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Серія «Видатні особистості. Біографічні на-
риси для дітей» — це унікальний проект, 
який сприяє набагато якіснішому дозвіллю 
батьків і дітей. Книги серії написані в захо-
плюючій і доступній формі, що робить сам 
процес читання не нудним і корисним. Діти 
поринають у неймовірні пригоди персона-
жів та відкривають для себе життя головних 
героїв — видатних людей усіх часів. Із цих 
історій дитина дізнається, що завдяки напо-
легливій праці, вірі у себе та бажанню при-
нести щось корисне у світ, можливо досягти 
будь-якої мети. В кінці кожного розділу — 
завчасно підготовлені запитання, які допо-
можуть дитині зрозуміти і запам’ятати най-
важливіше. Історії навчать дитину досягати 
цілей, не боятися труднощів, ніколи не зда-
ватися та до кінця вірити у свій успіх!

«Якщо тобі знадобиться рука 
допомоги, знай — вона у тебе є — 
твоя власна. Коли ти станеш старше, 
ти зрозумієш, що у тебе дві руки: 
одна, щоб допомагати собі, інша, 
щоб допомагати іншим.»

Наталія Павліщєва
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В кожній главі – добірка пи-
тань, які допомагають дитині 
запам’ятати найголовніше та 
зробити 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, в основі яких фак-
ти та події з життя особистості. 

Завдяки серії книг «Ви-
датні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
дійсно 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 
до історії людства. Справді, дуже 
вдала ідея!

Дмитро Карпачов, 
практикуючий психолог, 

телеведучий.

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

цієї серії своїм дітям. Це диво-
вижна серія! Вона вчить дітей 
правильно жити. Допомагає їм 
зрозуміти складний для них світ. 
Підказує, як можна робити і  як 
не варто. Дає приклади як дося-
гати поставлених цілей. Для цьо-
го в  кожній главі є підготовлені 
запитання, відповідаючи на  які, 
дитина запам’ятовує найголо-
вніше та робить власні висновки. 
Обов’язково читайте своїм дітям! 
Читайте разом з  ними. Читан-
ня – 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! 
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ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Перед вами нова книжка із серії мотиваційних біогра-
фій найуспішніших людей. Її можуть читати як діти, так 
і дорослі. Це незвичайна серія. Вона написана в захопли-
вій і доступній формі. Головні герої книг – відомі особи-
стості, які досягли видатних результатів завдяки напо-
легливій праці та невичерпній вірі в свої сили. В кінці 
кожного розділу – запитання, які допоможуть дитині зро-
зуміти й запам’ятати найважливіше.

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нари-
си для дітей» навчать дитину досягати цілей, не боятися 
труднощів, ніколи не здаватися та завжди вірити в успіх!

У книжці, яку ви тримаєте в руках, – чарівна історія 
жінки, що стала прикладом для мільйонів жінок світу. 
Весь світ знає Одрі Хепберн як красиву талановиту актри-
су. Вона подарувала нам унікальний стиль, який досі на-
слідують, і зовсім нову, незвичайну жіночність. Фільми 
з її участю стали класикою, а її висловлювання про жит-
тя розбирають на цитати. Одрі Хепберн – унікальна осо-
бистість! З її біографії дитина дізнається як гідно долати 
труднощі в житті, як виховувати наполегливість та від-
стоювати власну думку. Чому потрібно позитивно диви-
тися на світ, а також вірити в себе, в свою красу та уні-
кальність.

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

Любіть своїх дітей! Говоріть їм про це! Вони дуже цьо-
го потребують...

Іцхак Пінтосевич
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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. Книжко-
ва серія «Видатні особистості. Біографічні нариси для ді-
тей» допоможе дитині підкорити будь-які вершини.

Видано чимало біографій про життя відомих людей. 
Але наші історії особливі тим, що написані «мовою ди-
тини» та відповідають потребам сучасного покоління. 
Кожен з батьків мріє виростити свою дитину щасливою 
й успішною. Освіта посідає в цьому процесі чи не най-
важливіше місце. Проте варто пам’ятати, що дитині дуже 
важливо отримувати позитивні емоції в процесі навчан-
ня. Саме тоді вона по-справжньому захопиться знаннями 
і зможе запам’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 дола-
ти 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 
багато та плідно працює. Не варто кожну невдачу розці-
нювати як провал, адже будь-яка невдала спроба – це ще 
один крок, який наближає до мрії.

У дорослому віці ми приймаємо обставини такими, 
якими вони є. Частіше змінюємо ставлення до ситуації. 
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Та не всі здатні змінити себе або саму ситуацію. Унікальні 
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 до-
поможуть запам’ятати все головне й цікаве. А також 
наштовхнуть на роздуми, як стати першим у своїй справі, 
як це зробили: Коко Шанель, Стів Джобс, Альберт Ейн-
штейн, 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 дозво-
ляє щиро говорити з дитиною про важливе, зміцнює сто-
сунки із нею і додає любові до книг. Читайте та надихай-
теся!
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Одрі завжди мріяла танцювати. Не просто танцю-
вати, а бути примою в балеті – плисти лебедем, 
ледь торкаючись сцени пуантами...
Однак війна перекреслила всі її мрії.

Одрі Хепберн, а точніше Одрі Кетрін Растон, народила-
ся 1929 року в Брюсселі. Батьки розлучилися, коли дів-
чинці не виповнилося і шести років, тож початок Другої 
світової війни вона зустріла у голландському Арнемі, ку-
ди мама відвезла її і братів подалі від можливих воєнних 
дій, а в сусідньому Вельпо, у великому маєтку, жив діду-
сь.

У нейтральних Нідерландах було надзвичайно спокій-
но, до того ж багато голландців з Арнема працювали в Ні-
меччині, мали змішані сім’ї та безліч друзів по той бік 
недалекого кордону, який важко було навіть кордоном 
назвати.

В одному з фільмів батько говорить героїні, яку грає 
Одрі: «Я не хочу тобою пишатися, я хочу, щоб ти була ща-
слива».

Баронеса Елла ван Хеемстра хотіла бачити свою дочку 
Одрі щасливою, та водночас прагла нею пишатися. Мож-
ливо, тому надто багато вимагала від дівчинки. Баронеса 
знала, як повинна поводитися справжня леді, вона знала 
навіть, що мусить відчувати і думати справжня леді. І хо-
ча виховання часто виявлялося надто суворим, Одрі все 
життя дякувала мамі за настанови:
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• думай спершу про інших, а потім лиш про себе;
• до будь-якої справи стався чесно, виконуй її так, 

щоб не було соромно за результат і головне – за свої 
зусилля;

• ніколи не вимагай для себе кращих умов і не чекай 
подяки;

• не сподівайся схвалення навіть за великий успіх, 
пам’ятай, що ти завжди можеш краще;

• не забувай хвалити інших, а як щось і викликає 
в тебе невдоволення, тримай думку при собі;

• доброзичливо стався навіть до тих, кого тобі хочеть-
ся знищити.

Ці та багато інших, подібних, настанов Одрі чула від 
мами. Баронеса ван Хеемстра і сама суворо дотримувала-
ся цих правил, а тому мала право вимагати їхнього вико-
нання від дочки.
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Окупація

Коли на вулицях Арнема загуркотіли німецькі танки, 
а сім’ю Хеемстра виставили з їхнього власного будинку, 
стало зрозуміло, що відсидітися осторонь не вдасться. Їм 
пощастило – дозволили жити в прибудові для прислуги, 
інші взагалі не мали даху над головою. Баронеса потіс-
нилася, адже спершу слід думати про інших, а потім про 
себе...

Одрі згадувала, що вони не жили, а виживали. Спо-
чатку все здавалося грою, страшною, але грою. І хоті-
лося одного – щоб ця гра якомога швидше закінчилася, 
щоб це було не назавжди. Їм доводилося регулярно від-
мічатися у комендатурі, як злочинцям здавати відбитки 
пальців, фотографуватися в фас і в профіль, отримувати 
продовольчі картки, щоб не померти з голоду, а Одрі ще 
й ретельно приховувати, що її батько англієць, а стар-
ший брат на фронті. Вона мусила забути англійську 
і власне ім’я.

А ще потрібно уникати випадкових облав, щоб не за-
брали на роботу до Німеччини, як брата Одрі, або 
не розстріляли, як її дядька. Той просто стояв у шерен-
зі десятим...

Знову і знову вона плекала надію: «Тільки б не на-
завжди!»

Жити під гнітом постійного приниження неможливо, 
людина або ламається і перестає бути людиною, або почи-
нає чинити опір.

Вулицями Арнема гасала ватага дітей, вдаючи, що про-
сто бавиться. На щастя, окупанти не здогадувалися, що 
насправді це зв’язківці (наприклад, у Одрі під устілкою 
туфельки захована записка для бійців Руху Опору). Оку-
панти так і не втямили, як Рух Опору налагодив зв’язок, 
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і це їх страшенно дратувало. Облави в місті проводилися 
дедалі частіше...

А потім поширилася чутка, що збитий англійський пі-
лот живий і ховається в лісі. Баронеса ван Хеемстра та її 
юна дочка не могли залишитися осторонь.

Якось, віднісши передачу цьому пілотові, дорогою до-
дому Одрі наразилася на німецький патруль. На щастя, 
в руках вона тримала букетик квітів. Схилившись у ба-
летному поклоні, дівчинка простягнула букетик солда-
там, мило всміхнулася і пішла далі. Від страху в неї ледь 
не підкосилися ноги.

Опір окупантам зростав, дедалі більше поїздів летіли 
під укіс, дедалі частіше страйкували залізничники. Звіс-
но, гітлерівці жорстоко розправлялися з тими, хто по-
трапляв до їхніх лап, облави завершувалися розстрілами 
кожного десятого спійманого жителя міста. Так загинув 
дядько Одрі.

А потім німці заборонили постачання провізії до Арне-
ма, і для містян настали тяжкі часи. Люди відносили ре-
чі в сусідні села й обмінювали їх на хліб і картоплю, та не-
вдовзі закінчилися й речі... Почався голод. Ноги Одрі 
розпухли, а сил не вистачало не лишень на танці – бігати 
вулицями було несила.

Одрі придумала власний спосіб боротися з голодом: дів-
чина навіювала собі, що їжа – це щось огидне, і що вона 
мусить з’їсти лишень крапелиночку, щоб не померти від 
виснаження. А ще потрібно більше спати, однаково неси-
ла щось робити.

Та згодом їх вигнали навіть із міста.
Коли союзники завдали удару, німецькі війська чини-

ли в ньому запеклий опір. Їм страшенно заважали жите-
лі Арнема, тому посеред зими літніх людей, жінок і дітей 
(чоловіків у місті вже майже не було) просто викинули 
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геть. Одрі з мамою зуміли добратися до будинку її дідуся 
у Вельпо і принаймні мали дах над головою.

Був дах, але під тим дахом нічого їсти. Не залежались 
навіть колекційні цибулини тюльпанів, залишені на зиму 
в льоху.

Якби баронеса ван Хеемстра жила тільки з дочкою, 
цього, можливо, вистачило б до весни, та хіба можна 
не пустити до будинку тих, хто зовсім не має даху над 
головою?

Коли не залишилося зовсім нічого, Одрі раптом згада-
ла, що в їхньому будинку в Арнемі є захований мішечок 
з сухарями – його забули в поспіху. Дівчинка переконала 
матір дозволити сходити в місто по ці сухарі.

Небезпечно? Звісно, можна потрапити під облаву, то-
ді її забрали б на копання окопів, що для ослабленої голо-
дом Одрі означало б смерть. Або потрапити під обстріл... 
Але вона пішла.

Сухарів не знайшла – їх з’їли щури, але в розбитій бу-
лочній знайшлися дві черстві булки і пара яблук. Це був 
подарунок! Ховаючись від патруля, Одрі мусила спу-
ститися в льох, де на неї чигала ціла щуряча зграя, яка 
теж не відмовилася б від сухарів із яблуками. Дівчинка 
не могла віддати свій скарб, тож зрештою зазнала числен-
них щурячих укусів і захворіла на жовтяницю.

Коли вона нарешті дісталася Вельпо і принесла булки 
з яблуками, мама вжахнулася від жовтого кольору шкі-
ри своєї дочки.

Звісно, врятувати кілька людей від голодної смерті два 
сухарі й пара яблук не могли, але союзники вже почали 
скидати посилки з продовольством із літаків. Це дозволи-
ло протриматися до звільнення Арнема.

Можливо, ви читали «Щоденник Анни Франк», єв-
рейської дівчинки, яка зі своєю сім’єю і ще кількома 
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знайомими два роки ховалася в таємному притулку в Ам-
стердамі. Знайшовся зрадник, який доповів про них у ге-
стапо. Анну та її рідних і друзів кинули до концтабору, де 
майже всі загинули. Анна також.

Упродовж страшних місяців ув’язнення Анна вела що-
денник, який по війні опублікував її батько, один з неба-
гатьох, хто вижив у концтаборі.

Коли пізніше Одрі Хепберн запропонували зіграти Ан-
ну Франк у фільмі, вона категорично відмовилася. Одрі 
не могла грати майже те, що сама пережила в Арнемі, те, 
про що дуже хотіла забути.
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Кінець кар’єри балерини

Закінчилася війна, тож варто було знайти себе в мир-
ному житті. Звісно, далися взнаки п’ять років кошмару, 
п’ять викреслених років, а надто місяці голоду. Річ не ли-
шень у тому, що знесилена голодом дівчинка не танцю-
вала – 1945 року їй було вже шістнадцять, запізно, щоб 
починати вчитися балетним па. Висока (1 м 70 см), дуже 
худа, Одрі не підходила для балету, проте власниця зна-
менитої балетної школи Лондона прийняла її на навчан-
ня. Дуже вже блищали очі цієї незвичайної дівчинки.

Однак невдовзі всі зрозуміли, що час втрачено. Одрі 
доводилося опановувати ази професії поряд із зовсім ма-
ленькими дівчатками, до того ж її м’язи ще не відновили-
ся і не справлялися з навантаженням.

Настала мить, коли наставниця чесно зізналася, що 
примою Одрі ніколи не стати, а на артисток кордебалету 
не варто гаяти часу.

То був жорстокий удар, але Одрі розуміла, що балет ви-
магає саме такого чесного й жорсткого підходу. Не варто 
дарувати людині надію, що у неї щось вийде, якщо це фі-
зично неможливо.

Одрі Хепберн танцювала таки артисткою кордебалету. 
Але балериною, на щастя, не стала.

