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ДЕЩО ПРО АВТОРА 

ДаІНІЛО <Іо, народинен понад двісті роІ.;.ів 
ому в Лондоні. Як людина любив він правдуі 
цієі причини мав чимало ворогів, головно, 
олітичних, бо брав він живу участь в полі
·ичних спорах і навіть був !1рИ~І.}'1ІюниІі поІ>И
ути Англію. Але повернувши знова до Jондо
у, змінив своє прізвище на ДЕФО й зазнавав 
елииих ласк у короля Вільгельма Оранськогq 
ле за ііого насл]дниці,королеви Анни,почали
п наново релігіііні спори. n тому часі Де~о 
идав одну дуже смілу брошуру, за яку засу
жено !!ого на велику грошеву •с1.ру. Одначе й 
с не застрашило Дефо, бо Н<·рід обс1•ав за· 
им і звеличував,як спjвцл правди і спраnе
лиnости. Кілька разів був арсштоnаниh, то 
нова зазнавав ласІ<и короді nсьІ\ОГО двору. 

~Іаючи 60 рон. ів написаз Дефо свій останнїr 
вір "Робінзон Крузо", в якому описує прав
ив і ПрИ ГОДИ ОДНОГО ШRОТСЬІ~ОГО МОрЯІtа, ОлеІ-\.
сШДра Селькірка,що вів гуляще ЖИТ1'П, а по
і_м пішов H<l. службу корабельну іі при одніN 
одораж і о емеп на острові Хуана Фернандеса 
недаден.о західнього побережжп Чіле) іі там 
,овши!] час проживав самітно. 

Очевидно, що жива фантазія Дефо надада 
ш . пережит:анням в ід пов ід~ оЇ ~юс_расl\и ~з ого 
m1н 11 тв1р став надзичаІІНО ІНтереснИІ! та 

>учаючиі-!, головно для молоді. . .. 
Дефо помер 1731 року в наслІдок великот 

трби, -НJ{у спричинили і!ому.,рідні сини, кот
f записав був все своє маnно~ але вони не 
rікувались батьком і довели ного до перед
l.СНо Ї МОГИЛИ. 



хто Г>У!~ POIJ пr:зон КРУ.3О ? 

Роб5нзnн Е.рузо народинен н If\32 ропі 
n місті :·:орн·, в Англії, ;; бул сш-JО:'.' баг[!
ти:х б атьк iu. ІJатько ;-·о го б,уn че снпм н-.vп
цем, f1 за це пrnнуn<1-ло ::ого ц j_ле мі. сто, 
жилось Ному тюr д.vже дnбре. 

Робінзон ман ще дві. сестрі. rт 2-'< бр<·і 
т ;ів. Н аіі старши~: служив при в і і! сь•:у :: заг11 
нув у ві!:ні; молодmи;--; пirrrnn у світ і ,л,есь 
проппn без вістки так, що ніхто не знаn, 
що з ним сталn сл? Тато Ро б ін зон n хnт і r~, І\f1 
б В іН СТ,У Д j ІОП<lВ ПJlllBO та СТ й. В aДBOfillTO!.: 
- але Ро б ін зон не хоті в про те ті слухатrr; 
Нnму що інrного було в голоnі. Він ро:зд,v~f' 
ваn, лкбп то дістатись на корабель і по -
11листи в чужі, за,rорські крnї. ::ого б2..'І'Ь
ко знал причану нехіті до науrпr ~ почаr 
цораджувати спнnnі, щоб поютнув п і мрії. 

Однак т~е нічого не по!.r:tгплn, бп }Jоі3ін 
зон rJiдпnnin бнтьконі, ;цn нн.що не ПІ'П;lа -
зи'І'Ь. ;-~ого R дnrогу, то він са~., втече. 

Одно го унtнт:·у т-: аз:~ в б а 'l'ЬЕО приклин <t ти 
~о себе Робінзонп.,-бо вже cn'.r мав хв('Ірі 
!О..ГИ·- ~~ не міг нікуди ходатн,- :: сказав ~с: 
.ry: 11 Ти ли,·шuсл u ~fене тепер nдпн сrтн, яІ-; 
>дно око n гnлові, щоб на стярjсть стати 
1оєю пот іх ою та о солnдпта 'fO Ї ст:~л і л і Те~. 
r ar1 старшого тного брnта заби.:ш r1opr, Гr~ на 
1іі~ні; другиН брат поюшуо нат~r дj~!; ~ro~~:.e 
Jтnпиuсл n морі, або з?.гинуn між чуjJ~·-:чп. , . ~. . .-
и ОСТ~1ПСП n ~feHe ПОСЛlДНПї',- ЧІІЖ J ТОООЮ 

raro т,урВуnати: с~Jоє ce!')ue? 
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Я не хочу тебе СІІлушtти, щоб ти ви:б1rраrз 
со б і стан, до якого не маєш охотІ·І, -ні ,..·~п
тино моя, будь купцем, будь реміснш<о\r, а 
бо учите~м,чи священиком або урлдником,
будь чим ХО 1 Іеш, але б.удь чесним і прапьо
витим, щоб сnіт мав з тебе якусь користь. 
Я не забороняю тобі пізніше віднідувати М 
ч:І"жі краї, не пожалію гроше;; на подорож , 
але спочатку мусюн поІ<азати вдома, що ти 

є до чогпсь здібни",що не боїшся праuі n 
щпсь вмієт. А nкщо ти потаємно,бе:з моєго 
відома втече!~r, то знаіі, що туга ··зажене ме-
Іе передчасно н могилу-, та не думаМ цими 
засобами придбає:rrr .· со б і гаразду іі щастя; 
непослушних діте~ І>ог не uл а г о с л о -
ви т ь !" 

Поглянувши на сина- стари~ пла~ав • 
Післл цієЇ розмови Робінзон етаn н:<че 

не той; він рішив не покидати 'ідного дn
му ~ не думати про далекі кnаї, але стати 
пильним учнем і добрІ·І~.! сином Л!І)бого тата. 
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Але не пnо~ншуло ~ к-ілька тижн ін, і! 
усіх тнх добрих постанов, мов би ніколи 
в нього й не було! : :оч він ніколи не rто
казувавсл перед батьком із своУми заду
мами,-лише маму сnою прохав постіМно, а 
також безустанно докучая ifi, щоб вона n 
батько дали гpomef на по~орож,а віц,як
що повернеться щаслиnо з заморських кр& 

ін домів, тоді своєю пильністю nсьо на
долужить. Одначе ~ мати пізнала, що. син 
не хоче ВЧІІтись, ні прапюnатІt,- Н nід -
мовила !іІ>МУ помочі та заявила, щot:S напе
рід навчився чогось корисного. 

За кілька місяців після цього,піс -
лав "ого батько АО міста Гул за товара
ми. Це місто лежить над самим морем • 
Робінзон побачиnши першиf раз море N б& 
гато корr.§лів в пристані, аж задрожав з 
радости. Ного бажання до морськrtх подn
жей пробудилося в нім з оелиною силою • 

На щастя, чи нещастя Робінзон зуст
рів тут свого колишнього приятеля і з 
шкільноУ лавки, иотриМ якраз виіжджав 
кораблем до Лондону з батьком та по -
чав "ого намовляти, щоб лоУхав рааом з 
ним.Говорив, що подорож Мого нічого не 
буде коштувати) бо це·корабель ~ого бат~ 
ка, а Узда приємна И безпечна та що за 
годину випливуть на море. 

Робі~зпн не міг опертися такі" спо
кусі; забув за чим його батько ліслав і 
не написавши до батьків ні одного сло
ва, сів І-го вересня І65І року на кора
бель И від'їхав морем до Дондону. 



ПО,:,ОРОА. РОБІН~ЗОНА ДО ЛОJ'ДОНУ 

Ледпи коnабель відплив від берега на 
поnи е чоре, почав в і яти сильниf? в і тер. Па 
пл ес і моря показ:tлис~: бурхливі, ВИС(}f<" і й 
пінисті хвилі. Оці стратенні хвилі тепер 
почали кидати кораблем наче малою л~uпою 
іі Робінзон, що їхав першиіі раз ·морем, не 
призвичаєниt: до бурі, чимало настрашився 
вухах туміло, в очах потемніло,і він у
пав безпритомни" на поміст корабля. По -
лежавши хnилин.v, приr~шов знояу до прито
мности н пригадаu собі хворого батька й 
маму, які любили його •• , й став докоряти 
собі, цо їх не nocл.vxnn. Тимчасом буря 
не стихала й хяилі гороїжились чимрnз б~ 
льші ;-; більші. іІ ск ільк.и раз ів ХDиля у
дарила об борт кnр::tбля, Робінзон думав , 
що вона ::tбо затопить кnрабель або поло -
мить ~ого на тріски; в ті;~ смертельніН і 
виснажливіМ тривозі заприсяг собі, що як 
Гогспо,л:ь цef:f раз захоронить Ного від за
гибелі, то нін покається і негайно приї
де домів до споїх родичів. 

Трохи по-трохи буря утихомирилася і 
хмари poзiHrrJлrtcл, небо вияснилося, сонце 
засвітило ~ иоре випогодилося гей би дз~ 
ркало. 

11 А що Робінзоне, як маєшся? Е, небо
же, ти щось дуже попесів із страху перєд 
тою п~uкою вітру, що нас трохи провіяв • 
or-, ти попелюху, ти ще нічого не видав -
але підожди, вкоротці приникнеш до кора
бля " до моря, а тепер ходи,покріпимось 
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трохи нином,"- сказаn Ного прилтель тай 
узпн і;ого з собою до других подорожних • 
Попnлп пптп, n потім с~іnати к сміятися 
і жартувати так, що Робінзон зоnсім за -
був за страх і бурю та за сnою постанову 

День за днем минали спокіnно ~ без 
ніякої пригоди. Аж шостої днини, коли ко
рабель підплин уже н едалеІ< о мі ста $lрмут, 
ДОСВіТКОМ ЗірІНlDСН ЗНОРУ СИ:Лl>НИТЇ nітер , 
змагався, шумі.н, а перед полуднем наста
ла сильна буря, яка знова почала кидати 
кораблем геіі би лушпиною з горіха;наnіть 
старі. морsтки, які вже нераз зазнавали !і 
такого лиха, покиnуnали головами " посу~ 
ніли, бо небезпеІ<а була дуже велика. Ро
бінзон не знал, що з собою зробити. Сум
ління промонляло до нього " він жалів,що 
зламав постанову, але тепер у нього д~"а 

більше ствердла. Лін вмовляв у семе, що 
небезпека не така то дуже ··елика, треба 
лише відnажно все переносити. Та хоч як 
удавав із себе зухвальця, він насправді 
дуже боявся. •~еред вечером буря ще не на
тихя.ла, а удари хвиль були тасі раптовні 
що кор<lбель то тріщав то стогнаn. Капі -
тя.н корабля, котрого- nci мусіли слухати, 
робив що лиш міг, щоб дістатись до бере
га, але надаремно. Як капітан і подорож
ні побачили, що жодні людські зусилля і 
труди не помагають,-поклнкали на коліна 
Р гаряче прос~тли Бога за поміччю і рлтун-
ком.Білн півночі настn.ло ще гірше не:цас
тя: до палуби продіст~лась nода! 
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!~сі, що були на пароплаві, кинулись тепер 
nиломпопувати ;; вичерпувати воду з нутра 
кор~бля. Робінзон також помпував що сили, 
бо небезпека була справді велика; доказом 
nього був вистріл з ариати корабля, щоби 
наспіла поміч з моря чи з суші. Робінзон~ 
ві nидалось, що на сам гукrармати корабе~ 
уже потопає; він зімлів, а на Мого міс
це приrшов другиМ і далі помпував воду, а 
Робінзона коnнув ногою, щnб приМшов до с& 
бе. 

Люди метуншлисп, вич.ерпували воду, то 
затикали діри, але вода все більше ~ біл~ 
ше п і дно си:лася й ко раб ель почав очевидяч
ки потопати, N ніхто не сумніваnся, що !м 

1 по~лтунку немає. Щоправда, незабаром буря 
зовсім втихомирилась, але до потопаючого 
корабля це не мало маМже ніякого значіння 
бо він був -тереповнениr. водою і н ]як уже 
не міг сам причалити до берега. 
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Якра~ v тому часі, коли nci ~.юли:ли:ся 
Богу за своЇ д~uі nоказався ген на обрію 
другиМ корабель. kапітан того корабля по
чувши вистріли, догадався що комусв гро
зить небезпека, тому нега~но скермуяав до 
напряму потопаючих, яких ще в пору всіли 
вирятувати при помочі спускних чоnніn, що 
іх вислано до розбитків. Підчас рятунко -
воі акціЇ Р~бінзон із страху бlв б~ напе
но остаn ся 1 потонув, але героr~ ськт моря

ки взяли Ного на руки 1"1 насилу перенесли 
до човна і нега~но відплили, а корабель з 
реruтка~fИ маftна по тонув на їхніх очRх. ЦеІ-7 
вид доре~rrти перестрашив Робін зона. 

Розбитки сердечно дякували споУм спа
сителям, }[ від' їхали до міста s:p~ryт, де Тт 
при:t;нrrли їх дуже радо та гостинно. 

Міщ:1.НJІ позаби:рали Їх до себе на ніч -
ліг, а куш~ і зложили :і(едрі пожертnи, ,цо б 
кожномv рnзбиткові дати на дорогу домів • 

-------- ., 
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Іі Робінзон мав добру нагоду тепер~ і 
:міг був поверн,утись домі4 де був би д1с 
тав прощення від батьків, любови Р радос
ти, але пін не піrпов за голосом сумління, 
не послvхаn також ради сnого друга, кот -
ри~ що~но тепер довідався, що Робінзон не 
бажав повертатись додому, бо впкравен з 
дому без дозволу рnдwчів. 

fІіщо не помогло. Робінзnн прямуваз до 
Лондnну. 

' !: 

r-··· 
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ПЕР:НА ПОДОРОЖ РОБІДЗОІ!А ДО fТННЕЇ 

Пр,иїхавши .л;о Лондпну, Робінзон про нj
що більше не думав, лиш якби то скоро роа
багатіти. Man дещо сво]~х гроше:-:, а т~охи о 
ТІІВШВ в ід cno їх крепних, так :цо раз он м::tв 
45 r\·,унті.в rrrтepл інгів. ~точnток пішов . .цп.сли
во; в].н позна:-;отпзся з однтн-1 капітанои ко
рабля, що цоr:но nrнiчaлi-tD був, прп ЇХ3..ІJ'UИ з 
Аі',рики ;-: незаб::tром ".Utn знову туди поверта
тwся. ~апітан~nі торгопельні справи ~шли, 
якто кажуть, "моп з J.Ііху", nін спо,л;обаn собі 
Робінзона, nзяв ~ого на ,л;n.рониИ перевіз ко
раблем, а наnіть щодня гостив ~ого в себе& 
лоучував та вказував, як требя. керм.vnати: и 
по !1Одитись з корп.блем. Ро б ін зон тут пока -
зя.вся неабияким учнем; він радо слухn.nся і 
пильно ви:вчаІJ всьо~ що мrtло б ~:о~у будь-д~ 
згодом придn.тися. 1зда мор•'М Rlдоулалп.сь 1 
СІ<.інчиля.сь без будьякоЇ пригода. ПР.и їхnли 
до Гвінеї, країни гарячої, гористо:і і ди -
ної. ~Іеrш\лнці цієЇ країнм чорноншурі; не 
М<trоть таких гарнr-tх мі ст, ні сел- ні бу дпн
к ів, ні церков, лк у на"rих краях. За те є 
тут багn.то золота, яке притягало до себе 
nенких чужr-rнців, мов світло нетлю. Робін -
зон також набрав був з собою всяких др]б -
нпчок-кораликіn, тощо, І' коли все це пром)
;Іяв на золото ( нn. золотиfі пісок),· а поnер
нуn:uи знов а до Лондону, продав це за суму 
400 Фунтів штерлінr'ів. 
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РОБІН:зои ВІД'ЇЖДЖАЄ ЗНОВА ДО ГВІНЕЇ 

Побачивши, що за коротки!і час він зу
мів неабІІяк заробити, Робінзон постанnвив 
нибратися до Гвінеї щераз. Пакупив ріжао
рnдних товарів- дрібничок для обміну n за 
три тижні вибрався в дорогу знова. Тепер 
також спочатку була гарна погода n подо
рож була дуже приємна. Але лихе не спить. 
Одного дня paJH(OAf зустрінулися з іншим ко 
раблем, турецьким, але не торговельним, а 
піраr,ьким, пки!і промишллє розбоєм і гра -
буНІ{ОМ. розбишаки- турки,. зус~рівши хрис
тиянськи:· tfорабель, нега··но п1гналися за 
ним і доганяли ~ого весь день. Лише над -
вечір надігнали, бо !х корабель був лег -
ший, і зрівнялися з кораблем, на якому пе 
ребував Робінзон. Пірати накинули на тор
говельвиП корабель линви М притягнули Мо
го до себе. Почалась страшна рукопашна і 
жорстока боротьба. Хоч як купці М подорож 
ні оборонялися, пірати остаточно !х поду
жали. Ма~же шість десяток турецьких дра -
бів вдерлися на пароплав і почали перети
нати сокирами в'язи ft шнури та стіни. 

