

Із психіатричної лікарні маму незабаром виписали. 
І вони втрьох навіть повернулися до нормального жит-
тя. Сідні на той час уже виповнилося шістнадцять ро-
ків, і йому вдалося знайти чудову роботу. На пасажир-
ському пароплаві! Сурмачем! Тепер брат не розлучався 
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із  вигнутою мідною трубою, своїм музичним інстру-
ментом. На кораблі він повинен був сурмити сигнали 
до сніданку, обіду й вечері. За це йому обіцяли плати-
ти два фунти й десять шилінгів на місяць. Він отримав 
аванс тридцять п’ять шилінгів, які віддав мамі. На-
решті їм знову почало щастити!

Малюк Чарлі теж не  сидів склавши руки. Він по-
стійно шукав собі роботу й  перепробував безліч за-
нять. Спочатку Чаплін улаштувався кур’єром, або, як 
їх тоді називали, розсильним у крамницю. Він розно-
сив покупцям крохмаль, мило, свічки та інші необхід-
ні для життя дрібниці.

Потім Чарлі почав працювати в приймальні у двох 
лікарів. Він записував пацієнтів, а коли всі розходи-
лися, прибирав приміщення. Чарлі заробляв дванад-
цять шилінгів на тиждень. Це була дуже непогана ро-
бота для підлітка, який іще зовсім недавно голодував 
у сирітському притулку.

Чарлі дуже подобався хворим. Він усіляко їх роз-
важав, доки вони сиділи в черзі на прийом до лікаря. 
Але прибирати хлопчик не любив. Тому пилюки в лі-
карні назбиралося дуже багато. Тож одного дня Чарлі 
сказали, що він іще занадто маленький для такої ро-
боти. 

Хлопчик перепробував ще багато різних занять. 
Одні господарі його звільняли, щойно дізнавалися, 
скільки йому років, або піймавши за витівками. З ін-
ших місць він ішов сам. Так було, коли Чарлі вирішив 
стати склодувом і  видувати склянки, банки й  пляш-
ки. На жаль, хлопчик не витримав спеки і знепритом-
нів. Отямившись у дворі на купі піску, Чарлі зрозумів, 
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що з нього годі. Він навіть не повернувся по гроші, які 
йому були винні за один день роботи.

Будь-яка робота приносила Чапліну справжнє задо-
волення. Він умів знаходити радість навіть у нудному 
й похмурому занятті. Але найдивовижнішою роботою 
для Чарлі стала гра в театрі.

Запитання:
  Як сталося, що Сідні й Чарлі розлучили з мамою? 
Чому Чарлі потім розлучили з братом?

  Яку роботу отримав Сідні? Якими були його 
обов’язки?

  Ким працював Чарлі?

  Від чого Чарлі якось знепритомнів?
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ, 
у якому Чарлі знову 
виходить на сцену



Провал – це не кінець світу. 
Адже для того, щоб віддати 
себе на глум, теж потрібна 
певна сміливість.

Чарлі Чаплін

Ким би Малюк Чарлі не працював, він завжди 
знав, що це тимчасово. «Рано чи пізно я стану 
актором!» – повторював він подумки.

Хлопець не сидів без діла. Заради своєї мрії 
він частенько ходив до театральних агентств, які най-
мали акторів на роботу. Але там ніхто й не думав його 
брати  – охочих було багато, ролей мало, а  про Чар-
лі та його таланти досі ніхто нічого не чув. В одному 
з агентств юний Чаплін залишив свою адресу. І якось 
його нарешті запросили на кастинг.

Чаплін прийшов до агентства в начищених череви-
ках і новенькому костюмчику, який спеціально купив 
для цього випадку. І диво сталося знову – йому дали 
роль! Щоправда, він збрехав театральному агентові 
про свій вік. Йому тоді щойно виповнилося дванад-
цять років. Сам  же він доводив, що йому вже чотир-
надцять.

Коли хтось недовірливо хитав головою, дивлячись 
на його зріст, Чаплін незворушно відповідав:

– Я просто дуже мініатюрний.

35



Чарлі дали роль хлопчика Семмі в  мелодрамі 
«Джим» про долю аристократа, який втратив пам’ять. 
Чаплін мав зобразити жвавого хлопчака, типового 
представника міських нетрів. У Чарлі аж жижки тряс-
лися, але глибоко всередині він був упевнений, що 
впорається з  роллю. Проблема була лише в  одному: 
він дуже погано читав. З усіма своїми роботами й жит-
тям у притулку Чарлі майже не ходив до школи.

І тут йому на  допомогу прийшов Сідні. Він давно 
вже кинув роботу на пароплаві й теж мріяв стати ак-
тором. Брат дуже зрадів, коли дізнався, що Чарлі на-
решті дістав роль.

Сідні читав для Чарлі сценарій уголос, допомага-
ючи його розучувати. Роль була великою – на  цілих 
тридцять п’ять сторінок. Але вже через три дні Чаплін 
знав її напам’ять.

Потрібно визнати, п’єса була слабенькою. Вона 
не стала популярною, але критики все ж сказали про 
«Джима» кілька хороших слів. І всі вони були про Ма-
люка Чарлі. Подумати лишень, його гру помітили 
з першого ж разу!

Чапліна назвали талановитим і  темпераментним 
молодим актором. Йому віщували велике майбутнє. 
На радощах Сідні купив дюжину екземплярів газети, 
в якій писали про його брата.

За деякий час Чарлі вирушив із театральною трупою 
в турне, яке тривало майже рік. Тепер він грав посиль-
ного Біллі у п’єсі «Шерлок Холмс». За сюжетом Біл-
лі приносив великому детективові посилки й  листи. 
Чарлі придумав, що його герой повинен дуже швид-
ко розмовляти й  безперестанку кривлятися. Глядачі 
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реготали, коли бачили його на сцені. Ця п’єса мала ве-
личезний успіх.

Сідні тим часом влаштувався на роботу в театраль-
ну компанію Фреда Карно й невдовзі став найкращим 
коміком у трупі. Вона ставила скетчі – так називають-
ся невеликі комедійні сценки. Зазвичай це були ще 
й пантоміми – актори грали без слів.

Чарлі теж мріяв грати у Фреда, але був ще надто мо-
лодий. Йому тільки-но виповнилося чотирнадцять. 
Карно стверджував, що для такого хлопця, як Чарлі, 
просто немає жодної ролі. І тоді він знову вирішив схи-
трувати. У ті часи в Лондоні в моді були єврейські ко-
міки, і Чаплін вирішив загримуватися під єврея.

Чарлі так переймався через майбутні проби, що 
не  міг спати. Юнакові здавалося, усе його майбутнє 
залежить від того, як він зіграє єврея в гримі.

– Якщо мені пощастить, це буде о-го-го! – міркував 
Чарлі, міряючи кроками кімнату. – Я гратиму в най-
кращих виставах! І хто знає? Може, за рік стану знаме-
нитим! І моє ім’я писатимуть на афішах великими лі-
терами!

Чарлі так переживав про те, що буде за рік, що зов-
сім не подумав про те, що буде завтра...

На кастинг він прийшов з  великою валізою. У  ній 
була сила-силенна накладних вусів, борід, шапочок 
і костюмів. Була в нього й спеціальна фарба, якою ма-
люють зморшки. Але яким повинен бути його герой, 
його образ, його вдача, він так і не вигадав.

Перед виступом Чарлі просидів кілька годин у гри-
мерці, пробуючи то один грим, то інший. Але у жодній 
із перук приховати молодість не вдавалося.
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До того  ж сценка, яку придумав Чарлі, була геть 
не смішною. Після перших реплік Чапліна глядачі по-
чали тупотіти черевиками й  свистіти. Потім у  нього 
полетіли апельсинові шкірки, і хлопець нарешті усві-
домив увесь жах того, що відбувається.

Пішовши зі сцени, Чарлі не став чекати результатів 
кастингу. Він швидко змив грим і втік з театру, щоб 
більше туди не повертатися.

Запитання:
  Яку фразу Чарлі повторював собі щоранку?

  Чому Чарлі брехав про свій вік? І як він пояснював 
свою молодість?

  Якою була перша велика роль Чарлі?

  Як йому вдалося вивчити текст?

  Чому Фред Карно не хотів брати Чарлі на роботу?

  На кого вирішив перевдягнутися Чарлі для 
кастингу? І чому кастинг виявився провальним?
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РОЗДІЛ ШОСТИЙ, 
у якому Чарлі бореться 
зі своїми страхами



Уява не варта анічогісінько, 
якщо наділений нею нічого 
не робить.

Чарлі Чаплін

Цей перший провал на сцені стався, коли Чар-
лі було чотирнадцять років. Невдача дуже 
боляче вдарила по  його самолюбству. Адже 
Чаплін завжди був переконаний, що він – ве-

ликий актор.
Однак цей випадок допоміг Чапліну побачити себе 

з іншого боку. Він зрозумів, що ніколи не стане комі-
ком вар’єте. Адже артисти вар’єте постійно спілку-
ються з глядачами. А Чарлі не мав жодного бажання 
теревенити з незнайомцями. Про що з ними говорити? 
Про погоду? Розповідати їм про батьків і своє життя? 
Та нізащо!

Після провального кастингу в  Чарлі настала чор-
на смуга. За що б він не брався, усе закінчувалося не-
вдачею. Ролі йому діставалися крихітні, а  вистави 
не мали успіху.

Так тривало майже три роки. Коли Чарлі виповни-
лося сімнадцять, лихі часи добігли кінця. Так само 
раптово, як і почалися. Чарлі взяли на роботу до Фре-
да Карно.

А було так. Фред Карно мав готовий скетч «Фут-
больний матч». Головною зіркою там був Гаррі Велдон, 
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популярний на  той час комік. Сценку він розігрував 
разом з  напарником. Але напарник грав паршиво, 
тому Фред Карно був ним незадоволений.

На той час Сідні продзижчав Карно всі вуха про сво-
го талановитого молодшого брата, тож Фред урешті 
погодився зустрітися з Чарлі.

Карно був старшим від Чапліна на  тридцять три 
роки. Це був невисокий, смаглявий чоловік з допитли-
вими очима. Він почав свою кар’єру акробатом у цир-
ку, а потім став актором пантоміми. Фред був талано-
витим коміком, він створив багато чудових комедійних 
образів.

Карно зустрів Чарлі дуже люб’язно.
– Сідні мені вже голову проточив, розказуючи, який 

ви здібний актор, – заявив Карно, щойно Чаплін увій-
шов до нього в кабінет. – Але чи це так? Чи зможете ви 
грати разом з  Гаррі Велдоном? Скажімо, у  постанов-
ці «Футбольний матч»? Як гадаєте? – Фред буквально 
засипав Чапліна запитаннями.

– Ви тільки дайте мені на сцену вийти! – незворуш-
но відповів Чарлі.

– Але  ж вам лише сімнадцять! А  це дуже мало! 
Та  й  на  вигляд вам менше!  – скептично посміхнувся 
Карно.

– Знаєте, це просто питання гриму, – знизав плечи-
ма Чаплін.

Як потім розповідав сам Карно, саме через цей не-
дбалий потиск він і  взяв Чарлі Чапліна до  своєї ко-
манди.

Для початку Карно порадив Чарлі подивитися по-
становку «Футбольний матч». Чаплін мав побачити 
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актора, якого збирався замінити. Карно мав рацію: 
артист був нікудишнім. Чапліну він здався нудним 
і незграбним.

Тим часом сама постановка була дуже смішна. 
Її створили в  жанрі «слеп-стік»  – комедії ляпасів. 
Оскільки артисти працювали в жанрі пантоміми, тоб-
то без слів, усі жарти вони передавали за допомогою 
жестів, кривлянь і різних трюків. Тому в таких комеді-
ях було багато незручних ситуацій, падінь, бійок і го-
нитви.

Загалом це був чудовий скетч, потрібно було лише 
правильно його зіграти.

– Я  знаю, що зможу це!  – заявив собі Чарлі перед 
спектаклем.

У день прем’єри Чапліна трусило від переживань. 
Цей вечір повинен був повернути йому віру в себе піс-
ля останнього жахливого провалу. Ось полинула му-
зика. Завіса піднялася. На сцені співав хор футболіс-
тів. Потім вони пішли, і сцена спорожніла.

– Твій вихід, Чарлі! – прошепотіли йому й легенько 
підштовхнули в бік сцени.

Усе, Чаплін міг перемогти або загинути, іншого ви-
бору не було. Його хвилювання переросло у справжній 
страх. Чарлі не міг зрушити з місця.

– Давай, синку!  – підбадьорили його й  знову під-
штовхнули з-за лаштунків.

Чаплін позадкував і  вийшов спиною до  залу. Але 
щойно він опинився на сцені, напруга де й поділася. 
Жах, який скував кригою його кров, випарувався. 
По тілу Чарлі розлилися тепло й спокій. Він був у сво-
їй стихії.
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На сцені Чаплін походжав спиною до глядачів. Це 
не було випадковістю – Чарлі сам вигадав такий трюк. 
Зі спини він мав пречудовий вигляд. На Чаплінові був 
капелюх-циліндр, солідний сюртук і  гетри. У  руках 
Чарлі тримав тростину, як справжній денді. І тут Ча-
плін обернувся. На його обличчі глядачі побачили чер-
воний ніс. Пролунав сміх. Чарлі сподобався публіці.

Ледь похитуючись, Чаплін пройшовся сценою. 
Спіткнувся об гантелі. Потім його тростина зачепи-
лася за боксерську грушу. Груша хитнулася і вгатила 
Чарлі по обличчю. Він захитався, зробив випад і «не-
навмисно» вдарив себе тростиною по вусі. Публіка ре-
готала.

Тепер Чаплін чувся у своїй тарілці. Він знову почав 
походжати туди-сюди. І  тут у  Чарлі почали спадати 
штани. У залі знову почали сміятися.

З-за лаштунків висунулася розгублена голова Гаррі 
Велдона. Зазвичай у цій постановці всі актори тільки 
розігрівали публіку перед його зірковим виходом. Гар-
рі був дивовижним коміком. Щойно він ступав на сце-
ну, глядачі починали сміятися без угаву. І зараз Вел-
дон був невимовно здивованим. Уперше зал сміявся 
ще до його появи.

Свої комічні трюки Чарлі вигадував мимохідь. І, звіс-
но ж, до цього він не репетирував з Гаррі. Але саме не-
передбачуваність та імпровізація і зробили постанов-
ку неймовірно кумедною. Того вечора Чарлі й  Гаррі 
змусили публіку сміятися там, де раніше вона ніколи 
не сміялася.