Напевно, вона була б прекрасною балериною, оскільки 
працювала завжди самовіддано, але тоді ми не побачили б 
її в багатьох чудових ролях у кіно.
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Запитання

1. Які з настанов, що їх давала мама Одрі, ти вважаєш 
найважливішими?

2. Чи потрібно було ризикувати власним життям під час 
окупації, а чи ліпше було пересидіти тихенько, як 
мишка в нірці?

3. Чому загинув дядько Одрі?

4. Чому Одрі та її мама могли сміливо дивитися в очі 
людям після війни?

5. Чи варто було Одрі докладати таких зусиль, щоб стати 
балериною?



РОЗ ДІЛ ДРУГИЙ

Бродвей 
і Голлівуд – казка 
наяву
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Мрія про великі ролі в балеті не здійснилася, але 
бажання танцювати нікуди не зникло. І Одрі 
танцювала. Нехай у кордебалеті, нехай у мю-
зиклах, а не в класичних виставах, однак май-

же щовечора вона виходила на сцену.
Одрі навчилася не заздрити танцівницям, котрим фі-

зичні дані дозволяли стати примами; ретельно стежи-
ла за собою, дотримувалася дієти, а ще багато працювала 
не лишень у мюзиклах. Потрібно було на щось жити, тому 
баронеса ван Хеемстра та її дочка займалися перекладом 
буклетів туристичних фірм, розробляли дизайн інтер’єру, 
Одрі знімалася в рекламі капелюшків... Її почали запро-
шувати на крихітні ролі без слів у фільмах. Симпатична 
дівчина у хвилинних епізодах – це, мабуть, єдине, на що 
вона могла розраховувати.

Одначе доля виявилася прихильною до Одрі. У Фран-
ції під час зйомок чергового непоказного фільму дівчи-
на потрапила на очі одній з найпопулярніших тогочасних 
письменниць – Сідоні-Ґабрієль Колетт, авторці знамени-
тої «Жіжі». П’єсу збиралися ставити у театрі на Бродвеї, 
і авторка підбирала актрису на головну роль.

Сама Одрі багато разів повторювала, що їй усе жит-
тя щастило на зустрічі з чудовими людьми, які чомусь 
у неї вірили й допомагали опанувати професію. Та навряд 
чи найчудовіші люди навчатимуть того, хто сам не заба-
жає вчитися. Одрі дуже хотіла, хоча страшенно боялася 
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не впоратися. Боялася, навіть коли вже мала «Оскара» 
і «Тоні» – головні кіно- й театральні премії.

Як же ж вона боялася не впоратися з роллю, отримав-
ши пропозицію Колетт зіграти Жіжі! У відповідь на цю 
пропозицію Одрі почала переконувати письменницю 
знайти когось іншого! Якщо Колетт і сумнівалася у своє-
му виборі, то після цього твердо повірила, що ця дів чина 
впорається.

У кінозйомках Одрі мала невеличкий досвід, а от про 
роботу в театрі зовсім нічого не знала. Аж раптом їй да-
ють головну роль у популярній п’єсі, та ще й на Бродвеї! 
Бродвей – головна театральна вулиця в Нью-Йорку, успіх 
або провал у спектаклі будь-якого з театрів на Бродвеї ви-
значали подальшу долю актора або актриси. Тим паче це 
стосувалося знаменитого театру Фултона.

Попри страшенний страх зазнати фіаско, Одрі таки по-
годилася спробувати себе в ролі Жіжі.
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Одрі та «Жіжі»

Одрі справді щастило на зустрічі з чудовими людьми, 
професіоналами своєї справи. Але, напевно, це закономір-
ність – якщо людина сама чогось варта, то на її життєво-
му шляху трапляються добрі люди.

Наставницею «новенької» з Арнема в театрі Фултона 
на Бродвеї стала знаменита актриса Кетлін Несбітт, і гра-
ти з нею на одній сцені вважалося за честь. Вона навчи-
ла Одрі рухатися, висловлювати свої емоції так, щоб бу-
ло зрозуміло глядачам, поставила її тихий від природи 
голос... Одрі довелося багато працювати, щоб без актор-
ської освіти і досвіду грати на рівних із провідними ак-
трисами бродвейського театру. Часом навчання здавалося 
каторгою, але дівчина наполегливо опановувала таємниці 
акторської майстерності.

Одрі довелося схуднути. Дивно, але за час плавання 
через океан із Лондона до Нью-Йорка через хвилювання 
вона вживала багато солодкого й добряче набрала ваги. 
У Нью-Йорку від неї вимагали повернути колишню ху-
дорляву подобу. Це був єдиний випадок у житті Одрі, ко-
ли їй довелося худнути, обмежуючи себе в їжі.

Кетлін Несбітт учила підопічну зовсім не тому, що 
стільки років вселяла доньці баронеса ван Хеемстра. Ма-
ма невтомно повторювала, що емоції слід приховувати, 
щоб вони не завдали болю ближньому; що говорити треба 
тихо, аби не привертати до себе уваги; що взагалі потріб-
но бути скромною і перебувати ніби осторонь.

На сцені дівчині довелося виставляти свої почуття на-
показ, говорити голосно і привертати до себе увагу. Тоді ж 
і на все життя Одрі розділила себе на сценічну і звичайну. 
Перед камерою і на сцені вона яскрава і в центрі уваги, 
а поза грою залишалася скромною і навіть сором’язливою.
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Чому ж мама, усвідомлюючи, що сцена дуже змінить 
доньку, дала згоду на її гру на Бродвеї?

Річ у тому, що твір «Жіжі» Колетт був страшенно по-
пулярним, тому просто неможливо було відмовитися від 
такої пропозиції. Головна героїня – юна особа, яку вихо-
вують мама, бабуся і тітка. Виховання їхнє доволі своєрід-
не, адже вони вважали, що головне для дівчини – знайти 
заможного і щедрого покровителя, щоб забезпечити себе 
і сім’ю. І такий знаходиться, він не просто багатий, а ще 
молодий і вродливий. І сталося неймовірне – молоді люди 
закохуються, історія завершується весіллям. Казка про 
Попелюшку, однак замість лихої мачухи – три наставни-
ці.

Але для Одрі навіть ця казка була реальністю, вона 
сама збиралася заміж саме за такого принца – багатого, 
вродливого й готового допомогти в нелегкій кар’єрі ак-
триси. Призначили навіть день весілля, розіслали запро-
шення і отримали подарунки! Наречений терпляче чекав 
прем’єри, щоб, привітавши кохану з успіхом, повести її 
до вівтаря.



23

Бродвей підкорено!

Успіх п’єси був приголомшливий переважно через гру 
Одрі Хепберн. Вона вмить стала зіркою, хоч і не йняла то-
му віри.

А весілля все відкладалося...
Аж якось Одрі з жахом побачила, як робітники працю-

ють з неоновою афішею перед театром. Одрі здалося, що 
вивіску демонтують, а отже, спектакль закривають? Так 
шкода! Адже в неї тільки-но почало виходити, вже не так 
страшно дивитися в залу, вона навіть опанувала свій го-
лос, і ноги не підгинаються при кожному кроці на сце-
ні... Але Одрі помилялася, спектакль не закрили, просто 
змінювали текст. Тепер афіша була така: «Одрі Хепберн 
у «Жіжі»» – її поставили на перше місце, вона справжня 
зірка!

За цю роль Одрі Хепберн отримала свою першу наго-
роду – премію «Тоні», найвище визнання Америки за ак-
торську майстерність. «Тоні» для театру, як «Оскар» для 
кіно.

Та на цьому казка не закінчувалася.
Фото Одрі Хепберн потрапило на очі продюсерам Гол-

лівуду, і її запросили на головну роль у новому фільмі 
«Римські канікули»!
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ЗАПИТАННЯ:

1. Як ти вважаєш, чи випадково знаменита Колетт 
на головну роль у своїй п’єсі вибрала «новеньку» 
Одрі?

2. Чи заслужила Одрі бурхливих оплесків на Бродвеї 
і премію «Тоні»?

3. Можливо, Одрі варто було вийти заміж і стати 
світською левицею, а не мріяти про сцену?



РОЗ ДІЛ ТРЕ ТІЙ

«Римські 
канікули». 
Попелюшка 
навпаки
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«Римські канікули» – це «Попелюшка» на-
впаки.
Принцеса неіснуючої країни Анна при-
їжджає з офіційним візитом до Рима. Не-

обхідність говорити те, що потрібно, а не те, що хочеть-
ся, усміхатися згідно з етикетом, брати участь у нудних 
офіційних заходах замість прогулянки великим містом 
і відпочинку, пригнічує принцесу. Тож першого ж вечо-
ра вона втікає через вікно, щоб побачити Рим. Але прин-
цесу підпоїли снодійним, і Анна засинає просто на лавці. 
Цим міг би скористатися журналіст, якому терміново по-
трібен був сенсаційний матеріал для газети. Спочатку все 
так і відбувається: журналіст увесь день показує їй Рим, 
а тим часом його друг-фотограф робить безліч знімків, 
які або скомпрометують Анну, або будуть викуплені її на-
ставниками за чималу суму. А оточення принцеси оголо-
шує про її раптову «хворобу» і починає активні пошуки 
дівчини.

Принцеса проводить день несподіваних канікул. Вона 
щаслива, адже цього дня була без охорони, їй ніхто не да-
вав настанов, не потрібно було дотримуватися диплома-
тичного етикету. Та коли ввечері на очі потрапляє газета 
з повідомленням про «хворобу», Анна розуміє, що казка 
про свободу не вічна, її відсутність обернеться великим 
скандалом і проблемами для всіх.
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Принцеса приймає рішення повернутися до палацу 
і просить журналіста не проводжати її. Той не лишень 
не переслідує її, а й забороняє це робити другу-фото-
графу. Зворушені щирістю і відкритістю Анни прияте-
лі не скористалися можливістю заробити на знайомстві 
з нею. А журналіст, якого у фільмі грав чудовий Грегорі 
Пек, по вуха закохався у принцесу, точніше не в принце-
су, а в Анну.

Опівночі, через добу після своєї втечі, принцеса Анна 
повертається до палацу, тут і казочці кінець… Канікули 
були дуже короткими, але такими душевними!

Наступного дня під час спілкування з пресою принцеса 
говорить про відповідальність, звертаючись до свого вчо-
рашнього друга. Вона не може бути вільною людиною, ад-
же передусім мусить думати про свою країну.

Попелюшка-принцеса, що на добу вирвалася на волю, 
повертається до золотої клітки, оскільки її відсутність 
для багатьох обернеться величезною проблемою.

Ось таку роль належало зіграти Одрі Хепберн.
Роль зовсім не подібна на Жіжі, а кінозйомка – це 

не театральна сцена.
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Кіно — не театр...

У театрі вся історія розповідається відразу, сцена йде 
за сценою від початку до кінця. Фільми знімають окреми-
ми епізодами, до того ж часом не в точній послідовності.

І в кіно, і в театрі є свої плюси й мінуси.
Якщо щось не вдалося у виставі, цього вже не випра-

виш, але наступного разу можна зіграти краще. У кіно 
епізод можна перезнімати хоч сотню разів, доки не до-
сягнеш ідеальної гри всіх учасників. Але у виставі сюжет 
розвивається поступово, в логічній послідовності, гляда-
чі бачать, як змінюється персонаж від сцени до сцени, ак-
торам так легше показувати зміни. Кінозйомки можуть 
починатися навіть фінальною сценою, продовжитися по-
чатком, а потім знімають середину або знову фінал... Ак-
тори зізнаються, що часом самі не знають, що вийде з тих 
урив ків. Та й дуже важко грати перед камерою багато ду-
блів однієї сцени, проживаючи її знову і знову тільки то-
му, що комусь із колег не вдається фраза або рух.

А ще в театрі актори емоційно пов’язані з глядачами, 
їх дуже підбадьорює реакція зали. У кіно якщо і є гляда-
чі під час зйомок, то це сторонні люди, які зазвичай ли-
шень заважають.

На сцені акторам доводиться говорити голосно й чіт-
ко, щоб навіть слабкий шепіт чули в останньому ряду 
(є навіть такий вислів: «театральний шепіт», його чують 
глядачі, але «не чують» ті герої, яким не потрібно чути 
за роллю). У кіно ж це зайве, адже озвучуватимуть пізні-
ше. І це проблема для багатьох театральних акторів, ко-
трі знімаються в кіно, – озвучувати самих себе екранних, 
знову проживаючи роль, і при цьому ідеально потрапляю-
чи фонограмою в рух губ на екрані.
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Казка на екрані 

та поза ним

Усі ці проблеми пережила на своєму досвіді актриса, 
яка ще й у театрі не встигла освоїтися.

Лиш нещодавно її навчали так, а тепер довелося роби-
ти геть інакше.

Однак талант і щирість узяли своє. А ще стали в приго-
ді вимогливість до себе (дяка мамі) й допомога професіо-
налів. Одрі згадувала, що не вона грала Анну, а всі це ро-
били за неї.

При першій же зустрічі Грегорі Пек – натоді шалено 
популярний актор кіно – поцілував їй руку зі словами: 
«Ваша високосте...». Навіть поза знімальним майданчи-
ком уся трупа поводилася з Одрі як із принцесою. Це ду-
же допомагало.

Усі учасники зйомок і багато років по тому згадували 
цей час як справжню казку. Одрі Хепберн пощастило, що 
першим серйозним фільмом для неї стали саме «Римські 
канікули».

Було багато сміху, яскравого гумору, розіграшів. Гре-
горі Пек (журналіст) та Едді Альберт (фотограф) увесь час 
жартували над Одрі, не даючи їй розслабитися. Напри-
клад, у сцені, коли журналіст пропонує принцесі вклас-
ти руку в рота величезної камінної голови, що називалася 
«Уста», яка нібито відкушує руку брехунові, на їхнє про-
хання хтось із асистентів торкнувся холодними ножиця-
ми пальців Одрі. Від переляку вона так щиро заверещала, 
що перезнімати дубль не довелося...

А ще якось Пек переконав Одрі втекти та скуштувати 
у кав’ярні кілька різних сортів морозива. Хепберн, яка 
після історії з булочками не їла солодкого, погодилася 
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скуштувати по ложечці. Зате наступного дня під час зйо-
мок епізоду з морозивом у руках принцеси вмовляти її 
лизнути ласощі не довелося – Грегорі просто підморгнув: 
«Це наша з вами таємниця».