Не було отже іншого рятунку, пк під -
датися. Турки пограбпшпи до чиста nce !х 
маNно, самих купців і всіх подорожніх по
в'язали n забрали Ух з собою у неволю до 
турецькnго міста Салє. 

Робінзон розчарувався: замість паном, 
він став турецькqм неnільником. Пригадав 
собі слова батька, яки~ иазав, що зазнає 
нужди, горп і нсдостат~tу, та що не буде 
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кому ~ого ні пожалувати,порадити, та що 
впжко буде жалувати свого непослуху та не 
пошанування nолі своіх батьків. 

Але ~ тут Робінзонові не було так по
г~·но, як іншим, бо капітан розбишацького 
коr')абля, бачучи Ного юні літа та здібно -
щі, взяв nого за свого невільника та по
ручив Nому доглядати п~аці вдома ~ городі 
Хоч та робота з лопатою в руках не була 
дуже важка, але неnоля завжди є неволею ! 

' Робін зон надіявся, що н:оли:сь ~~ого пан 
знову вибереться на грябунок і візьме По
го з собою на корабель, а там, чеnжс може 
трапитися, хо христиние переможуть турків 
і Поrо nпзволять •. Але турок хоч нераз ві~ 
тоЇ Пори виїздив па~оплавом на грабіж,од
н~к ~іколи не брав 1з собою Робінзона.Так 
проминуло два роки n він стратив усю на
дію дістатись на волю та побачити сноїх 
рідних батьків. Він часто снував ріжноро
дні пллни й способи втечі, одначе все те 
на ніщо не придавалось, бо не була з ким 
і як це виконати. 

Аж одного разу трапилась ось така на
года: 

Начальни.к піратів вислав Робінзона з 
одним молодим хлопцем- муриноя на ім'я 
~сурпм і ще одним стари~ слугою Мулем,л~ 
вити чоnном рибу на морі. Одного дня за -
бажалося капітанові проїхатись рпзом із 
сnоІми приятелями по морю, " наказав Ро
бінзоноnі, щоб вимив гарно човни та приго 
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ТОВИR усе, ЩО ТТОТрі,ЦНО ДЛП ПJ10Г,'v'JlЬIOf;Kct
Зan ТаJ{О.Ж нaбPctTff ВСПЮ·ІХ Xctpчj R і НаПИТ
кіn, взяти декілька руrшнтпь; 11rроту і~ по
роху, 

t. 
f··~ .. ·-

Коли вже всьо б,уло праготоване дп 
від' їзду, п·~иf-fшов несподівано кап і ТJ.ІІ і 
заявив, що ~;ого гості ~ приятелі рітплп 
не їхати на прогулннку морем; отже, хан 
Робінзпн з 1[улем і Kr ;рем нега'~но j'дуть 
ло nи: ти б нру, щм·налов ити її m<наf'б.іль!!fс 
і скоро поnертя.тись -~ом і. в. 

Робінзон зрадів ньомs дуже І' пост:t
нояив: ''1'епеп - або нікnл 1 r!" Hюrcl{opime 
почаn уклад:tти плю-1 nтеч і. І і ередусі 'І ~r.v 
сі я по старати cn більше ттожt·f'ІІТ, :; скн:1 '' н 
ДО ~lулея: 11 Слу'<R;; .\lyдe~J, НіМ :;ерНІ'\ІОСЬ 

.v _ я еч і р дом і в , '' и до б ~~ е з го л од н і с :\r , і! о 

хіба не будемо руruати тих хя.рчів,що до 
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нас не належать? Піди та принеси нам хоч 
сухарів!" 

Підчас того, як Мулеіі пі111ов :'\о суха
рями, Робін зон метнувся і приніс 'rрохи гс.
раку ~ вина, кусень восну, пару мотків ни. 
ток, сокиру n пилку М сховав це старанно 
п кутку човна. Rкорnтці нпїхалв на nовне 
море, закинули сіти,.але нічого не злови
ли. 

Тут на такі·· воді рr1ба не буде лови -
тись, сказав хитро Робінзон,- нам треба б 
поїхати ще на глибші води. 

Муле~ nритакнув, й коли nідплили дал~ 
ко від берегів, Робінзон за«шоn уважно за 
спинl Мулея, зловив 6oro швидко rуопjд па
хи, 11 з цілої сили кинУо Ііого, наче колп
ду, з чоnна в яоду. 
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Неборак ~Іуле~ п] рнув до са~rого дня. лиrп за
вим забулькотало; але Робінзон ЗН('І . .JІ, :.цо ~.:.'>'
лен гарниІі плиnан. j не nтопитьсл. :: спраn
дj, за хвилину ~ІулеН виплив на поверхню во
ди ~ почав плисти до човна. Хотячи позбу -
тись 'іого, Робjнзон взпв рутницю, націлин
ся до нь о го t= ска за я: 11 51 не зроблю тоб і ні
чо злого, але остав мене n спокою. Не бі~
ся, не з~гинеm! Ти нмі~m добре плисти, мо
ре тихе, то ж дnбира~сн до берега;- але ти 
не чіпля~ся мене, бо нега 1=но розчаnлю тоб і 
лоба н.улею!" 

Мулей побачив , що нем:'lє ЖRfiTY, обер -
нувся вигідно на плесі води ~' поплив додо
му. 

Робінзон остаяся тепер сам з малим мv
рином Ксурим, ЯJ{ОГО не болr~сн, бn був nід 
нього сильнішиті і міг без труду з нпм роз
пр~яитись, якщоб до пього була потреGn. О~ 
нак Ксурим мусів прпснгнути, що нiknлu та 
ніде "ого не зрадить і завжди слухатиме у
сіх наказі А Робін зона.. 
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RТЕЧА РОБ ІІІ :ЗОНА 

Вирвап .. ,ись остн.точно з турецької не
волі, мусів Робінзон думати про те, як би 
то дістатися в безпечніше місце та, щоби 
не попасти щераз в руки морських розбиша
кін. Робінзон удавав, що їде човном на п~ 
вніч; та це лиш для замилення, бо Мулеn і 
і~ші могли.бачитп човен з берега. НаспЕав 
д1, яклиш вІдплив чоnен так далеко, що І!О

го ніхто з берега не мjг уже бачити, Ро
бінзон відразу обернув човном і поплив в 
ін~nму напрямі. Він завернув на полудне і 
плив, держачись берегів А(У1рики. Rін знав, 
що nіддалюється чимраз далі nід відомих 
сторін і мож~ попасти між зовсім диких і 
нецивілізованих людеtr, котрі не знають ні 
правдивого Бога, ні християнської вjри « 
обичаїв, однак іншого виходу не було. 

Так їх~в він п'ять днів і з~пжди дер
жався полудненого напряму, аж допе~nа на 
шостиі:f жень відRаживсп причалити до бере
га. Ніде не було видно ні людеіі ні. їхньо
го життя, за ~е було чути протижне N жор
стоке виття диких звірів. Це так настрR -
іП!tло Робінзонrl, що він рінrиR персточуnати 
В.ЧОRНЇ rt ДіЖДаТИ раНІ{,У. ДОСВіТКОМ пиt·JшоD 
BlH із Ксуримом на fіеріг, щоб пошукати де 
:1Итно Ї води, бо 'rорська вода булас дуже со 
лона т-; годі було ЇЇ пити нанпвr мандрінни
ка,r. 

Пі.лдалипruись трохи під берега, мус і-
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оба розлучитись, бо Гобінзnн боя~ся, щоб 
хто не зaGpan їм чоnна. 

Отже остався сам на березі берег
ти чоnна, а Ксурюrа ниправив у долину шу. 
кати води. ІІараз почув Робінз'>н вистр1л 
з р~rши"і, а за хнилину надбіг задихани~ 
Ксурим. Перестрruuени~ Р~бінзnн nибіг на 
зустріч, бо думаn, що ст~лось якесь не -
щаст.f!і o,.q;нn.r{ J~суnи:ч повідо~rив~ що ni~ на 
певнІrі Нlддал1 побачио заяцн 1 nбиn (ОГО· 
~~оду наNшов, отже ~: печеня придасться. 

НабраrІrнИ попні дзбанки свіжоЇ nоди і:і 
наnоннивпrи нею всяку іншу посудину, спе
кли заяця, смачно попоїли :-: nустилися в 
дальшу nодорож. 

С nода тn ще :; буде свіжа печеня ••...• 
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По к1льнох ·rнm заплили вони на пол,у,ц
неви~ кінчІІк А~рика, що зветься '' Ріг До-
брої Над і Ї 11 • , і,n.л і напроти HifX заш:\р ілися 
ЯІ{і сь купинки; була це острови, облrtті з 
vcix сторін no,цom і Робінзон мусів стара& 
і1о роздумувати, д~ б !1 ому причалити сво їм 
чоnном. Здовж побережжл гороїжились висо
кі, стрімкі гори- скали та уряища, а вода 
ДОРКОЛ::\ так ТІЇН!ІЛНСЬ і mІрувя.ла, ЩО було 
чоІ'О болтисл, ти:мбільше, що їх чоnен був 
невеликиfІ і слабиР. Коли б так раз подув 
счльниР вітер і н· дР:нrла nисока ХВІІлл, во· 
на nідрпзу зnтопила б чnuен зовсім. 

~fідчас тих рпздумувань над своєю ,цо -
лею, Ксурим, що греб веслами, скриннув: 

"Не журіться: так, пане, Бог не дасть 
нn.м загпнути - бо он, ген-ген перед нами 
nrr,л;нo лкиі1сь КГІfНtбель!" 

n Робінзона rтрямо дУХ nступи~~; яі.н аж 
підскочив з радости. Сп~~~ді, побачив ко
р~бель, лни'і був ще ,цуже nід них дnлеко • 

1•1Н справи~ чоnен у ту стор(JН.У ~ час в ід 
часу почаn стріляти з р~uницt. Спочатку , 
З,!J;авало сн, що Е орnб ··ль стоіть на місці; і 
т-ш;· страх про~'нлв Робінзона, лк nін псре
«она!зсн, що наnпnни:, К'1р::tбель чимрr-з білt> 
ше nідда.лrоється. Та nce ж він не ТР.n.тив 
надіЇ на рптуноІt, і necлy~!;l.n з усіє і сили 
~ н lПp:r?Іr r'орабля та стріл~Q :з рушниn.ь. 
I!n.p~rrJтi кор::~ бель повернун сооuю де,цо nб ік 
1 з"держапс.н; капітан бо !!Ього корабля по
чувrю"- стр і лпнину, погл.пнуn у люпу і-; зар<tЗ 
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побя.чиn наших бурля.кі11- сіромnнців і до 
гадався, що це якісь нещасливці N накпза 
спинити сп і'! ко раб ель. 

Як опісля показалось, цеR корабель н 
лежав до портуrальських купців. За три г 
дини Робінзон з Ксуримом були вже на па 
лубі корабля що іхав з набором товарів 
до Америки. kупці приМняли f~ з христия 
ською любов'ю і гостинністю,- а врадува 
ни~ Робінзон з вдячности за порnтунок хо 
тів всьо, що лиш мав• uіАдатц капjтаноrзі 
Але капітан відповів:" 51 не поганин і не 
беру вии.упів за поміч ближньому. Храстос 
бо nчив любити ближнього, як самого себе 
Н перевезу вас до Америки, до краю, яки~ 
знеться Бразилія,- там можете продя.ти nru 
човен і інші речі, а г~ош~ придадуться н 
поnорот домів, або на нове поселення~ 
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РОБІНЗОН У БРАЗИЛІЇ 

Приіхаmuи до берегів БразиліІ, капі
тан дотримав чесно даного слова. Він не 
прийняв жодно! винагороди, а ще в додат
ку сам закупив за готівку чоnен і всьо в 
ньому за таку добру ціну, що Робінзонові 
видавалось це чудом. Малого Ксуримо за& 
рав капітан до себе на службу, бо хотів 
навчити його християнськоЇ віри, а опіс
ля відпустити на волю. 

Розглянувшись добре пn новім краю , 
Робінзононі припала до nподпби на~ліпше 
господарка, бо земля в Бразил'ї була ду
же урожайна; зи~ш нема, а жниво збирають 
двічі на рік. Без великого вкладу праці 
родиться там гарна пшениця, жито, ячмінь 
1 інші зернові плоди, а понадто тютюн і 
риж, бавовна і ТР,отина, з котрої добува
ют·ь там на~кращит! цукор і розсилають f:іо
го по далеких світах. 

Маючи надію на швидкий дорібок, зак~ 
пив собі Робінзон невелику посілість- ф& 
рму, де однак·скоро переконався, що там 
не так то ~ легко працювати на спеці сон 
ця, яке жарило мов вогнем. Праця виснаж~ 
вала його сили до краю, і він знова по -
чав тужити, а навіть плакати за втраче -
ною батьківщиною; за рідними, за батька
ми ~ за всім тим, що оставив в ріднім і 
JІюб 1:м краю. 

Коли капітан портуГальського корабля 
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повертав наз~д до Епропи, Робінзон пе -
редаn до сво rx родичів пись'.!О f~ просив, 
щоб, як знову ви б сретьсп до Бр:tзи:л і ї, на· 
купив Иому ріжних товарів. 

Капітан справді згодом привіз ~ому 
кілька скрияь вcrrvoгo добра, яке Роб іп
зоr: розпродав у Бреtзилі ї з велшшм за -
рібv..ом. ІСрім того капітан пунrніз !іому і 
вспких господарсьЕих знаря;~;ь т:~. начиннн 

до всяких маі; струвань. Але на!-~б ільше ра· 
дувало Робін~она те, що родичі проетили 
:':o1.ry неп о слух і легко..цутпн і сть. 