Коли опустилася завіса, Чарлі знав, що все га-
разд. Працівники театру вітали його: тиснули руку, 
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обіймали, плескали по спині. А Гаррі Велдон дорогою 
до гримерної озирнувся й кинув йому через плече:

– Непогано... Навіть добре.
Визнання від популярного коміка – про таке Малюк 

Чарлі не міг і мріяти!
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Запитання:
  Чому Чарлі не став коміком вар’єте?

  Як закінчилася чорна смуга в житті Чарлі?

  Який вигляд мав Чарлі, коли вийшов на сцену 
в постановці «Футбольний матч»? Чому глядачі 
почали сміятися?

  Які смішні трюки Чарлі вигадував мимохідь?
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РОЗДІЛ СЬОМИЙ, 
у якому Чарлі вперше 
в житті закохується



Не треба боятися суперечок 
і проблем –  ані із самим 
собою, ані з іншими людьми. 
Навіть зірки зіштовхуються. 
Але із цих зіткнень 
народжуються нові світи.

Чарлі Чаплін

У 1908 році Чарлі Чапліну виповнилося дев’ят-
надцять років. Він був актором трупи Карно 
й уже здобув популярність. Чарлі багато їздив 
країною з  гастролями. Він добре заробляв. 

Міг собі дозволити вечеряти щодня в ресторані. Його 
оточували цікаві, талановиті люди.

Здавалося  б, життя було просто казкою. Але Ма-
люкові Чарлі постійно чогось бракувало. Чого саме? 
Як виявилося, кохання! Але Чаплін не розумів цього 
доти, доки не зустрів Хетті Келлі.

Одного гарного вечора актори Фреда Карно грали 
виставу в  мюзик-холі. Перед ними виступав танцю-
вальний ансамбль. Його учасницями були чарівні ді-
вчата. Вони танцювали й  співали веселих пісеньок. 
Але Чарлі мало цікавили ці дівулі в пишних спідни-
цях. І коли того вечора вони витанцьовували свій ко-
ронний танець, Чаплін просто стояв собі незворушно 
за лаштунками.
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І раптом... Одна з танцівниць озирнулася й зустрі-
лася з ним поглядом. Чапліна відразу підкорили її ве-
личезні карі очі. Вони блищали, немов зірки! Дівчи-
на була стрункою, як лань, і  чарівною. А  коли вона 
зустрілася очима з Чарлі, то хитро йому підморгнула 
й осяяла сліпучою усмішкою. Чарлі був ошелешений.

Після виступу дівчина попросила Чапліна потрима-
ти дзеркальце, доки вона поправлятиме волосся. Це 
дало йому змогу роздивитися її ближче. У Чарлі зака-
латало серце. Здавалося, ще трохи, і  воно вистрибне 
з грудей.

Дівчину звали Хетті Келлі. Їй нещодавно виповни-
лося п’ятнадцять років. Набравшись сміливості, Чар-
лі запитав, чи не погодиться Хетті піти з ним погуляти.

– Я  навіть не  знаю, який ви без цього червоного 
носа! – дзвінко розсміялася вона. – І ви набагато стар-
ший за мене…

Чарлі тоді грав п’яницю в  одній постановці. 
За лаштунками він стояв у своєму сценічному вбран-
ні  – чорному костюмі з  білою краваткою та  з  черво-
ним, як у алкоголіка, носом.

– Повірте, мій справжній ніс не такий уже й черво-
ний! – зніяковів Чарлі. – І сам я не такий старий, як 
вам здається!

Хетті у  відповідь знову почала реготати. Своїм 
дзвінким сміхом вона підкорила Чапліна остаточно.

Вони домовилися зустрітися в  неділю о  четвертій. 
Був чудовий сонячний день. Чарлі вбрався у свій най-
кращий костюм і  почепив найкрасивішу краватку. 
У руках він тримав ціпок. Справжній джентльмен че-
кає на свою даму!
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До четвертої часу лишалося небагато. Чарлі розма-
хував ціпком і з хвилюванням вдивлявся в кожну жін-
ку, яка проходила повз. І раптом він зрозумів, що ні-
коли не  бачив Хетті без гриму. Від хвилювання він 
узагалі забув, який вона має вигляд! Як не намагався 
Чарлі, він не міг згадати її обличчя. Його охопив страх.

За три хвилини до  четвертої якась леді вийшла 
з трамвая й попрямувала просто до Чарлі. Душа його 
втекла в п’яти – дівчина була ані трохи не симпатич-
на. Чарлі перелякала сама думка про те, що йому до-
ведеться провести з  цією леді весь вечір. Однак він 
підняв капелюха й привітно всміхнувся. Незнайомка 
кинула на  нього обурений погляд і  швидко пройшла 
повз. «Який нахаба!» – читалося в  її погляді. Навіть 
спина дівчини, здавалося, випромінювала обурення.

Але Чарлі тільки зітхнув із полегшенням – це була 
не Хетті!

За п’ять хвилин із трамвая вистрибнула молоденька 
дівчина. Вона підійшла до Чарлі й зупинилася. У про-
стій сукенці, матроській шапочці й синій матроській кур-
точці з блискучими ґудзиками вона була дуже гарною.

– Ось і я! – вона широко всміхнулася.
Чарлі впізнав її усмішку. Хетті Келлі була ще чарів-

нішою, ніж він міг собі уявити. Юнак раптом так роз-
губився, що в нього відібрало мову. Від збентеження 
Чаплін не знав, що сказати чи зробити.

– Гукнімо таксі, – хрипко вичавив він, озираючись 
на всі боки. – Куди б ви хотіли поїхати?

– Мені все одно, – знизала плечима Хетті.
– Тоді давайте поїдемо обідати,  – запропонував 

Чарлі.
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– Я вже обідала, – незворушно відказала вона.
– Ми це обговоримо в таксі, – заперечив Чаплін.
Чарлі хотів вразити Хетті, тому повіз її до «Трокаде-

ро». Це був дорогий ресторан з позолоченими люстра-
ми й оксамитовими диванами. Вони сіли за окремий 
столик. Чаплін подумав, що в  такому місці потрібно 
обов’язково замовити вишуканий обід, тому попросив 
офіціанта принести багато різних страв.

Як виявилося, Хетті зовсім не жартувала, коли ска-
зала, що не  хоче їсти. Вона погодилася лише на  ма-
леньку канапку, та й то лише за компанію. А Чаплін 
від хвилювання не міг проковтнути ні шматочка. Цей 
обід став для нього важким випробуванням. До  їжі 
принесли багато різних виделок і ножів, і Чарлі розгу-
бився – він не знав, що й чим потрібно їсти.

Поклавши край обтяжливому обідові й незручності 
за столом, вони вийшли на двір й зітхнули з полегшен-
ням. Нарешті Чарлі став почуватися не так скуто. Він 
провів Хетті додому, усю дорогу слухаючи її розпові-
ді про подружок, виступи та різні дрібниці. Сам же за-
думливо мовчав.

Вони неспішно йшли набережною Темзи. Чаплін 
давно погубив кінці розмови. Йому було так добре 
з  Хетті! Здавалося, що вони гуляють не  в  Лондоні, 
а десь у раю.

Молоді люди домовилися зустрітися наступного 
дня о сьомій годині ранку. У Хетті о восьмій почина-
лися репетиції, тому вони вирішили, що зустрічати-
муться до початку робочого дня.

Це були чарівні ранки! Чаплін радо підхоплював-
ся на світанку й мчав на зустріч із Хетті. Такі ранкові 
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прогулянки, коли Чарлі й Хетті, тримаючись за руки, 
йшли до станції метро, були справжньою насолодою.

Убога й сумна вулиця Кембервел-роуд, яку Чаплін 
раніше завжди оминав десятою дорогою, тепер напов-
нилася світлом і чарами. Щодня в ранковому тумані 
він бачив тут тонку постать Хетті.

Але потім Хетті раптово змінилася. Одного ран-
ку вона холодно привіталася з  Чарлі й  не  взяла його 
за руку. Юнак розгубився й не знайшов нічого кращо-
го, як пожартувати.

– Ви мене більше не кохаєте? – з усмішкою запитав 
він і шаркнув ногою.

– Ви забагато від мене вимагаєте, – суворо відказа-
ла Хетті. – Не забувайте, що мені лише п’ятнадцять! 
А ви на чотири роки старший.

Вона йшла, дивлячись прямо перед собою. Руки ді-
вчина засунула глибоко в  кишені й  збоку скидалася 
на школярку.

Чарлі ніяк не міг допетрати, що відбувається. Він їй 
більше не подобається? Хетті на нього зла? Чи може, 
вона покохала іншого? Чаплінові було зрозуміло одне: 
між ним і Хетті раптово виросла стіна.

– Тобто ви справді мене не кохаєте, – продовжував 
Чарлі вдавано веселим тоном.

– Я не знаю, – смикнула плечима Хетті. Тим часом 
вони вже дійшли до входу в метро.

– Тоді нам треба розлучитися й більше ніколи не ба-
читися, – продовжував Чарлі.

Насправді він нічого такого не мав на увазі. Чарлі хо-
тів, щоб Хетті сказала йому «авжеж ні!» й  міцно схо-
пила своєю долонькою його руку. Але Хетті мовчала. 
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Вона подивилася на  нього своїми величезними кари-
ми очима й не зронила ані слова. Тільки насупилася.

Чаплін узяв її за руку.
– Що  ж, прощавайте, так буде краще,  – він зазир-

нув їй в очі.
– Прощавайте, – кивнула йому Хетті. – Мені дуже 

шкода.
Її вибачення добило Чарлі остаточно. Хетті ввійшла 

в метро, і Чапліна охопило відчуття нестерпної порож-
нечі. Відтоді вони не бачилися.

Дівчина так і не дізналася, як багато для нього зна-
чила. До зустрічі з Хетті краса була нечастим гостем 
у житті Чарлі. Цей перший короткий роман залишив 
у його душі глибокий слід.

Запитання:
  Як Чарлі познайомився з Хетті Келлі?

  Чим Хетті підкорила Чапліна?

  Куди Чарлі повів Хетті на першому побаченні?

  Що так сильно налякало Чарлі перед побаченням 
з Хетті?

  Який невдалий жарт зронив Чарлі, коли Хетті стала 
до нього байдужою?
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РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ, 
у якому Чарлі їде 
до Америки



Я не був янголом,  
але завжди  прагнув бути 
людиною.

Чарлі Чаплін

Чарлі недовго страждав через Хетті. Невдовзі 
до Англії приїхав Альф Рівс. Це був режисер 
з театральної компанії Фреда Карно. Зі своєю 
акторською трупою Альф гастролював Аме-

рикою. До Лондона він повернувся саме для того, щоб 
знайти хорошого коміка й відправити його до Сполу-
чених Штатів.

Це було саме те, що треба. Чарлі мріяв про гастролі 
за кордоном. Якось він їздив у турне до Франції, і те-
пер хотів побувати за океаном.

Юнак відчував, що в  Англії вже досяг можливого. 
«Усе, що можна, я вже вичавив до останньої краплі», – 
говорив собі Чаплін.

Штати йому здавалися величезним, незвіданим, та-
ємним будинком із зачиненими дверима. За ними хо-
валися величезні можливості. Там були неймовірні 
ролі, великі гонорари й гучні оплески. Потрібно було 
тільки відчинити ці двері. Але як?

Їх для Чапліна відчинив Альф Рівс. Йому сподоба-
лася гра Чарлі на  сцені. Незабаром вони підписали 
контракт, і Чаплін сів на корабель, який повинен був 
привезти його з Європи на інший континент.
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До Америки він плив цілих два тижні. Великий 
пароплав привіз його прямісінько до  Нью-Йорка. 
Місто величезних будівель, великого бізнесу й ризи-
ку. Місто, від якого перехоплювало подих і  яке до-
бряче лякало.

Чарлі приїхав до Нью-Йорка рано-вранці, і тоді мі-
сто здалося йому холодним і непривітним. Але вве-
чері, коли він вийшов на  Бродвей (так називається 
найдовша вулиця Нью-Йорка), – о, що це було за ви-
довище!

Чарлі відпливав з  Англії холодного вересневого 
дня. А  в  Нью-Йорку він опинився в  розпал бабино-
го літа. Термометр показував плюс двадцять шість 
градусів. На Бродвеї гуляли люди в яскравих літніх 
костюмах. Усюди виблискували усмішки. Здавало-
ся, тут зібралися тільки найщасливіші люди в усьо-
му світі!

І сам Бродвей увечері був яскравим і  привітним. 
Він сяяв мільярдом різнокольорових електричних 
лампочок, схожих на коштовне намисто. Це мерехт-
ливе світло дарувало нові надії. Дивлячись на нього, 
Чарлі думав, що на нього чекають надзвичайні при-
годи.

«Тут! – сказав собі Чарлі. – Моє місце тут!»
Ще на шляху до США він зізнався собі, що хоче за-

лишитися в  Америці назавжди. Після знайомства 
з Бродвеєм Чарлі переконався в цьому остаточно.

А театр! О, скільки тут було театрів! На Бродвеї роз-
містився цілий район під назвою Театральний квар-
тал! Чаплінові здавалося, що кожен перехожий має 
якийсь стосунок до театру або до шоу-бізнесу.
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Захватові Малюка Чарлі не  було меж. Він блукав 
вулицями з  широко розплющеними очима. Задирав 
високо голову, милуючись хмарочосами. Усміхався 
у відповідь усім перехожим. І сам починав відчувати, 
як щастя переповнює його.

Однак глядачі прийняли їх холодно. Сценки, які 
розігрували актори, подобалися жителям Англії. 
А  ось американці, виявилося, полюбляють зовсім 
інші жарти.

Гастролі тривали півтора місяця. І  щодня зал зу-
стрічав Чарлі й  інших акторів мертвою тишею. Ні-
хто не  хотів сміятися! Потім, щоправда, вони сподо-
балися одному театральному агентові. Йому припали 
до душі деякі сценки, тож він запропонував трупі га-
стролі Америкою. Як і в Нью-Йорку, великого успіху 
вони не мали, тому Чарлі через деякий час мусив по-
вернутися до Лондона. 

Після сонячної Америки Англія здалася Чапліну сі-
рою й сумною. Так, тут був успіх – глядачі добре при-
ймали їхні виступи. Тут був Сідні й решта друзів. І тут 
була мама. Щоправда, вона перебувала в психіатрич-
ній лікарні. Але все одно!

Чарлі відчував, як йому сумно в  Лондоні. Сумно 
й тісно. Здавалося, він сидить на дитячому стільчику, 
хоча давно виріс, і йому бракне місця. Чаплін хотів пе-
ресісти у велике зручне крісло. Він мріяв повернутися 
до Америки.