Під час зйомок виявився ще один талант Одрі – здібність 
до клоунади. У перервах між численними дублями (режи-
сер фільму Вайлер навіть прізвисько мав «П’ятдесят Ду-
блів»), аби відволіктися і розважити колег, дівчина бралася 
всіх зображати – великого коміка Чарлі Чапліна, популяр-
них співачок і навіть самого режисера. Сміх розслаблював...

Грегорі Пек мав одну особливість – він не визнавав ро-
боти дублерів, тож усі трюки виконував сам. Партнерам 
доводилося робити так само. От і Одрі час від часу доводи-
лося стрибати у воду в сукні і плисти до берега. Ці зйом-
ки навчили її все виконувати самостійно, хоча згодом це 
призвело до трагедії (в одному з фільмів акторка впала 
з норовливого коня, пошкодила два хребці і втратила ди-
тину, яку носила під серцем).

Зйомки «Римських канікул» для Одрі були шоком.
Режисер Вайлер цілком заслужено здобув кілька 

«Оскарів». Уперше знамениту статуетку йому присудили 
за фільм «Місіс Мінівер», де Вайлер узяв участь і в сцена-
рії – написав проповідь священика на руїнах храму, що 
залишилися після бомбардування. Фільм вийшов 1942 
року й був дуже популярним в Англії. Вінстон Черчилль 
навіть наказав надрукувати текст проповіді й використо-
вувати як листівки в армії і на окупованих Німеччиною 
територіях.

Під час зйомок «Римських канікул» Одрі раптом з по-
дивом довідалася, що текст листівки, який вони перепи-
сували і з ризиком для життя таємно розповсюджували 
в Арнемі, написаний тією самою людиною, яка команду-
вала акторами: «Ще один дубль!»
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Після цього вона була готова грати сто один дубль, тіль-
ки б вивітрити з голови спогади про Арнем. Однак це було 
ох як непросто! Зате Одрі зрозуміла, якою багатогранною 
може бути людина, а надто коли вона талановита і пра-
цьовита.

У Вільяма Вайлера кілька «Оскарів», ще один він от-
римав за фільм «Найкращі роки нашого життя» про сол-
дата, який втратив обидві руки під час війни. В одному 
з епізодів цей солдат демонструє приятелям, як він таки 
здійснив свою мрію грати на роялі, роблячи це гаками за-
мість рук. На головну роль режисер запросив справді без-
рукого ветерана і зумів попрацювати з ним так, що, коли 
той приймав свого «Оскара» за роль, зала чверть години 
аплодувала стоячки, обливаючись сльозами.

Ось які люди допомагали Одрі стати справжньою ак-
трисою.

Та якось Вайлер довів до сліз і саму Одрі.
Принцесі Анні потрібно було заплакати під час про-

щальної сцени з журналістом. Серце Одрі обливалося 
сльозами, але суворе виховання мами категорично забо-
роняло плакати на людях!

І раптом…
«Доки ми чекатимемо на твої емоції?! Ти плакатимеш 

чи ні, чорт забирай?!» – Віллі Вайлер не просто кричав, 
він був у нестямі. 

І Одрі розревлася по-справжньому, не допомогли на-
віть мамині заборони.

Дубль відзняли. Вайлер обійняв за плечі заплакану Одрі 
і, не вимагаючи ще одного дубля, швидко пішов з майдан-
чика. Виявилося, що він закричав навмисне, інакше б ні-
як не вдалося викликати справжні сльози.

Виявився ще один привід для переживань – плітки.
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Одрі Хепберн і Грегорі Пек так переконливо зіграли 
закоханих принцесу та журналіста, що публіка повіри-
ла в їхні почуття, а преса підхопила цю плітку. Грегорі 
Пек був досвідченим актором, тож він спокійно ставився 
до подібних пліток. А от Одрі страшенно цим переймала-
ся: «Чому не можна повірити, що ми просто друзі?»

Це був перший урок зворотного боку популярності – 
плітки виникають за найменшого приводу, а якщо приво-
ду немає, то його обов’язково вигадають.

Усе життя Одрі Хепберн боролася із зайвою увагою пре-
си, захищаючи від неї свою сім’ю. Вона ніколи не давала 
приводу, але його з легкістю вигадували.

«Римські канікули» виявилися святом не лишень для 
знімальної групи, а передусім для глядачів. Цей фільм 
і досі популярний, хоча його вже не показують у кіноте-
атрах.



35

ЗАПИТАННЯ:

1. Чи виправдані обидва вчинки принцеси Анни – втеча 
та повернення?

2. Чим відрізняється театральний спектакль від 
кінозйомок?

3. Чим відрізняється гра акторів на сцені й на знімальному 
майданчику?

4. Чия допомога під час зйомок виявилася для Одрі 
найдієвішою?

5. Чи знайомий тобі вислів «короля свита грає»? Що це 
означає?

6. Що зробив режисер, коли актрисі не вдавалося 
заплакати?

7. Чи має право преса втручатися в особисте життя 
акторів, якщо ті не виставляють його напоказ?



РОЗ ДІЛ ЧЕ ТВЕР ТИЙ

Танцюють усі!
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Не всі фільми – «Канікули» 

і не всі актори – Грегорі Пек

У наступному фільмі Хепберн майже не довелося тан-
цювати, та й зйомки виявилися дуже важкими емоційно.

На студії відразу зрозуміли, що «Римські канікули» 
матимуть шалений успіх (так і сталося, Хепберн за свою 
роль отримала омріяний «Оскар»), тож варто було ско-
ристатися з популярності Одрі. Їй дуже сподобалася п’є-
са, за якою почали знімати стрічку «Сабріна» (з Хепберн 
у головній ролі), але в самому фільмі від тексту п’єси за-
лишилося небагато...

Однак річ була не в тому. Самі зйомки виявилися дуже 
важкими через акторський склад.

«Сабріна» – варіант «Попелюшки», історія про неспо-
діване кохання багатого бізнесмена і дочки його водія. 
Як і має бути в казці, Сабріна виявляється гідною цієї лю-
бові.

Тон задавали дві зірки – Гамфрі Боґарт і Вільям Ґол-
ден. На той час Гамфрі був уже немолодий і хворий на ал-
коголізм, небайдужий до спиртного був і Ґолден. Бо-
ґарт вважав себе настільки яскравою зіркою, що вимагав 
особ ливого ставлення, висміював інших, здіймав сварки 
з партнерами і режисером. Він запізнювався, вживав ал-
коголь просто на знімальному майданчику, називав фільм 
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«діжкою лайна», вочевидь маючи на увазі не лишень сце-
нарій, а й усю знімальну групу. Одрі зізнавалася, що ду-
же важко грати закохану в «героя», від якого тхне віскі.

Коли режисер виголосив останню фразу: «Знято!», ща-
сливі були всі.

Та дівчині придалися навіть ці важкі зйомки – Одрі зро-
зуміла, що не всі режисери та партнери допомагатимуть, 
не всі знімальні групи однаково доброзичливі, що робо-
та буває нестерпною, а не лишень творчою. А ще можна 
грати навіть усупереч примхам партнера і перед камерою 
вдавати закоханість у неприємну тобі людину.

Якби «Сабріна» була першою серйозною стрічкою, 
то кінокар’єра Хепберн могла і не скластися. Вона просто 
вийшла б заміж за свого Джиммі і стала чудовою господи-
нею великого маєтку.

Та після зйомок «Сабріни» Хепберн отримала «Оскара» 
за роль принцеси Анни в «Римських канікулах». Гемфрі 
Боґарта це не переконало, він, як і раніше, вважав парт-
нерів нікчемами. Одрі ж прийняла заповітну статуетку 
як аванс, який потрібно відпрацювати. Навіть якщо до-
ведеться грати ще з десяток фільмів із Боґартом або таки-
ми, як він.

А тепер – танці!
Танцювати Одрі довелося у стрічці «Війна і мир», де во-

на грала Наташу Ростову і у «Веселому обличчі» — в па-
рі з одним із найвідоміших танцівників-акторів Голліву-
ду Фредом Астером.

У першому фільмі треба було танцювати на балу, у дру-
гому – на вулицях Парижа, оскільки то був мюзикл.

«Війну і мир» задумали великі продюсери Карло Понті (чо-
ловік Софі Лорен) і Діно де Лаурентіс (чоловік не менш зна-
менитої у ті часи Сільвано Мангано). Жодному з них не спа-
ло на думку запропонувати роль у фільмі своїй дружині.
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Чоловік самої Одрі, Мел Феррер, грав Андрія Болкон-
ського.

Фільм вийшов дуже дорогим і не надто вдалим, просто 
красива картинка. Не врятували його ані розкішні сце-
ни з безліччю учасників, ані дорогі костюми, ані велика 
кількість спецефектів. Стрічці бракувало так званої за-
гадкової російської душі.

Згодом його зняв на «Мосфільмі» радянський режисер 
Сергій Бондарчук і отримав «Оскара» за найкращий іно-
земний фільм.

Для виконання ролі Наташі Ростової Одрі Хепберн 
придалася балетна підготовка. Актриса змогла оцінити 
навантаження, що їх витримували дами під час балів, ко-
ли мусили усміхатися, навіть попри страшенну втому.

У «Веселому обличчі» танці були зовсім іншими. Це ще 
одна «Попелюшка» в низці ролей Одрі Хепберн, але від-
мовитися від зйомок із божественним танцюристом Фре-
дом Астером вона не могла.

Крім подарунка долі, роботи з Астером, для Одрі були 
ще два приводи радіти – наряди для її героїні створював 
Юбер Живанші, а вуличними декораціями був Париж!

Героїня Одрі – вчорашня «замазура» (продавчи-
ня скромної книжкової крамнички) – за задумом фо-
тографа (якого грав Фред Астер), повинна була демон-
струвати моделі на подіумі в Парижі. Задум був такий: 
скромна, трохи дурненька продавчиня, контрастувати-
ме з красунями-моделями і тим самим приверне увагу 
до одягу.

Одначе несподівано для всіх перевдягнена і зачесана, 
з прекрасним макіяжем учорашня продавчиня затьма-
рила штатних манекенниць. У неї закохався фотограф, 
справу увінчали танці в кав’ярні, біля Ейфелевої вежі 
і в паризьких садах.
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Одрі згадувала про кумедну суперечку з режисером під 
час зйомок. Для сцени в кав’ярні, де її героїня танцює 
запальний танець у веселій компанії, Одрі одягла чорне 
трико і чорні лосини але режисер зажадав доповнити ко-
стюм... білими шкарпетками. Коротенькими, але білими.

Це здалося їй знущанням, адже сипався весь образ. 
Одрі вперше проявила твердість у відстоюванні своєї дум-
ки. Тоді режисер просто звелів одягнути білі шкарпетки! 
Ображена Хепберн розплакалася, пішла з майданчика, 
та зрештою підкорилася. Коли сцену зняли, з’ясувалося, 
що режисер таки мав рацію – без цих шкарпеток фігура 
в чорному, а надто ноги актриси, просто злилися б із фо-
ном. Через це змазалося би багато рухів.

Одрі вміла визнавати свої помилки. Вона написала ре-
жисеру записку із вибаченнями за істерику й погоджува-
лася, що він мав рацію. Коли б усі режисери вміли так на-
полягати і всі актори визнавати, що помиляються!

На зйомки до Парижа приїхала мама Одрі, баронеса 
ван Хеемстра. Звісно, їй усе було не до шмиги. Баронеса 
вважала, що дочка займається чимось несерйозним. Ел-
ла ван Хеемстра не могла зрозуміти, як із цього шарвар-
ку на знімальному майданчику взагалі може щось вийти.

Зате їй сподобалося бути мамою знаменитої актриси. 
Баронеса залюбки роздавала інтерв’ю, розповідаючи про 
доччині успіхи і не забуваючи натякати, хто саме до цьо-
го доклав руку.

І ще з одним чудовим голлівудським майстром Одрі зве-
ли зйомки «Веселого обличчя». Тепер вона була популяр-
ною і дорогою актрисою (за перші фільми «Римські кані-
кули» і «Сабріну» Одрі отримала значно менший гонорар, 
ніж її зіркові партнери), одягатися навіть для фільмів во-
ліла у Юбера Живанші, а ось взувати її ніжки в туфель-
ки для зйомок став знаменитий голлівудський взуттьовик 



41



42

Сальваторе Феррагамо. Саме він шив взуття для безлічі 
зірок і навіть королев (справжніх, а не екранних).

У Феррагамо була колодка для кожної замовниці, це 
дозволяло уникати примірок. Взуття виходило зручне 
і чудово сиділо на нозі. А ще майстер здатен був створити 
таке взуття, що замовниці охали від захоплення.

Взуттьовик ділив жінок на три категорії: Попелюшок 
з маленькою ніжкою, красивих вимогливих Венер із се-
реднім розміром ноги і шляхетних аристократок з вели-
кою ступнею. Одрі з її високим зростом і великою вузькою 
стопою належала до третіх (англійська королева Єлизаве-
та – до других).

В одному з епізодів фільму в туфельках на високих під-
борах від Феррагамо і яскраво-червоній сукні від Юбера 
Живанші Одрі збігала сходами перед фотоапаратом, який 
тримав у руках Астер, зображуючи фотографа. Вона зі-
знавалася, що дивом не перечепилася і не звернула собі 
в’язи, адже не можна було дивитися під ноги. Все було га-
разд, кадр вийшов прекрасний.

Та ось грати Попелюшок Одрі набридло. Казка за каз-
кою з однаковими, по суті, ролями чарівних дівчат, яких 
доля ощасливила зустріччю з принцами.

Одрі не хотіла ставати актрисою однієї ролі — це неці-
каво. Вона мріяла зіграти історію духовного пошуку. Та-
ка нагода трапилася в наступній стрічці. Цей фільм не був 
схожий на жоден інший.
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ЗАПИТАННЯ:

1. Чи має право навіть актор-зірка переносити 
на майданчик свої проблеми і примхи?

2. Можливо, Одрі варто було просто припинити зйомки 
з Боґартом?

3. Чому фільм «Війна і мир» виявився провальним?

4. Чи мав право режисер наполягати на сцені з білими 
шкарпетками?

5. До якої категорії жінок знаменитий взуттьовик 
зачислив Одрі Хепберн?



РОЗ ДІЛ П’ЯТИЙ

«Історія черниці»
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На цю роль Хепберн замість себе рекомендувала 
чудова Інґрід Берґман.
Це дивно, оскільки вони не були знайомі, а реко-
мендація відбулася після перегляду фільму «Ве-

селе обличчя». Героїня «Обличчя» зовсім не була подіб-
ною до тієї, що мала грати акторка в «Черниці».