0парі з Jрощенням батьків, длл Ро -
бінзоп~ завітара зорЕ щастr:: r.:сьо :-:ому 
почало щас·гнти:, що лиш з<-ду1.шв і до чо
го ::Jзлвсп- н.інчал:1 сь ycn іхон. Уже нас -
ту .ного року зібрав nін тільІси т~отrону і' 
рижу, що ніг відложити на сховок значну 
суму гроша. його маі:но і достаток зрос._ 
тав з року на рік. НаучивrJись місцевої 
мови, зrшрипзни:нсл- з інпrини осадпика:\:а, 
господар.ш.rи та купцями, стало ііому бага· 
то веселіше :-:розрадніше жити н,а новР: 
землі. Так прожиn він чотири роки.n тім 
одного разу приУшли до нього три сусід
ні багС'_,ті кольоністи f' nочали дуже нас
тирливо намовлити :'ого до одного не д.У
же щасливого діла. :1они гоnорп:ли:: "Ми ~Іа
ємо без:иежні поля, r. куди розj_гн:-tтнсл , 
але не стає рук , щоб всьому лад дати. 
Нам треба б було до роботи ~rурин ів-не -
вільнин.ів; rзони б H:-t'-~, nане Робінзоне, 
дуже придали сл. JII-r роз,цобу,~-1;емо спо ЇІІІ 
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коmто:и відповідний корабель і всьо, що 
бу,це потрібно та хочемо когось виправи
ти, щоб нам зробив закуп муринів. Ви 
бу.п:и вже нераз у тих країнах, ,це ними 
торгують, в Гвінеї, И знаєте куди за нw 
ми вдатися; ко.п:и б ви на це погодилися, 
то ми беремо всі кошти перевозу на наш 
рахунок, а привезеними неві_JІьника,rи по
ділимось по рівній частині. Коли ножниН 
з нас запряже по сто здорових невільни
ків, то станемо скоро дуже багатими." 

Робінзон довго не надумувався • .Іише 
виміг ще на них, щоб підчас ного відсу
тиости обробили спільно Пого поле, а ва 
це він всьо зробить, як бажають. 

Так при~няв він нечесне діло! 
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Бо Господь Пог сотnорив кожного чо -
ловіка вільним, на свіЕ обр:tз і подобу , 
кожному дав д,ушу !; серце та розум. А ви
везти 400 муринів із іхньоі землі та ві
ддати на ціле жrtття. ·n неполю у тяжке яр
мо,- було противне Божим 3аповіддям. Але 
щож !І~оли їм забажало сІ? бути скоро б ага -
ти~rи, а злнtї дух придушив у них голос CJ' 
млjння. Під весну корабель буn готовим і 
Робінзон розпорядив,як і що має бути;зро
бив тестамент, у якому записав полоnину 
СDОГО маrна СВОЇМ рОДИЧам, а решту- ТО -
му портуГальському капітанові, що спро -
вадин Т'ого до Бразилії. . 

Після цього вибрався кораблем за не-; 
вільниками. Виплиnши на море, пізнав, щоj 
вітер сприяв своїми подувами, а вода бу~ 
ла спокі~на. ' 

Спомин~ючи свою нову nосілість і ми~ 
~уле, він пригадав собіL що час "ого ві 
Ізду припадає якраз на 1-го вересня, в 

тоР сам день, як це було перед 8-ми рок 
ми, коли nін знаходився n місті Гул, з 
відкіля вперше лускався кор·аблем у світ, 
як непослушна дитина, що відріклася тат 
і1 ма~ІИ та своєЇ землі « батьківщини. 
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НЕ.ЦАСТЯ 

На кораблі, що ним Робінзон nибрався 
за закупом нев:льнивів, було всього 16 о 
сі~:він, капітан і 14 моряків,- також не 
було велиного набору, хіба необхідні ре
чі та трохи толарів, за які мали виміня
ти невільникін. 

~~овни:х дна тижні їхали вони д,уже доб
ре, але точно пятнадцл:того дня зірг:алася 
страшна буря, що тривала :маfіже других 2 
тижні, n корабель, замість посуватися на 
перід, посунувся в напрямі вітрів ген д~ 
леко в протиr.ну сторону. Кожного дня всі 
думали, що їм надходить послідна година. 
П додатку між моряками лощирилась недуга 
пропасниця, на котру один мопяк помер, а 

інші були хворі ~ нездібні до праці.Дру
гого моряка пірвала хвиля з собою, бо на 
хилиnся був забагато за палубу, М По г о 
ніхто більше не бачив,- утопився сердег~ 

За деякий час буря ТР,ОХИ настала, а
ле нім капітан зумів приіхати до берега; 
щоб перевести потрібну направу корабля , . ~ 

з J Р'Іалась раптопна хуртоnина и;. гнала ко-
рабель що-сили в напря~rІі караїбських ос
тровів, на яких в тому часі жили дикі й 
Жорстокі племена- людоЇди. Uони вбивали 
не лиш чужинців, але il своїх; якщо лиш 
nопали їм u руки, вбивали,пекли й їли. 

Одного ранку на кераблі рознjсся о~ 
JІик:-11 3емля! Земля!'' На крик того радісJ.. 
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ного слова позбігалисп nci на п~лубу,щ9 
ба ПОГЛЯНУТИ, ЧИ Д~ЛеЕО ще ДО Ц lЄ І Cyuil~ 

Та саме n тому часі наУхав кор&бель роз
гоном на намул і ніяк не міг р~uитися з 
місця. ~о кількох хвилинах осів зовсім , 
лиш хвплі як горtІ били в ~!ого борти з та 
кою силоrо, що здаrшлося ні хто не оціліє. 

Ilacma стртuнн. година. Поди тоnкли: до 
боків корабля і заливали Мого чимраз гі~ 
ше; вся долішна частина була в воді,лиш 
куски щоголів і дощок було видно, як від 
літ:'ють від сильних ударів. Ось-ось і но
ва хш1ля зробить nсьому кінець! Лише ОДІt 
ноки;~ моряк, старшиІ; і був<lли!: практик , 
потітав усіх і говорив, що в'язання ко -
раблл ще зидержить удари кілька дніn; л~ 
ше треба підождати, щоб вітер обернувся, 
тоді можна буде зрушити з місця кор<lбель 
f: дібратися до безпечного місця. Одначе 
ніхто не хотів бездільно слухати tiol'O ра
ди, бо ft сам капітан стратив голову " не 
знаn, що "ому діяти. Псі були того пере
конання, що ян. ще годину побудуть на па
роплnnі, то не минути fм смерти, бо вся 
будова корабля яже зовсім розлазилася. 
· n обличч'f небезпеки присутні зроби

ди м]ж собош нараду Н рішили политити й 
зовсім перенестися човном з коеаблп на 
сушу. Та лиш щот-~но спустили чат: ку, як на
діr:•пла великя. хвиля і: cnofм ударом роз -~ 
б~ла il на тріски. Спустили другиr човец 
але це~ був за малиИ і nci не могл~ 6 у j 
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ньому вигідно поміститися. І, коли вони 
повсідали, то r<ожниf~ тремтів із страху, 
щоб не стратити ріnноnа.ги І? не вилетіти 
коміть гололю у nоду. П смертельні~' три
нозі діnхалися nони аж під самі береги, 
але що ж, коли тудою тягнулася TaJ\.a cr<a 
ла,мов мур, що ніяк було пристанути но
гою бодаМ одні~ людині. 3 тіє! причини 
бідолахи мусіли далі плисти tl шукати де 
інде місця висадки. Так сунулися вони з 
годину, аж почули раптоRниЕ шум nоди й 
вітру; а обернувшись позад себе, поба -
чили страшенну морську хвилю, яко! ще 
ніколи не яидали. На ue~ вид у кожного 
затріnожилось серце n мороз пішов по ті 
лі, а волосся дубом стало, бо кожнин п~ 
чув, що година смерти нибила. Одні пла
к:tли, як діти lf просили Бога, іщпі вже 
не ~огли ~ слова промоnити зі страху ~ 
німо заломлюнали руки; але час на часі· 
не стоіть,-бухнула пnда, човен момента
льно пиnернуnся і ncix покрила морська 
глибин аа 
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ЧУДЕСНИЕ РИТУНОК РОБІНЗОНА 

Пірнувши в глибінь, Робінзон у:мjв ,цу
же добре плиnати, отже напряг псі сили " 
уи, щоб видістатися з води на поверхню • 
Спочnтку удалося f,ому трохи наставити го
лову наверх і набрати в себе повітря, але 
зараз ~нова хвиля пірнула rого і він п6~ 
пав у глиб. Він намагався руками " нога ~ 
ми видертися на поверхню, але проти такоf1 
навали води нічого не :міг г>,Ціяти. Вимуче_, 
ні руки !1 ноги охляли й він почав тонути ~ 
~ порх-rнати зоnсім чимраз глибше. Напевно ,;: 
б~вби пропаn аве на щастя почув під но ~ 
гами грунт. fнн добув останків сил,- cт:-t~t' 
на ноги, ві,ц,цихнув, а ві,цчиниrз•шt очі, по1: 
бачив, що бистриН струм води заніс nого • 
на мілину, на рінь й пісок аж під самий · 
берег. nже протягнув був руки, щоб вчепи 
тися і ви~ти на c~ny, але нова ·хвиля зва 
лила Пого з ніг і пірвала nого з собnю н 
че стебелину. 

Довгn-,цоnго не булn видно, що з ним 
діється, аж нарешті кинуло ним наче м'я 
чем, і він почун, що десь летить і що у 
дарився об щось та зловився якогось пред 
мету руками; а далі вже не пам'ятав, що 
ним ~іялось, бо nриголоwиени" стратив прf 
тоин] сть. -~ 

Пролежавrшr яки і~ сь час без притомностІ 
він отя:мивс$1 і побачиn, що nода викинула· 

Пого на похилий берег моря. 
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Перед ним ще шуміло~ клекотіло м~ре,· 
кидаючи час до часу сяої-води аж до м1с
ця, де він лежав. У страху, щnб зноDа nо
да ~ого не пірвала, зірвався на ноги ~ n* 
дряпався на горбок, JІ'яг, щоб відпощrти: • 
Тут уже був безпечниf: перед водою. Довго 
розглядався, але не міг зрозуміти, де nін 
є. Отже дякував Богу, що так чудесно виря
тував fіого з халепи. Та радість не була в 
нього довга; пригадав собі сноїх співтоn~ 
ришів, яких ніде не було яидно. Недn-леко, 
здавалось, шарів їх розбитиn корnбель на 
мjлпзні, а більше- ні жиRого духа!-

Робінзnн не знаn, у які~ краУні він 
знаходиться, і стало t-toмy дуже досадно,бо 
побумав, може це яка пустиня, де лише зп:і:
рі дикі гостюютьта гадюки n'аться, або " 
людо їди живуть. Мок ри~~, голодниН і спраг
ли". Так застала Мого темна ніч. 

Персruукавпrи всі. кишені, зна:-;шов лпше 
ножа і більш нічого. Серед розпачі., бігав 
він довкола аж нарешті зна"топ джерело rзо
дп й це :;ого дуже панріпІІло на салах. Опі
сля вирізаn ножем ·палицю-кі:~ок і яиліз на 
гилясте дереяо, щоб на нім безпечно пере
ночувати. Умістившись на дереві, сон ~ого 
так зморив, що нін заснув дуже смачно,и 
пробудився на другиН день, як уже сонце 
приємно розпускало сної життєдаПні промін 
ня ~ наповняло ними всю вселенну. 
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Погода бул::t 1 Т.У/ІО на. Небо нене , ніде 
ні хмар ин очки; nітер устап, лтгне ~rope де 
не-де хоІtJпоналосІ, і тро•uтїи рух~лось. Дог-У 
кола радісно ;; весело n тт!)ироді. 

Робінзон злізшп з спо~--:Ї пот_~ітряної 
постелі на землю, подпнивсн н~перід на 
корабель, ::1ле ::ого уже там не f>уло·. Це І! 
стало причиною т-:ого страху, бо д.vмаn, що 
його більте не побачить. Але nи'-'·іrозrпи на 
горбок, він nочап приглядатися і побачив 
туловище роЗ СІ ато І'О корrtблн ще 5лпжче 5 е
ре га, нк учора ппечер. Сталосн r{e у нас
лідок морськ.ого прttплиnу, лки~~ відбува -
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ється двічі на добу: раз вода підносИть
ся, а раз уп~дає. 

. ·' ,· - ··~· , .. ~~· 

Отже в ночі, підчас припливу, nода під 
нлл;1 норабель і занесла f:ого на другу ва 
мулясту сторону ~, коли nода опала, кор~ 
бель знову осіпен н намулі. 

Робінзон nрnдувани~, зар~з такп ліг
нав нпшдко n напрям кор:1бля. Спо,штку но
да була мілка М він брия, а далі, скинув 
з себе н~.гортку ~: дnпvrиn до r>a~.roгo кnраб· 
ля; зловиnсп линnи ~ по ні~ ВkАіЗ опісля 
до середини. Оглннувиш дотсладн о ко раб ель 
прп г<1дан со б і, що ст ари::~ иорs-т MrlR слуш
ні с~ь, J.<ОЛИ говоmЕз, щоб не опускали ко
раСJля, бо він ще трохп rш:держпть ..• І·~олиб 
nосл.·.тх~;ли !:ого, булп б усі жи:ні,бо кора-
~ ~ u u • uy 
о ель переоуn усе лихо r: :манже п l.'IIf'!. 
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Ро б і нзон спершу замruов до комори, де 
була пожnnа, бо голод і! ого д.уже нисна.жин. 
Напи!ся гараку, закусив сlхnря~и, які.~& 
пер ному cмaкynnлrr, .пк наr1кращ1 л:tсощl • 

nозбивав з.дощок і з лат тратву та 
почав зносити всякі предмети- речі, щоб 
перевести Їх собі на сушу. Jабрав отже у 
сьо, що міг і зн~сив на тратву,а ц~: па
ру скринь з поживою і мукою, гарак, тес
лярське знаряддя- соки:ри:, гиблі-струга -
чі, сверлиюt, долота, ПІtлку,- дні рушниці, 
дна пистолети, шаблі, бочівку пороху П 
трохи шроту; вкінці набрав ще всякоЇ о -
дежі. Цим добром обложився на трат*і-сп
лапі Н пусти~1ся назад до берега. 

Оеслуючи довгою жерд~~~ приїхав ~ас-
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ливо до сухого берега. 
Придбав1ІІИ птже, щп потрібне, поч:1.в 

Ро б ін зон рnздИі3Ляти сп: де вл::tстиво в ін 
попав, у ЯІ<.У нраїну ::ого доля занеслсt'? 

Взяв руruницю, в пл і з на гору і п і з
нав, що знаходиться на острові.Доnкру
ги синілось море, а тільки на заході R 
південному заході сіріли острови. Сон
це заfтшло~ Стало смеркnтись. Роб ·інзпн 
бопвся також дпкпх звірят і тому знона 
почав приготовляти безпечніши~ нічліг 
на землі: обложився на зеленіН мураві 
доnкола скринями, і подякувавши Госпо
ду Богу за поміч та спасіння, заснув • 

в\\+"·. 
r~·_ ...... 

' ' 

t, 

. . 

•. зробив собі хату-шатро ( стор.J4) 
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РОБ ІНЗОН ПЕРЕВО31ІТЬ ЩЕ IIJ~~II РЕЧІ 

Пробудиwuись другого дня ранком, Робі& 
зон рішив перР-ввсти решту речеі-і з нор:1.блп, 
які ще осталися, бо боявся, що може нас 
тати нова буря і занести корабель Бог знає 
куди. Не надумуючись дояго, яклише трохи 
підупала вода, nін перепраливел до кораблн 
знову Н збив ноnого ніби чоnна та набрав 
усякого добра, між іншІІм- 7 рушниць, 4 пі
столі, багато пороху n шрnту, цв'~хів,точ~ 
ло, великиП сnерлик, полотно, шнури :-т лп:н
ву. Більше на спл~в~не могло nміститися • 
Переправившись щаслrшо з цtпr усім на бе -
рег, почав він приготоnляти собі х~ту~uат
ро. 