Коли ти чогось дуже-дуже прагнеш і  докладаєш 
до цього зусиль, рано чи пізно це трапляється. Неза-
баром їхню трупу знову запросили до  Штатів на  га-
стролі.
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У ніч напередодні від’їзду Чарлі блукав вулицями 
Лондона. Він був дуже схвильований і  трошки суму-
вав. Чаплін знав, що бачить це місто востаннє. Для 
себе він остаточно вирішив, що до Англії більше ніко-
ли не повернеться.

Запитання:
  Чому Чарлі хотів виїхати до Америки?

  Чим відрізнявся Нью-Йорк від Лондона?

  Як зустріла Америка постановки, у яких брав участь 
Чарлі?

  Чому йому було незатишно в Лондоні після 
повернення?
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РОЗДІЛ 
ДЕВ’ЯТИЙ, 
у якому Чарлі набиває 
собі ціну



Я вірю, що могутність 
сміху й сліз зможе стати 
протиотрутою від ненависті 
та страху.

 Чарлі Чаплін 

Чарлі знову ступив на берег Америки 2 жовтня 
1912 року. Цього разу він із трупою приплив 
на  пароплаві до  Філадельфії. Це було одне 
з найстаріших міст у США. Воно розташоване 

просто на березі Атлантичного океану.
На той час у  Філадельфії не  зводили хмарочосів, 

як у Нью-Йорку. У місті були лише високі старовинні 
будинки з темного каменю. І не було Бродвею з його 
нескінченною рекламою й  натовпом яскравих, ори-
гінальних людей. Але все ж таки це була Америка – 
країна, в  якій так хотів жити й  працювати Малюк 
Чарлі.

У самій Філадельфії Чаплін довго не  затримався. 
Невдовзі йому прийшла телеграма з Нью-Йорка. У ній 
було написано: «Містера Чапліна очікують на  Брод-
веї. Нехай сконтактує з  фірмою Кессел і  Бауман. Це 
терміново!».

Чаплін вирушив до  Нью-Йорка першим потягом. 
Дорогою він намагався уявити, яке майбутнє на ньо-
го чекає.
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Хто такі Кессел і  Бауман? Може, вони театраль-
ні агенти, які запропонують йому контракт у театрі? 
Можливо, він гратиме головну роль у виставі? І його 
ім’я нарешті напишуть на  афішах великими літера-
ми?

Або Кессел і Бауман – адвокати? У Чарлі в Амери-
ці жила далека родичка – чи троюрідна бабуся, чи п’я-
тиюрідна тітка. Може, вона залишила йому спадок? 
Це було б просто чудово!

Але Чарлі не вгадав. Кессел і Бауман були... кіно-
продюсерами. Так-так, справжнісінькими кінопродю-
серами! І вони мали свою кіностудію «Кістоун».

Власники «Кістоуна» розповіли Чапліну, що бачи-
ли його в ролі п’яниці в Американському мюзик-холі 
на Сорок другій вулиці. І якщо Чарлі – справді той са-
мий актор, то його запрошують на роботу до кіностудії 
на місце коміка.

Чарлі бачив фільми кіностудії «Кістоун» раніше, 
і  вони йому не  дуже подобалися. Але Чаплін одразу 
зрозумів, що кіно може зробити йому ім’я. І тоді він 
стане багатим і знаменитим.

Чапліну запропонували контракт на участь у трьох 
фільмах. Зарплату пообіцяли розкішну. Він повинен 
був одержувати щотижня по 150 доларів. Це було вдві-
чі більше від того, що він мав у Фреда Карно.

Але Чарлі посміливішав і почав ставити свої умови.
– Вибачте, я не можу погодитися на менше, ніж дві-

сті доларів на тиждень, – похитав він головою.
Йому на це відповіли, що питання вирішить містер 

Сеннет. Це був один із начальників кіностудії. Містера 
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Сеннета повідомлять про вимоги Чарлі Чапліна, а від-
так дадуть йому знати.

Очікуючи на відповідь, Чарлі мало не збожеволів. Який 
він, цей містер Сеннет? Що він скаже, коли дізнається 
про вимоги Чарлі? Може, Чаплін попросив забагато?

Нарешті надійшов довгоочікуваний лист із  відпо-
віддю. У ньому йшлося про те, що фірма «Кістоун» го-
това підписати з містером Чапліном контракт на рік. 
Перші три місяці він повинен був отримувати по 150 
доларів на тиждень. Решту дев’ять місяців йому пообі-
цяли платити по 175 доларів на тиждень.

Ставати до  роботи слід було негайно. І... потрібно 
було їхати до Лос-Анджелеса!

Зі страхом і нетерпінням Чарлі Чаплін прибув до но-
вого для нього міста. Лос-Анджелес не був схожий ані 
на Лондон, ані на Нью-Йорк, ані на Філадельфію. Тут 
не було високих будинків. Зате росли пальми, і цілий 
рік світило сонце.

У перший свій вечір в  Лос-Анджелесі Чаплін ви-
рішив розважитися й  вирушив до  театру «Емпрісс». 
Він тут колись уже виступав під час перших гастролей 
Америкою з трупою Карно.

Адміністратор театру впізнав Чапліна. За  кілька 
хвилин він підійшов до Чарлі й сказав, що за два ряди 
від нього сидить містер Сеннет із  супутницею. Вони 
запросили Чарлі сісти поруч із ними. Чаплін із захва-
том прийняв запрошення.

Мак Сеннет був високим і широкоплечим. Він мав 
густі волохаті брови, широкий рот і вольове підборід-
дя. Зовнішність начальника справила на Чарлі сильне 
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враження. Як їм разом працюватиметься? Чи знай-
дуть вони спільну мову?

Сеннет тим часом пошепки відрекомендував Чарлі 
своїй супутниці. Виявилося, що це Мейбл Норманд – 
відома комедійна актриса. Вона була невисокою й ху-
денькою. На  обличчі дівчини сяяли величезні темні 
очі, а милу голівку обрамляло розкішне темно-кашта-
нове кучеряве волосся. Вона здалася Чаплінові схо-
жою на ляльку.

Після закінчення вистави всі втрьох вирушили 
до найближчого ресторанчика повечеряти.

– Ви знаєте, Чарлі, я  трохи здивований,  – сказав 
йому Сеннет, акуратно черпаючи ложкою суп. – Я ду-
мав, ви набагато старший.

– Я можу загримуватися під будь-який вік, – незво-
рушно знизав плечима Чаплін.

Містер Сеннет розреготався й сказав, що для почат-
ку Чарлі повинен просто прийти на  кіностудію й  по-
знайомитися з акторами.

Коли Чарлі вперше переступив поріг кіностудії, він 
був зачарований. На величезних – від підлоги до сте-
лі – вікнах ледь погойдувалися білі напівпрозорі што-
ри. Крізь них пробивалися яскраві промені каліфор-
нійського сонця. М’яке рівне світло, дуже важливе 
для зйомок, заливало павільйон. Таке світло кіношни-
ки називали «розсіяним».

Чарлі жадібно озирався навсібіч. Його цікавило аб-
солютно все, що відбувалося в студії. Ось у трьох різ-
них кутах стоять різні декорації. І три знімальні групи 
працюють одночасно.
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В одному кутку Мейбл Норманд стукає кулаками 
у двері й кричить: «Впустіть мене!» Ось оператор пере-
стає крутити ручку камери. Ось хтось невидимий кри-
чить: «Знято!»

Так Чарлі вперше побачив, як знімається кіно. І так 
уперше дізнався, що фільми роблять по  шматочках, 
і лише потім збирають в одне ціле.
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Запитання:
  Ким були Кессел і Бауман, від яких Чарлі отримав 
телеграму?

  Чому Чарлі погодився працювати на кіностудії 
«Кістоун»?

  Як гадаєш, чому начальник «Кістоун» узяв Чарлі 
на роботу? Що переконало його?
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РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ, 
у якому Чарлі стає 
волоцюгою



Я й гадки не мав, яким має 
бути мій герой. Але варто 
було мені перевдягнутися 
в його костюм і нанести 
грим, як я почав його 
розуміти.

Чарлі Чаплін

У Мака Сеннета був свій метод роботи. По-пер-
ше, він знімав тільки комедії й лише коротко-
метражки. Тобто всі його фільми були дуже ко-
ротенькі – усього 10–15, максимум 30 хвилин.

По-друге, він ніколи не працював за сценарієм. Ак-
тори у нього в кадрі імпровізували. Це означає, що всі 
жарти й  трюки вигадувалися мимохідь. Сеннет тіль-
ки пропонував основну тему, навколо якої й крутили-
ся події. Жарти в  Мака зазвичай кочували з  фільму 
у фільм, доки не набридали глядачам.

По-третє, у всіх його стрічках були гонитви, а голов-
ними героями ставали лиходії. Ось за цими злочинця-
ми постійно хтось ганявся. То поліцейські, то гарнень-
кі дівчата. А  іноді й  автомобілі. Машини виробляли 
неймовірні трюки: врізалися в стіни, перелітали через 
кущі й  паркани. Нині таким нікого не  здивуєш. Але 
на ті часи це були дивовижні спецефекти.

Чарлі не подобалися гонитви. Він вважав, що через 
цю нескінченну метушню глядачі не звертають уваги 
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на самих акторів. А Чаплін уже тоді розумів: немає ні-
чого важливішого за акторську гру.

«Актор – це особистість, – думав Чарлі. – І він пови-
нен мати свій стиль. Свою візитівку».

Свій фірмовий образ Чаплін вигадав геть випадково. 
Одного гарного дня він разом з Мейбл Норманд і Маком 
Сеннетом обговорював новий фільм. Дія комедії повин-
на була відбуватися в  готелі. На  кіностудії вже побу-
дували декорації – величезний розкішний вестибюль.

А ось головного героя поки що не було. Сеннет гово-
рив, що хоче вигадати щось нове й незвичайне.

– Треба щось дотепне, розумієте?  – Сеннет уваж-
но позирав на  Мейбл і  Чарлі, постукуючи пальцями 
по стіні.

Вони розуміли й згідливо кивали йому у відповідь.
– Ну ж бо, Чарлі, – Сеннет різко розвернувся до Ча-

пліна. – Загримуйся, швидко!
– Тобто? – не зрозумів Чарлі. – Як загримуватися?
– Байдуже! Будь-який комедійний грим!
Чарлі помчав до  гардеробної. Рішення прийшло 

до нього відразу й само собою. Він начепив широченні 
штани, які сиділи на ньому мішком. До них – завузь-
кий піджачок, який ледве застебнувся в нього на гру-
дях. До  такого безглуздого костюма Чаплін підібрав 
величезні, на  п’ять розмірів більші, черевики та  ма-
ленький круглий капелюх  – котелок. А  в  руки взяв 
тростину. Образ був готовий!

Уже виходячи, Чарлі зрозумів, що так і не вирішив, 
скільки його героєві років. Він пригадав, що Мак Сен-
нет вважає його занадто молодим. Тому надумав при-
клеїти під носом маленькі вусики. Вони повинні були 
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зробити Чарлі трошки старшим, але не  приховувати 
міміки – адже Чарлі збирався кривлятися.

Варто було Чапліну вигадати цю зовнішність, як 
у його голові вималювався образ героя. Чарлі повер-
нувся до Мака Сеннета й почав гордовито походжати, 
недбало помахуючи тростиною. Подумки він уже про-
гравав усілякі трюки й кумедні ситуації.

Сеннетові вистачило одного погляду на Чарлі, і він 
покотився зі  сміху. Така реакція дуже підбадьорила 
актора, і він почав описувати свого героя.

– Це і волоцюга, і джентльмен, і поет, і мрійник, – 
розповідав Чарлі, смішно переставляючи ноги. Ходи-
ти нормально він не міг: великі черевики так і хотіли 
з нього злетіти.

– Як це? – Сеннет і далі реготав, позираючи, як Ча-
плін ніяково задкує повз валізи, звалені в коридорі кі-
ностудії.

– Він дуже самотній. Мріє про красиве кохання й при-
годи. Тому він такий різний. Йому хочеться, щоб усі по-
вірили, ніби він учений. Або музикант. Або герцог. Або 
видатний спортсмен! Але водночас він готовий на будь-
яку підлість. Наприклад, відібрати в дитини цукерку!

– Добре,  – кивнув Мак, витираючи сльози, що ви-
ступили на очах від сміху, – йдіть на знімальний май-
данчик. Подивимося, що у вас вийде.

У комедії дуже важливо відчути свого героя. Це бу-
ває нелегко, але Чарлі пощастило. Ще у вестибюлі го-
телю він відчув себе самозванцем. Тобто людиною, яка 
вдає когось іншого. Чарлі вирішив, що його герой буде 
волоцюгою, який вдає жителя розкішного готелю. Він 
робить це, щоб трохи зігрітися й відпочити.
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Чарлі увійшов і  відразу перечепився через ногу 
якоїсь дами. Він обернувся й перепросив, злегка під-
нявши котелок. Потім пішов далі, знову перечепив-
ся. Цього разу – через якийсь стовп. Знову обернувся 
й підняв капелюха. Тепер він ніби просив вибачення 
перед стовпом.

Навколо Чарлі зібралося чимало глядачів. Там були 
актори, які залишили свої зйомки, щоб подивитися 
на нього. Були й костюмери, й інші працівники. При-
бігли всі-всі.

До завершення репетиції навколо Чапліна зібрала-
ся вже ціла юрба. Глядачі весело сміялися. Серед на-
товпу був і Форд Стерлінґ – знаменитий на той час ко-
мік. Як і  решта, він голосно реготав над витівками 
Чарлі в образі волоцюги.

Це стало для Чапліна найвищою нагородою. І  він 
пообіцяв собі, що збереже грим і костюм, які підказа-
ли йому такого вдалого персонажа.

Запитання:
  Як Чарлі вигадав образ Волоцюги? У що він вбрався 
для цієї ролі?

  Як Чаплін описав Волоцюгу Макові Сеннету?

  Чому Волоцюга прикидався мешканцем розкішного 
готелю?
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РОЗДІЛ 
ОДИНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі 
звільняється з «Кістоун»



Щоб зробити комедію, мені по-
трібен лише парк, поліцейський 
і гарненька дівчина.

Чарлі Чаплін

Образ волоцюги мав неймовірний успіх. Це 
було щось нове.