Режисер фільму Фред Циннеман, котрий завжди зні-
мав серйозне кіно, відразу погодився на такий варіант. 
А самій Одрі на запитання «чому» відповів, що у її за-
пальних героїнях бачив очі, а не білі шкарпетки або оси-
ну талію.

«Історія черниці» – це сповідь юної дівчини, котра 
прагла присвятити себе служінню людям і стала черни-
цею. В основі книжки, і фільму, – реальна історія життя 
Марії-Луїзи Хабетс, яка, прийнявши постриг, працювала 
в психіатричній лікарні, а згодом у бельгійському Конго 
в колонії для прокажених. А під час Другої світової війни 
повернулася до Бельгії, однак не змогла допомагати по-
раненим фашистам. Вона вирішила зняти чернечий сан 
і працювати медсестрою.

На зйомках Одрі товаришувала з режисером і його дру-
жиною (дружба з подружжям Циннеманів тривала все 
життя), і з Кетрін Галм, авторкою книжки, за якою ста-
вили фільм, і з прообразом головної героїні Луїзою Ха-
бетс. Цей союз – Галм, Хабетс і Хепберн  – склався на все 
життя.
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Однак для Одрі важливими виявилися не стільки зйом-
ки, як підготовка до них. Циннеман вимагав, щоб актори 
не грали, а жили ролями!

Режисер навіть сам влаштував кастинг актрис для ма-
совки і вибирав їх з-поміж римської аристократії. А ще 
запросив два десятки балерин Римської опери – у чер-
ниць навіть на задньому плані повинна бути бездоганна 
постава! І спокійний вираз обличчя, чого не доможешся 
від звичайної масовки.

Основну групу режисер розселив по монастирях, щоб 
відчули суворість чернечих вимог і навчилися послуху. 
Наприклад, у монастирі, де жила Одрі, була обітниця 
мовчання від молитви о пів на шосту ранку до вечірньої 
молитви черниці не озивалися. Та й опісля дозволялося 
розмовляти лишень за крайньої потреби.

Згодом Хепберн казала, що роль ніби вичистила всере-
дині неї багаторічну купу сміття.

Але якщо в монастирських келіях під час підготов-
ки зуби цокотіли від холоду, то на зйомках у Конго сто-
яла страшенна спека. Акторам дошкуляли хмари москі-
тів, на майданчик і в оселі заповзали отруйні павуки, змії 
та інша небезпечна живність.

У Циннемана все мало бути, як у житті, тому сцени в ле-
прозорії (колонії для прокажених) знімалися по-справж-
ньому. Звісно, актори могли одягнути рукавички, щоб 
захистити шкіру від зарази, але як при цьому дивитися 
в очі хворих дітей? І Одрі відмовилася від рукавичок. Не-
чесно грати жінку, котра не злякалася страшної зарази, 
а самій тремтіти від страху.

Ніхто зі знімальної групи не захворів ані в холодних 
келіях монастиря, ані в спекотному Конго, ані в лепро-
зорії. І це не диво – це закон життя. Ченці і лікарі, які 
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допомагали прокаженим та іншим заразним хворим, рід-
ко хворіли самі. Вочевидь, так воно і має бути.

Одрі, як і інші актори фільму, не зіграла, а прожила 
свою роль. Це придалося їй пізніше, коли вона стала по-
слом доброї волі і їздила в небезпечні регіони світу та до-
помагала нужденним.

Знімальна група жила як сім’я, але без жартів і смі-
ху, як у Римі на зйомках «Римських канікул», перейняв-
шись життям тих, про кого знімалася стрічка.

Фільм вийшов. Його було номіновано на «Оскар», але 
нагород не отримав. Того року всі нагороди забрав блис-
кучий «Бен Гур» – красива голлівудська картинка.

Для знімальної групи нагороди не були головними.
Але довелося й трохи понервувати.
Керівництво студії і критики ще до прем’єри заявили, 

що фільм занадто близький до реальності, а тому нудний 
і не матиме успіху. Мовляв, гроші викинуто на вітер. То-
му в день прем’єри не було великої рекламної підтрим-
ки. В Америці реклама робить і робила половину успі-
ху. Можна «розкрутити» нікчемний фільм, заманивши 
на нього натовпи людей, які після перегляду дуже розча-
руються, але за квиток гроші заплатять. А можна і сло-
вом не обмовитися про найкращу картину, і тоді схвальні 
відгуки тих, хто бачив стрічку, змусять інших піти на неї.

Адже тоді не було соцмереж, в яких усі активно ділять-
ся враженнями.

Та вже наступного після прем’єри дня черги за квит-
ками на цей «нудний», на думку чиновників, фільм роз-
тягувалися на квартали. Люди відстоювали по п’ять го-
дин, щоб подивитися «Історію черниці», якій не дали 
«Оскара», однак заповітну статуетку замінило народне 
визнання.
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Коли через місяць прем’єрного показу стрічка вийшла 
в прокат по всій Америці, їй вже не потрібна була рекла-
ма. Американці і без порад знали, що їм варто подивитися.

З’ясувалося, гроші, витрачені на зйомки, не було ви-
кинуто на вітер: при бюджеті три з половиною мільйони 
доларів «Історія черниці» лишень у США зібрала майже 
тринадцять мільйонів!

Головним для знімальної групи було визнання їхньої 
праці не кінокритиками, а глядачами. А вони повірили 
в «Історію черниці», повірили у щирість акторів. Проста, 
але душевна історія життя сестри Люк зачепила за живе, 
сколихнула серця. Це цінніше за «Оскара».

ЗАПИТАННЯ:

1. Чи знаєш ти, що таке проказа (лепра), наскільки 
небезпечна ця хвороба?

2. Чи варто було піддавати актрис таким випробуванням, 
адже професійні актори здатні вдавати переживання 
й при цьому не перейматися за своїх героїв?

3. Чи став запорукою успіху серед глядачів саме такий 
підхід режисера до роботи?

4. Для чого знімають кіно: для розваги, а чи для того, 
щоб змусити людей думати і відчувати?

5. Пригадай фільми, які змусили тебе замислитися над 
чимось і спробувати щось змінити у житті.



РОЗ ДІЛ ШОС ТИЙ

Найзнаменитіший 
сніданок
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Якщо вимовити «Сніданок у...», більшість продов-
жить «...Тіффані». Навіть ті, хто не бачив цього 
фільму й не читав твір Трумена Капоте, чули наз-
ву і бачили кадр, в якому героїня Одрі в малень-

кій чорній сукні (звісно, від Живанші) тримає мундштук 
із сигаретою.

Це візитівка Одрі Хепберн.
Вона не відразу погодилася на цю роль.
Причин було кілька.
Перша – маленький Шон, її син, заради якого Одрі вза-

галі готова була піти з кінематографа! Але зробити цього 
їй не дозволяли зобов’язання перед студією.

Друга – всі знали, що автор твору, за яким знімали 
фільм, Трумен Капоте, вимагав, щоб головну роль у стріч-
ці грала дивовижна Мерилін Монро і ніхто інший.

Третя – місце зйомок не Париж і навіть не Конго, 
а Нью-Йорк, тобто маленького Шона довелося б залиши-
ти з нянею у Швейцарії.

Дивна назва «Сніданок у Тіффані» виникла з анекдо-
та. Моряк прибріхував своїм приятелям про Нью-Йорк, 
де ті ніколи не бували. Так от він їх запевняв, що кожні-
сінького дня снідав у «Тіффані». Він чув таку назву, але 
не підозрював, що «Тіффані» – ювелірна фірма і моря-
ків сніданками не годує, навіть якщо у них кишені наби-
ті грошима.
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Одрі зіграла роль Голі Голлайтлі, головної героїні «Сні-
данку», який не має жодного стосунку ані до прийому їжі, 
ані до «Тіффані». Хіба що героїня обожнює діаманти...

Шона взяли з собою до Америки. Трумен Капоте пого-
дився з вибором студії, а запропонований гонорар був та-
ки чималим.

Проблеми почалися із самого початку. Капоте погодив-
ся на Одрі Хепберн у ролі Голі Голлайтлі, однак це зовсім 
не означало, що він погодився з її баченням ролі. Капо-
те – неординарна особистість, про яку варто згадати ок-
ремо.

У ті часи він був чи не найпопулярнішим автором 
Америки, жінки боготворили його за талант, незвичай-
ну зовнішність і... неприємні висловлювання про них 
самих. Через якесь захворювання у дорослому віці Тру-
мен мав вигляд юнака, був невисокого зросту, блакитно-
окий. Пізніше розповнілий Капоте вже не був красунчи-
ком, але зйомки «Сніданку...» відбувалися на піку його 
слави.

Трумен називав своїх шанувальниць із когорти світ-
ських дам «лебідоньки», а ті у відповідь розкривали свої 
секрети і секрети подруг, за що і поплатилися. Капоте на-
писав книжку, в якій виклав ці секрети, і миттю втратив 
любов усіх своїх «лебідоньок».

Одрі інтуїтивно відчувала небезпеку, що линула від 
блакитноокого генія, тож прагла уникати його. А сам Ка-
поте за будь-якої нагоди намагався довести, що європей-
ка Одрі нічого не тямить ані в американських реаліях, ані 
в його творі, та й актриса з неї нікудишня.

Одрі мусила доводити автору протилежне.
А своє бачення образу вона взагалі не бажала обгово-

рювати. За задумом Капоте Голі Голлайтлі – хижачка 
під машкарою ласкавої кішечки, котра обдирає людей як 



53

липку, їй байдуже до будь-яких моральних засад і правил 
поведінки. Автор твору свою героїню бачив сильною осо-
бистістю, котру зламали життєві негаразди.

Одрі бачила інше – Голі тільки вдає сильну особистість, 
насправді вона розгублена. Вона мусить приховати збен-
теження, тож і поводиться зухвало, і чинить, як хижач-
ка. Звісно, і така риса в ній є, але хижацтво не головне 
в натурі героїні.

Фільм і книжка мають різні фінали. В останній Голі 
відлітає до Бразилії підкорювати чергового мільйонера, 
щоб вийти заміж. Капоте сам не помітив, як цим фіналом 
видав справжню натуру своєї героїні. Адже хижачка про-
сто не могла бути настільки наївною, щоб вважати бра-
зильських мільйонерів готовими негайно впасти до її ніг.

У фільмі Голі знаходить щастя зі своїм рятівником- 
письмен ником.

Трумен лютував і постійно торочив, що вийшла солод-
ка «нью-йоркська валентинка», а не трагічна історія.

Однак він помилявся. Глядачі не сприйняли «Сніда-
нок» як солодкаву історію. Всі повірили у «справжню» 
Голі Голлайтлі, котра за машкарою хижачки приховує 
бентежну натуру. Глядачі раділи щасливому фіналу, на-
віть у такій інтерпретації Попелюшка повинна отримати 
свою порцію щастя.

Кадри з фільму стали візитівкою Одрі.
Знімати натурні сцени було важко. Адже життя 

в Нью-Йорку не зупиняється, вирує цілодобово, і дуже 
важко знайти час спокійно розставити апаратуру й при 
цьому не постраждати від зацікавленого натовпу.

Але в одній із ключових сцен, тій, що лягла в осно-
ву назви фільму, Голі стоїть перед вітриною ювелірного 
Дому Тіффані та насолоджується булочкою, запиваючи 
нехитрий сніданок кавою з пластянки.
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Одрі й булочка?! Це неприпустимо. Хепберн просила 
замінити булочку хоча б бананом, але режисер, а надто 
автор, були непохитні — тільки булочка!

На знімання сцени відведели буквально півгодини, бо 
треба було встигнути прибрати апаратуру доти, як на ро-
боту підуть службовці навколишніх офісів. Капоте не про-
минув нагоди познущатися над Хепберн, мовляв, вона 
так і не стала професіоналом, готовим заради роботи з’їс-
ти живого скорпіона. Булочка, звісно, не скорпіон, та од-
нак важко далася Одрі. Щоб не їсти десяток булочок, вона 
домовилася з оператором, що той усе зніме з одного ду-
бля, оператор у відповідь попросив тільки відкусити шма-
точок.

З яким задоволенням Одрі демонстративно вгризлася 
зубками в булку, зиркнувши на Капоте: а на тобі! На ща-
стя, цей погляд не зіпсував кадр, інакше довелося б куса-
ти вдруге.

Але після такої демонстрації щось у Трумена змінило-
ся, він майже перестав критикувати Одрі, а потім і зовсім 
пішов з майданчика.

А ще їй довелося співати.
Танцювала Одрі чудово – придалося балетне минуле, 

нехай і нетривале, а от співати вона не вміла. В Одрі був 
чудовий слух, без цього танець неможливий, але слабкий 
голос.

Автор музики Генрі Манчині зумів написати для піс-
ні Голі нескладну, але проникливу мелодію «Місячна річ-
ка», яку Одрі подужала. Керівництву студії пісня катего-
рично не сподобалася, але Хепберн «показала характер», 
не дозволивши викинути епізод із піснею. І не дарма, ця 
мелодія, як і її не надто впевнене виконання, і досі зали-
шається однією з улюблених в Америці.
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Згодом Одрі ще спробує співати, переоцінивши свої си-
ли, що призведе майже до провалу.

Трумен Капоте теж був проти пісні, заявляючи, що йо-
го Голі не могла сидіти на сходах і співати під гітару.

«А моя може! – заперечувала Одрі, продовжуючи грати 
«свою» Голі Голлайтлі.

Навіть після виходу фільму на екрани вони так 
і не дійшли згоди щодо пісні – Капоте в нескінченних ін-
терв’ю заявляв, що мав на увазі зовсім іншу Голі, ніж та, 
яку зіграла Хепберн. Дружба з Труменом Капоте в Одрі 
не склалася, але вона про це не шкодувала, надто вже во-
ни різні...

Дивно, але навіть глядачі, котрі обожнювали Капоте 
і читали до виходу фільму книжку, полюбили саме ту Го-
лі, яку грала Одрі. Це немов два варіанти однієї жіночої 
натури – хижачка під личиною кішечки в автора книж-
ки й розгублена дівчина під машкарою впевненості у Хеп-
берн. Можливо, кожен має свою правду.