Забив кілька палjв у землю, зв'язав іх 
платвами.t. звів крокІ?І-І Н прю{ри:в звср~у по
лотном. тепер перенІс це, що могло зІпсув& 

тися на сонці, чи на ~ощі, під шатро. Скі~ 
ЧПВJ[ІИ працю, обложив дошtолn. шатро бочт-пна 
й скринями, заложив вхід дnшн.:=t~rи, зл:1дил 
собі nи гідну постелю і по.ложип·'ІИ біля сеі)е 
рушницю і пістолі, заснув ян. заuІІти!і. 

Так їздив Роб інзпн до R')рн.бл.п кілька 
днів і заб і pan всьо, що далось nзнти: дпrІІ
ки,барІІлку з гараІ{ОМ, муку, залізо, сух:~рі 
U усякі коші тощо. 

О,цнпго. разl н~бр::tв на тр<1тnу багато У,
сякого залІза и ПІдчас переправи весь це11 

тягар пересунувся і звалився у лоду, а Ро
бінзон вернувся з порожніми рукRми. 
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Не зважаючи на постіПні дощі, Робінзон 
відвідав кор:tбель !2 рn.зів. Чотирнадцятої 
днини свого перебування иа острові пустин
ен знолу до караблл;~еретуиав всьо, що бу. 
ло Іі зна~?пюп у з:tкамарках кілька бр1-rтв, но
жиці, ножі :: тtл:ки та Зб англ. ~~\увтів штер
лінг'і8 грішми, але маленькиі1 ножик мав те
пер для нього більшу нартість, які nci гро
ші, але він і гроші забрав з собою, бо,мо
же колись прпдадуться. Підчас коли старав
ся зробити з бальків останні~ сплав, нагло 
подvв з протинноУ сторони сильниn nітер; і 
Робін зон ві,црrtзу отп~швся, бо це було озна
кою небезпени, а може ~ загибелі. Тому ос~ 
таnи:3 роботу ~~ з і брав всьо в мі шок і подав 
ся в плав та щаслrню пер~плив і ниІіmов ще 
в час на сушу. За :х.вплю надііІпrл~r тюtj ни -
сокі морські хnил;, що були: б змелr1 ~;ого з 
поперхні в одніМ мінуті. 

Після пригод, РобінЗ·'1Н міг сободr<о від
пі.чнути п своїм шатрі. 1l нотrі бурs~ ре~1іл:-t, 
:море m:v-мjлo ТТ гуло аж жах про:~мnв дущу. 

lla другиН день Робінзон огл.пjаІочась , 
переконавс.п, що корабля не було. 11е остало 
по ньпму ,. сліду, !: сумно стало на серці, 
бо І\.орабель був наче жишнr сві,цн·ом І~ого до.
лі rJ чу~~чні, а тепер і !іого не стз.ло. д~аль 
і сльоза огnрнули ::ого за втратою, одначе 
положення швшгало ді. Ї і розважань, як у -
ЛОдИТИ далі СВОЄ ЖІІТТЯ Ва ДИІ-\.ОМу ОСТрОві? 

l ! ~в іть над і я на по пор от ко л п с ь дом і з, 
nчдалась ~:пму неможливою, бо хто заблукає 
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в безлюдниН кут? Хjба може nопасти сюди: у 
цrо дику закутину бода::: будьякий европеНсв
ки=~ пароплав? А жити самому, без іншої лю
дини й приятеля ціле життя,- r~e мука гj р
в' язниці. 

Одначе Робінзон і за це дякував Бого
ві, бо наскільки ж нін тепер був багатшим 
і щалюзішим; ніж у часі першої днини на 
цім острові.! Що він робив би, коли б не 
пожива, не р~пниці " знаряддя, яке забрав 
з корабля , з порохом,шротом та сіркою ?? 

Робінзон постановив все це ви ориста
ти якна~Ікраще, щоб своє положення на ост
рові якось уприємнити ~а не попадати n р~ 
злуку. lliн надіявся на Бога, що Пін не о
пустить f:ого і охnронить .. від нужди ti nід 
смерти, як що буде така ::ого nоля. 

Така думка fого зонсім заспокоУла. 
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РОБ ІІІЗОН ЗАПРОВАДЖУЄ ЛАД 

Для Робінзона поч~лnся доnге, самотне 
.жи:ттл. С:ди:нІлш і:ого приятелячи були- два 
коти ~ дві собаки, пкі перевіз із кор~блц 
які збереглись прямо чудом від смерти. 

~Ііж ріжнюш предметами, які перевіз з 
пароплаву, були, крім вірних приятеліn,с~ 
бак, також книжки- духоnи" скарб кожноі у 
ченоУ і невченоУ людини, папір і чорнило. 
Пер сб і раrочи І<НJІЖки, знаrішов між іншими й 
біблію, і тrи:м: зрядів до сліз, моn би рід
пу матір побачив. Aj коли nзяв перо в ру
ки М почап списупати cnoY думки на папері 
здавалося ~ому, що розмоnллє з людиною. І 
так зро;-;ив собі з паперу записник, назвав 
f:ого сво Їм "н іми~r ттрисrт~лем" ~- і :ма~ же що
дниюІ ::записував у НІМ nc1 сnот пригоди. 

Початок того щод~:rника так записав: 

"Днп 30. вересня І6:J9.року 11 день річниці 
моУх 2R-x народин, викинула мене буея,Ро
б ін зона ІСрузо, на цен острів, котрин я на
звав, спершу, "островом розпуки", але те
пер я тіого РЖе так не на:1иваю. Господь і 
Бог, Отеrtь небесниЧ змилосердився Ііад мно
ю і виказав для мене великі бл~го~аті.Він 
не оставить мене і я маnбутньому И пода -
ватиме мені свою святу поміч." 

Далі описував у деннику, як Nому жи -
лося,які :мав пригоди " що ~ коли зробив. 
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Далі ппrтсуnр.н, щn дn днн 24 жоnтня: 
перепадали зливні дощі. Ця пегана погода 
не даnала завести будьпки~ лад і порядок 
у шатрі, яке стало вологе ft непривітне. 

Ми вже згадували повище, скільки ра
зів Робінзон Rідвідував корабель, пк зр~ 
бив собі шатро, а тепер ще згадаємо, що 
зараз першої днrши свого перебуuання на 
острові Робінзон зробив собі "календар" 
свого життя. Зробив ;: ого в тоН епос і б , 
що постапив на місці викинення з корабля 
дерев'лниn хрест і на нім зазначував усі 
будні одним карбом, а неділі-двома карба 
ми. Однак, коли зна~;шов у Jtораблі папір 
і чорнило, від тоді вже більше не вирі -
зуnав карбів, а записував усе на папері. 

Як трохи настали кращі дні, загада~ 
Робін зон побудувати собі кріоие ti краще 
пристинояище, бо місце, де стояло шатро, 
було на долині n було багнисте та нез -
дороnе. Тепер зІш~·rrrов краще місце; ~ухиtі 
горбок, недалеко н:ршнrчка з студеною во -
дою, з одного боку скала, а з другого бо 
ку був спад до самого моря. Пся цл площа 
була поросла зеленою травою Ц nиглядала 
чу дозо. Ятс скала так і море берегли від у 
снкого ялізлиm{я та від надмірної спен.и. 

Тут на пім. горбочку шtмірив він собі, 
200 метрів уздовж і 100 м ffіuирину, гарну 
площу на подніря і ІІого оббив палями. 
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П~лі бив дуже густо у дnа J?Нди, .а простір 
МІЖ ни~и позатикав глиною 1 камІнчиками • 
Обв'язанши па.лі горою кріпкичи шнурю.пr tt 
ликаии, зробив собі прохід горою по дра -
бrtні,.,нку н!коли.не лишав.з на,л;nо:е~, але 
кожни~ раз npan ІЗ собою 1 хоп~в rr • 

. Всередпні r~ієЇ твердині, розіп'лп Ро
б Ir r з 'Ч-І гарне ша. тро, нанришrлт у: ого з верху, 
щоб не затікало, густи~f, поднР1НИ\f полот
ном. nce своє ма~но перебрав до середини. 

УпорВВ''пtсь з шатрон, натрапив у ск ал і 
на плитку лму, лку прокопnв гл~бше " зро
бив собі своєрі~ну пипничку.Ця праця заб
рала я нього багато труду,бо скала тверда 
і їЇ було дуже пажко ниби!:ати джаr'аном. 
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Також не було іі л··п:tти, але знаіішовши 
тверди~ пень, обтесав його і вже мав ло -
па ту. 

Лея ця робота відбуласи не так скоро, 
як про те пишеться. Робінзон не мав нія -
кої помочі; с~м о~ин мусів давати всьому 
раду; він не мав до uього вправи, а часто 
й потрібних знарядь для виконання роботи. 

Нераз важкий nіт ~аливав "ому чуnрин~ 
И очі нім він зруб~в деревині, отесав ЇІ 
та зробив прид~тною до будь-чого. Пін ви~ 
ратив повних 7 місяців часу на працю коло 
nпорядкуваннп свого помешваннл f" подвіря. 
Те це nого не зневірювало, бо праця таки 
rтосувалась nперід і кожного дня можна бу
ло бачити її на кожнім ділі, а вкjнці ді~ 
дався часу, що nсьо стало готове й довер
шене. Праця понадто була ~ого розрадою і 
потіхою; без неї життя було б вічною ту -
гою і тнгарем для д;уwі й тіла. 
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РОБІНЗОН ОГЛЯДАЄ СDІИ ·ОСТРІВ 

Обезпечиnшись острогом і окопом,якиn 
провів, як охорону від нападів диких зві
рів і ,цикІІх людеf~, Ному постійно дошкулю
вав дощ; бо полотно пр~гнило ~ до середи
ни шатра почала затікати nода з дощу. 

Це приневолило Робінзона взятися до 
роботи н поставити ноnиr дах •. Він зробив 
з глини стіни, які проні~ аж до скали n 
переложив напоперек бальками, а це все на 
крив широкими пальмоnи:ии листкюfи. 

Забезпечившись проти дощу, прокопав і 
прочистив свою пиnнrrцю ще ширше ,,1 глибше, 
порnбив у ніР полички ~ поскладав там усе 
чого не потребунав під руками. Опісля для 
себе зробиn стола, ~об було на чому писа
ти !і читати. Огллнув'•rись, Робін зон раді в, 
що поскл~дан nсьо на споє місце та rtозбув 
ся наі·fв~жчо ї роботи в сво їм "господарстві: 

Тепер щоранку, Робін зон уставав, ~ro -
ЛИРСЛ Богу, бран рушницю і !ішов на полю -
вання; а не рнувruись дом і в - порався б іл л 
nnpeннs: обіду, якиv завжди смакував Ііому. 
Післл обіду продовжував працю, а ввечері 
пи can св ir~ щоденник. 

Одного разу застрілив він козу. Спер
шу ра,ціn тим, але оnісля жалів, що позба
вив життл тане гарне мирне сотnоріннл. То 
була стара І'ОЗ<t, нкn мала годуuати: ще ма
леньке своє козеня, лке тепер при~~шло JJ,O 
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вбитоі кози-мами ~ дуже блепло жалібно. 
Робінзон узяв козу на плечі М пішов до
домl• м2-ле н.озенятко п~шло в слід за НІІ
ми и заишло аж до подв1рл, але з тужене 

за мамою не хотіло нічого ні їсти ні п~ 
ти; нічого не ломагало И, щоб не заги -
нуло з голоду, Робінзон і Иого забив.! 
від тепер він нікплп не турбувався св~ 
жим м'ясом; nи~де на полюnання, застре
лиць звірн, або птицю і є що їсти. 

Одного разу стріляючи до кози,лише 
поранив ЇЇ і забрав ЖИ1ЩЮІ домів. Обв'я
зав ск ал і чену ногу ~ тю<. доЕІго дпглндав 
її доки заnсім не пилічип. Jгодnм коза 
так до нього прпзnпчаїлась, що П не ті
кала, так наче б тут народилася,- гарно 
паслася коло подвіря. Робінзон noлiu би 
мати тих кіз цілу череду, бо мав би ~о ' 
доїти, а також не потребуnав би стріля
ти, н так заощадив 611 порох і "Іріт, бо 
міг би собі кожного разу зарізатп відпо. 
відну до І~ього козу. Але кози не дnna -
лися так легЕ.о ловити. ~,!ав він пхоту за,. 
ложити голубник і nиnодити голубів. Він 
наніть одного разу зна~~шоn дикі голуб'я 
та на скалі~ приніс додом~став Їх го
дувати. Вони підросли, але як тільки П(}. 
крились пірям j почали літати, відлеті
ли ~ більше ніколи не nоnернулися додо
му на гніздо, на якому ниросли. 
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5Ік лиrн смеркалося Робінзон мусіn Ити 
спати, або сидіти на потемки, а інколи , 
користуватися хіба світлом вогню на пе -
чі. Він часто роздумував над тим, як би 
то йому зробити n себе світло? Думав, і 
вид.~rав; взяв з забитої кози лою, скру -
тив r'н j т j зробив· соб j каганець- лямпад
ку, при помочі якої кожного nечера завж
дтJ мj г чатати, ПИ<-1ТИ j{ розважати себе • 

• • • з глибини д.vші молився ( стор. 44). 
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РАДІСНЕ 
;;. 
Іl ДУІt~.Е СТР АІШ Ш 

Пе~uого місяця весни, коли перестали 
падати дощі " небо яипогодилосл, а сонце 
загріло, побачив Робінзон коло сяоєЇ за
гопnди кілька зелених билинок. Пін часто 
ДОІ'ЛНД<'іn їх і спостер і гав, як пони під -
nостали ;; з них вип:рюrилосл гарне, гнучке 
стебло, з якого згодом nисипаnсл колос з 
н іжнrt,!П лусrп<.а,rи; це були колосни ячме -
ню. П об <1 ЧIIR!!flf пе, в ін заплакав з радо с -
ти, бо б~чип у •тьому ІJожу поміч і дap.Y
n.an 11 а ''ол ін а і з глибини д.vm і молинея : 
11 Хліб нarrr .цоденниН даІ·І нам сьогодні ••• " 

Він нераз дуже турюуnалея тим, що з 
ним станеться, нк проминеться nся пожи -
ви, що ЇЇ мав з корабля, ~ не с~ане зов
сім хліба? _Poзrrr.vкvnaв весь острів, кидав 
собою н усі сторони по горах і долинах , 
але ніде нічого не на~:пюв, ані одної сте
і1елнни :збіжжя,- аж тут перед самою сrзоєю 
салибою зна::шов колnеки нчменю... І звід
Ю1 !tC n:зллосн? ,J,.умав npo ле, і тпки до -
га.л;n я сп; ту е з то го, .цо n ін нераз пикидав 
на смітник,- мусіло десь оr~ілjти зерно Н 
Госпо.л;ь зрnбиn з нього для ~ого,Робінзо
на, ·таку nелику несподіванку. 

Uдн о го rнtзу підчас nелнко Ї бур і та 
б лискаnки ;; громовю~ і, Го б іІІ ~іОН подумав 
собі, ·і~nб то з н~тм сталосн, коли б грім 
v.л;арин у садибу та ще n бочку з порохом? 
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Пін мав до трьох сотнарів пороху в 
одн Н; бочці. Тож взявся був до пnап і і: 
порозсилав т'ого в менші коробки }; похо
вав по рі зних сухих кутиках. Пrуи ті~! бу
ли h якісь окр~пини ~ різні відпаки,які 
він висипав окремо на подвіря. Саме в 
тих відпадvах та мишачих недоУдках були 
зерна ячменю- скарб для Робінзона! . 