Так, усі прийоми, які взяв на  озброєння 
Чарлі, інші коміки використовували й рані-

ше. Звичку ходити з тростиною Чарлі позичив у свого 
батька. Він бачив, як на одній із сімейних фотокарток 
Чаплін-старший позує з ціпком. Хтось із комедіантів 
виступав у кумедному капелюсі, хтось носив безглузді 
штани. Хтось узував на п’ять розмірів більші череви-
ки, а хтось приклеював вусики.

Чарлі не винайшов майже нічого нового. Але він став 
першим, хто об’єднав усі ці риси в одному героєві, зро-
бивши його неповторним і незабутнім. Утім, дещо Чар-
лі винайшов сам. Він вирішив поміняти місцями чере-
вики: на ліву ногу взував правий, а на праву – лівий.

Чарлі вигадав костюм Волоцюги для фільму «Над-
звичайно скрутне становище Мейбл». Це була та сама 
картина, де дія розгортається в готелі. Головну герої-
ню в цьому фільмі грала Мейбл Норманд. Це її Чаплін 
називав лялечкою.

Отже, Чарлі грав Волоцюгу, який прокрадається в готель, 
щоб погрітися. Потім він починає чіплятися до  жителів 
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готелю, зокрема й до гарненьких дівчат. Одна з них, яку 
й  грала Мейбл, намагається сховатися від нав’язливого 
дивака. Оскільки в її номері ненароком зачинилися две-
рі, вона ховається від нього під ліжком у сусідній кімнаті.

Усе це призводить до багатьох безглуздих ситуацій. 
І найактивнішу участь у них бере смішний чоловічок 
з маленькими вусиками й у капелюсі, який постійно 
сповзає йому на очі.

На екрани фільм вийшов 9 лютого 1914 року. Чарлі 
того ж дня вирушив в один з міських кінотеатрів. Ча-
плін купив квиток і сів собі тихенько в першому ряду.

У нього шалено калатало серце. Адже це був його пер-
ший фільм! Якою буде реакція глядачів? Чи сподобається 
їм Волоцюга? Чи сміятимуться вони над його витівками?

Глядачі зустріли фільм холодною тишею. Усе, що 
Волоцюга виробляв на початку у вестибюлі готелю – 
зашпортувався, падав із крісла, чіплявся до жінок, – 
не  викликало навіть усмішки. Серце Чарлі від жаху 
завмерло, а потім гулькнуло вниз.

Та за деякий час у залі почулися смішки. Спочатку 
це були окремі «ги-ги» й «га-га», але незабаром вони 
переросли в  дружні вибухи сміху. До  кінця фільму 
зал уже заходився від реготу. Чаплін переконався, що 
до нових акторів глядачі ставляться з осторогою.

Його наступні комедії мали шалений успіх. А  по-
тім Чарлі вирішив стати режисером. Річ у тім, що йому 
не подобалося, як працюють інші режисери. Чаплін був 
переконаний, що вони вирізають із фільмів найсоковиті-
ші сценки з ним. Тому вирішив узяти справу у свої руки.

Невдовзі Чарлі попросив у  Мака Сеннета надбав-
ку до  зарплати. Чаплін підрахував, що його фільми 
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приносять компанії «Кістоун» величезний прибуток. 
А сам він тим часом працював за 150 доларів на тиждень.

– Я  хочу тисячу доларів на  тиждень,  – заявив він 
Макові, коли вони переглядали матеріал для чергово-
го фільму.

– Ти збожеволів! – вигукнув Сеннет. – Стільки на-
віть я не заробляю!

– Я знаю, – спокійно кивнув Чарлі. – Але ж гляда-
чі стають у чергу біля каси, коли бачать на афішах моє 
ім’я, а не ваше.

– Можливо,  – погодився Сеннет,  – але без нас ти 
пропадеш. Як ти зніматимеш фільми?

– А  мені для того, щоб зробити комедію, потрібен 
тільки парк, поліцейський і гарненька дівчина, – зни-
зав плечима Чаплін. – Тисяча доларів на тиждень або 
я звільняюся.

Сеннет сказав, що йому потрібен час на роздуми. За кіль-
ка днів він відповів Чапліну, що студія не може дозволити 
собі таких витрат. І Чарлі звільнився з «Кістоун».

Довго без діла йому сидіти не довелося. Майже ві-
дразу Чарлі взяли на роботу в фірму «Ессеней». Ця кі-
ностудія знімала вестерни  – історії про ковбоїв. Але 
вони хотіли створювати фільми різних жанрів. Тому 
Чарлі Чаплін став для них справжньою знахідкою.

Чарлі підписав з новою фірмою контракт. У цьому 
документі було написано, що «містер Чаплін здобуває 
повну творчу свободу». Це означало, що Чарлі міг зні-
мати свої фільми як захоче, і ніхто не збирався йому 
вказувати. Свобода!

Але це ще не  все. Кіностудія виплатила Чапліну 
гонорар на суму десять тисяч доларів. Ці гроші йому 
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дали тільки за те, що він підписав із ними контракт. 
Крім того, Чарлі призначили платню 1250 доларів 
на тиждень. Це було справжнє шикарне життя!

Упродовж року Чаплін зняв для нової кіностудії чо-
тирнадцять короткометражних комедій. Саме тоді було 
створено його знамениті фільми «Волоцюга», «У  пар-
ку», «Робота», «Банк» і багато інших. У всіх цих стріч-
ках Чарлі грав Волоцюгу – кумедного, навіженого чо-
ловіка з маленькими вусиками й у дивному костюмі.

Роль Волоцюги принесла Чапліну неймовірний 
успіх у  всьому світі. Куди  б він не  приїхав, навколо 
нього збиралися натовпи шанувальників, які почина-
ли гойдати Чарлі на руках. Він перетворився на всена-
родного улюбленця.

Запитання:
  Як називався перший фільм, у якому Чарлі знявся 
в образі Волоцюги? Про що була ця картина?

  Як глядачі зустріли перший фільм Чарлі?

  Чому Чарлі вирішив стати режисером?

  Чому Чаплін вимагав надбавку до зарплати?

  Чому на кіностудії «Ессеней» так зраділи, коли Чарлі 
прийшов до них працювати?
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РОЗДІЛ 
ДВАНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі 
заплутується



Можна дуже образити людину, 
нав’язуючи їй свої бажання.  
Особливо, якщо ти розумієш, 
що людина до цього не готова.

Чарлі Чаплін

А як  же особисте життя? Чесно кажучи, на  це 
в  Чарлі геть не  було часу. Він знімав філь-
ми один за одним, працюючи до пізньої ночі. 
А після роботи хотів тільки гарненько виспа-

тися. Які вже тут побачення!
Чаплін пам’ятав, як сильно він страждав після роз-

риву з Хетті Келлі. Тому сама думка про дівчат викли-
кала в нього неприємне поколювання десь під ребрами.

Так було, доки він не  познайомився з  Едною Пер-
ваєнс. Чарлі просто не  міг залишитися до  неї байду-
жим – вона була чарівною!

Една була на шість років молодшою від Чарлі. Вона 
мала пухкі щічки, милий маленький носик і світло-ру-
сяве волосся, яке вона вкладала хвилями.

А познайомилися вони зовсім випадково. Чарлі знімав 
свою чергову картину й довго не міг знайти актрису на го-
ловну жіночу роль. Та якось він зайшов з колегами по філь-
му пообідати в кафе й за сусіднім столиком побачив Едну.

Дівчина здалася Чаплінові занадто серйозною, про-
те він таки затвердив її на роль. І не помилився! Една 
знялася для Чапліна в понад тридцяти фільмах.
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Їхній роман тривав два роки. Усе спершу було га-
разд, але потім Една зрадила Чапліна з Томасом Мей-
ганом. Це був високий красень з осяйною усмішкою. 
Томмі теж був актором. У своїх фільмах він зазвичай 
грав милого хлопця, який прагне розбагатіти.

– Ні, ти лише уяви, – скаржився Чарлі своєму най-
кращому другу Дугласові Фербенксу. – Вона проміня-
ла мене на якогось героя-коханця!

– Красивого героя-коханця, зверни увагу! – реготав 
у відповідь Фербенкс.

Дуглас теж був актором і багато знімався в кіно. Цей 
високий, чорнявий, з тонкими вусиками, чоловік був 
дуже позитивною людиною. І якщо Чаплін любив по-
сумувати, то Фербенкс реготав за кожної нагоди.

– Красивого, так, – погоджувався Чарлі. – Але по-
вір, такі красені зазвичай неймовірно дурні!

Хай там як, а Една пішла до Томмі. Чарлі знову за-
лишився сам. Але цього разу переживав він недовго. 
Восени 1917 року він зустрів Мілдред Гарріс.

Вони познайомилися на вечірці. Це був один з тих 
гучних вечорів, які так до вподоби голлівудським зір-
кам. Усі зібралися на  розкішній віллі, танцювали, 
пили шампанське, теревенили про все на світі й бага-
то сміялися. Серед гостей була й Мілдред.

У свої шістнадцять років вона була надзвичайно 
симпатичною. На обличчі Мілдред сяяли великі сум-
ні очі, пухнасте світло-каштанове волосся діставало їй 
до плечей. Прикрашали дівчину й губки бантиком.

Мілдред Гарріс була актрисою. Вона почала зніматися 
в кіно ще дитиною. Уявіть лишень, до часу знайомства 
з Чарлі дівчина зіграла вже в чотирьох десятках фільмів!
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Мілдред відразу сподобалася Чарлі. Він навіть під-
віз її після вечірки додому. Але в машині вони розго-
ворилися, і  Мілдред здалася Чаплінові дурненькою. 
Хоча це не  дивно  – адже йому тоді вже виповнилося 
двадцять дев’ять років. Про що йому було розмовляти 
з цією крихіткою? Тому коли вони побажали одне од-
ному «на добраніч», Чаплін зітхнув із полегшенням.

Не встиг Чарлі увійти до себе в дім, як пролунав те-
лефонний дзвінок. Це була міс Гарріс.

– Я  тільки хотіла дізнатися, що ви поробляєте,  – 
мило пролопотіла вона.

Від цього невинного голосочка в  Чарлі тьохнуло 
десь усередині. Чапліна здивувала її манера розмов-
ляти. Мілдред розмовляла так, ніби вони були давно 
й дуже близько знайомі.

– Саме збираюся повечеряти в  себе в  кімнаті,  – 
з усмішкою відповів Чарлі.

– Як цікаво, – промуркотіла Мілдред. – А що ви ро-
битимете потім?

– Потім хочу відразу лягти в  ліжко й  почитати,  – 
слухати м’який голос міс Гарріс було для Чапліна 
справжньою насолодою.

– О-о-о! – зітхнула вона.
Від цього зітхання в Чарлі спітніло чоло.
А Мілдред тим часом сипала запитаннями. Що він 

читатиме? Яка в нього кімната? Якого кольору стіни? 
А штори? Вони світлі чи темні? А ліжко де стоїть? 

– Коли ми знову побачимося?  – раптом змінила 
тему розмови Мілдред.

Від несподіванки Чарлі навіть гикнув. А тоді запро-
понував разом пообідати.
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Потім були нові обіди й вечері. Відтак танці й поїзд-
ки до моря. Прогулянки під місяцем і розмови до ран-
ку. Усе закрутилося.

Однієї чудової днини Мілдред повідомила Чапліну, 
що вагітна. Чарлі вирішив, що слід вчинити по-чесно-
му й  одружитися. Він купив обручку і  призначив це-
ремонію в  будинку судді, містера Спаркса. По-перше, 
містер Спаркс був давнім знайомим Чарлі. А, по-друге, 
за законом він міг оголосити їх чоловіком і дружиною.

Весілля відбулося в  п’ятницю ввечері. Це була 
скромна, проста церемонія. Чарлі затримався на зйом-
ках, тому швиденько зняв грим і помчав додому до міс-
тера Спаркса, як було домовлено.

У його нареченої не було ні красивої білої сукні, ні 
фати, ні букета. Вона чекала на Чарлі в простому тем-
но-сірому костюмі. У  такому вигляді дівчина була 
більше схожою на  вчительку або працівницю банку. 
Але аж ніяк не на наречену.

Сама церемонія минула дуже швидко. Чарлі надяг-
нув Мілдред на  палець обручку, і  все, містер Спаркс 
оголосив їх чоловіком і дружиною.

Мілдред радісно всміхалася й  обіймала Чарлі. Він 
теж обіймав і цілував її. От тільки на душі в Чарлі було 
сумно. Йому здавалося, що все це безглуздо. З друго-
го боку, Чаплін уже давно хотів одружитися. Постійна 
самотність доводила його до божевілля. А так чудово 
повертатися додому й знати, що тебе там хтось чекає!

Проблема була в тому, що він не був закоханий у Міл-
дред по-справжньому. Чарлі вважав її гарненькою, йому 
було добре в компанії дівчини. Ото й усе. А Чапліну так 
хотілося, щоб його серце завмирало від кохання!
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Одне слово, Чарлі заплутався. Він постійно нерву-
вав і навіть почав гризти нігті.

– Друже, що з  тобою відбувається?  – запитав його 
якось Дуглас Фербенкс.

– Мілдред, – зітхнув Чарлі.
– А що з нею? Ви посварилися? – здивувався Фербенкс.
– Та ні, до чого тут це? – махнув рукою Чаплін.
– А що тоді?
Чарлі мовчав. Він чомусь не міг сказати, що просто 

не кохає Мілдред. Не кохає, хоч ти лусни! І він не знай-
шов нічого кращого, ніж збрехати.

– Вона ж на десять років від мене молодша!
– Хіба тебе непокоять якісь десять років? – підмор-

гнув йому Дуглас.
– Річ не в тім.
– А в чому тоді? – Дуглас зробив великі очі й пово-

рушив бровами.
– Вона ж дурненька! – зітхнув Чарлі.
– А хіба ти хотів колись одружитися з енциклопеді-

єю на ніжках? – засміявся Фербенкс.
– Ні, але…
– То й усе! – Дуглас підбадьорливо поплескав Чарлі 

по спині. – Не думай про її недоліки. Краще подумай 
про переваги.

Чарлі зітхнув.
– Ну, що ти зітхаєш? – термосив його Фербенкс. – 

Давай, старий! Які переваги в Мілдред?
– Ну... – Чарлі хруснув пальцями. – Вона красива 

й молода.
– Ось бачиш! Уже щось! І потім, не забувай, що у вас 

буде дитина!
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– Ну, це теж, так, – трохи повеселішав Чарлі.
Думка про те, що невдовзі на світ народиться маля, 

викликала в душі Чапліна ніжність і радість. Він на-
віть уявляв, як бере дитину на руки, як співає їй пісе-
ньок, як вчить її ходити...