Фірма Тіффані за великі гроші пропонувала актор-
ці стати обличчям компанії, адже після шаленого успі-
ху стрічки ніхто не міг краще від неї продемонструвати 
коштовності. Але Одрі відмовилася їй зовсім не подобала-
ся ідея стати ходячим манекеном, обвішаним діамантами.

До речі, у фільмі коштовності справжні. Знімальний 
майданчик довелося додатково охороняти, доки Одрі в ма-
ленькій чорній сукні і з діамантовим кольє на шиї курила 
свою сигарету з довгим мундштуком.

Цей кадр став таким популярним, що не всі й пам’ята-
ють, що його взято з фільму про бентежну Голі Голлайтлі 
у виконанні чарівної Одрі Хепберн.
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ЗАПИТАННЯ:

1. Як, на твою думку, Мерилін Монро зіграла би роль 
Голі?

2. Навіть якщо ти не бачила фільм «Сніданок у Тіффані», 
спробуй відповісти, чи мала право актриса грати роль 
по-своєму, незважаючи на думку автора?

3. То що за сніданок відбувся «у Тіффані»?

4. Як ти вважаєш, яка героїня – кіношна чи книжкова – 
по-справжньому щаслива: та, котра вийшла заміж 
за небагатого письменника, чи та, котра, імовірно, 
вийде заміж за бразильського мільйонера?



РОЗ ДІЛ СЬОМИЙ

Із замазури в леді
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Так у житті трапляється, що здійснюються всі 
мрії, і нема на що нарікати, однак здається, що 
все летить шкереберть.
Елізу Дуліттл із «Пігмаліона» Бернарда Шоу, 

більш відомого під назвою його сценічного й екранного 
втілення «Моя прекрасна леді», Хепберн мріяла зіграти 
давно.

Вистава гриміла на весь Бродвей упродовж десяти ро-
ків і закрилася тільки тому, що остогидла самим вико-
навцям.

Фільм теж вийшов зірковим, «Моя прекрасна леді» 
зібрала небачену на той час колекцію «Оскарів» – вісім 
статуеток із дванадцятьох номінацій! Приголомшливий 
успіх. Але серед номінованих не було виконавиці голов-
ної ролі – Одрі Хепберн. Її не вважали за потрібне навіть 
представити на «Оскара». Одрі визнавала, що це пра-
вильно.

Вона зіграла роль своєї мрії, вклала в неї усю свою ду-
шу, але якоїсь миті припустилася серйозної помилки, 
за яку потім дорого поплатилася. Раз у житті Одрі самов-
певнено вирішила, що може все, і може краще за всіх. Ні, 
вона зіграла добре, навіть чудово, але всі, хто бачив «Мою 
прекрасну леді», згадували кого завгодно, тільки не вико-
навицю ролі Елізи.
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Що сталося?

Одрі знадобилося чимало часу, щоб зрозуміти, що по-
милки вона припустилася із самого початку.

Екранізуючи прекрасний спектакль, котрий десять 
років грали на театральних сценах Бродвею, продюсе-
ри практично повністю перенесли акторський склад мю-
зиклу на знімальний майданчик. Усіх, крім Джулії Ен-
дрюс, котра чудово грала Елізу на Бродвеї. І головне, вона 
мала дивовижний голос, адже це мюзикл.

Якщо ти бачила фільм «Як стати принцесою» та його 
продовження, то знайома з цією актрисою – це королева 
Кларисса, бабуся головної героїні. Ендрюс і нині озвучує 
мультфільми, її голосом в англійському варіанті розмов-
ляють королева Ліліан у «Шреку» і мама Грю у «Брид-
кому Я».

У ті часи вона вважалася королевою мюзиклу, а це оз-
начало, що годі заспівати краще за Джулію.

Одрі ризикнула і... програла.
Проблеми почалися відразу, адже основний склад ак-

торів був дружною трупою, вони багато років разом грали 
цю виставу, але з Ендрюс у головній ролі. Екранізація ба-
гато в чому повторювала сам спектакль, репетиції майже 
не потрібні всім, крім Одрі. Їй довелося завойовувати сер-
ця партнерів по знімальному майданчику. А потім поло-
нити серця багатьох поціновувачів мюзиклу на бродвей-
ській сцені з Ендрюс у головній ролі.

Одрі просила дозволу співати самій, хоча розуміла, що 
її голос заслабкий для такої ролі. Вона сподівалася за час 
підготовки до зйомок поставити голос. До речі, Джу-
лія спробувала допомогти своїй мимовільній конкурент-
ці і надіслала лист із дуже слушними порадами щодо ви-
конання вокальних номерів. Одрі відповіла вдячністю, 
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хоча поради їй допомогли мало — голос Хепберн був дуже 
слабкий для мюзиклу.

Розуміючи це, Ендрюс попросила записати вокальну 
партію, щоб Хепберн могла просто грати. Але їй відмови-
ли і в цьому.

Згодом Одрі зізнавалася, що в усій ролі уявляла ли-
шень фінальну сцену – перемогу колишньої замазури, 
що стала леді, над своїм учителем. І зовсім забувала, що 
фільм про те, як вона йшла до цієї перемоги. Хепберн го-
това була зіграти блискучу Елізу в розкішному вбранні, 
але не готова грати замазуру в лахмітті.

Перші ж сцени на вулиці, де професор Хіґґінс зустрі-
чає квіткарку і раптом закладається з приятелем зробити 
з неї леді, навчивши її лишень правильної мови і вишука-
них світських манер, стали для Одрі нестерпною мукою. 
Справжній бруд під нігтями, розпатлане волосся, лахміт-
тя, грим замазури доводили Хепберн до сліз. Вона не ро-
зуміла, чому квіткарка не може просто вмитися, випрати 
і залатати одяг, чому руки повинні бути брудними.

Вона чекала сцен із розкішними вбраннями і дуже ква-
пилася відпрацювати сцени замазури. Це позначилося 
на якості фільму. Більшість глядачів стверджувала, що 
замазура Одрі непереконлива, а її перетворення на леді 
занадто раптове, хоча суть твору й фільму полягає саме 
у процесі перетворення.

А от леді Хепберн зіграла блискуче!
Костюми для фільму створював не неперевершений Юбер 

Живанші, він не працював з історичними костюмами. Але 
обраний студією модельєр не підкачав – то був знаменитий 
Сесіл Бітон, костюмер і фотограф. Одрі стрибала від захва-
ту, побачивши сукні та капелюхи, приготовані для остан-
ньої частини стрічки. Згодом провели фотосесію в найефек-
тніших нарядах, яка стала навіть популярнішою за фільм.
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Але навіть Бітон в інтерв’ю якось сказав, що Одрі 
не вдалася її улюблена сцена фільму – бал, на якому квіт-
карці належало почуватися невпевнено, а Хепберн мала 
вигляд світської левиці. На жаль, таки його правда.

Однак найсерйознішою проблемою виявився спів. 
Слабкий голос Одрі зовсім не підходив для ролі. Сама ж 
акторка сподівалася на диво – що все дивовижним чином 
залагодиться, невдалі вокальні записи замінять, і їй ще 
дадуть час навчитися, переробити, виправити... Тим па-
че, її хвалили і за гру, і за виконання пісень.

О, який то був стрес, коли з’ясувалося, що весь вокал 
вже записаний у виконанні зовсім іншої співачки! На-
віть не Джулії Ендрюс (її голос не надто подібний до го-
лосу Хеп берн) а ще гірше від усвідомлення, що всі навко-
ло знали про це і мовчали! Одрі проливала гіркі сльози, 
але нічого не могла вдіяти. Тож у фільмі Еліза Дуліттл 
розмовляє одним голосом, а співає сильнішим і низь-
ким. Та ще й не завжди збігаються інтонації, артикуля-
ція і жестикуляція.

Журналісти багато і залюбки теревенили про те, чому 
за цей фільм Хепберн навіть не номінували на «Оскар», 
і дійшли висновку, що це справедливо, адже вона не за-
співала у фільмі-мюзиклі жодної пісні!

Так, зігравши роль своєї мрії, Одрі залишилася 
на узбіччі. Річ не в «Оскарі», а у недоопрацюванні. Вона 
не зуміла по-справжньому відчути першу половину ролі 
(замазуру) і не змогла якісно заспівати, щоб її голос зву-
чав у музичних номерах.

Усе справедливо. Хепберн узагалі погано вдавалися ро-
лі героїнь, що жили кілька століть тому, або дівчат не її 
кола. Мало хто пам’ятає її Наташу Ростову або індіанську 
дівчину, героїню «Зелених помість» та інші прохідні ро-
лі, яких було доволі багато. У кожного актора і акторки 
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є своє амплуа (певне коло ролей, що відповідають сценіч-
ним здібностям) і не всім вдається з нього вийти.

Одрі вдало спробувала тільки в «Історії черниці», інші 
спроби не були такими успішними.

Але ми пам’ятаємо її саме в тих ролях, які вписуються 
в її амплуа, зокрема у фільмі «Як украсти мільйон».

До речі, Джулія Ендрюс отримала ще не одного «Оска-
ра». Неможливість зніматися в «Моїй прекрасній леді» 
звільнила для актриси час для написаного спеціально 
для неї іншого мюзиклу – «Мері Поппінс». За цю голов-
ну роль Джулія Ендрюс отримала не лишень «Оскара», 
а й усі інші важливі нагороди. А вручала їй заповітну ста-
туетку Одрі Хепберн!

Трохи згодом режисер «Моєї прекрасної леді» надіслав 
Одрі пропозицію знятися в черговому мюзиклі – «Олі-
вер». Зціпивши зуби, Хепберн ввічливо відмовилася, 
не повіривши обіцянці, що вона співатиме.
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ЗАПИТАННЯ:

1. Як ти вважаєш, у чому причина невдачі Хепберн у ролі 
Елізи Дуліттл?

2. Чи варто було організаторам приховувати від Одрі, що 
пісні у фільмі виконуватиме професійна співачка?

3. Який життєвий урок засвоїла Одрі з цієї ситуації?

4. Чи мала вона право таки пишатися цією роллю?

5. Як ти вважаєш, чи може замазура стати леді, тільки 
навчившись правильно говорити і вичистивши бруд 
з-під нігтів?



РОЗ ДІЛ ВОСЬМИЙ

Найчудовіше 
пограбування. 
Не намагайтеся 
повторити
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Найбільш упевнено Одрі Хепберн почувалася у су-
часних комедіях. Вона грала з таким запалом, що 
глядачі вірили в будь-які нісенітниці, які відбу-
валися з її героїнями. Розуміли, що це вигадка, 

казка, часом відверта пародія, але вірили.
Найвідомішою пародією в її виконанні став, мабуть, 

фільм «Як украсти мільйон». Історія проста і фантастич-
на.

Талановитий художник заробляє собі на життя ство-
ренням копій шедеврів, видаючи їх за роботи знаменитих 
майстрів. Роботи не менш геніальні, ніж справжні витво-
ри тих, за кого працює батько головної героїні, але зізна-
тися в авторстві – значить потрапити до в’язниці. Худож-
ник обирає гроші і безвість.

Та якось стається прокол – для участі у виставці чудо-
ва скульптура «роботи Челліні», насправді створена діду-
сем головної героїні (за натурницю була бабуся ще за ча-
сів, «коли та ще не зловживала тістечками на ніч»), мала 
бути застрахована, а значить, пройти експертизу. Будь-
який фахівець одразу зрозуміє, що мармур не старий і то-
ді...

Відмовитися від виставки художник вже не може, за-
лишається... вкрасти статуетку з музею, який надійно 
охороняється. Красти у самого себе безглуздо, але дуже 
не хочеться потрапляти за ґрати або розорятися. Героїня 
зважується на крадіжку заради порятунку батька.
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Помічником вона наймає детектива, котрий вдав із се-
бе грабіжника. Цей детектив підозрює художника в під-
робках і проникає в будинок, щоб зішкребти для проби 
фарбу одного з полотен.

Далі за сюжетом низка смішних перипетій із крадіж-
кою, під час яких дочка художника і детектив закохують-
ся одне в одного.

Річ не в сценарії, хоча він насичений іскрометним гу-
мором і надзвичайно легкий. Для Одрі це було повернення 
у щасливий час «Римських канікул». До речі, на знімаль-
ному майданчику була майже вся знімальна група, браку-
вало лишень Грегорі Пека, який через вік вже не міг гра-
ти молодого детектива. Його чудово зіграв молодий Пітер 
О’Тул.

Багато реплік із фільму миттєво розійшлися на цита-
ти, а вже костюми, що їх для Одрі створив непереверше-
ний Юбер, стали писком моди. Глядачки ходили на цю 
стрічку по декілька разів, тільки щоб запам’ятати фасон 
нічної сорочки, форму капелюха-каски або елегантний 
костюм героїні Одрі. Живанші створив не просто одяг для 
героїні картини, це був стиль, який підхопила молодь.

Одрі згадувала, що під час зйомок усі реготали, однак 
примудрилися зняти чудову комедію.

Звісно, фільм не здобув жодного «Оскара», але був ша-
лено популярним після виходу на екрани. Його залюбки 
дивляться і нині.

І все ж декому цей фільм створив проблеми. Дивно, але 
знайшлися ті, хто повірив у можливість вкрасти експонат 
за допомогою методів, застосованих героями Одрі та Піте-
ра. Працівники музеїв скаржилися на засідки з грабіж-
ників-невдах у комірчинах зі швабрами, на спроби від-
ключити сигналізацію за допомогою бумеранга та інші 
штучки, перенесені з екрана в життя. Скаржилися, але 
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зі сміхом, і зла на команду, що створила фільм, не три-
мали.

Однак усе хороше дуже швидко закінчується. Завер-
шилися і зйомки фільму «Як украсти мільйон».

Одрі починала з «Римських канікул», а закінчила філь-
мом «Як украсти мільйон». У її кар’єрі більше не було та-
ких вдалих стрічок. Хепберн ще знялася у кількох ролях, 
але ті або були «прохідними», або епізодичними.

Напевно, це символічно – починати й завершувати 
кар’єру на вищій ноті.
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ЗАПИТАННЯ:

1. Чи варто було вже відомій та заслуженій Хепберн 
погоджуватися на роль у легкій комедії?

2. Який фільм кращий – той, який хвалять критики, 
чи той, на який глядачі по кілька разів ходять 
до кінотеатрів?

3. На який фільм підеш особисто ти – рейтинговий чи 
той, що порадили друзі?