Прикінці червня: колосни дозріЛІ-І дv
же гарно f~ Робін зон позбирав їх о сторо
ж: о, щоб не пропало анj одно зеренr~е! 

Одного рнзу підсипня Рnбінзон коло 
яход.v до пивниці зе~~лю, ніби приспу, Іі 
нагло rточ.уr.1 сильни~і зрив і стрлсеннн зе
млі. Пега·;но вист,очип ~ пересадився че
рез частокіл і n смертельніі три~озі п& 
бачив, що недалеJ-~о, може пів милі uід 
~огd садиби, почала вибухати скал!і пк 
за третим разом грюхоту запалася ІІ ча

стина в море, яке шум іло ~і пінилося так 
страшно, немов би хотіло знестися вгору. 
З і страху it зворушення Робінзон стратив 
пам'ять, але нови~ гук рnзпадаючої ска
ли привернув Пому пам'ять знопа. 

Небо доне,давна було погідне, але те
пер по~емніло зовсімі хмари закрили со
нце, з 1 рвався сильню! rнтхор, а зворуше

ні морські хвnлі так сильно вдаряли об 
ск~ли, нече б хотіли Іх зместn з лпця 
землі. То була стршпна година! 
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Після пеnного часу буря утихоми
рилась, але з надвпслих хмар полляn

ся злиnни~ дощ і то таки~ раптоnниП, 
що ~а мjнутку псі доли нnповнилися в 
кран водами. В тому ж часі враз з до
щем настав сnокНі; землетрус заспо -
ко їв ся, f~ Ро б ін зон пішов до садиби. 

Дощ наробив жахливого спустошен
ня не лише в довкіллj, але й у сади
б і Робін зона. Вода поколіна, в 'ІИВНИ
ці гаряч, шатро зовсім uерекинене.У
се перекинене догори дном:полиці, о& 
лони, лавки, ша~ки,стільці- всьо змt 
шане з грузом і кумjнням. ПегаПно у
зявся до роботиl лоспускав воду, ви
чистив каміння ~ груз, позбиваn до -
купи полиці n поуставляв на свої мі
сця, радіючи в душі, що на тім ста -
лося, бо могло бути ще більше лиха • 

Але страх, що кожного рnзу може 
знова повторитися землетрус,- не да -
вав nому спокою. Робінзон розду~ував,_ 
чи не·краще було б по?тапит~ соо1 но
ву хату, десь на чистІ~ пол1, щоб не
п~исип~ла ~ого земля ПІдчал землетру
су. Пін навіть nочав nже nрпготоRляти 
дерево; рубати ft тесат~, але скоро му 
сів це зnлишити, бо яс1 сонири поnи -
зублюnались і затуnились,щn гnді ! 

Новим клnпіт: треба гострити соки 
ри, та немає точила! Він мав плиту до 
точила ще з корабля, але не булn нія-
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ко! оправи до плити, ні коnби. Зданало
ся б, що точило зробити ле~ко, nлс по -
казеtлося в практиці_ куди nажче f~ого спо
рядити, тимбільше, LЦО Роб:інзон ніЕnли fт 
не знав з чого зоно складається, хоч не 

раз бачив ~ого ще nдома. За два т~tжні а 
бо N за три, Робінз~н oпpnnиn камінь,та 
корбу ~ мав сnоє точило. Маючи нпгост -
рені сокири, долота іі сяерлІf, Роб інзnн 
вже бун би нзлвся ~о праці, та ноnе ли
хо настигло r~ого й переrш{І),цилn n усьом.~ 

Одного р?J.зу поло.іfшnся, щоб відпо -
тп, t1 коли прибудиnся, почув велrп<иtt мо
роз по тiJF'i ;--: болі голови. Пін думаn,що 
це скоро промине, еtле з днл на день бу
ло ще гірше. 
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Сон не брався, а руки-ноги зовсім 
умлівали: ні ходити, ні роби:ти, в голо
ві шуміло, мов у млині,-дістав пропасни
цю. Бути хворим та ще самому, без будь
якої помочі, без того, щn б хтоrь подав 
ложку страви, чи nnди, це щось таке ст

рашне, що сумніщого годі собі уявити.Пе
рележашuи так кілька дн]в, Робінзона му. 
чила думка, що при"деться ~ому загинути 
серед гол11,цу ;: спраги в чужині. Старав
ся рухати, щоб не попасти в апатію; ст~ 
рався принести щось їсти, але годі; не 
міг звестися на ноги. Але він не тратив 
надії на поміч Го~пода Sога, наділвел у 
нього помочі т~ молився щstpo. 

Одного разу над nечером гарячка по
пустила П він заснув. Dілл ліяночі про
будився і чув, що пже не тан: пече Иого. 
Небавом заснtn знона. 
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Сн,·лf)СЯ "ому, що лежить на тім ссt
мім місці, де був втік перед трясенним 
та, що з чорних хмар висунулася якась 

біла постать ~ поволи стал~ посуDатися 
прямо на нього. Стала над ним і дуже,а 
дуже реnно заплакал~; це був його ста
рпМ батько. Сон представив ~ому це ,що 
він, иаючп гарячку, передумував, і що 
:<ому даяи:ло серце. Аж тепер nін nідчув 
як важн.о згрішпв він супроти сnоїх ро
дичів, а rіого душа чула щtrpи::t жаль та 
покаяння. 
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ПЕР!і/А РТТПШЦН JJJI'Т'TS! НА ОС~РО:1І 

Перебупши гарttчку, Робінзон став 
qастільки здороnіrтrич, що міг собі при
нести води 1! покріпитися. Полернувщи з 
дзбанном, вляв до води троншл араку, л
кого вживав дуже зрідка по m1py капель, 

Ha:-ti ть ні_рни!--: Тl'т:tариш еобака, поба
чишпи сnого пана ~Jдоровим, підскакува
ла }; лестилась, ·бо іі nона зазнала голо. 
д.У підчас недуги сяого пана. Тепер Ро
бінзон rодував собаку козячим молоком 
оставиrзшІs. собі трохи юшн.п напитися; fi 
за це щиро -дякував Бо·гоnі., що міг соб j 
зноnа припрази:ти хоч юшки по тР~ важ -
кн~ хворобі. Після того хотів про::тасн 
але поступивrпи пару кроків по по,цпір'ю 
повернувел на місце, Go ноги були дуже 
ослаблені f; не міг на них дошпе держа-
ся. 

3ах9дило сонце.Пебо погідне-ні ХМ:1-
риночкн:. Пригадав собі тата " маму П 
зRплакав щиро. 

Пропаснпця ще нераз нападала "ого. 
Бажаю~и !! позбутися зоnсім, приг~дав 
собі,що мешк:tнці Бразилі! нживали як 
лік- тютюну., М то проти nспких недуг. 
Робінзон не знав одначе, як то зробити 
з тн:н ... тютюном~ nін пробуnав на f!і_зні 
спосооа; то п1дкурював, то жував лист

ки, то поливав з ~реtком. Але це нічого 
не помагала, лиш задурманювало голоnу. 
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Не маючи ~rожли 110 ст і з<tснути:, n ін 
взяв у руки біблію " старавел дещо про
чптRти, але не міг докуnи букв поскла -
дати, так вони ~:ому кружляли. Аж нареш
ті розібрав такі слова: 

"Пзинаіі мене в дні горя-лечал і. і я 
спас~ тебе, і ти нознеличиш ім'л моє!" 

Ці слона з<tспокоїли Рпбінзона.Вже « 
• • І" u • • • 

ПІВНІЧ Настала,!! ПОПlnНОЧJ, а D1H Ще ДО 
кла;в до тіаганцл лою, спраниn пості ль, й 
упав на коліна ti молився: "ІІебесни!І От
че, Псидержителю неба " землі, спаси П 
помилуМ мене, бо я язиваю Тебе у дні пе 
чалі й смутку!" 

Опісля положинен й так твердо зас -
нув, що прорудивел аж в З-ііі годин і др~ 
гог о дня пополудні· !! то зоне ім здоровим 
на д~пі М тілі. Від того часу Робінзон 
виздоровів зовсjм, і нjколи не забував 
на біблі~, яку читав щодня по одному р~ 
зділові. 
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Він зовсім потпшуп думку ставити 
собj нове пометканнн, а за це постано
пив собі обіNти здовж і впоперек цілий 
острів. Досі не оглядав острова, бо б~ 
явся дин.их звірят і людоїдів, але піс
ля недуги набрав відваги ~ пустився на 
мандрівку.Спершу піщов вздовж ріки вго
ру,яка вливалась недалеко "ого садиби 
до морл.Вода ріки була чиЬта, а береги 
гарні n зелені.Понад річкою де-не-де в 
віддалі були гарні горбки,порослі дер~ 
вами яких дое! Робінзон ніде ще не б& 
чив.Дібравшись до самого джерела ріки, 
далі починалис~ ліси, " тут на~шов він 
гарні кавуни v виноград, яки~ почав ї
сти ff збирати И так застаЛа його тут у 
лісі ніч.Додому було задалеко, тож він 
постановив 11ереночувати так, як першої 
днини свого приїзду, -на дереві. 

На другиМ день Rішов далі n опини& 
ся знова над якоюсь річкою,що була ото 
чена,наче в раю, всякими кnітами та чу 
довими деревами: помаранчі, цитрини,в~ 
косові пальми й гор і_хами. Нарвавши всьо
го добра повну J{УП.У, нанрив пальмоними 
листками ~ постановив принести всье до 
дому, але покищо тепер забрав із собою 
лиш, щоб покріпитися в дорозі. 

Перша мандрівка по острові трипала 
три дні. Вернувшись домів, Робінщон з~ 
паху годин забрався до приготовлення 
міхів і на други« день пішов з ними по 
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cвiff сховани~ скарб.Моиу так подобалася 
нопа околипя,що був би радо перенісся , 
але звідтам не було видно моря і через 
те постановин він остатися намісці. 

Вліті Робінзон вистанин там собі бу 
ду,яку гарно огородив тином, і лиmе о -
сіння слота нигнала ~ого з того літного 
помешкання.Насушивши досить винограду v 
овочів, він знова персніеля л серпні до 
свого давного мешкання, де що днини го

дував свого приятеля собаку М кози j ·к& 
тів, які згодом так гарно розмножилися 
~ пиnниці ,що вже И відганяти Ух мусів. 

Робінзон завжди входив до сnоєі са
диби по драбпні, яку ховав за сgбою. От 
одного р~,зу каже сам до себе:" И кого я 
буду боптися тут? Та ж л ще нічого білtr 
шого від кози не б:1чив!" І вже хотів nи
рубунати отвір на днері, але подумав,що 
11 стереженпо го Бог стереже", і; що краще 
є стерегтисл, ніж потім каятися, і дав 
собі спокін,- не робив дпере~. 

При:-~ІІІло 30 нереснп: день 1:огn наро
:-::•ш і день спас іннл; nк раз минув од11н 
рік f1ого життя на острові. Робінзон дя
куЯ<L"І Богові r; сr:птку-вав, споминаючи nк 
чn.с'Го Бог допомагав ,: ому н небезпекя.х і 
трудах, які пережин. Читя.ючи свіn щоде& 
ник- мав перед очима всьо,що минуло.Він 
постаноDив собі не маліти духом і не по 
падати n знеnіру, але мати відпагу ~ у
повати на Пога. 
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ДАЛЬr!І МАНДРІВЮf ПО ОСТРОПІ 

Не дуже давно після того, як Робін
зон діждався з ячменю пернrих жнив, зна
Нrпов він на багн і кілька корчиків до сп і· 
лого рижу, яким nтішивсл ПЕ Gи не знати 
хто !і ому щось дав;- аж тепер я пан, по
думал,- не голодуватиму, бо в мене буде 
стзоє збіжжя! 

3 ібраяrrш яч~r і нь і тrж, пnд і. лиn )"х 
на три части; дnі зnсіяп зар~з по пер -
rui:'-r дощику, а рсrІІту в ідлnжив. llя о сто -
рожність була дуже дnбра, бо хоч пе~пе 
насіння гарно зіf\·:rло r-= розросталосл, а
ле наст~ла спека М усе пигоріло, а реш
та в наслідок лостіМних дощіп- зогнило. 
~rаючи свою третину зnхопаного зерна, Ро
бінзон писіяR ::ого аж в лютім на весну, 
недалеко сRоєі садиби,скопаnщи наперід 
дерев'яною лопатnю ·землю. :} ·~ього посі
ву nін діждався гарного ~бору- жниn, і 
позбирав ~ьо до зерна n кілька жмень. 

R листопаді, як уже було післ~ до -
щіn, пішов він подивитися на свnю л]тню 
садибу. Заледни п]зная це місце; всьо в 

;rі:и місці так позарост:tло наче б ніЧОІ'О 
,. не було; наніть :н.оЛИІ{И ~1 тині поприіі-
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малися ~ покрились густим листям. По -
бачишuи пе, він понасRджував також .це
рев коло сг.ого старого мешкання, які в 
ма~:бутньому дуже !\ому придалисп, бо по
чав згодом-виплітати з Іх галузок чу
долі кошики"' бо до цього був він спри'Р 
ни!' маі~ стер 1 Ще коли бував вдома, часw 
то забігаn до свого сусіда- кошикаря і 
помагав :;ому, отже знав це ремесло .цу
же добре. Тепер, коли на дnорі була не 
погода- Робінзон м:1в приємну розринку 
r nиплітав всякі коші,малі и великі;бо 
вірип, що вони придадуться на зсип зе~ 
на нчменю :~ рижу. 

Коли: знова настал:1 погода, він яиб 
раnся щераз на оглядання острова. Пзяя 
р~uницю, а за пояс сокиру; пороху, шр~ 

ту н пожиг.и-n торбу, пустивел з своїм 
тоnаришем- собакою n дорогу. 
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Опиниrnuись поща помаранчевою доли
ною, побачив, що М інші сторони такі ж 
гарні й розкішні своєю рістнею: по лу
гах росли гарні квіти й трава, на паг~ 
nбках- шуміли зелені ліси й сп і вали рі· 
зні птахи. Одну пташку- папугу, Робін
зон проголn'!ІІІИВ патиком і жиrщем узяв 
ЇЇ з собою. Ндома навчив ЇЇ пару слів 
говорити N вона стала nому великим пр& 
ятелем і розвагою на самоті. 

Підчас подопожі по острові плив HD 
му час весело t; чило. Він бачив багато 
всякої ~рібноЇ дичини, але не стріляв, 
бо мав у торбі свою ~оживу " шкодував 
пороху. На ніч стаnив з моху постіль і 
огородивІІпrсь галузн.ами- засинав. 

Чимдалі, тим краще, здавалося ~ом~ 
І справді, здовж морського побережжя 
було так багато всякоЇ пташні, кіз та 
ріжного зяіря, що в порінианні з своєю 
садибою і Їf околицею,- це був раП, а 
його садиба- наНгіршим місцем на остро
ві. Проf:rшоnши ще певну просторінь по ~ 
над морем, побачив у відда·лі наче клин 
землі, що nиставав з моря. На цім міс
ці Робінзон забип кілок, щdб не помил~ 
тися, коли б так за~шов і оглянув це,а 
бо f1 інше місце, з іншого боку. 

Обі~шовши так одну частину остров~ 
рішив повернути домів, простуючи від 
кілка-палі впоперек, щоб було коротше, 
але за~шов у таки« густи« ліс, що ні в 
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кут, ні ·і днері! Тут заст;1ла ~:Оі'О ніч 
і він мусів вилізти на дереnо та пере
ночувати. 