Але не судилося. Незабаром після весілля з’ясувало-
ся, що вагітність у Мілдред була фальшивою тривогою.

«Це знак, що нам не потрібно бути разом!» – поду-
мав тоді Чарлі. Однак у нього не вистачило духу розлу-
читися з дівчиною.

Дитина в них все ж таки народилася. Це сталося через 
рік після весілля. Але їхній син прожив усього три дні.

«Це знак!» – знову подумав Чарлі після смерті сина.
І вони з Мілдред розлучилися.

Запитання:
  Де Чарлі познайомився з Едною Перваєнс? Чому 
вони розлучилися?

  Як звали найкращого друга Чарлі? Чим він 
відрізнявся від Чапліна?

  Чому Мілдред здалася Чарлі дурненькою?

  Яким було весілля Чарлі й Мілдред?

  Чому Чарлі не був щасливим із Мілдред?
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РОЗДІЛ 
ТРИНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі з головою 
поринає в роботу



Я не вважаю, що заслужив 
на вечерю, якщо не присвятив 
день роботі.

Чарлі Чаплін

Розлучення з Мілдред було важким. Журналісти 
не давали Чарлі проступу. Вони просили дати ін-
терв’ю, запитували, чому він вирішив розлучи-
тися з Мілдред, і вимагали брудних подробиць.

А ще Мілдред захотіла за розлучення грошей. Чар-
лі на той час уже був дуже багатою людиною. Він пере-
ходив працювати з однієї кіностудії до іншої, і щоразу 
його гонорари зростали.

1913 року Чаплін підписав контракт на 150 доларів 
на тиждень зі студією «Кістоун». А вже через чотири 
роки фірма «Ферст Нейшнл Пікчез» заплатила йому 
понад мільйон доларів за  те, що він погодився зня-
ти для них вісім комедій. Таких гонорарів на той час 
не одержував ніхто. Ніхто, крім Чарлі Чапліна.

Тому не дивно, що Мілдред не захотіла йти від Чарлі 
з порожніми руками. Згідно із законом, вона повинна 
була отримати двадцять п’ять тисяч доларів. Чаплін 
запропонував їй сто тисяч. Мілдред спочатку погоди-
лася, а потім попросила збільшити суму.

– Ось бачиш, не така вже вона й дурненька, – смі-
явся Дуглас Фербенкс, коли Чарлі скаржився йому 
на проблеми з розлученням.
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Коли вони з Мілдред нарешті владнали всі справи, Чар-
лі зітхнув із полегшенням і з головою поринув у роботу.

1919 року Чаплін створив компанію «Юнайтед Ар-
тіст». Цю фірму він заснував разом з  Дугласом Фер-
бенксом і ще кількома акторами. Річ у тім, що раніше 
головними завжди були директори кіностудій. А  ре-
жисери й актори тільки повинні були робити те, що їм 
накажуть. Щобільше, увесь прибуток від фільмів теж 
отримували кіностудії.

Чарлі та його друзям-акторам це дуже не подобалося. 
По-перше, Чарлі хотів, щоб ніхто йому не вказував, як 
і що робити в його картинах. Адже це були його фільми! 
А по-друге, Чарлі на той час уже став неймовірно попу-
лярним. Тому на всі його стрічки біля кінотеатрів завж-
ди стояла черга. І він розумів, що може заробляти наба-
гато більше, якщо не віддаватиме прибуток кіностудіям.

Та що там кінотеатри! Скрізь, де б він не опинився, 
відразу збиралися величезні натовпи шанувальників.

Чого була варта одна поїздка в поїзді! Він повинен 
був якось зустрітися зі своїм братом Сідні в Нью-Йор-
ку. Сам Чарлі якраз був на зйомках в Санта-Моніці.

Це місто на  півдні США розташоване неподалік від 
Лос-Анджелеса, просто на  березі Тихого океану. Їхати 
із Санта-Моніки до Нью-Йорка потрібно через усю краї-
ну. Чарлі вирушив поїздом, от тільки потяг йому дістався 
дуже вже повільний. Подорож тривала цілих п’ять днів.

І ось, на півдорозі, потяг проїздив Техас. Цей штат 
розташований якраз посередині між Заходом і Сходом 
США. Чарлі знав, що о сьомій годині вечора поїзд ма-
тиме довгу зупинку в місті Амарилло. Він дуже хотів 
вийти з вагона й трохи прогулятися.
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Чарлі вирішив поголитися, щоб з’явитися в  мі-
сті у всій красі. Але туалет був зайнятий. А голитися 
в купе було незручно: адже йому потрібно було потім 
змити з лиця піну для гоління.

Коли поїзд під’їжджав до Амарилло, Чаплін ще си-
дів у  своєму вагоні неголений і  неприбраний. Зайти 
до  вбиральні йому вдалося, тільки коли поїзд почав 
гальмувати на станції.

Коли потяг зупинився, Чарлі почув на вокзалі кри-
ки. Він устиг поголити лише одну щоку й у такому ви-
гляді визирнув з вікна вбиральні.

На пероні стояли тисячі людей. Увесь вокзал був 
прикрашений прапорами, тут же на пероні розстави-
ли довгі столи. На них були закуски й напої.

«Напевно, проводжають якесь велике техаське 
цабе», – подумав Чарлі і продовжив спокійно намилю-
вати собі обличчя.

Крики тим часом стали голоснішими. Люди галасу-
вали як божевільні. До їхніх вигуків додалася ще й бі-
ганина вагонами.

– Де він? – кричали люди й тупотіли черевиками.
– Ні, напевно, не проводжають, а зустрічають, – про-

бурмотів Чарлі й спокійно почав голити другу щоку. – 
Це важливе цабе, мабуть, зараз сидить у вагоні й че-
кає, коли його врочисто виведуть на перон. А потім…

Що буде потім, Чаплін подумати не встиг, бо почув 
із коридору розпачливий крик:

– Де він?! Де Чаплін?! Куди він, трясця, подівся?!
Чарлі так здивувався, що навіть випустив з рук брит-

ву. Вона впала в рукомийник і ледь чутно брязнула.
– Я тут, – обережно визирнув він із вбиральні.
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– Слава Богу! – закричав невисокий червонощокий 
чоловік в оксамитовому піджаку. – Ми думали, що за-
губили вас!

– Я перепрошую, а ви хто? – Чарлі був трохи шоко-
ваний.

– Я  – мер міста Амарилло! Від імені всіх жителів 
хочу привітати вас у нас у гостях! З такої нагоди ми ор-
ганізували невеличкий банкет!

Чарлі згадав довжелезні столи, які він бачив з вік-
на, і посміхнувся. Еге ж, зовсім невеличкий банкет – 
лише на якихось дві тисячі осіб.

– Ходімо з нами! Ну ж бо! – торсав його червонощо-
кий оксамитовий піджак.

– Але я в такому вигляді... Я не можу! – як доказ, 
Чарлі витер мильну піну з підборіддя й потрусив нею 
в мера під носом.

– О, дорогий наш Чарлі! Про це не турбуйтеся! – міц-
но обняв його оксамитовий піджак. – Просто накинь-
те халат і вийдіть на перон. Люди на вас чекають! І не-
важливо, в якому вигляді ви перед ними з’явитеся!

– Ну, як накажете,  – пробурмотів Чарлі й  сполос-
нув наполовину голене обличчя.

Потім він швидко вдягнув сорочку, піджак і нашвид-
куруч зав’язав краватку.

Люди на пероні зустріли Чарлі Чапліна оплесками 
й радісними криками. Натовп почав напирати. Чарлі 
з мером так притиснули до вагона, що здавалося, ще 
трохи, і їх просто розчавлять на котлету.

– Назад! Назад!  – вигукували поліцейські. Вони 
врізалися в юрмище, щоб хоч якось звільнити прохід 
для Чапліна.
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Але все було марно. Божевільні фанати оточили ва-
гон щільним натовпом. Ні про яку прогулянку містом 
не могло бути й мови.

Трохи пізніше Чарлі дізнався, що про його прибут-
тя розтрубили всім телеграфісти. Адже він послав бра-
тові Сідні телеграму, в якій вказав свій потяг. А теле-
графісти передали цю інформацію журналістам.

У містах, які проїжджав Чарлі, виходили газети 
із заголовками на перших шпальтах: «До нас їде Чарлі 
Чаплін!». Якщо він намагався сховатися від публіки, 
журналісти тут же виголошували нову сенсацію. «Чар-
лі ховається!» – писали газети великим шрифтом.

Чаплін був збентежений. Він завжди думав, що буде 
щасливий, коли стане по-справжньому знаменитим. 
Ось це нарешті сталося. І що?

Ані найменшої радості від усієї цієї веремії Чаплін 
не  відчував. Навпаки, його не  полишала думка, що 
весь світ здурів. Як кілька комедій могли викликати 
таку скажену лихоманку? Раптом це лише якась гра? 
Може, це все неправда?

Однак це було правдою. Куди б він не приїхав, люди зу-
стрічали його зі справжнім захватом. Вони дарували Чар-
лі квіти, міцно обіймали й говорили мільйон добрих слів.

Усе це й  наштовхнуло Чарлі на  думку заснувати 
свою компанію.

«Ні, це несправедливо, що кіностудії отримують усю 
виручку за мою славу!» – думав він. Тож одного чудового 
дня він заснував із друзями ту саму «Юнайтед Артіст».

Першою картиною, яку Чарлі Чаплін зняв на своїй 
студії, стала «Парижанка». У ній він виступав як ре-
жисер і сценарист.
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У цьому фільмі не  було його знаменитого Волоцюги. 
Щобільше, це була не  комедія, а  психологічна драма. 
Картина розповідає про бідну дівчину Марі Сен-Клер, яка 
мріє про багате життя. Для втілення своєї мрії вона їде до 
Парижа. І там, на жаль, на дівчину чекає розчарування.

Це вийшов дуже сумний, але правдивий фільм про 
людей із вищого суспільства. І глядачам таке не сподо-
балося. Авжеж! Адже вони пішли в кінотеатри, тому 
що чекали на чергову смішну історію про доброго Во-
лоцюгу. А натомість побачили пристрасті, сльози й не-
скінченні проблеми якоїсь дівчини.

Натомість критикам стрічка дуже сподобалася. Вони 
заявили, що геніальність Чапліна виходить далеко 
за межі маленького Волоцюги. І відтоді з нетерпінням 
чекали на кожен його новий фільм.

Запитання:
  Чому розлучення з Мілдред було таким важким для 
Чарлі? Як вона поводилася в цій ситуації? Як ти 
гадаєш, вона правильно вчинила?

  Чому Чарлі разом з іншими акторами заснував свою 
кінокомпанію?

  Як Чарлі зустрічали в місті Амарилло?

  Чому глядачам не сподобався фільм «Парижанка»? 
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РОЗДІЛ 
ЧОТИРНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі стає 
диктатором



Ненавидять лише ті, кого 
ніхто не любить.

Чарлі Чаплін

Зняти фільм про війну Чарлі Чаплін задумав 
ще в  розпал Першої світової. Вона тривала 
з 1914 по 1918 рік. Це був один з найбільших 
конфліктів в історії людства. Чарлі не давала 

спокою безглуздість і жорстокість кровопролиття.
Він розповідав про свій задум декому з друзів. Але 

всі лише із сумнівом хитали головою.
– Краще не треба, Чарлі, – сказав йому хтось. – У та-

кий час сміятися над війною небезпечно.
На той час війна тривала вже три роки, загину-

ли мільйони людей. І Чарлі, звісно, розумів, про що 
говорять його друзі. Але думка міцно засіла в його 
голові.

У травні 1918 року він розпочав зйомки комедії «На 
плече!». У  цьому фільмі його знаменитий Волоцю-
га йде на війну. Там він хоробро б’ється й навіть бере 
в полон тринадцять солдатів. Однак під кінець стрічки 
виявляється, що всі ці подвиги Волоцюзі наснилися.

Спочатку Чарлі думав, що фільм матиме кілька ча-
стин. У першій він хотів розповісти про життя до вій-
ни. У другій – показати саму війну. А в останній ча-
стині повинен бути банкет. На цьому святі вся Європа 
вітає хороброго Волоцюгу з тим, що він узяв у полон 
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ворогів. Ну, а  потім Волоцюга прокидається й  розу-
міє, що ніякий він не герой, і це все був лише сон.

Але всі епізоди до й після війни Чаплін вирішив при-
брати. Та  й  узагалі Чарлі постійно щось не  подобало-
ся. Він невдоволено пирхав, коли переглядав відзняті 
кадри. Цим невдоволенням він заразив усіх на  студії. 
Тому після зйомок ніхто не хотів доробляти тієї стрічки.

Чарлі подумав-подумав і  вирішив, що картина ви-
ходить кепська. І намислив її викинути. Мали рацію 
ті, хто відмовляв його від цієї ідеї!

А потім стрічку захотів подивитися Дуглас Фербенкс. 
Він приїхав на студію з якимось приятелем і вигукнув:

– Давай, Чарлі! Демонструй свій черговий шедевр!
– Власне, фільм мені не  дуже подобається,  – опу-

стив очі Чарлі. – Я саме думаю, чи не викинути мені 
його на смітника.

– Як це? – від подиву очі в Дугласа стали величезни-
ми, наче блюдця. – Що це за новини? А ну, показуй!

Сміятися Фербенкс почав із перших же кадрів. Хоча 
ні, він не сміявся. Він реготав як божевільний. Чарлі 
подумав, що Дуг просто його підбадьорює. Але Фер-
бенкс пирскав майже весь фільм. Замовкав він тільки 
для того, щоб перевести дух і відкашлятися.

Коли стрічка закінчилася, і вони вийшли із зали, Чар-
лі побачив, що Дуглас не прикидався. Під час перегляду 
він сміявся буквально до сліз – очі в нього були мокрими.

– Ти справді вважаєш, що це все смішно? – недовір-
ливо запитав у нього Чарлі.

– І  він збирається викинути цей геніальний фільм 
на смітника! – вигукнув Фербенкс і трагічно звів руки 
до неба.
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Дорогий Дуг! Він завжди був для Чарлі найкращим 
глядачем.

Фербенкс мав рацію. Картина «На плече!» мала не-
ймовірний успіх. Після цього думка, що потрібно зня-
ти ще одну комедію про війну, не йшла Чарлі з голови.