РОЗ ДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ

Мій дім – 
обитель щастя
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Головна роль – мами

Кажуть: «Мій дім – моя фортеця».
Одрі Хепберн казала трохи інакше: «Мій дім – обитель 

щастя».
Одрі зіграла чимало чудових ролей, нею захоплювали-

ся, її наслідували. Вона – ікона стилю, про неї пам’ята-
ють. В її скарбничці «Оскар», «Тоні», «Золотий Глобус» 
та інші нагороди кіно й театрального мистецтва, у неї на-
родна любов.

Але сама Одрі головною своєю роллю вважала роль ма-
ми.

Їй дуже хотілося мати багато дітей, але доля вирішила 
інакше. Падіння з коня під час зйомок у Мексиці (коня 
звали «Дьябло», тобто диявол) призвело до трагедії – Одрі 
втратила дитину...

Та коли народився Шон («Дар Божий»), радості не бу-
ло меж! Пухкенький, міцненький, він був величезним 
для своєї тендітної мами й одразу отримав прізвисько Ві-
ні-Пух. Для маленького Шона була тільки одна загроза 
здоров’ю – його могла задушити у ніжних обіймах люб-
ляча матуся.

Шон і Лука, котрий з’явився на світ на десять років 
пізніше, не стали «зірковими дітьми», Одрі виховувала 
їх так само суворо, як і її колись баронеса ван Хеемстра. 
Та при цьому Одрі не забувала, що вони діти і у них має 
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бути дитинство. Дитячий ігровий майданчик біля будин-
ку – будь ласка, але бавитися на ньому можуть усі сусід-
ські дітлахи. Ані особливих умов для навчання, ані охоро-
ни або прислуги, автомобіля, що возить до школи і назад, 
дорогих подарунків. Усе як у всіх.

Про Хепберн пліткували, що вона виховує дітей заліз-
ною рукою в оксамитовій рукавичці. Одрі погоджувала-
ся – виховання мало бути суворим, але лагідним.

Вона не диктувала вибір життєвого шляху, сини само-
стійно обирали собі фах. Ніколи не примушувала до нав-
чання, не диктувала їм, що робити, але неухильно вима-
гала чесно ставитися до справи, якою вони займаються 
(чи то навчаються, чи просто бавляться), спершу думати 
про інших, а потім про себе, до всіх ставитися зичливо... 
Словом, Одрі повторювала те, чого її саму навчала мама, 
але не вимагала приховувати емоцій і мати непроникний 
вигляд, навпаки, вітала і сміх, і сльози, якщо вони були 
доречні.

Від народження синів Одрі почувалася значно щасли-
вішою, ніж від отримання «Оскара», а коли втрачала ди-
тину (таке в її житті траплялося не лишень після падіння 
з коня), то переживала значно сильніше, ніж через невда-
лу роль. Головне в житті – діти!

Тому найбільшим щастям було дізнатися, що на запи-
тання журналіста, яка у них мама, сини відповіли: «Най-
краща в світі!».

Лишень заради цього варто було жити.
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Те, що не купиш 

ні за які гроші

У Хепберн після Арнема довго не було власного будин-
ку. З першим чоловіком Мелом Феррером вони жили в го-
телях або на орендованих віллах, тому, щойно поліпшив-
ся фінансовий стан акторки, Одрі наполягла на придбанні 
житла.

Вона хотіла мати будинок, в якому могла б усе роби-
ти сама – готувати їжу, прибирати, прикрашати, працю-
вати в саду... Це вдалося на невеликій віллі в Толошеназі 
на березі мальовничого Женевського озера. Ця вілла ста-
ла притулком для неї і дітей на довгі роки. Звісно, дорослі 
сини поїхали з невеликого містечка, їм потрібно було здо-
бувати освіту і працювати, але «Ла Пасібль» («Спокій») 
вони вважали своєю справжньою рідною домівкою, куди 
можна приїхати зі своїми радощами й бідами.

У багатьох її друзів були розкішні вілли, цілі маєтки, 
але Одрі досить було і «Ла Пасібля», головне, щоб там по-
селилося душевне тепло і затишок. У Толошеназі любили 
бувати друзі.

І тільки перед набридливими журналістами двері «Ла 
Пасібля» були зачинені. Одрі приховувала життя своєї 
родини від цікавих поглядів, захищаючи синів. Вона по-
яснила друзям: «Якщо захочуть популярності, то домо-
жуться її самі. А поки нехай просто живуть».

Одрі Хепберн не щастило у подружньому житті. Її пер-
ший чоловік був актором і режисером та прагнув лишень 
успіху. Однак не всі їхні спільні фільми і спектаклі були 
вдалими, вони виявилися марною тратою часу, сил і гро-
шей. Сім’ю не зміг згуртувати навіть Шон.
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Пізніше Одрі зробила ще одну спробу створити міцну 
сім’ю, вийшовши заміж за респектабельного італійця. 
Вона знайшла те, про що мріяла – велику, дружну, галас-
ливу італійську сім’ю, турботливого чоловіка, який поро-
зумівся з її Шоном, у Одрі народився другий син, Лука...

Але чоловікова сім’я вважала, що якщо Одрі кінозі-
рка, тож і поводитися повинна відповідно. Синів можна 
залишити на нянь і вихователів, а самій знову зніматися 
в кіно. І марно було пояснювати, що її улюблених ролей, 
подібних до принцеси Анни або Голі Голлайтлі, вже давно 
немає, що минув час таких героїнь, а сама Одрі подорослі-
шала. Вона відмовлялася грати просто щоб грати, відмов-
лялася вважати себе зіркою, не любила слави і не любила 
роздавати автографів, чим неприємно дивувала нових ро-
дичів.

Тут вибухнула ще одна велика біда, яка зачепила 
не тільки Одрі, а й багатьох відомих людей в Італії – теро-
ристичні «Червоні бригади» стали викрадати заможних 
людей з метою викупу, а потім почалися телефонні погро-
зи викрадення дітей. Чоловік Одрі, відомий лікар, сам пе-
режив такий напад, але зумів вирватися. Тоді вона відвез-
ла дітей у спокійний Толошеназ.

Звісно, це стало причиною розлучення, зате не по-
страждали діти.

Одрі зрозуміла, що обидва чоловіки любили не її саму, 
а актрису й зірку.

Але життя подарувало їй третього чоловіка, цього разу 
не актора і не заможного. Роберта схвалила навіть сувора 
баронеса ван Хеемстра, заявивши: «Нарешті ти знайшла 
пристойного чоловіка!»

«Пристойний чоловік» народився і провів дитинство 
в Голландії, тому їм було про що згадувати. Та головне – 
вони стали єдиним цілим. Роберт допоміг Одрі в останні 
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роки її життя, спочатку в роботі посла доброї волі, а потім 
коли вона занедужала...

З ним Одрі знайшла те, про що так довго мріяла, – оби-
тель щастя.

Швейцарці прекрасні і дивовижні люди, в їхній краї-
ні живе так багато зірок, які не бажають постійної ува-
ги і спалахів фотокамер, тих, кому не потрібні скандали 
навколо їхніх імен, хто вважає за краще бути звичайними 
людьми поза межами знімальних майданчиків або урочи-
стих заходів.

Одрі отримала в Толошеназі спокійне життя. Сусіди 
не пхали носа до її справ, не продавали її таємниць на-
бридливим журналістам, не підглядали і не підслухову-
вали. Вони взагалі вдавали, що не знають про її зірко-
вість.

Це дозволило справді жити, як усі: наводити лад у бу-
динку, порпатися у саду, ходити на закупи, готувати їжу 
або відводити дітей до школи... А потім, коли діти вже 
виросли й поїхали, просто гуляти околицями, не остері-
гаючись цікавих поглядів. Дорого ж коштує такий спокій 
для того, хто не бажає зайвої уваги.
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ЗАПИТАННЯ:

1. Як Одрі Хепберн називала свій будинок?

2. Яку роль сама Одрі вважала головною?

3. Чому її старшого сина прозвали Вінні-Пухом?

4. Як охарактеризували свою маму її сини?



РОЗ ДІЛ ДЕСЯТИЙ

Друзі
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Акторам важко заводити друзів. Вони з багатьма 
знайомі, однак друзі потребують уваги, а коли ти 
весь час кочуєш з місця на місце, отримуючи но-
ві ролі, часу на інших не залишається.

Одначе у житті Одрі були люди, дружбі з якими не за-
важали ані щільні графіки роботи, ані відстані.

Друзі  можуть не лишень підтримати у скрутну хвили-
ну або допомогти в біді їх тішать твої успіхи, а якщо й за-
здрять, то позитивною, «білою» заздрістю. Останнє теж 
важливо, адже саме через заздрість руйнувалося чимало 
прекрасних дружніх стосунків.

Одрі Хепберн пощастило зустріти таких людей. Її дру-
зі не лишень за потреби мчали на допомогу, а й раділи 
з нею.

Блискуча Софі Лорен плакала від щастя, вітаючи Одрі 
з народженням дітей.

«Відправили сім тисяч добрих фей до Шонової ко-
лиски...» – це телеграма Циннеманів у відповідь на звіст-
ку про народження первістка Одрі.

З Грегорі Пеком Одрі подружилася під час зйомок 
«Римських канікул». Одрі казала, що Грегорі «такий 
справжній», що їй страшно й на йоту сфальшувати поруч 
із ним. Хоча нікому не спало б на думку звинувачувати 
Одрі у фальші, годі зустріти більш щиру і природну ак-
трису й людину. Напевно, саме в цьому полягає секрет їх-
ньої дружби.
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Грегорі Пек уже був суперзіркою Голлівуду, коли вчив 
Одрі акторської майстерності на зйомках «Римських ка-
нікул». Він на тринадцять років старший за актрису, од-
нак це не завадило їхній дружбі.

Грегорі опікувався молодою акторкою, пояснюючи їй, 
що зйомки – гра, і вона легко впорається, при цьому не-
нав’язливо навчав Одрі азам акторського фаху. Дружба, 
що виникла на знімальному майданчику, залишилася 
з ними назавжди.

Були в Одрі й друзі, котрі несподівано з’явилися у її 
житті.

Якось їй зателефонувала Джин Сіммонс і повідомила, 
що вона та сама актриса, якій спочатку пропонували зі-
грати принцесу Анну в «Римських канікулах», і тільки 
через її відмову роль дісталася Одрі. Що могла відчува-
ти Хепберн після таких слів? Але наступне визнання Сім-
монс, що Одрі впоралася чудово і зіграла принцесу так, як 
не змогла б сама Джин, викликало в Одрі струмки мимо-
вільних сліз. Сіммонс і її чоловік Стюарт стали справжні-
ми друзями Одрі. Це яскравий приклад дружби суперни-
ків з акторського цеху, доказ того, що справжня дружба 
можлива навіть у зірковому Голлівуді.

А от не лишень дружба, а й навіть звичайні людські сто-
сунки у Одрі не склалися з Альфредом Хічкоком. Профе-
сіонал високого класу не розділяв свої відносини на про-
фесійні і людські. Він вимагав, щоб Хепберн поводилася 
тільки як актриса, забувши про трагедію (Одрі тільки-но 
втратила таку жадану дитину, а у фільмі Хічкока мала 
грати у жорстокій сцені насильства, прибрати яку зна-
менитий режисер категорично відмовився, що призвело 
до розриву контракту). Жорстокість не породила жорсто-
кості – Одрі просто викреслила Хічкока зі свого життя, 
хоча завжди мріяла знятися у його стрічці.
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Не склалися хороші відносини і з деякими акторами, 
з якими Одрі працювала, наприклад із талановитим ак-
тором, зіркою Голлівуду Гемфрі Боґартом, з яким вони 
разом знімалися в «Сабріні». Геніальний актор вже був 
не у формі – хворів і багато пив. Ймовірно, це позначило-
ся на його поведінці на знімальному майданчику – Боґарт 
постійно до всіх чіплявся, передражнював і не допомагав, 
а знущався з найменшої помилки актриси. Симпатії така 
поведінка в Одрі викликати не могла. Щоправда від Бо-
ґарта потерпала не лишень вона, діставалося всім акто-
рам, та Одрі найбільше.

Грати закохану в цього ненависника дівчину було вдві-
чі важче, але Одрі впоралася, фільм вийшов світлим і лі-
ричним.

Та навіть під час прем’єри Боґарт постарався зіпсува-
ти настрій Одрі. Він передрікав цілковитий провал карти-
ни через «ганебну» гру «англійської дилетантки, що вдає 
із себе актрису», як актор відкрито називав Одрі. Однак 
фільм виявився успішним, хоча «Оскара» отримав лише 
одного – за костюми. Їх, звісно, створював великий друг 
Одрі, паризький модельєр Юбер Живанші, а в титрах зга-
дали лишень Едіт Хед. І Одрі до кінця своїх днів почува-
лася винною перед Живанші в тому, що не змогла відсто-
яти його право отримати заповітну статуетку.

Про дружбу з цим модельєром варто розповісти деталь-
ніше.

Перша їхня зустріч відбулася, коли Одрі вирішила за-
мовити кілька суконь для фільму «Сабріна». Вона домо-
вилася з костюмером стрічки Едіт Хед, що придбає одяг 
у нового модельєра, і якщо Едіт схвалить, то використає 
його під час зйомок.

Юбер Живанші був усього на пару років старшим 
за Одрі. Коли модельєрові повідомили, що для вибору 
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костюмів до його бутика прийде голлівудська актриса Хеп-
берн, Живанші вирішив, що це Кетрін Хепберн. Річ у то-
му, що в Голлівуді вже була одна Хепберн, і теж дуже відо-
ма, навіть знаменита актриса. Під час укладання договору 
з Одрі представники студії «Парамаунт» запропонували їй 
змінити прізвище, щоб не плутали, але Одрі категорично 
відмовилася, заявивши, що як вона їм потрібна, то нехай 
беруть разом із прізвищем! Це видавалося самовпевненим, 
але Одрі не бажала відмовлятися від свого прізвища тіль-
ки тому, що у відомої актриси таке саме.

Кетрін Хепберн значно старша за Одрі, на той час во-
на вже отримала «Оскара» і не раз номінувалася на на-
городу. Юбер здивувався, побачивши перед собою тоню-
сіньку дівчину з великими темними очима. Однак відтоді 
Одрі стала для Живанші музою на все життя. Він створив 
не лишень наряди для «Сабріни» («Оскара» за це вбрання 
отримала офіційна костюмерка студії Едіт Хед), а й для 
багатьох інших фільмів, зокрема і «Як украсти мільйон», 
«Сніданок у Тіффані», «Веселе обличчя», «Шарада»... 
Точніше, костюми не для всіх героїв, а для Одрі.