Па другиі; день ;-іому ТаІ{ покрутило
ся в голопі, що ніяк не міг шrі:ти з лі 
са; наблукавтись доволі, нrн аж четве
ртого днл діrшоn до місцл, де забив у 
землю п:1лю, і з' орієнтуnаnпшсь, пішов 
зн:1ною дорогою домів. !1ертаючись додо
му ~ого собака-Нірни~ (так називавел ) 
злоnив молоденьку козу, пку Робінзон у 
зна з собою додому і прасnоїв її; від 
тепер маn пару пожиточних звірят. На -
віть і догадувавс~, що на ті~ мандрів
ці перебував повних 4-и тижні! 

Поверн~вши до хати 1. положиnен від
почивати, 11 здавалося ~·ому, що немає у 

світі нращої палати, Ш\. ;;ого меmканнУ! 
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ж н и n о 

Вже другиЦ раз насту~ив день ЗО-го 
вересня,~ Робінзон щещrтрнпе ,л,якуна!'\ Го. 
гові за Иого бласослопення і поміч та 
доброту. R ому нераз б.vнало тан. сумно :~ 
тужно, що. бажаfо' умертІ!і. :tні друга, ані 
слова, ан1 навІть над11 на поnорот до

дому- всьо це :·ого мучило ~: зневірюза
ло; плак[І., нов дитина з жn.лю і розпуки. 
Та це проминуло. Тепер він знаходив і 
потіху ;; розраду( хоч і смутон. не по -
кидR.в ~'ого)-.v словах св.Пттсьма: 11 5l не 
о стаплю тебе на•~ і юr!" 

Час проходп:н, ·uo робо·;-:1. ~.зж,..тr;и зна
ходилась; треба Gуло бути стрільцем і 
кухя.ром, пастухом і хліборобо~r, мул;;
рем і теслею •• Та не було кому помогти. 
Скільн.п: 'ГО ч::tсу мус ін він витрачати, бо 
не б\'ЛО кому напр. притрІВf:lТИ дере!:ини 
при оGробітці, тощq. 

Надхп.л;иг. час жнив,- збjж.жл було ЧJ-t 
доnе! .~об дикі кози не робпли rш<ода, Р(}
бінзон обгородив своє поле плотом. 

Але проти пташн і не пом о t·~ли :-: пло
ти. Птахи гуrу~ами нападrіли на доспілі 
колоски Н ЇЛІІ. Не помагали стрілп, ні 
пудало,- пони.далі сідали, співnли та 
скубли зерно з колосочнів. Тоді nів по
стр і ляn трохи птах ів і пов j сил :tбитпх 
на nисокі~ тичці. Це трохи помогло ! 

При кінці грудня лчмінь дnспіn! 
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Не маючи нічого до жниn, Рnбінзон 
скостtn ячмJнь стr.рою '!Іr,блсю, зJ•ронп.див 
н:олоски ·-; ЛЮ!инав їх руками t~ так при
гос~одарпn.собі со~нар зерна. Та~ож Р* 
Жу оуло СТlЛЬКИ СКlЛЬІШ .ПЧ:Меню, f' цет· 

дар приписував він Дателю всіх земних 
і небесних благ! 

Але як би то спекти собі хліба? MD 
лоти зерно без ~.!ЛІ·ша :: без жорна, :мі -
сити без діжки та пекти без печі, - це 
справді не абилка штука! Але Робінзон 
рішив наперід щераз засіяти несь яч 
мінь, а натомість скошт.vвати наперід 
рижу. 

nстапишни зер11о на насіІІН.f!, ві.н му; 
cin упрати більше зенлі під засів. ТНн 
скопаn землю, змаПстрував граблі f' ними 
заволочив; а весь це~~ t'nрnдець загоро
див живоплnтом; значпть нЖff'{ав такі ко
лю<и, які оп:іслн сюІі праf:нялисн И рос
ли 
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Підчас дnщсвоі пори Робінзон вчив 
папугу говnритн, яку кливав "поль", і 
по певному часі папуга сказала сама й 
то .LЗиразно слово "поль", бо ~~ого най -
ча ст і ше чула. Це дуже nт іпrтtло Робін зо 
на,бо в~н уперше почув голос, нече б 
ЛЮДСЬЮf 1 ~. 

ІІаст::tли знова погідні дні lt Робін 
зон зна~іrиовІІJи ганчарську глину, дуже 
втішився! він зробив заміс, наробив і 
нас~uив собі гор~иків, які виглядали 
дуже не~~-·орсмні, бо він робил іх може 
зо стораз ів, нім щось путнього nин,uло! 
Нарешті набраu і в тім впраuи,t:t посуд 
виходив до вжитку, головно тепер мав 

у щn зсипати і персховувати зерно. 
Дещо легше ~ краще виходили з під 

~ого руки маленькі горщики, тарілки , 
але він старався зробити такі, щоб не 
промокали ;-; щоб можна в HfiX варити та 
пектц. Нагода наNшлася. Раз прппікав 
собі козпче м'ясо й натрапив на чере
пок з Ного розбитої посуди, .пкий так 
нипалився і стверд, мов камінь. Коли 
черепок стверд, то ствердне r. цілий і 
незбити" горнець, подумав, і негаNно 
понаставляв побіч себе в огонь, пона
криван жаро~ та докладав свіжого де -
рева, щоб тримати полум'я рівномірно; 
і не помилився, бо посуд випалився і 
не потріскав, лише пісок аж топився ff 
відпадав, а глина твердла. І так діМ
нюu він до вживання першої посудини!! 
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Ледnи остигла горщичи, Робінзон пки
нуn ДО ОДНОГО RОЗПТ!fШt, ДО ДРУГОГО ВСИ -
пав рижу іі мав сн ідrшнn, хоч не приправ
лене, але смачне. р,-~дощам не було кінцn! 
Він наnіть забув на сон і на відпочинок! 

Замість жорен, Ро б ін зон постанот-Ів , 
що зробить собі моздір і буде в нім тов
кти зерно. ~Зразу хоті n допбати д j ру в ка 
:мені,але не мап талпго придатного, тому 
взяв гпуби~ пень, випалив діру, пигладив 
долотом, питесав нелику ~ nажку довбню і 
при її помочі 11 молов11 собі зерно. 

Не ставало Мому ще сита на пересіnаа 
нn муки, але цю службу мус іл':І робити тон· 
кі хусточки. Аж вкінці при::тла черга на 
заміс тіста й печиво. 

Нипалив з глини цеглини, зробив піч 
і випалавruи добре, вичистив,-наклав п::-
ланиць, об сипав жаром, щоб добре nипеІ:_ 
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дись ;; не була сирі. ПечІІВО вд::tлося ! 
Так пік собі він заnжди свіжі пала 
наці. 

За тимrІ роботамn і\РШув ~:ому ма~:же 
третій рік ;;ого лшттл- на остроrзі. ІІа
гато часу зaurtpaл() Рому ЖІШ;-зо, пке за
родИ.lJО дуже гарно. Пін зі.їраu з ІО I{in 
цjв tсптнпрі;з) зерна ячменю та стіль
ки: ~' рижу. Від тепер Робінзон не був 
таки·· ощадниі.і з сноїми припаса:ми, бо 
знав, що передніоку n нього не буде: 
буде на прожиття j на засів! 

,·· :', ;.\!;~i.~~~:~~,:-·J_'.;~'f~~;;\<, 
~>-- . 
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Н ОП І 3 A/J:Y~.fИ 

Забезпечи:uшись nід голоду н мюочи у
сього подостатком, Рnбtнзnн міг би був у 
сно!П хаті жи~и зовсім спокі"но, ~ле лк
раз тому думав тепер про вузенькиf~ клин
Ч!tк· землі, ЯкиН зарисОJl.)'Вавсн з моря. ЦеН 
кусоІ{ берега не схn,цив і~ому з думки;- нк 
би то там дістатися- думав він.Спершу в 
нім зродивс.н страх; ануж там самі дикуни 
ri замі сть помочі- зn.гиб іль? А .л;руга ,цум
ка пj.дшептувn.ла:- я.нуж там є осt'\ічені й 
культурні та христиннські поселенці? І в 
ті~~ надії постанаnив nін зроби:т собі ч~ 
вен, подібни~; до ТІ1Х, що Їх бачив у Брази
лії. Чеflже він має більше знаряАь, ніж 
дикі індіяни n чоnно зробить?-питав він 
сам себе Ті підшукавши відповідне грубе й 
витревале дерево, nзnncл до прn.ці. 
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ЧЕРГОПІ ЗАЙНАТ'ГП 

За три тижні зрубав і обтесав де
рево. Повних 5 :м:іслців працто:·~ав nін ду. 
же важко день в день сою.Jрою і долотом 
і зробив чnвно, в якім можна безпечно 
змістити 20 осіб. Але каже припопідк~: 
" наперід змір, а потім вріл!" Так було 
ft з Робінзоиом.nін зробиn човно, але ж 
далеко від ВОДИ на ЯКИХ 200 метрів. нj,О 
тепер i~o1ry зробити? Човен з колоди FНU&
ки~, що ніяк не перести,ні не пересуну 
ти до морп та ще через горбоrt. Рішив , 
прокопа~ горбок; але ж на це треба бу
ло б років прац!. Оставив ~ю думку. 

Саме в час І!ОГО праці коло човна , 
проминуло~чотири роки перебування на 
острові. !І тепер Робінзон щиренько ди
кував Богові за поміч. Він мав, 1rа:іже це 
що лmue потрібне: хату, городlполе, па 
ру кіз, хліб і м'ясо, молоко ~ риж,ви
ноград і хліб на столі та всякі овочі, 
а на~~голоnн іще, що був здороnиН та мав 
гари і к н ІІ ж к' и до чІrтання; мав от
же поживу не лише длл тіла, але N для 
свого д у х а! 

Декотрі речі, що мав їх з J{ораблп, 
псувалися. Головно "ого одежа обліта -
ла fi він тепер мусів дбати, пкби то с& 
бе одягнути. Він мав старі плшці,пких 
не пот~1ебував і поншn собі з них штани 
N блюзу, але все це таке кумедне, що 
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було з чого посмінтась, бо таких ніде 
на світі не було! 

нзон за всьо 

Опісля Робінзон почаn су~~шти lШ<і
РІІ з різних звіrят, з яких потав собі 
спеР,щу ш::пку проти дощу; а .~ал~- шта
ни ~ ІНШІ частини одежІ. ВкtНЦІ заду
мав зробити собі парасолю. І це Vому 
вдалося; зробин таку велику парасолю 
від дощу і1 від сонця, що :можна було і 
носити і зложити та нести під пахою , 
елоnом таку, яку Qачив колись n Браз~ 
лії, і вона rтому дуже придалася. 

Так прожив він на острові п'ятиП 
рік тихо U мирно,не забvnаючи на ·вог~ 
Але він ніколи не ~озбувся туги за 
рідною батьківщиною і за родичами. 

3 поновною енергією взявся до ро -
боти нового човна,якого почав до~бати 



над самим берсгnм ріки, пкn недалеко 
nід r1ого садаІ>ІІ ~~ли:rшл::tсп о ~fope. 

Довго він неборак::t, нам,учпrзся кn
ло праці над наготоnленням нового чо
nна. Але в решт j_, ;: ому таки: пощастило 
Ного гарно RtfKiH'lifTи,-бo маn уже д~що 
гіркого доснj_ду,И пустити на воду. У
же nеред там добре надумуnавс.н, ви~Іі
рІОвав, тощо, щоб і!ого труд не пропаn 
марно, та, щоб пізніше не капnен! 
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РОБ ІН30!-І ОБ' ЇЗ,-f,ІІТЬ ОСТРІП 

Роб і_нзон думав, ,_,_rn як ді ~танеться до 
того побережжя, щп висунувсп, нr.че Itoca1, 
то :можливо, rxe є nже побережжя Амери:ки н 
він зновадістанеться до цпнілізоnRного 
світу. Але, що r!ого це:~ другиіі чоnен був 
невелики~, яін боявся лускатися ним у не 
пеnну подорож водою, тому постаноnиn ли

ше об'Їхnти острів довкола. 
Приготовишrш всьо,що потr)ібне, nіп , 

дня fі-го листопада виїхав н дорогу. Dін 
мусів nиЇхати далі від берега, щоб не по
пасти n намул, але ві~'Їхаmuи від берога 
в ін попав на би стр у етрую, як я. пірпала ;; о
го човен з собою. A..'JC тепер він пригадав, 
що :міг був спершу полі_стн на ви:соку сJ--:а
лу n пригл3нутися всьому докладно, і то
ді пусvатися на воду. Робін зонові аж д:·х: 
зап і рало: він старя.вся весл::t:м_и: трюtатись 
певного напряму і nеслував цо-силп, але 
це не помагала.~-_ rl" 

- .....__ __ 
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"Приf!деться мен j загтtнути в морських 
хшtлях, або з голоду проп::tсти!"-nодумав 
собі Робінзон. Та де nожене ~ого вітер , 
лін того не знав і баf!дуже; змучениіі та 
спітнілий, nоqаn··гребти веслю.tп далі,не
енаючи навіть,де знаходиться. На щастя в 
n~лудне почав віяти сr-rль1~иtі вітее, якиН 
ооернув човен напоперек 1 nочав ного пха

ти в протинни" бік, наближаючи rого до 
остр о оа. 

Пізно вечером добився він до берега. 
ПиЛтонruи з човна, nпав на кол іна fi молив 
.·.цпро Господа :за рлтунок. 

· В наді. Ї на кр,аще, він ляг і смачно 
заснув. На другиrі день, нідна"шов місце, 
де бун забив у землю кілок, і зорієнту -
вавшись, де є, повернувся пішки додому , 
заховаwии перед тим човен в чагарнику. 

Идучи домів nонад берег, надибав над 
noдoro похилу скалу "зnтямив ЇЇ собі, бо 
тут заховав свое човно. 

При;·~шоnша додому, перел і з свій часто 
КіЛ, ПОЛОЖИDСЯ і заснув. Але За ХRИЛЮ ПG 
чув nиразно чиРсь голос: "Робінзон, Робt
нзон Крузо, бі,л;ни:rf Робjнзон, де ти, Ро -
б і изо Круз о, де ти?" Спочатку .п;умав в ін, 
rцо пе сон, але пробудивrнись, настрашиrJсл 
бо голос був дуже виразниf!.- Духи: це, чи 
що?- думав со5і Робj"нзон. Та це не були 
,цyxrt, лише папуга так "жалувалась". 
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РОБІНЗОН РОЗМНОЖУЄ КОЗІІ 

Послідна дорога так даласл йому в 
знаки, що дornuиn час не забагалось ~о
му морсько! !зди. Човен спочивав собі 
по другій стороні острова • 

. Переконавши?ь,. що і1ом.r годі б.у~ьде 
nид1ста.тися з ц1єr пустелІ, на лк1тт о

пинився за кару И за непослух і спро -
тив сnоім родичам,-приИнnв це лк Божу 
справедливість, і старався жити так м~ 
рно Й СПОК j_jiнo, ЯК ЛИПІ ЛІОДИ:На МОЖе. В 
часі ріжних праць, він багато навчивс~ 
бо"немає кращої учительки, як біда" ! 
Ліпив горшки, мов справедливиіf гончар, 



-70-

Плів коші, наче кошикар, хоч би: !; до 
краму брати, а сокирою і гиблями,то 
знаn тан rшратшо робитІІ, що ніде не 
постидався б перед справжніми маNс~
рс:tми. Він навіть вмів шкіру nиправ -
лнти. 