Кінематограф тим часом дуже швидко розвивався. 
1927 року в кіно з’явився звук. Доти всі фільми були 
німими  – актори лише відкривали роти, їхніх слів 
не було чутно. Щоб глядачі не сиділи в тиші, до кіно-
зали могли запросити музиканта. Доки тривав фільм, 
він награвав веселі або сумні мелодії на роялі. Такого 
музиканта ще називали тапером. А іноді в кінозалі міг 
грати цілий оркестр!

Аж от кіно нарешті «заговорило». Чарлі спочатку не ви-
знавав звуку. Йому було складно відмовитися від пантомі-
ми – Чаплін звик висловлювати свої емоції без слів.

Кіно зі звуком він почав знімати аж за тринадцять 
років. І першою його звуковою картиною став «Вели-
кий диктатор». Це був ще один фільм про війну, про 
який так мріяв Чарлі. До  речі, «Великий диктатор» 
став останньою картиною, в якій Чарлі використав об-
раз Волоцюги.

Від «Диктатора» Чапліна теж відмовляли. Річ у тім, що 
він задумав зробити пародію на Адольфа Гітлера – дуже 
жорстоку людину, яка розпочала Другу світову війну.

Чарлі сам написав сценарій і сам хотів бути режисе-
ром. Також він збирався зіграти в цьому фільмі голов-
ну роль. Точніше, навіть дві ролі.

За сюжетом, у  фільмі двоє головних героїв. Один 
із них – диктатор на ім’я Аденоїд Хінкель. Диктатор – це 
правитель країни, який має необмежену владу. Боячись 
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її втратити, він тероризує всіх довкола, вбиває й катує 
людей. Саме так Аденоїд Хінкель керує своєю країною 
Томанією і  знищує всіх, хто не  згоден з  його думкою.

Інший герой фільму – це Волоцюга в образі бідно-
го цирульника. Так раніше називали перукарів. Він 
стриже людям бороди й  нікого не  чіпає. Якось люди 
помічають, що цей цирульник як дві краплі води схо-
жий на Аденоїда Хінкеля.

Ідея фільму в Чарлі виникла навіть не через війну. Він 
зауважив, що його Волоцюга й справді схожий на Гітле-
ра. У нього теж були маленькі чорні вусики під носом.

Були й інші подібності. Наприклад, і Чаплін, і Гіт-
лер народилися в  квітні 1889 року: Чарлі був усього 
на чотири дні старший за Адольфа.

Обидва зростали у злиднях. Обидва мріяли про все-
світню славу. Тільки Адольф Гітлер був дуже злою лю-
диною. Він ненавидів багатьох людей і  хотів завою-
вати весь світ. І почав утілювати свій план з Європи, 
коли напав на Польщу 1 вересня 1939 року.

А Чаплін війни не хотів. Він був добрим Малюком 
Чарлі, милим волоцюгою, який нікому не бажав зла. 
Чарлі хотів дарувати людям радість, хотів, щоб у світі 
було якомога більше любові й сміху.

Чаплін вирішив покепкувати над злістю й манією ве-
личі Гітлера. Він прагнув показати, що в ненависті немає 
жодного сенсу. І що любов та добро завжди перемагають.

«Ненавидять лише ті, кого ніхто не любить», – ви-
голосить наприкінці фільму Чаплін в  образі бідного 
цирульника. І цією фразою Чарлі опише Гітлера.

Серце Адольфа Гітлера було маленьке, чорне й зов-
сім порожнє всередині. Там не було місця для любові.
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«Як узагалі можна жити, якщо щодня ти відчуваєш тіль-
ки злість і ненависть до всього світу?!» – думав Чаплін.

Під час зйомок його, як і  раніше, відмовляли від 
фільму. Усі переконували, що стрічка не вийде в про-
кат. Але Чарлі наполягав на своєму.

– Я  повинен доробити цей фільм!  – говорив він 
собі. – Я мушу висміяти Гітлера, його поведінку!

У своїй книжці спогадів, яку Чарлі напише через ба-
гато років, він стверджуватиме: «Якби я знав тоді про 
справжні жахи німецьких концтаборів, я  не  зміг  би 
зробити “Диктатора”. Я не зміг би насміхатися над на-
цистами. Адже вони так жахливо знищували людей!».

Чарлі, як і чимало американців, справді не міг уяви-
ти всього, що коїлося за океаном. Війна почалася в Євро-
пі, а він жив в Америці, на іншому континенті. Усі нови-
ни Чаплін дізнавався з газет і радіо. І ці жахи здавалися 
йому чимось далеким і навіть трохи нереальним.

«Великий диктатор» мав шалений успіх. Фільм по-
казували в  Нью-Йорку три місяці поспіль. Картина 
принесла Чапліну величезний прибуток.

А ось відгуки кінокритиків були дуже різними. Одні 
хвалили фільм за чесність і сміливість. Інші шукали 
недоліки й чіплялися до дрібниць. А ще багато хто був 
незадоволений завершенням картини.

Річ у тім, що наприкінці фільму Чарлі в образі Во-
лоцюги-цирульника виголошує промову. У  картині 
люди думають, що цирульник  – це Аденоїд Хінкель. 
Тому його приводять на головну площу й просять звер-
нутися до  народу. Люди чекають, що зараз почують 
типову промову диктатора. Але людина на трибуні го-
ворить зовсім не те, що очікує почути від неї народ.
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Він каже, що не хоче нікого підкорювати. Він говорить 
про братерство всіх людей, про те, що всі повинні допо-
магати одне одному. Він говорить про те, що люди через 
свою злість і ненависть перестали бути людьми. І закли-
кає всіх об’єднатися в боротьбі з тиранами й диктаторами.

Кінокритики одностайно повторювали, що такі 
слова не личать його герою. Адже він тихий і скром-
ний цирульник. Але у  глядачів промова викликала 
справжній захват. Після фільму Чаплін дістав вели-
чезну кількість листів зі словами подяки.

«Адже це не цирульник говорив, так? – писали йому 
люди. – Адже це ваші слова! Це ваші погляди!»

«Який же ви молодець! – читав він у листах. – Світо-
ві не потрібна війна! Нам усім потрібна любов!»

ЗАКЛЮЧНА ПРОМОВА З ФІЛЬМУ  
«ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР»

Даруйте, але я не хочу бути імператором. Це не моя 
справа. Я не хочу ніким правити. Я не хочу нікого заво-
йовувати. Мені хотілося б, якщо це можливо, допомог-
ти кожному. І єврею, і не єврею, і чорному, і білому.

Ми всі хочемо допомагати одне одному  – так створе-
ні люди. Ми хочемо жити й  радіти щастю ближнього, 
а  не  якійсь біді. Ми не  хочемо ненавидіти й  зневажати 
одне одного. У цьому світі вистачить місця для всіх. Наша 
добра земля – родюча, вона легко прогодує нас усіх.

Життя може бути вільним і прекрасним, але ми зби-
лися з вірного шляху. Жадібність отруїла душі людей. 
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Жадібність розділила світ ненавистю. Жадібність 
призвела до страждання. Жадібність проливає кров.

Ми забагато думаємо й надто мало відчуваємо. Лю-
дяність нам потрібна більше, аніж машини. Але най-
більше нам потрібна доброта й  ніжність. Без цього 
життя перетвориться на  суцільне насильство. І  тоді 
все загине.

Літаки та  радіо скоротили між нами відстані. Це 
відкриття вимагає від людини доброти. Воно закликає 
об’єднатися всіх людей на землі. Адже зараз мій голос 
можуть почути мільйони людей у   всьому світі.

І тим, хто може зараз почути мене, я  кажу: «Не 
впадайте у відчай!» Біду, яка спіткала нас, принесли 
люди. Це злі люди. Ці люди бояться прогресу.

Але ненависть не вічна. Диктатори загинуть. А вла-
да, яку вони забрали в людей, повернеться до народу. 
І доки люди вмирають за це, свобода не загине.

Солдати! Не  піддавайтеся цим божевільним! Вони 
зневажають вас! Вони роблять вас рабами! Вони керу-
ють вашим життям! Вони наказують вам що робити, 
про що думати, як мислити! Не піддавайтеся цим мон-
страм, цим машинам з механічним розумом і механіч-
ним серцем! Ви – не машини! Ви – люди!

З любов’ю, яка живе у ваших серцях, не можна не-
навидіти! Ненавидять лише ті, кого ніхто не любить!

Солдати! Не  треба воювати за  рабство! Боріться 
за свободу! Не тільки диктатори наділені владою! Вла-
ду мають усі! Владу робити відкриття! Владу, яка може 
зробити інших людей щасливими! Владу, яка робить 
життя вільним і  щасливим! Владу, яка перетворює 
життя на чудову пригоду! Скористайтеся цією владою!
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Будь ласка, давайте об’єднуватися! Давайте разом 
боротися за  новий світ! За  добрий, прекрасний світ, 
який дасть людям можливість працювати! Який дасть 
дітям майбутнє, а старим – забезпеченість!

Так, за  допомогою таких обіцянок до  влади при-
йшли звірі. Але вони брешуть! Вони не виконують сво-
їх обіцянок і ніколи не виконають! Диктатори звільня-
ють себе, але роблять рабами інших людей! Давайте 
боротися за звільнення світу! За знищення національ-
них бар’єрів! За знищення жадібності, ненависті й не-
терпимості! Давайте боротися за мир! За світ, у якому 
наука й прогрес творять загальне щастя!

Запитання:
  Чому всі відмовляли Чарлі знімати фільми про війну?

  Як називався перший фільм про війну, який зняв 
Чарлі Чаплін? Про що він був?

  У якому році з’явилося звукове кіно? Чому Чарлі 
не хотів відмовлятися від німих фільмів?

  Хто такий Адольф Гітлер? Якою він був людиною? 
Чому Чарлі вирішив висміяти його?

  До чого закликав цирульник у фільмі «Великий 
диктатор»?
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РОЗДІЛ 
П’ЯТНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі зустрічає 
любов усього свого 
життя



Усі мають владу. Владу 
робити щасливими інших 
людей.

Чарлі Чаплін

Кожна людина мріє коли-небудь зустріти вели-
ке-превелике кохання. Таке кохання, від яко-
го й усміхаєшся без причини, і пісеньки весе-
лі наспівуєш, і в животі метелики пурхають.

Чарлі пощастило, він таку любов зустрів. Звали її 
Уна О’Ніл.

Ні, авжеж, у нього були дівчата до зустрічі з Уною. 
Після розлучення з Мілдред Гарріс він одружувався ще 
двічі. Та із жодною із цих жінок він не був по-справж-
ньому щасливим.

Крім того, розлучення щоразу давалися йому все 
важче й  важче. Журналісти, як і  раніше, не  спуска-
ли Чарлі з очей і намагалися відшукати в його житті 
брудні секретики.

Чарлі мужньо терпів усе це. Адже навіть після най-
темнішої ночі завжди сходить сонце, говорив він собі. 
І уявіть собі, саме так і сталося! Цим сонцем для Чар-
лі стала Уна.

Вони познайомилися 1942 року. Чарлі тоді вже ви-
повнилося п’ятдесят три, він був майже сивий. Уні 
тільки-но виповнилося сімнадцять, вона була молод-
шою від Чарлі на  тридцять шість років. Доля знову 

109



звела Чапліна з дівчиною, набагато молодшою за ньо-
го. Тільки тепер це не мало жодного значення.

Уна прийшла на кастинг в один із фільмів Чапліна 
й підкорила його з першої ж секунди. Висока, струн-
ка, з красивим чорним волоссям до плечей, з чудовою 
усмішкою... О, якою ж вона була чарівною!

З роллю для фільму в неї так і не склалося. Уна була 
занадто молодою, а  Чарлі шукав досвідчену актри-
су. Але вони продовжили зустрічатися. Довго гуляли 
разом, ходили обідати, слухали джаз вечорами. І  що 
більше Чарлі взнавав Уну, то більше розумів: ось вона, 
та сама дівчина, яку він так довго шукав.

Щастя Чарлі затьмарювало лише одне. Тато Уни. 
Юджин О’Ніл був не  хто-небудь, а  відомий письмен-
ник-драматург. Він писав п’єси, які потім ставили 
на сценах багатьох театрів світу.

Юджин був високим, худим вусанем. Він здавав-
ся Чарлі дуже поважним. Тата Уни називали лі-
тературним генієм, він мав багато різних нагород 
і премій. Юджин був шанованою людиною, його всі 
любили.

І ось цей геній одразу не  злюбив Малюка Чарлі. 
Ще б пак! Адже Чаплін був його ровесником!

Юджин був настільки проти стосунків доньки з Чар-
лі, що заборонив їм бачитися. І  Уна  – мила, добра, 
завжди усміхнена Уна – уперше в житті збунтувалася.

– Я кохаю його, тату, ти це розумієш? – виблискува-
ла очима Уна.

– Та ти ще зовсім дівчисько! – галасував Юджин. – 
Що ти взагалі можеш знати про кохання?!

Уна пирхнула й відвернулася.
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– Отже, вибирай! – тупнув ногою Юджин. – Або я, 
або цей ошуканець!

Уна повернулася до  батька й  довго дивилася йому 
в очі. А потім мовчки розвернулася й пішла. Більше 
вони ніколи не бачилися.

Чарлі й  Уна одружилися 16 червня 1943 року. Це 
був чудовий літній день. Спека ще не встигла охопи-
ти місто. Усюди цвіли квіти, дзвінко співали пташки. 
Здавалося, увесь світ радів їхньому весіллю.

Після церемонії молодята оселилися в  Санта-Бар-
барі. Тоді це було ще невелике містечко в Каліфорнії. 
З одного боку його оточував океан, а з другого – дуже 
мальовничі гори.

Чаплін й  Уна зняли будиночок на  околиці, пода-
лі від цікавих очей. Вечорами вони довго гуляли уз-
бережжям. Однак при цьому намагалися, щоб їх ніхто 
не бачив. Чарлі дуже боявся, що хтось їх упізнає й роз-
патякає репортерам. Тоді прощавай спокій. А він так 
хотів насолодитися компанією Уни!

У Санта-Барбарі вони прожили два місяці. Це був 
чарівний час, сповнений ніжності, трепету й  кохан-
ня. Як, утім, і все подальше життя. Вони прожили ра-
зом тридцять чотири роки, до  самої смерті Чапліна. 
І  до  кінця своїх днів Чарлі захоплювався своєю дру-
жиною.

– Коли я бачу її, цю витончену, струнку фігуру, це 
гладенько зачесане темне волосся, я відчуваю стільки 
любові й ніжності, що в мене на очах виступають сльо-
зи, – зізнавався Чарлі.

Уна відповідала йому таким самим почуттям. Вона 
народила Чарлі трьох синів  – Крістофера, Юджина 
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й Майкла. І п’ятьох дочок – Джеральдіну, Джозефіну, 
Джейн, Вікторію й Анну-Емілію.