Живанші одягав її і за межами знімального майданчи-
ка, створивши свій неповторний стиль, який копіювали 
і копіюють донині. Укорочені штанці й туфельки-балетки 
без підборів (Одрі досить висока), підкреслена тоненька 
талія, великі сонцезахисні окуляри, – все це ви і сьогод-
ні знайдете в Парижі. Парижанки взяли стиль, створений 
Юбером Живанші для Одрі, на озброєння і визнали його 
за свій, це стиль парижанок.

Але Хепберн і Живанші пов’язували не лишень сценіч-
ні костюми або мода взагалі, це були не просто приязні 
стосунки модельєра зі своєю музою, це була ДРУЖБА.

Одрі була смертельно хвора (у неї виявили рак ки-
шечника і видалили частину, а коли це не допомогло, 
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зробили ще одну, теж марну операцію), після операції 
в США її потрібно було транспортувати в Толошеназ, 
Юбер Живанші кинув усі свої справи й надав для пере-
везення Одрі особистий літак. Інакше вона не витрима-
ла б перельоту.

Живанші створював хрестильні наряди для її дітей, 
костюми для її фільмів, весільний стрій (це дивовиж-
не скромне пальтечко і хустинка, зав’язана під підборід-
дям, стали фішкою, тисячам наречених умить перехоті-
лося виходити заміж в об’ємних мереживних сукнях), її 
повсякденні сукні, штани, пальта та інше... А фільм «Як 
украсти мільйон» не раз переглядають лишень для того, 
щоб побачити 20 знаменитих суконь героїні Одрі – такі 
вони стильні.

Дружба між Хепберн і Живанші тривала майже сорок 
років.

Юбер і Грегорі були одними з останніх, хто спілкувався 
з Одрі, доки вона ще була жива.

Але особливо дорогим другом став Роберт Волдерс. Ро-
берт не просто цивільний чоловік Одрі, він став її другим 
«я» в останні роки життя.

Вони зустрілися у важкий період життя для обох – 
в Одрі почався процес розлучення з другим чоловіком, 
котрий погрожував відібрати маленького Луку, а Роберт 
тяжко переживав смерть своєї дружини, за якою багато 
років доглядав через її хворобу.

Але він розмовляв нідерландською, це було чудово! По-
говорити майже забутою мовою дитинства – для Одрі це 
була невимовна втіха. На вечірці вони сиділи поруч, про-
ста балаканина переросла в знайомство, а та в багаторіч-
ну дружбу і духовну єдність. Вони знайшли одне одного, 
пройшовши через безліч життєвих випробувань і нелег-
ких років.
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Робертові сподобався Толошеназ і «Ла Пасібль», він 
легко подружився з Шоном і Лукою – це так тішило Одрі. 
Звісно, виникло чимало пліток, мовляв, через тривалу пе-
рерву в роботі Роберт просто «сів на шию» дружині. Але 
це була дурниця, Роберт був невимогливим, але мав до-
статньо коштів на життя. Щоправда, він не міг подарува-
ти Одрі розкішний замок у Швейцарії, а от віллу в Маямі 
міг (але, Одрі не мала в них потреби).

Але головне – Робертові подобалося все, що подобало-
ся і Одрі, з ним можна було обговорювати книжки, мовч-
ки слухати прекрасну музику, гуляти...

ЗАПИТАННЯ:

1. Чи знайомий тобі вираз «біла заздрість»? Кажуть, саме 
білу заздрість люди відчувають до птахів...

2. Чи тільки в біді пізнається друг?

3. Чи з усіма склалася дружба в Одрі Хепберн? Якщо ні, 
то чому?

4. Як ти вважаєш, чи обирають друзів? Як ти вибираєш 
своїх друзів?



РОЗ ДІЛ ОДИНА ДЦ ЯТИЙ

Айболить 
потрібен 
не лишень 
у казці
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Після зустрічі з Робертом життя Одрі нарешті на-
лагодилося. Поруч був чоловік, який не вимагав 
від неї зіркових успіхів, сприймав її такою, яка 
вона була, допомагав, чим міг. Душевне тепло, 

підтримка, опора, одностайність – Одрі нарешті мала те, 
про що мріяла стільки років. Роберт не вимагав од неї но-
вих ролей, спілкування з пресою, а просто в усьому під-
тримував.

Життя стало спокійним, занадто спокійним, щоб 
не очікувати потрясінь.

Потрясіння сталося, і геть непередбачуване.
Роберт Волдерс супроводжував Одрі в її тепер нечастих 

мандрівках світом. Під час однієї з таких у Токіо вони по-
знайомилися з працівниками ЮНІСЕФ – Міжнародного 
дитячого фонду, який діє під егідою ООН. Цей гуманітар-
ний фонд є світовим лідером із захисту прав та інтересів 
дітей, який працює у понад 190 країнах і територіях світу 
заради захисту й підтримки дітей з моменту їхнього на-
родження і до початку дорослого життя. 

Дружба з працівницею цього фонду Христиною Рот 
стала для Одрі та Роберта поворотним моментом. Вони 
зрозуміли, що не зможуть безтурботно насолоджуватися 
життям, знаючи, що діти багатьох країн потребують до-
помоги. Хепберн заявила, що готова обміняти власну по-
пулярність на службу в ЮНІСЕФ і отримала згоду Фонду.
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Відтоді вона неначе вийшла з тіні, але в абсолютно но-
вій якості. Забувши усі материнські настанови про необ-
хідність приховувати власні емоції, Одрі використовува-
ла свій акторський талант для того, щоб якомога більшій 
кількості людей донести побачене нею у гарячих точках 
планети. Та, на відміну від знімальних майданчиків, це 
не була гра – тепер Одрі ділилася справжніми почуттями, 
розповідала про свій біль, прагла, щоб його відчули інші.

Вона стала послом доброї волі ЮНІСЕФ.
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Що таке посол 

доброї волі?

Якщо людина відома на весь світ і її присутність у ра-
йоні, що потребує допомоги, здатна залучити допомогу, 
то варто скористатися цією популярністю. Можна просто 
перерахувати кошти на рахунок ЮНІСЕФ, однак можна 
розповісти про проблему й залучити значно більші кошти 
величезної кількості людей по всьому світу.

Першим послом був американський актор Денні 
Кей, комік, ведучий власної програми на телебаченні, 
який вирішив, що популярність можна використову-
вати не лишень для збагачення, а й для допомоги. Він 
став не просто брати участь у збиранні доброчинних по-
жертвувань, а й сам навідувався до проблемних районів, 
а потім розповідав про побачене, радив, чим можна до-
помогти.

Посли доброї волі отримують символічну зарплатню – 
$ 1, однак оплачуються всі їхні витрати на поїздки, орга-
нізовується харчування та охорона. Зараз послів доброї 
волі чимало: зазвичай це актори кіно, спортсмени, ар-
тисти й телеведучі – люди, яких знають в усьому світі. 
На жаль, їхні поїздки дедалі частіше скидаються на ре-
кламні кампанії самих послів, аніж на вивчення обста-
новки в районах лиха і доставку допомоги.

Одрі й Роберт вирішили вчинити, як Денні Кей, – во-
ни поїхали до Ефіопії і Сомалі, Судану, Еквадору, В’єтна-
му, Кенії, Гондурасу, Мексики... Десь лютувала посуха, 
позбавляючи не тільки врожаю, а й життя, десь епідемії, 
десь усе зруйнувала повінь.

Подорожувати доводилося за складних умов, важ-
ко було доправляти харчі та воду. Враховували кожен 
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кілограм, економили місце, щоб якомога більше привез-
ти. Замість крісел у літаках – мішки з рисом, замість осо-
бистого багажу – каністри з водою. Одрі жартувала, що її 
худорлявість вигідна для місії.

І фотографії, тисячі фотографій страшних свідчень 
злиднів і природних катастроф. Це не пусті селфі на тлі 
екзотичного пейзажу, а жорстокі свідоцтва того, як від 
голоду і зневоднення діти перетворилися на ходячі скеле-
ти; світлини – не фотомонтаж, не фотошоп.

А потім вони демонстрували ці фотографії на безлі-
чі благодійних зустрічей, пояснюючи, що діти в багатьох 
країнах у біді, передусім діти! І вони потребують допомо-
ги решти світу.

Одрі зізнавалася, що навіть у зонах воєнних дій було 
не так важко, як іноді на благодійних зустрічах, коли за-
можні люди слухали з недовірою і навіть осудом: «Наві-
що годувати чужих дітей?»

Хепберн відповідала словами знаменитого індійсько-
го письменника Рабіндраната Тагора: «Кожна народже-
на дитина – свідчення того, що Бог не зовсім розчарував-
ся в людстві. Доки він дарує нам дітей, ми живі й маємо 
шанс щось виправити».

Вона доводила, що на Землі немає чужих дітей і чужої 
біди, будь-яка біда спільна, і людство тільки тоді подолає 
лихо, коли нарешті збагне це.

Друг Одрі Юбер Живанші сказав страшну, але правиль-
ну фразу: «Ти зможеш ввести моду на благодійність».

А Одрі хотілося, щоб це була не мода, яка минає, а го-
стра людська потреба, щоб люди допомагали не тому, що 
закликає вона, популярна актриса Одрі Хепберн, або інші 
відомі люди, а тому що душа кожної людини не може бу-
ти спокійна, бо в цей час хтось потребує допомоги.



93

Їй це вдалося. Звісно, не всі, хто побував на зустрічах 
з Одрі і чув її розповіді про біди в різних регіонах, поча-
ли допомагати, а якщо і робили це, то зрідка. Але справа 
зрушила з мертвої точки.

На рахунок ЮНІСЕФ стало надходити значно більше 
пожертвувань, благодійні зустрічі проводилися частіше 
і приносили великі кошти. Але головне – в урядах деяких 
країн замислилися над тим, як зупинити жорстоку між-
племінну різанину в Африці, убезпечити населення Бан-
гладеш від повені, заздалегідь зробити щеплення у тих 
районах, де можливі спалахи епідемій... Багато проблем 
зрушило з місця. Звісно, це не було заслугою лишень Одрі 
й Роберта, але в тому був і їхній внесок.

У районах гуманітарних катастроф Одрі, Роберт і пра-
цівники ЮНІСЕФ зіткнулися з іншою проблемою  – на-
віть зібрану й доставлену в різні країни допомогу немож-
ливо доправити до нужденних. Причина проста – воєнні 
дії.

Вони привозили мішки з рисом і каністри з рятівною 
водою, але ця вода цвіла під палючим сонцем, доки зовсім 
поряд умирали від зневоднення діти, оскільки йшла вій-
на між місцевими племенами, і ніхто з ворогуючих сторін 
не бажав пропускати караван.

Тоді вперед виходила Одрі і вступала в перемовини 
зі старійшинами. Звичайно, ті ніколи не бачили ані «Рим-
ських канікул», ані «Сніданку у Тіффані», ім’я Хепберн 
їм ні про що не говорило, але от її очі... Величезні тем-
ні очі Одрі дивилися так проникливо, що неможливо було 
відвести погляду.

Вона пояснювала, що їжа і вода – для дітей, що діти 
не винні у війнах дорослих, а тому не повинні помирати 
без допомоги. Їй заперечували, що це діти ворога, отже, 
їхня смерть корисна.
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«Діти не можуть бути ворогами, вони не зробили нічо-
го поганого. Вони безпорадні!»

Вдавалося домовитися, що половина продуктів піде од-
ній стороні, половина – другій. Одрі навіть пропонувала 
себе в заручниці як гарантію того, що розподіл буде чес-
ним.

А потім знову і знову фотографувалася зі знесиленими 
малюками на руках, вмовляла старійшин, збирала кошти 
і возила закуплену провізію нужденним, попри воєнні дії.

Важко було з Одрі офіцерам охорони, що забезпечува-
ли захист посла доброї волі. Однак і вони йшли назустріч, 
розуміючи, що поведінка Одрі – не примха зірки, а часом 
єдиний можливий спосіб урятувати ще чиєсь юне життя.

І весь цей час у важких поїздках і виснажливих бла-
годійних зустрічах поруч був її Роберт. Він також тряс-
ся в машинах, спав, згорнувшись калачиком, на мішках 
у літаках, також ризикував життям і скреготів зубами, 
вислуховуючи сумніви людей, що живуть у благополуч-
них країнах – сумніви, що зібрані кошти будуть витраче-
ні за призначенням, що їх ніхто не привласнить. Це було 
несправедливо, а тому дуже прикро.

Одрі показувала фотографії працівників ЮНІСЕФ 
з дітьми, які потребували допомоги, пропонувала відразу 
перераховувати кошти на рахунки цієї організації: «Я ру-
чаюся за цих людей, ті, хто побачив таке, не візьме ані 
цента, призначеного для допомоги».

Шкодувала вона лишень про одне – що пізно почала до-
помагати ЮНІСЕФ, що стільки років спокійно жила в То-
лошеназі, насолоджуючись затишком і достатком.

Одрі Хепберн зіграла ще одну роль у кіно – у фільмі 
Стівена Спілберга «Завжди». Це незвичайна роль анге-
ла з її власним ім’ям! Спілберг немов передчував, що ста-
неться далі.
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А далі була страшна хвороба. Одрі пізно звернулася 
до лікарів, вони зробили все, що могли, але врятувати її 
не вдалося.

Останніми словами Одрі було запевнення, що їй уже 
час, що її чекають на небесах, там багато роботи...

«У Господа Бога з’явився ще один прекрасний ангел, який знає, 
чим йому зайнятися на небесах» (Елізабет Тейлор).

На жаль, у ангела на ім’я Одрі Хепберн і досі багато 
роботи, адже на Землі так і не запанував мир, так само 
страждають діти від війн і різних бід.

Якщо юну і молоду Одрі Хепберн пам’ятають як пре-
красну актрису з «Римських канікул» або «Сніданку 
у Тіф фані», копіюють її вбрання з «Сабріни» або «Як ук-
расти мільйон», наслідують її, то зрілу Одрі пам’ятають 
в Африці та Азії, в Південній Америці та Мексиці навіть 
ті, хто не знає її імені. Просто одне її втручання і бажан-
ня допомогти врятувало чиїсь життя. Для цих врятова-
них Одрі і справді стала ангелом.

Це головна її роль і головна заслуга.
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ЗАПИТАННЯ:

1. Як ти вважаєш, чи потрібні посли доброї волі, а чи 
можна просто перерахувати кошти і забути про біди 
тих, хто далеко?