Так прожив Робінзон на острові 
ІО л і т. ТИн дуже тvрбувався, що за -
пас пороху n нього дуже змалів. Отже 
постановив мати ціле стадо н.із, щоб 
не витрачати пороху на полювання за 

:м' лсом з ДІІКІІХ кіз. Спочатку пробу -
вав лонитн молоді кози ruнvpюrи і-і па
стками:, але т~е не ндалосп, бо кози , 
або рвали, або перегр:·1Зали шнури, то 
му мус ів підшукати інщи1і спосіб. Пін 
ІЗИR.ОПаВ КіЛЬТUі ГЛ'fбОКИХ ЯМ, На ТИХ Міо 
сцях, де кози паслися, покрив іх тра 
вою та пасипав на це трохи рижу й по 
наставляв всякого ріща. 

Та}{ОЮ ШТуКОЮ ЗЛОВІІВ троr-: МОЛОДИХ 
кізлят і привів іх додому. Спочатку 
воНІІ не хотіли нічого їсти, але як 
їм добре дошкулив голод, то гризли , 
що їм у зуби попало. П"риНшовши таким 
чином до можливости розпліднення кіз 
він приготовив відразу nелику коша -
ру. Нім позапи:еав кіз до кошари,на -
перід сам пас іх і годував, щоб при
споїласл, а що~но потім даn їх до ко
шари, де вони вже були настільки nptf 
сволні, що самі прихолили до нього, 
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а навіть їли з ііого рук зелениі-і яч -
мінь та хліб. 

З~ три роки діждався Робінзон аж 
43 ІІІТуки козячого стада, хоч протл -
гом того часу порізав багато на м'я
со. Нераз бувало, коли він ст~не до
їти свої кози, спог:·tдає собі : 11 яки!' 
би то л був щасл~~ви!і, коли: б у мене 
була гарненька жіночка, щоб помогла 
мені трохи господарювати! Приносивби 
її 9 дНтниrrь молока, а огороде,~ь пле
кав би я двічі пильніше яv тепер; ми 
могли б тvт, де л спочатку боянся,що 
з голпду загину,-жити з собою R до -
статJ·ах і роЗК'\Шах!" 

Справді тут ~Робінзоно~Іі жилося б 
з жінк('ю, мо:1 у р~ю, але ІJог не су -
,л; ип :· пму на остrпв і т~ьо го зазнати. 

Так з por<y на ріп м_усі_FІ nін засі
дат!І чи до об і д.У, чп сн 1даннн сам на 
сам, <lЛе r1ce ж щпсь жилого було коло 
нього. 
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Завжди на протч: нього сиділа ще
бетуха- папуга, котра часто з ним то 
сперсчалась~ то в ~озмоnу nстр~n~ла; 
збоку зви:ч:а•·но снд 1 в nже ст:=tри-, ,-ого 
прп~тель пес, яки~ аж посипіп із ст~ 
ро сти. Це!: В і рнп~, r~e ~ого наіі стар -
;ни~Т '' м j ні стр", ко три 11. таІ{ОЖ час в ід 
часу 11 собі ворІ-не, бо Ному скучало
сн, не ~rаючи со б j рі rшого. А по обох 
боках сиділи ~ого гладунчики- котик~ 
які заnжди радjли, Іtоли Роб іпзон по
пестить котру з них. 

Так жив він д~вго в достатку П 
спокою, лиrне ~~~rtл і n, :цо чопно, над я
ким стільки напр:-:цюпавсн, стонло те
пер на другому кінr~j острол:t., без у
житку. 
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Dci небезпеки, яких зазнав під
час пертої спроби по :морю, видавали 
ся vому тепер не такі странtні, ~ віІ 
рішиn наперід усьому добре прпдиви
тися з наf~вищо ї гора, ~ пот ім т:tки 
вибратися щераз і докладно nсьо ог
лянути;. 

Наступного дня зібраnсл і піщов 
у доро~l' де столло fio1•o чоrшо. Ио
го стр1и- одяг виглядаn так чудер -
нацько, що, коли б десь показавел в 
культурном~ місці, то було б з ньо
го страху r; см і ху по уха. IIn голові 
мав капелюх, наче страхопуд якиr з 
козячої шкіри, волохатит; з клалоу -
хими крисами, що аж на плечі зrшса
ли; на собі мав коротку блюзу f- по
коліна штани, які теж були з козя -
чої шкури; на ногах постоли; підпе
резаниИ широн.и:м ременем, який зв' я
зував ма.JІичи ремінчиками, бо не мав 
спряжки. Щоб було де застромити со
киру n пилку, він попрорізував ре -
мінь по обn~ боках, а через плечі в 
нього звисало дnі торбі! одна для 
пороху " шроту, а другу для хліба n 
nоживи. Па '\:ребті ні.с кіш; на однім 
плечі рушницю, а на другj_м, уже нам 
знану парасолю, без якої ніколи не 
виходив з хати. Коли б не та пара -
соля, був би так обгоріn, що ніхто 

не пізнав би Ного, що nін з Еnропи! 
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Таv..ож борода буЛа б :-:и:еосла до 
пояса, коли б не обтинав іі часто. 

Але, щодо nусів, то він іх ні -
коли анj не підтинаn, ~ні навіть " 
не дотикався. Даn ім поnну волю до 
зросту ~ вони виросли ,ніnроку,ду
же довжелезні, геf би у якого ко 
зарлюrrf, або н турка- бісурмена! 

І 
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НЕСПОДІRАНА ЗНА-"\ І, іКА . ' 

n такім t1удат~ькім однострою виб -
р~всл Робіінзnн nі~r~кати сноє чояно. 
Сонце пекло, мов огнем, і яін розпро
стерІПи п:1 ун', солю, ;·нюn со б і :l,ЦО іlЖ бе -
рега, (~JlОІ'лял;аючІІ з т.vгою на ''rиpnr\e !І 
хnилrоюче море, через котре рад uи ПТ(r 
хо:м перелет і ти! Jf ар~з, наче б у нього 
гр ім АД~~ рив, етаn, по бл і ,ц, нк труп n
л і пиnщи: очі перед ее бе, наче б по ба ._ 
чив якого опира; довго диnиясл в зем

лю наче скамен і ли!=; але приІ'шоrнтrп до 
себе, кинувел ч1вrскnрше на недалекиj{ 
гnрбок, розглядаючись на всі сторони, 
як би хто за ним, Rбо він за ким,-по
пrукуnав, чи І'ОНив. Ja кожним кроиом і 
порухом,~nго страх змагансл і тремтіn 
на цілім тілі, а нибігmи на горбок,о
глядався нн. nci сторони, чи 1це чогось 
не побачить. Від.л;и:хн.vnщи тро·~·и, :завер
нув знона ндолину ~; що-сrrли: біг, наче 
начі.тениі·,- наз.ад до сnоєї хати! 

nже ~ ніч запала, довкола потем -
н]лn 1 а він ніяк не міг заспоЕоїтисн; 
сон ,;ого не бр:tвсл, бо куди ли:ш о:ком 
ПО ['ЛЛНУВ при~. НДЖ.УПС\Л!!СЬ ;; ОМ .У Ті CTp<t
"'Hi картини, nкі так :-=ого перестрашr~
ли ;: позбавили спокою. 

Напевно т~і.Іс'нптесь послухпти, що 
Робінзон такого страшного побачив? 
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Нічого надзвичаі~ного !- лише слід 
на піску босоі людськоі стопи; слJд 
пnльціn і стопи та п'яти! Але по кім 
тоu слід міг остат·ис}1' нк не по ДИJ{О
му люд сьJ-:ому сотвор і нню? ·1, 11 апе~~но 
цеtі дикун походить з того далекого в 
вузенького rтобереж:жл, ;І~о сірjлосн та 
до пкого Робінз:)н gибирnвся човном!~ 

11 душі днкушtR ):Joгof::.j, ,цо тj дп
куни за їхали нг. другу сторону Uого О· 
строву і;/ не стрінули :•ого на м:tн)r;рі
вці. Однакож вони ипглп легко нflі;ти 
Ного чог~но під скалою •• ~іогли приї -
хати неликою громадою і Ного спусто
ПІИТИ а навіть вбити!? 

Ье~ страх від босоі стопи н:tсто
рожиn ~ого так сильно, що здnвалосл, 
наче б то іЛ сам Бог не врлтує :·ого. 
Він призабув у страху, що Божа рука, 
яка Ип го ст і ль ки р:tз і в охоронила, ~f()
же заступити ~ого навіть від на~бjлв 
шого нещr~.стл! 

м~нали дні ~ тижні; Робінзпн жи~ 
у напрузі :, страху. 

Одного р:-tнку пробудивел д.vже до
сві.тт-~ом, ;,і не можучи заснути·, почав у 
зnдумі. спогадуnnти: на вс і нсбезrн~тш, 
!11{ і r~же пережив, та які Ному ;це заг
рожувnли на цjм самітнім острові! ••• 

Думки прихо,л;или ~· в і дходили, f' І-' о-
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бінзnн знона пригадав собі слова св. 
Письма: "Візnи ~rене в дні печалі М 
смутку, - і я спасу тебе ~ ти возве
личаш ім'я моє!" 

Нега~но зірваnс~ з постелі, у
пав на кол j на т; .циро молинея nсеnи
rпньому ;~ днкувап та просив за спо -
к і"' і дvrневниt' мир; оп і сл.н почаu ЧІ-і
тати біблію і знаУ.шон такі слова: 

"Упоnа!~ на Господа, не малН1 ,ц~ 
хом, але поклада'; ва Нього всю на -
дію твою!" 

Молитла к бібліКнj слова покрі
пили ~;ого душуJ ~' весь страх в і дпав 
від нього зnясім. 
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Uін нсеціло віддався тепер знопn 
праці коло госп?дnрстnаt яке було у
.:я:.е дуже- д·-п::е п1дупало :: потребувало 
!:ого дба!~лиnо Ї руки. 

Це;; недогл.пд на:; більше попш.оди:в 
козам, як j так по ху ,л;алп, ;цо Іі молоко 
потратили. Алє тепер він зноnа по -
чав їх доглядати :: щоnечора доїти. 

Та хоч Робінзон почав знова за -
водити порядки, але даьнл ясселість 
і раді.сть до нього вже не повертала, 
а хто б побачив, як він нераз несмі
ЛІ-ню заходІІІЗ .~о свого помепш.я.ння, по

думав б хІ, що це яки і·~ сь оканнець, або 
злодіН, або чоловік, котрого муляє і 
переслідує сумління, чи нки1;си гріх 
смертельниМ, що він власноі тіні бо
їться! Що хnнлина, оглядався довкола 
себе, слідкуючи очима, чи не ~де хто 
за ним; а if\O крок, то насторожує уха 

чи не почує чого, і взагалі так за -
хоnувапся, що ::~о хnилини б_ув готовиr: 
утікати. Але не побачиrnuи ніде ніп -
кого живого духа, ані не почувши ні
чого підозрілого, він згодом приУтоn 
до себе; успокоУвся, став чимраз см} 
ливіши!~ і нареш·rі. набрав стільки :сід
ваги, іЦО піrrюв оглпнути осноrнІіПІе 11 
виразні:ше то;: людськи~·~ слід. 

Він не мj г собі пригада.1'И, щобп 
в ін сам колись заХ'\ЦИ:R у ту сторону; 



-79-

а в,цодатку він примірив еві:: с~ід 
і переконапс~;, що УН~ не Иого! Ио
го слід виходив трохи rrшрщиН і до 
вши~ від того, що був у пjску. 

Отже,це був чужиj;f слід!Розду
иуючи над всім, Робінзnн перскон~ 
вся, що це не є аж така надзвичаН
на річ.- Чомуж би не м::tли: сюди, в 
АІинулому,приїжджати: бульякі ЛІО/J;И 
з інших островів, чи з інпшх кра
Ів?- гоnори:в саи до себе Робінзон 
і заспоноюнав свою ІТ. ікав і сть, та 
впевняв сам себе, що ~:ожливо коли 
небудь загнали когось сюди вітри, 
так як і f;ого? rraкi і інші думки, 
які б вони не були, переf'шли че -
рез \і о ГО ГОЛОі'.у fi ЗОDС іМ :1аСПОУ.tО
ЇJІИ Ного,так нач43. нічого не бу.ю. 
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НОПА 3 ІІ А Х І Д К А 

Uід часу знаnдення людськоf сто
пи, промину попни:х 2 роки. Протпгом 
того часу ~обінзон нtде не зна~шов, 
щось ·rar-coгo, щпб мnло загрожувати в 
ма:~бутньому 7'ого життю,- хnдив він 
зогсім смілиnо і nідважно по всіх у 
сюдах т~ілого острова, де шукап паші 
длп кіз ~ спосібного місця на ноnу 
J~orшtpy, бо в старі і; не могли нже у
сі зміститасл:. 

;)аtіu!О~!JІТІТ ОДНОГО ,J;HГL З З:LХіДНОЇ 
сторони лід ліс, ви~шоn нn лоллну ~ 
оглянущн:r.сь на море, при:пиділос.п Но. 
:му fшесь човно, :tле на жаль, не міг 
нічого путнього розпізнати н нім. 

Чrr це і3уло човно з ег.ропе~ісьн.ими: 
розбиткамп, чи з дtrюг.rи людо їдами? 
Дуже ж:1л і в, rцо не нnn із собою сnо-
го далековиду; постановив більше не 
ПІІХQДИ'l'И без нього на мандри. 

Вертаючись домів, роздумуnап над 
власнш-tом чо~-ша, ;: аж нараз поглп -
нуn на Уоре і зжахнувся; недnлеко 
морп побачпв ,ци:м. :Зразу хоті n він 
чимсr:орше :1ті н·л.ти; нле~ не побеtчив 
тп, крі.м ПTG.'::iLJ, нічого пі,7J;озрjло
го, -rrристуrш:; Gлп:~че до того :міс -
цr:, де ще курпло с.:-: no r'нrгце. 



-SI-

:~ін став, пк скnмсн ілr~І;, дрожачи 
ціл1тм тілом від знорушеннп. Перед со
бою побачив він закривавлені черепи 
людськи~: голів; рут~и і-~ ноги та інші 
ности порозюrдані по непогаслім ог
нищі. Доnго простолn так Робінзон у 
прпм Р~ по став і над страншпми рештк:1 
ии недапнього бенкету; не знап- сон· 
це- чи прплид? Отрясшись під першо
го неприє:много пражіннп, яке на ньо
го так поділало, що чуть не ~~пав на 
землю,- почап вертатисн додому Н дп
ку;~ати Богові, що не нарnдивс.н лю -
доїдом між дикунами, а між культур
ними та христипнсьтш:чи родиначи, .н

кі навчили ~:ого праnд віри f: любочп 
до єдиного прш1ди:оо1'0 Бога. 

Молитва покріпила Ного духа ~ сер 
це стало чисти:и та спокі :;ним. ро б ін-
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зон почував себе, як би зноза наро
дився на світ. 

Та відвага вже його ніколи неп~ 
кидала, бо він вірив в Божу поміч , 
яка завжди приходить ііому вчасно та 
скоро. Але вс.е ж таки постановив на 
маfІбутнє заховуватися ще більше об~ 
режно. З помешкання nиходив лише то. 
ді, коли того було J{OHet.mo потрібно 
для праці в полі~ чикого огороди. А 
своє чавно, щоб ного не прозрадило, 
сховав у другім безпечвішім місці , 
за високини скалами. 

Хоч він не виходив і передше на 
мандри без pynmиr~i, але тепер не хо
тів з неі стріляти, щоб себе не пр~ 
зрадити, а понадто брав ще з собою 
два пістолі ~ доnгиП гостри~ ніж. 