Заради Чарлі Уна відмовилася від кіно. Коли піс-
ля двох місяців у  Санта-Барбарі вони повернули-
ся до  Лос-Анджелеса, дівчина повідомила Чарлі, що 
не хоче бути актрисою.

– Чому? – здивувався Чаплін. – Адже ти така тала-
новита! Кіно плаче за тобою!

– Я хочу присвятити себе сім’ї, – знизала плечима 
Уна й променисто всміхнулася.

Від цієї усмішки в Чарлі завжди завмирало серце.
Чаплін усвідомлював, що з відмовою Уни кіно втра-

тило чудову комедійну актрису. Адже вона мала таке 
тонке, таке чудове почуття гумору!

Але водночас Чарлі дуже зрадів. Адже це була його 
Уна! І він не хотів її ні з ким ділити.

Запитання:
  Ким був тато Уни? Чому він був проти шлюбу доньки 
з Чарлі Чапліном?

  Де оселилися Уна й Чарлі після весілля?

  Скільки дітей було в Чарлі й Уни?

  Чому Уна відмовилася від кіно?
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РОЗДІЛ 
ШІСТНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі виганяють 
з Америки



Я не політик. Я – особистість.  
Я вірю у свободу, і жодна інша 
політика мені не потрібна.

Чарлі Чаплін

Уна стала світлим промінчиком у темному цар-
стві Чапліна. І саме цей промінчик допомагав 
йому знайти дорогу в найважчі часи. Напри-
клад, тоді, коли Америка назвала Чарлі зрад-

ником і зачинила перед ним свої двері.
А було так.
Ще раніше Федеральне бюро розслідувань США заве-

ло справу на Чапліна. ФБР завжди стежило за порядком 
у країні, ловило шпигунів, іноземних розвідників. І якщо 
хтось викликав у бюро підозри, то на нього відразу заводи-
ли справу. Брали окрему теку, писали на ній ім’я й пріз-
вище людини. А потім до цієї теки складали різні докумен-
ти, які могли підтвердити або спростувати його провину.

Тека з ім’ям Чапліна з’явилася в бюро відразу після 
того, як Чарлі випустив на екрани фільм «Нові часи». 
За сюжетом, його Волоцюга намагається вижити за ча-
сів Великої депресії.

Великою депресією називали світову економічну 
кризу. Вона розпочалася 1929 року й тривала до 1939-
го. Це були жахливі, сповнені суму й  зневіри десять 
років життя. Через кризу багато людей втратили робо-
ту й залишилися зовсім без грошей.
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У розпал депресії Чаплін зняв свою картину «Нові 
часи». У фільмі його Волоцюга важко працював на за-
воді й намагався в міру своїх сил змінити світ на кра-
ще. Тому він змагався з дурними багатіями, всесиль-
ними поліцейськими й бездушними начальниками.

Фільм вийшов на екрани 5 лютого 1936 року. І відра-
зу не сподобався ФБР. Бюро здалося, що Чарлі засуджує 
й  висміює американську владу. Хто знає, може, у  на-
ступному фільмі він закликатиме людей її повалити?

Сам Чарлі не розумів, чим так незадоволені слідчі.
– Трагедія сама просить, щоб ми її висміювали,  – 

говорив він. – Ось це і є виклик для нас. Ми сміємо-
ся, відчуваючи себе безпорадними перед силами при-
роди. Інакше ми усі подуріли б.

Але ФБР не хотіло його слухати. Працівники Бюро 
продовжували наповнювати теку з написом «Чаплін» 
різними документами.

Після фільму «Великий диктатор» ФБР просто 
оскаженіло. Вони говорили, що висміювати нацизм – 
це остання річ. Нацистів слід боятися й  зневажати. 
Але аж ніяк не реготати з них!

Чарлі називали «справжнім негідником» після того, 
як фільм якимось дивом побачив Гітлер. ФБР було впев-
нене, що кіноперегляд для Гітлера влаштував Чаплін!

– Цікаво, у  який спосіб?  – глузував Чарлі.  – Як я  міг 
показати фільм Адольфові Гітлеру, якщо я  з  ним навіть 
не знайомий? Та я віддав би все на світі, аби побачити вираз 
обличчя Гітлера під час перегляду «Великого диктатора»!

Ця фраза знову викликала бурю гніву ФБР. Отже, Чар-
лі Чаплін хоче побачити обличчя Гітлера? Що це за мрії 
про зустріч із нацистом? Що він узагалі собі дозволяє?!
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Щобільше, Чарлі виступав проти комісії з розсліду-
вання антиамериканської діяльності. Ця комісія якраз 
і  шукала іноземних шпигунів. Будь-яку людину, яка 
говорила, що не згодна з владою, називали шпигуном. 
А якщо ти шпигун, ти хочеш нашкодити Америці.

У ФБР вирішили, що час вдатися до радикальних дій.
1952 року Чарлі Чаплін з родиною поїхав до Лондо-

на на презентацію свого чергового фільму. Він був та-
кий щасливий знову опинитися в Англії!

Лондон, його старий добрий Лондон, здавалося, зу-
стрів його з розкритими обіймами. З якою насолодою 
Чарлі блукав знайомими вулицями!

Але не  встиг Чаплін насолодитися зустріччю з  мі-
стом свого дитинства, як дізнався сумні новини. ФБР 
заборонило йому повертатися до Америки. Очевидно, 
нагорі хтось подумав, що Чарлі дуже високо злетів, 
і вирішив підрізати йому крила.

Американського паспорта в нього не було, тому до-
магатися скасування цього рішення Чаплін не  міг. 
Так-так, попри всю свою любов до Америки, Чарлі так 
і не отримав американського громадянства.

Чарлі вирішив жити з родиною в Європі.
Але що робити з грошима, які залишилися в Америці? 

Усі мільйони, які Чарлі заробив своїми фільмами, застава-
лися в банку в Каліфорнії. Що робити з ними? Залишити 
їх в Америці? Після того як вона вигнала його? Та нізащо!

Чарлі довго думав над цим питанням, доки вони 
з Уною не вигадали хитрої схеми.

Ще перед від’їздом до  Лондона Чарлі видав дружи-
ні довіреність на  свої банківські рахунки. Цей доку-
мент дозволяв Уні розпоряджатися всіма його грішми. 
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Оскільки Уна була американською громадянкою, та ще 
й  донькою знаного письменника, то  їй в’їзд до  США 
ніхто не  забороняв. Тому вона спокійно повернула-
ся до Америки, зняла всі гроші з банківського рахунку 
Чарлі, а відтак повернулася з цими мільйонами до Євро-
пи. І... відмовилася від американського громадянства.

– Навіщо ти це зробила? – здивувався Чарлі, коли 
дізнався про її рішення.

– А навіщо мені країна, в якій немає тебе? – усміх-
нулася йому у відповідь Уна.

Цієї миті Чарлі знову відчув, як сильно він її кохає.
Вони вирішили оселитися в  Швейцарії, у  містеч-

ку Веве. Тут не було хмарочосів, як у Нью-Йорку, або 
пальм, як у Лос-Анджелесі. Зате місто було розташо-
ване на  березі Женевського озера. З  усіх боків Веве 
оточували гори надзвичайної краси. У цьому чудово-
му місці можна було відчути єднання з природою.

Але навіть таке чарівне місце не  могло вгамувати 
тугу Чарлі за Америкою, яку він любив усім серцем.

Запитання:
  Чому ФБР завело справу на Чарлі Чапліна?

  Як Чапліну заборонили жити в США? Як Чарлі 
вдалося вивезти свої гроші з Америки?

  Чому Уна відмовилася від американського громадянства?
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РОЗДІЛ 
СІМНАДЦЯТИЙ, 
у якому Чарлі знаходить 
своє місце



Щасливий той, чиї справи 
та слава переживають його 
самого.

Чарлі Чаплін

Повернутися до своєї улюбленої Америки Чар-
лі Чаплін зміг тільки через двадцять років. 
Але, на жаль, ненадовго.

1972 року він отримав листа, який схви-
лював його не  на  жарт. На  конверті було написано 
«Чарлзу Спенсерові Чапліну від Американської кіно-
академії».

– Ого! – здивувався Чарлі.
Дивуватися було чому. Американська кіноакаде-

мія  – це та  сама організація, яка роздає «Оскари». 
Незважаючи на те, що критики часто хвалили Чарлі 
й називали генієм, премію «Оскар» він отримав лише 
один раз. Це сталося в далекому 1929 році за фільм 
«Цирк».

Як завжди, до  цієї стрічки він сам написав сцена-
рій, сам виступив режисером і  сам виконав головну 
роль. У «Цирку» він знову грав Волоцюгу, який пере-
живає дивовижні пригоди.

Премію «Оскар» він повинен був дістати саме 
за  роль Волоцюги. Але Американська кіноакаде-
мія вже тоді вирішила, що Чарлі Чаплін геній, тому 
йому дали спеціальну нагороду. Чаплін отримав свій 
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перший «Оскар» за «багатогранність і геніальність – 
як актор, режисер, сценарист і продюсер».

Другого «Оскара» йому довелося чекати понад со-
рок років.

«Маємо за  честь повідомити вам, що члени Аме-
риканської кіноакадемії присудили вам почесного 
“Оскара” за внесок у кіномистецтво, – прочитав Чар-
лі, коли розгорнув тремтячими руками листа. – При-
йміть цю нагороду як знак подяки за  величезний 
вплив, який ви мали на процес обернення кінемато-
графа на мистецтво».

Заради такого випадку ФБР навіть дозволило Ча-
плінові приїхати до Штатів на кілька днів. Чарлі ле-
тів до Америки з трепетом у грудях. У голові роїлися 
запитання.

Як зустріне його ця країна? Як зустрінуть його 
люди? Що він їм скаже, коли отримуватиме «Оскара»?

Звісно, він скаже «дякую»: мамі й  татові, братові 
Сідні, дорогим друзям. Окреме величезне спасибі пре-
красній Уні, яка завжди й у всьому підтримує його вже 
багато років.

Але що ще сказати? Пожартувати? Виконати кілька 
своїх трюків? Або, може, вибовкати Америці все, що 
він про неї думає? Розповісти, як сильно він любив її? 
І як було йому боляче, коли вона зрадила його, зачи-
нивши перед ним свої двері?

Та й узагалі, чи пам’ятає Америка Чарлі Чапліна? 
Адже минуло так багато років! Чи пам’ятає вона до-
брого Волоцюгу? Волоцюгу, який так мріяв, щоб у сві-
ті було якомога більше радості й сміху!

Виявилося, що пам’ятає.
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Коли Чарлі Чаплін вийшов на сцену, зал вибухнув 
оплесками.

«Браво, маестро!»  – кричали йому кіноакадеміки, 
актори, режисери, оператори й композитори.

Овації не  вмовкали кілька хвилин. Жінки в  роз-
кішних сукнях і чоловіки в дорогих костюмах стояли 
й стояли, голосно плескаючи в долоні.

Чарлі не  міг повірити своїм очам. Це правда? 
Не сон? Це справді відбувається з ним?!

Від щастя в  нього перехопило подих і  защипало 
в очах.

Зал завмер.
Усі чекали, що скаже цей маленький чоловічок, яко-

го за життя нарекли генієм.
А Чарлі... Чарлі розгубився!
Він раптом забув усі слова. Усі «дякую», жарти 

й навіть старі образи вилетіли в нього з голови. Нена-
че хтось швидко стер гумкою малюнок олівцем.

– Ну ж бо, містере Чаплін! – почув він шепіт ведучо-
го в себе за спиною. – Скажіть щось!

А він і не знав, що йому говорити. Єдине, чого Чар-
лі хотілося, – це заплакати. Він раптом відчув себе ма-
леньким хлопчиком, який уперше вийшов на сцену.

Чарлі пригадав свій дитячий захват, коли він бага-
то років тому підміняв свою маму Ханну на сцені. Зга-
дав, як сильно тоді в нього стукотіло серце у відповідь 
на оплески й радісний сміх глядачів. Згадав, як довго 
не міг заснути після цього виступу – адже саме тоді він 
вирішив, що стане актором і тільки актором!

І зараз, 10 квітня 1972 року, його переповнювали 
схожі емоції. А ще його переповнювала любов. Любов 
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до цих людей, які, як і раніше, стоячки аплодують йому 
й дивляться на нього сповненими захоплення очима. 
Любов до кіно. Адже саме кіно дозволило йому здійс-
нити свої найзаповітніші й найзухваліші мрії. І любов 
до Америки. Звісно, Чарлі був ображений на неї, але 
він так і не зміг її розлюбити!

– Сердечно дякую! Дякую за честь бути тут, – зати-
наючись, промовив Чарлі. – І ви... усі ці чудові люди... 
дякую вам!

Це все, що він міг тоді сказати. Чарлі боявся, що 
якщо вимовить ще хоч слово, то розплачеться просто 
тут, перед натовпом цих гарних, ошатних людей.

Він виїхав з Америки через кілька днів. Цього разу – 
назавжди. Чарлі повернувся до Швейцарії, у своє миле 
містечко Веве на березі Женевського озера.

Щоранку він виходив до  озера й  довго сидів біля 
води. Йому подобалося дивитися на  відбитки гір 
у прозорій блакитній воді. Подобалося, як озеро нах-
мурювалося від поривів вітру. Подобалося спостеріга-
ти за зграєю білих лебедів, які гордо пропливали повз. 
Подобалося, з  яким захватом діти кидали цим лебе-
дям хлібні крихти. Усе це наповнювало Чапліна від-
чуттям надзвичайного спокою.

«Нарешті я  знайшов своє місце в  житті!»  – думав 
він.

Чарлі Чаплін помер 25 грудня 1977 року в себе вдо-
ма. Його не стало чудового різдвяного ранку. Це той 
самий щасливий ранок, коли всіх дітей і дорослих біля 
ялинки чекають подарунки.
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Були подарунки і під ялинкою в будинку Чапліна. 
«Коханому таткові», «Любому дідусю Чарлі», «Най-
кращому Волоцюзі всіх часів і народів» – такі написи 
були на деяких упаковках.

Ось тільки всі пакунки, на яких було написано його 
ім’я, лишилися не розпакованими.

Запитання:
  За який фільм Чаплін дістав свій перший «Оскар»? 
У якій номінації він отримав нагороду?

  За що Американська кіноакадемія присудила йому 
другий «Оскар»?

  Чому Чарлі хвилювався, коли летів до Америки 
по нагороду? Як зустріли його Сполучені Штати?