2. Чи повинні відомі люди втручатися в організацію 
надання допомоги нужденним, або ж це справа лишень 
політиків?

3. Чи повинна бути «мода» на благодійність?

4. Кого з вітчизняних послів доброї волі ти знаєш? 
А з інших країн?



РОЗ ДІЛ ДВАНА ДЦ ЯТИЙ

Не будьте 
байдужими...
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Одрі Хепберн прожила не надто довге життя, але 
залишила такий світлий слід, що коли жур-
налісти спробували визначити найвродливішу 
жінку ХХ століття, враховуючи не лишень зов-

нішність, а й душевні, людські якості, то одностайно об-
рали Одрі.

Красива жінка і прекрасна людина, талановита актри-
са і дивовижна мама, добра і працьовита, вірна і чесна... 
Одрі Хепберн не мала професійної акторської освіти, але 
її навчали чудові актриси й актори, а здатність і готов-
ність багато працювати допомагали опанувати секрети 
сценічної майстерності.

І все ж головним своїм досягненням і справою в жит-
ті сама Одрі вважала роль мами двох синів і місію посла 
доб рої волі. Вона дуже шкодувала, що пізно почала допо-
магати ЮНІСЕФ, що не встигла принести більше користі, 
хоча насправді це не так.

А однією з головних бід людства вважала байдужість.
На Землі не буде щастя, доки хтось може байдуже про-

ходити повз нещастя іншого.
Але співчуття Одрі Хепберн особливе – вона закликала 

не журитися через недосконалість світу і не проливати сльо-
зи через чиїсь біди, а допомагати. Можливо, потроху, але 
постійно. Не просто переводити гроші нужденним або до-
брочинним організаціям електронними системами, а самим 
брати участь у доброчинних акціях, зустрічах, заходах...
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Одрі говорила, що для допомоги в людини є дві руки – 
одна, щоб допомагати самій собі, а друга, щоб допомагати 
іншим. Друга повинна бути щедрішою.

Але щоб допомагати, а не відкуповуватися, треба мати 
бажання допомогти. Це означає помічати чийсь біль, чи-
єсь страждання.

Це означає не бути байдужим.
«Не будьте байдужими – це найкраще, що ви можете 

зробити в житті!»
Це послання Одрі Хепберн усім людям планети Зем-

ля мусить пам’ятати кожен, щодня має це повторювати, 
а головне – щохвилини втілювати в життя. Можливо, то-
ді люди стануть добрішими одне до одного і вирішиться 
безліч проблем...

ЗАПИТАННЯ:

Запитання лишень одне: чи вважаєш ти, що всі біди 
на Землі через людську байдужість?



ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ. 
БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Маргарет
Тетчер

Костюченко Ірина

К И Ї В

А Г Е Н Ц І Я  « I P I O »
2 0 1 8

Подарунок!
ПЕРШІ РОЗДІЛИ З КНИЖКИ
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Розчарування 
та надія: 
один день із життя 
грентемського 
бакалійника 
(13 жовтня 1925 року) 
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«Один, два, три, чотири, п’ять, шість. 
Один, два, три, чотири, п’ять, шість...» 
Високий чоловік в окулярах вже протя-
гом кількох годин міряв великими кро-

ками маленьке приміщення пекарні, розташоване позаду 
його крамниці. Цього прохолодного жовтневого ранку йо-
му було насправді спекотно. І хоча був вівторок, він пові-
сив на дверях табличку «Зачинено» й дослухався до зву-
ків, що долинали згори, з житлових кімнат. 

Містер Робертс примушував себе лічити кроки та мо-
литися про успішні пологи дружини. Але думки все од-
но крутилися навколо однієї теми: «Хлопчик! У мене вже 
є дочка, але мені так потрібен син!.. До речі, треба замо-
вити ще капусти і яєць, бо завтра не буде чим торгувати... 
Господи, благаю, нехай це буде хлопчик!» 

Плин його думок перервав вигук медсестри. 
– Містере Робертс! Вітаю вас, сер! У вас здорова дівчин-

ка! Ваша дружина теж почувається добре. 
– Так-так, дякую... – трохи розгублено відповів чоло-

вік. – А коли я зможу їх побачити?
– Незабаром, може, за чверть години. Вашим дівчат-

кам варто трохи причепуритися, – пожартувала пухка 
молоденька медсестра, заправляючи під білу хустку па-
смо волосся.

Правду кажучи, містер Робертс був дещо розчарова-
ний. Він надзвичайно хотів, аби в родині з’явився хтось, 
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з ким він колись зміг би обговорювати щось важливіше 
за комунальні рахунки чи меню на вечерю. Наприклад, 
політику, міжнародні відносини, релігію, місцеве само-
врядування. Бізнес і систему оподаткування, зрештою! 
Наважитися на ще одну дитину? Так, у його 33 роки це 
можливо, але його дружина Беатріс старша, їй вже 37... 
Певно, Господь має причини на те, щоб його, Альфреда, 
оточували самі жінки. 

Містер Робертс гмикнув, згадавши строфу з Бернса: 
«Бо це краса з усіх красот, усіх створінь перлина: муж-
чина в Бога був ескіз, а жінка – то картина...». Він зосе-
редив погляд на своїх черевиках і спробував підбадьори-
ти себе. «Дівчинка так дівчинка, нічого не вдієш. Шкода, 
звісно, що не син. Але я, будучи чоловіком, теж не ви-
правдав очікувань батька, він не зміг передати мені свій 
досвід і справу. Невідомо, що гірше».

Так, він справді колись розчарував батьків – не з влас-
ної провини, а через стан здоров’я. Перед ним аж чотири 
покоління чоловіків у родині були чоботарями в Ринг-
стеді, Нортгемптоншир. Але Альфред змалку мав пога-
ний зір, і шлях у професію, де потрібні точність і охай-
ність, був для нього закритий. Він прагнув більшого, 
хотів отримати освіту і стати вчителем, але мусив за-
лишити школу в 13 років, щоб забезпечувати себе і під-
тримувати родину. Почавши роботу в овочевій лавці рід-
ного Рингстеда, Альфред змінив купу різних містечок 
і крамничок, де набув великого досвіду. Це дозволило 
йому вже у 21 рік очолити бакалійний магазин свого ос-
таннього наймача та осісти, нарешті, в Грентемі, Лін-
кольншир. За рік по тому почалася Перша світова війна, 
але Альфреда не взяли на фронт – знову через низький 
зір, хоча він шість разів намагався потрапити на служ-
бу добровольцем.
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«Божі дороги годі збагнути – хоч я і не потрапив на вій-
ну, де загинуло так багато англійців, серед яких мій брат 
Едвард, мені вдалося вийти в люди з бідності, на яку ме-
не прирікло моє народження», – думав Альфред Робертс. 
Він добре пам’ятав, як заробляючи 14 шилінгів на тиж-
день, платив за їжу та кімнату 12 шилінгів, один витра-
чав на найнеобхідніше, а останнього відкладав. Завдяки 
цьому йому вдалося за чотири роки зібрати трохи грошей 
і в 25 років, вже наприкінці війни, побратися з коханою 
дівчиною – Беатріс Етель Стівенсон, з якою вони познайо-
милися в церкві. Вона була швачкою, старшою від наре-
ченого на чотири роки, дуже надійною, скромною, охай-
ною – ідеал дружини, яким його бачила методистська 
церква і сам Альфред. 

За два роки пара взяла кредит і зробила перший вне-
сок вже за власну крамницю на Норт-Парейд, вулиці біля 
залізничної станції. Там вони й оселилися на другому по-
версі, там само за два роки народилася їхня перша донька 
Мюріел. Трохи згодом родина відкрила ще один магазин 
біля місцевої школи. 

Завдяки наполегливості, чесності та здоровому глу-
зду Альфред Робертс мав чудову ділову та особисту ре-
путацію. В церкві його знали як активіста, проповідни-
ка й гарного організатора, тож віднедавна Альфред почав 
думати про те, щоб коли-небудь подати свою кандидатуру 
в міську раду Грентема. Завдяки роботі він був знайомий 
з багатьма, розумів життєві обставини людей і мав безліч 
ідей щодо того, як зробити місто кращим, чистішим, за-
тишнішим і безпечнішим для його жителів. 

Протягом усіх цих щасливих років Альфред Робертс 
мріяв про хлопчика – сина, якому можна буде передати 
досвід і бізнес. Адже дівчатка дорослішають і полиша-
ють батьків, виходячи заміж і живучи інтересами власної 
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За два роки пара взяла кредит і зробила перший вне-
сок вже за власну крамницю на Норт-Парейд, вулиці біля 
залізничної станції. Там вони й оселилися на другому по-
версі, там само за два роки народилася їхня перша донька 
Мюріел. Трохи згодом родина відкрила ще один магазин 
біля місцевої школи. 

Завдяки наполегливості, чесності та здоровому глу-
зду Альфред Робертс мав чудову ділову та особисту ре-
путацію. В церкві його знали як активіста, проповідни-
ка й гарного організатора, тож віднедавна Альфред почав 
думати про те, щоб коли-небудь подати свою кандидатуру 
в міську раду Грентема. Завдяки роботі він був знайомий 
з багатьма, розумів життєві обставини людей і мав безліч 
ідей щодо того, як зробити місто кращим, чистішим, за-
тишнішим і безпечнішим для його жителів. 

Протягом усіх цих щасливих років Альфред Робертс 
мріяв про хлопчика – сина, якому можна буде передати 
досвід і бізнес. Адже дівчатка дорослішають і полиша-
ють батьків, виходячи заміж і живучи інтересами власної 
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родини та дітей. Саме такою, дякувати Богу, є його Беа-
тріс і такою, вочевидь, виросте його маленька Мюріел... 
Сходи знову скрипнули від кроків медсестри.

– Містере Робертс, лікар дозволив увійти. Щоправда, 
ваша доня вже спить, але новонароджені погано чують, 
не бійтеся її розбудити, – сказала вона. 

Чоловік піднявся нагору та увійшов до кімнати. Немов-
ля, загорнене в ковдру, посапувало уві сні. Глянувши на 
доньку, Альфред дещо вимушено посміхнувся дружині.

– Вибач, коханий! Я доклала всіх зусиль, але це знову 
дівчинка, – винувато промовила до чоловіка Беатріс. 

– Усе гаразд, виховаємо ще одну доньку – досвід вже 
маємо! Та й для Мюріел сестричка, певно, краща за брати-
ка... Я тут подумав: нехай її ім’я теж буде на «М» – Марга-
рет! Як гадаєш? – спробував зняти напруження Альфред. 

– Так, Мегі – чудова ідея! – Беатріс була вдячна чоло-
вікові, що він принаймні знайшов у собі сили прихова-
ти розчарування. – А як вам, лікарю, таке ім’я? – запи-
тала вона у чоловіка в білому халаті, який щось писав 
у блокноті. 

– Маргарет? Здається, в перекладі з грецької це озна-
чає «перлина»... Але перли – мовчазні, а ваша так уміє 
волати! Певно, стане співачкою. Ну, або великим орато-
ром – у парламенті виступатиме! – не піднімаючи погля-
ду від білого аркуша відповів лікар. – Тож мені вже час 
іти до інших пацієнтів, але якщо майбутньому депутатові 
чи його мамі щось знадобиться – ви знаєте, де мене шука-
ти, – сказав він, простягаючи Альфреду рецепт. 

Лікар, звісно, жартував. Стати великим оратором 
і членом парламенту доньці бакалійника з Грентема було 
ще неймовірніше, ніж зробити кар’єру співачки. У 1925 
році, лише за 7 років після того, як англійки взагалі ви-
бороли право брати участь у виборах, це було просто 
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фантастичним припущенням. Але Альфреду Робертсу 
жарт лікаря припав до душі. 

– А й справді, чому ні? Після війни – не дай Боже їй 
повторитися на пам’яті нашого покоління – жінки ким 
тільки не працюють. Й інженерами, і лікарями, і вчени-
ми. У газетах писали навіть про дівчат-пілотів. Співачкою 
я їй, мабуть, стати не дозволю, а ось політиком – та будь 
ласка! Втім, сама обиратиме, а поки що нехай спить і ро-
сте. Дякую вам, лікарю, і тобі, Беатріс, за дочку! – абсо-
лютно щиро і серйозно сказав Альфред Робертс. 

Він повернувся на підборах до Маргарет, що мирно спа-
ла в ліжечку, і непомітно для присутніх змовницьки під-
моргнув їй. 

Запитання
1. 1. Ким повинен був стати Альфред Робертс і ким він 

мріяв стати?

2. 2. З якої мови походить ім’я «Маргарет» і що воно 
означає в перекладі?

3. 3. Чому в уявленні жителів Грентема майбутня 
політична кар’єра новонародженої дівчинки була 
чимось просто фантастичним? Чи траплялося тобі чути 
подібні висловлювання, пов’язані зі стереотипними 
обмеженнями за віком, статтю, національністю, 
зовнішністю, іншими параметрами? 
Підказка: погугли вислів «скляна стеля».
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Поезія 
та перемога: 
один день із життя 
доньки бакалійника 
(24 квітня 1935 року)
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«Великі люди висоти свої
Здолали не тим, що літали,
А тим, що вони працювали вночі,
Коли їхні друзі спали».

Меггі закінчила читати вірша Генрі Лонгфелло «Схо-
ди Святого Августина», який вважала «своїм» – настіль-
ки він був «про неї». На мить запанувала тиша. Але 
не встигла дівчинка справді занервувати, як почула грім 
аплодисментів. 

Віншували переможців поетичного конкурсу дуже уро-
чисто. Всі вишикувалися – учні, вчителі, керівництво 
школи, батьки, схвильовані більше за дітей. Директорка 
вручала грамоти та призи. Вона вже привітала дівчат, які 
посіли третє й друге місця, тож їй залишалося запросити 
переможницю – десятирічну Маргарет Робертс.

Меггі зробила крок уперед – їй подобалося бути най-
кращою, перемагати, тож її анітрохи не бентежила за-
гальна увага.

– Тобі дуже пощастило, Маргарет! – сказала директор-
ка, вручаючи приз.

– Чому «пощастило»? – щиро здивувалася дівчинка. – 
Я на нього заслуговую!

І відразу почула за спиною шепотіння – говорили її 
однокласниці.

– Ця Зубочистка завжди прагне загальної уваги! – ска-
зала головна пліткарка класу.

Далі буде...
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