  Що сказав Чарлі, коли отримував «Оскар»? Чому 
саме ці слова?

  Де жив Чарлі в останні роки життя? Як гадаєш, чому 
він обрав саме це місце?
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ВАЖЛИВІ ДАТИ
1889 – 16 квітня в Лондоні в родині Ханни й Чарлза 

Спенсера Чапліна народжується син, 
якого на честь батька називають Чарлзом 
Спенсером.

1894 – Чарлі вперше виходить на сцену, щоб 
підмінити свою маму.

1908 – Чапліна беруть на роботу до театральної 
трупи Фреда Карно.

1910 – Чарлі вперше вирушає на гастролі 
до Америки.

1912 – Чаплін переїжджає до США.
1913 – Чарлі укладає контракт із кіностудією 

«Кістоун».
1914 – Чарлі вперше з’являється в образі Волоцюги 

у фільмах «Надзвичайно скрутне становище 
Мейбл» і «Дитячі автомобільні перегони».

1915 – Чарлі знайомиться з Едною Перваєнс.
1918 – Чаплін одружується з Мілдред Гарріс.
1919 – разом із найкращим другом Дугласом 

Фербенксом і ще кількома кіноакторами 
Чарлі Чаплін створює кінокомпанію 
«Юнайтед Артіст».

1920 – Чарлі розлучається з Мілдред Гарріс.
1923 – «Юнайтед Артіст» представляє свій перший 

фільм «Парижанка». Ця картина стає 
нетиповою для творчості Чапліна.

1929 – Чарлі Чаплін одержує свого першого «Оскара».
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1940 – на екрани виходить фільм «Великий 
диктатор», у якому Чарлі висміює Адольфа 
Гітлера.

1942 – Чарлі знайомиться з Уною О’Ніл, дочкою 
популярного письменника Юджина О’Ніла.

1943 – Чарлі одружується з Уною О’Ніл.
1952 – Чаплін з родиною їде до Європи для 

презентації свого фільму. Там дізнається, що 
йому заборонили повертатися до США.

1953 – Чарлі із сім’єю оселяється у Швейцарії, 
у місті Веве.

1964 – Чарлі видає мемуари «Моя біографія», у яких 
розповідає всю правду про себе.

1972 – Чарлі ненадовго приїжджає до США, щоб 
отримати свій другий «Оскар».

1977 – 25 грудня у віці 88 років Чарлі Чаплін 
помирає у своєму будинку в Швейцарії.
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ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ. 
БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Блез
Паскаль

К И Ї В

А Г Е Н Ц І Я  « I P I O »
2 0 1 8

ПЕРШІ РОЗДІЛИ З КНИЖКИ



ГЛАВА ПЕРША,
у якій ідеться про місто 
Клермон, шляхетні 
родини, що жили 
в ньому, та про хлопчика, 
якому судилося стати 
видатним ученим



У самісінькому серці Франції, у провінції Овернь, 
простяглося пасмо величних і похмурих гір. 
Це згаслі вулкани Пюї. У кратері одного з них, 
наче у величезному глибокому полумиску, роз-

ляглося місто Клермон-Ферран.
Місто це дуже відоме. Сьогодні воно знане як центр ви-

робництва шин «Мішлен», хоча вперше уславилося воно 
майже тисячу років тому. Тоді у Клермоні, у місцевому 
соборі, папа римський Урбан ІІ закликав лицарів виру-
шити у Хрестовий похід на Єрусалим*. Знаменитий со-
бор, зведений з темного місцевого каменю, стоїть і досі.

У 1623 році відбулася ще одна подія, завдяки якій це 
місто відоме в усьому світі. 19 червня у міському будин-
ку на вулиці Гран-Гра народився хлопчик Блез, якому су-
дилося прожити дуже непросте, але дуже цікаве життя 
і стати видатною людиною.

Незвичайна історія Блеза починається з того, що дві 
старі овернські родини – Паскалі й Бегони – вирішили по-
ріднитися. Це були зовсім непрості родини. З покоління 
в покоління Паскалі посідали високі щаблі у суспільстві. 
Майбутній дід Блеза, Мартін Паскаль, був навіть секрета-
рем королеви. Не поступалися шляхетністю й Бегони. Го-
лова роду обіймав високу посаду сенешаля Оверні, тобто 

 * Клермонський собор відбувся 1095 року, а 1096-го французькі хрестонос-
ці рушили на Єрусалим.
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уособлював у провінції королівську владу, керував збо-
ром податків та судом.

У Клермоні на початку 17 століття жили близько дев’я-
ти тисяч людей (звісно, з півмільйонним на той час Па-
рижем не зрівняти, та все одно місто було чималеньке). 
Не диво, що Паскалі й Бегони були знайомі. Більше то-
го, у Бегонів була дочка на відданні, а в Паскалів – син-ю-
рист, якому саме настав час підшукати дружину. Тож 
незабаром вони домовилися, і ось 1616 року 28-річний 
Етьєн Паскаль одружився з 20-річною Антуанеттою Бе-
гон. Молоді були геть несхожі між собою, та попри це чу-
дово порозумілися.

Етьєн розбирав суперечки щодо податків. Він ставив-
ся до своєї роботи дуже відповідально, і в Клермоні йо-
го поважали за справедливість і глибокі знання. Він за-
хоплювався точними науками, особливо математикою 
та астрономією. На дозвіллі займався філософією і музи-
кою, і навіть, за свідченнями біографів, сам був непога-
ним композитором.

Лагідність та милосердність Антуанетти врівноважу-
вали сувору вдачу Етьєна. Релігійна та добросерда, вона 
з готовністю допомагала бідним городянам і щедро розда-
вала милостиню. Антуанетта прожила недовго, та встигла 
передати своїм дітям і вміння співчувати людям, і щиру 
віру в Бога.

В Етьєна й Антуанетти народилося трійко дітей. Най-
старшою була дівчинка Жильберта. Через три роки після 
її народження у сім’ї з’явився хлопчик Блез, а згодом ще 
одна дівчинка, Жаклін.

Але історія незвичайного життя Блеза могла перерва-
тися, ще й не розпочавшись. Щойно малюк, улюбленець 
усієї родини, навчився ходити, на нього напала дивна 

134





хвороба. Він почав боятися води – від самого лише її ви-
гляду хлопчика хапали судоми. Крім того, він ревнував 
батьків одне до одного й кричав до знемоги, варто було 
батькові підійти до матері.

Жодні ліки не допомагали, і довкола почали перешіп-
туватися, що дитину зурочили. Часи були такі, що навіть 
освічений і не схильний до марновірства Етьєн Паскаль 
завагався – повірив, що дитину зачарувала недоброзичли-
виця. А може, то давався взнаки страх за сина?..

Так чи інакше, а до Паскалів привели «чарівницю» 
і примусили «знімати вроки». Вона заявила, що переве-
ла чари на кицьку, зробила хлопчикові припарки з се-
ми трав. Незрозуміло, як могли допомогти ці магічні дії, 
та невдовзі Блез вилікувався.

Однак це була лише перша з хвороб, які переслідувати-
муть Блеза все життя. Врешті-решт він навчиться перема-
гати себе у будь-яких обставинах і так загартує свій дух, 
що навіть напише «Молитву, щоб Бог дав мені повернути 
хвороби на добро».
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Запитання
 Які риси характеру були притаманні батькам нашого 
героя?

 Скільки дітей було в родині Паскалів?

 Що сталося з Блезом у ранньому дитинстві?

137



ГЛАВА ДРУГА, 
в якій батько 
вчить Блеза, а Блез дивує 
батька
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Минуло небагато часу, і родину спіткало горе. 
Невдовзі після народження маленької Жаклін 
померла Антуанетта Паскаль. 38-річний Еть-
єн залишився з трьома дітьми на руках. Він 

дуже сумував і шукати собі іншу дружину не захотів. Пі-
клування про малюків лягло на плечі старшої дочки – 
Жильберти. Звісно, їй не доводилося годувати і вдягати 
дітей – цим у домі Паскалів опікувалися служниці. Та са-
ме до Жильберти тепер ішла малеча за ласкою і розрадою.

У ті часи для дітей зазвичай запрошували домашніх 
учителів, а старших відправляли до колежу. Але Етьєн 
Паскаль вирішив, що своїх дітей навчатиме сам, за влас-
ною програмою.

Основну увагу він приділив синові. Блез із дитинства 
був допитливим і кмітливим. Мине багато років, він ста-
не знаменитим, а його сестра Жильберта напише про ньо-
го спогади. Там будуть такі слова: «Щойно почавши гово-
рити, брат виявив ознаки неабиякого розуму – не тільки 
в коротких репліках, які він висловлював дуже доречно, 
але й у питаннях про природу речей, які вражали кожно-
го слухача».

Питання Блеза часто-густо спантеличували дорослих. 
Його не вдовольняли розпливчасті пояснення, що їх до-
рослі дають зазвичай дітям, або обіцянки «зрозумієш, як 
подорослішаєш». Якщо відповідь не була повною та пере-
конливою, хлопчик ішов до своєї кімнати й розмірковував 
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над питанням доти, доки не знаходив пояснення. Багато 
з його висновків дивували навіть дорослих.

Наприклад, в одинадцять років за обідом він заціка-
вився, чому фаянсова тарілка, яку зачепили ножем, за-
дзвеніла, але звук стих, щойно тарілки торкнулися ру-
кою. Кілька днів він досліджував різні предмети – стукав 
по них, дослухався до звуків, які вони видають, намагав-
ся зрозуміти, чому одні звучать голосніше, а другі тихіше, 
і від чого залежить тривалість звуку. Нарешті він написав 
невеличку наукову роботу, яку гордо назвав трактатом. 
У ній він виклав свої спостереження й висновки. До на-
ших часів цей трактат не зберігся, але Етьєн Паскаль і йо-
го друзі, які теж захоплювалися наукою, визнали роботу 
хлопчика цікавою та оригінальною.

Треба сказати, що на той час родина вже переїхала 
до Парижа. Паскалі оселилися в центрі столиці, непода-
лік від королівського палацу та чудового Люксембурзько-
го саду. Етьєн залишив службу, і в нього з’явилося біль-
ше часу для навчання дітей та занять наукою.

У паризькій оселі Паскалів часто збиралися відомі вче-
ні того часу. Вони із запалом обговорювали наукові про-
блеми. Блез, у якого майже не було друзів і який волів 
спілкуватися з дорослими, зацікавлено дослухався до цих 
розмов, а з часом навіть почав до них долучатися. Особли-
во його цікавили розмови про геометрію.

Блез неодноразово просив батька пояснити, що то за на-
ука. Та Етьєн, який добре знався на математиці, вважав, 
що синові це знати ще зарано. На його думку, перш ніж 
підступатися до таких складних речей, розум дитини тре-
ба добре підготувати.

Паскаль-старший мав чіткий план: спочатку дітям 
слід розповідати про природні цікавинки: наприклад, про 
те, як вибухає гарматний порох, що відбувається під час 





грози, як збільшуються предмети, якщо дивитися на них 
через відшліфовану лінзу. Потім слід ознайомити їх із за-
гальними принципами, за якими побудована граматика: 
чим різні мови схожі, а чим відрізняються, як вони змі-
нюються з часом і якими обов’язковими правилами керу-
ються. Коли учень досягне 12 років, мало розпочинатися 
навчання стародавніх мов – латинської та грецької, – без 
яких тоді не могла обійтися жодна культурна людина.

Етьєн вважав, що вивчення мов вимагає повної зосере-
дженості, тому не хотів, аби Блез відволікався на щось ін-
ше. Він сховав від сина під замок усі математичні праці, які 
були в домі, заборонив слухати розмови дорослих на цю те-
му і пообіцяв розповісти про геометрію «в нагороду», коли 
хлопчик як слід опанує латину та греку. Тож математикою 
Блез міг зайнятися в найкращому разі років через три.

Але Блез не хотів із цим змиритися. Він попросив хоча б 
пояснити, що таке геометрія. Батько довго відмовлявся, 
та врешті-решт відповів, що це наука про побудову правиль-
них фігур і співвідношення між ними. Не дуже зрозуміле 
пояснення, але спраглий розум хлопчика зрадів і такому.

За своїм звичаєм, Блез пішов до себе в кімнату й крадь-
кома почав креслити кола, квадрати, трикутники... Не-
просте завдання, адже в нього не було ні лінійки, ні ци-
ркуля, ні транспортира. Та що казати про транспортир, 
якщо у хлопця не було навіть дошки та крейди, тому він 
малював вуглиною на кахлях підлоги! Поступово він на-
вчився креслити рівні кола і трикутники з рівними бока-
ми. А тоді став вивчати співвідношення між різними фі-
гурами: порівнював їхні сторони й кути.

За кілька днів, раптово зайшовши до синової кімнати, 
Етьєн Паскаль побачив, що хлопчина колінкує підлогою, 
то зосереджено суплячись, то всміхаючись, малюючи вуг-
линою лінії та витираючи їх рукавом. Блез так захопився, 
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що не відразу помітив батька. А коли зрозумів, що його ви-
крито за забороненими дослідженнями, знітився, але поді-
лився з батьком своїм новим відкриттям: він зрозумів, що 
як скласти всі внутрішні кути трикутника, то їхній розмір 
дорівнюватиме двом прямим кутам. Зараз ми сказали б, 
що сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180 граду-
сам, але Блез, звісно, поняття не мав про градуси.

Етьєн із подивом упізнав 32-у теорему з книги «Нача-
ла» давньогрецького математика Евкліда. Він заходився 
розпитувати сина, як той дійшов такого висновку, і Блез 
перерахував інші теореми й аксіоми класичної геометрії, 
які відкрив і довів самостійно. Він не знав наукових тер-
мінів і називав прямі «дрючками», кола – «кільцями», 
трикутники – «капелюхами на три роги», а прямокут-
ники – «столами». Та Етьєн зрозумів, що його 12-річний 
син пройшов тим самим шляхом, який подолали за бага-
то сторіч найкращі античні вчені.

Батько був такий збентежений і зворушений, що, 
не сказавши більш ні слова, вирушив до свого друга-мате-
матика порадитися. Разом вони вирішили, що своєю напо-
легливістю Блез заслужив право вивчати все, що захоче.

Запитання
 Хто піклувався про дітей по смерті матері?

 Що незвичайного було у поведінці малого Блеза? Які 
риси характеру він виявляв?

 Яким був у Етьєна Паскаля план навчання його дітей? 
Чи вдалося втілити його в життя?

Далі буде...

Цю та інші книжки серії можна придбати 

на сайті www.ipio-books.com
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