Всі роботи, до яких було треба 
вогню, робив у лісі; там випалював 
собі вугілля і вжинав вдома замість 
дров до палення- варення й печення. 

Як з однієї сторони Робінзон д~ 
же боявся дикунів, так з дР.УГОЇ хо
тілося йому щераз застати іх коло ~ 
гнища !f врятувати тих, кого нони хо. 
тять з'їсти. Ріжні думки снувалися, 
як би то він міг зробити. Перекона~ 
ся, що сам проти дикунів нічого не 
вдіє. Та все ж таки заходюз часте в 
ті сторони, .це бачив л10дські не,1;о -
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ідки. Також не хоGав костей, бо це бу
ло б дикунам підозріле, И nони могли б 
за ним шукати:. 

Не маючи інщої ради, він ана!·~шоn у 
~едалекіU віддалі грубе дуплаnе дерево 
~ там ховався кілька місяців і чатував 
на дикуніn. Часто вилазиn то на поляну 
або на скалу, рпзглпдавс.п, однак нічо
го ніде не з::tпримітив. Простороживши у 
віддалі від дому, ма~же три місяці, це 
fіому так надокучало, що рішиn більше Н 
не заходити там та не слідкувати, бо й 
так н]чого не uпслідить. 

• • • Так чатував він три місяці •.• 
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НОВА ГОСТИНА ЛЮДОТДІВ 

Уже двадr~нть три рок а прожив Ро
бінсон на острові ~ так прuзпичаівся 
до своєі самотности, що рад би був і 
кости свої тут злпжити. Лише одного 
боявся,- а це довгоУ хnороби, бо вже 
зазнав бу!1, rn то важн.о лежатп само
му хворпм, коли немає кому на~іть ПG 
даТИ ЛОЖКУ страви, ЧИ ШІ{ЛЯНК.У ПОДІІ. 

На щастя Робінзон бун завжди до
:"Jрого здоров' я, а ю< деколи ~; трохи 
занедужав., то слабість була легка та 
коротка. ::ого за{->ннтт.н- працп і роз
риnки,- м::tло :цо змінУrли:с5"r. Псtп.vга nи
вчилася так багато го~орити, що вже 
не лише поодинокі сло~а, але цсбетсt
ла цілі склади слів; nона була спра
вді щирою прилтелько• та довготою ві 
ку пережила ще ~ Робінзона, бо папу
ги живуть дуже довго, пон~д сто літ! 

3а те стратив Робінз~н свого лю
бого друга, старого Вірного, собаку, 
що служила :-;ому на остройі повних Іб 
років щи~о n невідступно. Не помогли 
пестощі ri опіка; приf:шов cnif~ час і 
собака розстаnся з світом. Робінзон, 
застаnши одного разу свого собюtу не 
живого,- плакав за ним щиро, лкбп за 
людиною, бо !{е сотнорівнп знало всі 
рухи Ро б ін зона И ко.жнаfі !1 о го по глпд 
на свого пана був заnжди приязни:fі! 
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Так настав місяць грудень Ifi82 р. 
Одного ранку плбрався ще Робінзон пе
ред схо4~м сонця п поле на жниво. 

Rи~шornuи за свою огорожу, побачив 
не далі, як на пів милі відда~ениft п& 
ред собою ясни~ вогонь, і то на тіИже 
самі" стороні, де була ~ого садиба. 

Вернушип нега~но додому, лохова у 
сьо, що міг, помолився Богу, щоб cna~ 
його від лн>доїдів,- і постановив, ко
ли б_Ного на!!али_ті дикуни,-:- боР.онити 
СЯ ВІДВаЖНО t1 СМІЛО ДО ПDСЛІДНОІ КаП

Лі крови. Пеоминула ГОДИНа М непевні
СТЬ більше иого мучила, як сама небе
зпека. Опісля ви~шов тихцем надвір і, 
видрапав"rись на верх скали поз:t хатою 

зараз положився, щоб ~ого ніхто не п~ 
бачив. Тоді приложив далекогляд і по
бачив, як коло розложеного вогню си -
діло з r!Jес.я~ь дикунів і доїдали ~віН 
стрnпmии снІданок з людського тІл а. А 
недалеко від них, під скалою, стояло 
ЇХНG ЧОВНО• 
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ІІа спрап,л;j. б_vло дnа чоnнп. 5іклшп 
почn.псн прtптлип мор.п, дияуни пояс j да
ли знона до човн~, потанцьоnую'!И пе 

pe.n; ти:м ще деяки~· час доnн.ола огпrо; ·1~ 

пю(~ почав Пр!rгасати:. Відтак з і бралн
с.н і ві.,л;' 'іх:t.тгІ. Ро б і.нзон спустrІвся з 
скr..ли, nзяв рутнІІцю, пістол і :: ніж і 
пустr·шся: просто до того мі сr{п, ;:~;е во. 
ни нещода·шо ніс"J;б.ули cnP~ пр::tзник. 

~ ... -:..,~·-· 

!1~-~ 
. :!-•:~ -. ~ 

Так iPIOR цілу годану нім дій
:ПО.іJ нед~лепо того ~r j сцл:. І п.же хо 
тів зН:ти налолпну до огнища, пке 
було нi,JJ;/IJlЛeH~ ::\fОЖе 11:1. ТИСПЧ.'/ J(pO -
ків, але зиркнув j ~обачив перед 
собою цілу громаду дш\.унjn. Зі стра
ху аж дух .У нім з<1.псрло :; nоло с сн в 
мент сталn дубом, але .цаст.п, ;:~~ ~шв 
нn.стільн.и прп:томности, що неl'а·'НО -
п~n D траnу плазом і затих зовсім! 

;~юtуни т·;ого не бачилІr і згодо~.r 
такот.r. позбпралисн і від' :іхалІ-І геть. 
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ВЕЛПІСА 3~ПНА J :Іl~ПТТІ PORIH:JO:~A 

Від тої пoprr Робінзон не ч:tn уже~ 
х<шлини cnoн.oro, і_ то не ли111е вдень, n. .. 'Ie 
і DltOЧ:i_, бо :1 СНі. ПрfІ.'ЛІДЖ,УDЗ.ЛПС.П !'ону 
дикуни, людські трепи, лю,;r~ська крон і 
н~доглоджсні кости. Не диnо отже, що n 
такім стані :~ого дуща нічого ~~іілhше не 
бажал~, ян. :шртз:-tтп:сп геть з ~~ього ост
рова1_ де . в ін споча;::;-_у, п і-,.~ П()б а чи в ;;rюcl' 
Cf>HJI'' СЛ1Д, ЖИD COUl ЗODCHf МИРН'.J• \ .. 'Ті} 
що ж поможе незn.доn~лсннп, коли немає 

спос:""~бу здіііснити свої наміри:? 
Робінзон тужил за сво1·м рідним кра

є М J !ТТ (1 Х 0 М Т .'.' Д ~І 3 Л СТ і ~ О И: J Т R :ц 0 Ж, К 0-
ли не бvло nні з кам, ані ч•тм т,уди ді.
стати:ся. Раз прн · 'lrлo ;-~ому в а д.v:мку, що 
rtолп б в ін врлтуnав ПJ(О го сь Ч()ЛОВ іка в 
часj, як мал~r б ;:ого лю.т~оїди з'їсти,то 
такn. людина з нднчности може :~ому бn -
гато помогти видістатисл з uієї пусте
v'Іі на світ Божи:=;. Отже таки постановив 
конечно врптуuати: хоч Gи ~- дпкуна, і в 
МОЖЛИП(), Ha;:K'1fJOT!IIOM,Y Часі, ПКЛШІІ ПО -
кажутьсн дикуни на острові. 

Нід днл r~ієї постано:щ r.ін дуже pet 
ДО !ШХОДИВ НаД ~!Оре :-; БТІГЛ~rдав, КОЛП Ж 
нnрешті При'{дуть дикуни знову. 

А.ж по пів тора porty по б а чи в в ін о.л;
ного nанку, нк НС/~:-tлеІ{О nід і'пго ГІО'.Н~
:r,кання причалrт.:ш ІІа тrоnнах 20- :25 ін -
д інні в і т-т гі ,ч;но полmІСrtди сь на Г> ере з і. 
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Принесли дров, підпал~ли, а коли 
СТ:\ЛО горіти, обступили огнище, і rто
бралrиись зrt руки, стrtли навколо ска
кати ,: танцювати. Відтак принолікли 
з одного човна двоє нещаслr-tвих людей 
з пов'язаними рука~и N нога~и. Розвt 
язавши Їм п:ута обступили їх довно:ла, 
щоб прилагодити з нпх печеню. 

Одним розмахом важкої довбні ро
збили одному голову у; він :1пав на зе
млюі нега~но кинулась нея дич на ньо
го и почали роздирати на кусники. В 
r~ьому,, час і, як не і розr,ивали вбитог~ 
другют, що був ще жи:тзит~ та лежав на 
землі,- зірRавсл на ноги ~ почав у
тікати щосили здовж побережжя, якраз 
в сторону Робінзона, яки~ чатував і 
вьому придивлявся! 

На щастя за. б іднwс індилиином пу
стило ся лише трьох дикунів, і то лже 
тоді, як втікаючи" вже і~ значно ви
передив. Станув на хвилину над міс -
цем, де море врізува~осл в середину 
острова, тт не вагаючи~ь ?Кочив у во
ду, переплив на други~ б1к, видрапа
~я, як ви~ірка, на стрімку скалу, й 
почав тікати далі. Коли ж ~ого пере
слідувачі стrtли над водою, завили,як 
но~ки; двох скочило до ноди, а тре -
ти:·· вернувся. 

Робінзон почав підбігати N поба-
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чив, що тепер настала пора врятувати 

людину. Маючи при собі дві рушниці , 
збіг скоро надолину n за пару хвилин 
був уже коло птіv.аючого індіянина. 

-Не біvся, не тікаtі!- крикнув Ро
бінзон, але індіянин, побачивши тако
го диnогляда, настрашився ще більше 
як своіх переслідуnачів, які також у 
же були недалеко, але віддалені один 
від другого на кілька метЕіn. Робін
зон кинувся до передного ,, одним уда

ром прикладу р~m1иці звалив Uого на 
землю; др.vгиН побачипr~ти це, етап, та 
прицілюнався nистрілити з лука, ~ле 
Робін зон був зюшн іrпий: н момент j ви
стр і лив j з сnо єї Р.vшниr~ і, І! поналивши 
дикуна трупом, tтав і віддихнуп. 
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Урятовани~t дикун почувши стр іл 
почав трлстисл, мов риба зі страху А 
дивився несмілино на Робінзона. Роб~ 
нзон зробив знак, щоби не боявся та 
приИшов до ближче до нього. Дикун із 
перестраху приступив до Робінзоня, tl 
упав перед ним на коліна, а далі по
ложився пзазом на землю і поставив на 
свою голову ногу Робінзона. Робінзон 
дав знаками до відома, що бере його 
під свош опіку і1 оборонить ;!ого пе -
ред ворогами. В тім приголомшени1і ди
кун знова прІІr:ш~тз до. притомностиt. зі 
рвався з землІ т· хотІв кричати • .1:-'О -
б ін зон прrrложив рушницю. Побачиnши в 
руках рушницю, вратованиН, упав із 
страху перед вистрілом, і зложивши в 
поясі руки, почав лебе~іти - просити 
Робінзона та показувати на шаблю при 
його боці. Робінзон передав ~ому св~ 
ю шаблю, а це~ за хn~линку скочив на 
свqго лорога П в!J!рубав Ному голову; 
опІсля постаnив rr враз з шаблею при 
боці ніг Робінзона. 

Опісля показав на другого дикого 
якиtl погиб нід кулі; а коли Робінзон 
сказан, що не боронить і-і ому,- скочив 
на нього, оглпдав на всі боки, Е не 
міг з дива зіnти, як то можна вбити 
на таку ві~~аль? Він ще ніколи не б~ 
чив, що то рушниця може! 
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Тимчасо~t Робін зон не спускав бе
регів з ока, слідячп довкола, чи но
ві ордп дикуні~ не пускаються за ним 
.У погоню. Але переJ{онавсн, що нем~є 
тепер ніякої небезпеки:, дав ново:му.в 
логrtбіль зігнсн()му, слузі своєму ·,... 
зро~уміння, щоб закопав трупи, що й 
то!~ нега;:но виконав, зан.опуючи обох 
руками rз nіску. 

Опісля завів Робінзон ~ого додо
му, нагодува~ могоком і рижом, а ко
ли попоїв, дав ~~ому рукою знати, щоб 
полоУ.шnсп спати на постелен ій ражо -
віт-І соломі. 

Б ЇДНИ!-' ДІПt,уІі ПОЛОЖІІІ3СЯ і За ча -
сочок заснуn мов нежиnиf. 
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БЛИЖЧЕ знАfіомство 

Яклшп дикун захропів, п1дннrrов 
Робінзон з тиха до нього, щоб кра
ще ~rому прпдJІпитися. Це був гпрниИ 
рослиМ і молодиМ хлопець, рокіn 23 
будова тіла крепка И здорова, як у 
атлета, а вираз обдиччя, передтим, 
як лежав на піску,- такиМ дикиП,в~ 
глядав тепер дуже лагідний і мили~ 
Тіло було темнокоричняве, обличчя 
кругле, уста трохи за великіl а ле 
зуби: булr-1 дуже гарні, рівні J.i бі -
лі, мов із слоневоЇ кости виточені. 

І\оЛ!І Робін зон вранці пробудив
ся, ~ого дикиМ гість ще спав. ~а -
ліючи позбавляти ~ого гарного спо
чинку, rто вчорашнім страшнім дні, 
Робінзон не будив Ного,- а C<'tM пі
шов до кошари обіИти cnoY кози.Не
забаром пробудrtвся також дикун, а 
не побачиrnuи коло себе свого пана 
виРшов на двір, приступив близько 
воріт і почав всяко вітати Робін -
зона; показуючи Ному руками, то го 
ловою покірність і вдяку. Робінзон 
дав Пому зрозуміти, що на нього не 
гнівається і що радіє ним. Це дику 
на так утішило, що почав з радос -
~какати r танцювати, мов навіжени• 

Осміливши ~ заспокоівши fіого , 
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Робінзон почав учити ~ого говорити. 
Паf~перше дав ііо:му зрозуміти, що бу
де пазиnати :~ого ПНТШІІ~~і, n r~e то -
му, що це саме було в плтницю, коли 
вjн Uого nпратував від смерти з рук 
людоїдів. Підтак покnзаn Робінзон у 
свН! ~ік,-на себе.J назвав-:- п ~ні 
а дал1 поІш.:зуnав иому дето реч1 п 

називав їх по англіV.ськи; переважно 
зпучував такі предмети, пкі часто -
густо трапл.плисл людин і наrіб ільпrе в 
щоденному J:шттj. Пптницл р[:.до повт~ 
рюваn поодинокі слова і запам'яту -
вав їх дуже скоро. ІІаретті Робінзон 
навчи л П.frтницю розум і ти слово "так" 
і слово "ні", тn кола їх уживати. 

На обід зварив Робінзон молока П 
накрnнв ячмінного хліба, а Пятнпцл , 
тінш:всп, якби не :1нати .mпІми ласоща
ми. Наперід одначе Робінзон мусів п~ 
казати Иому, лк брати до рук ~nжкl U 
їсти нею, бо Пптницп починаn уже іс
тп молоко прлмо язиком з миски, наче 

.nка киця. 

Ііо обіді, озброїnнщ себе і;; Пят -
ни цю, mr:~mon Ро б ін зон з дому, itJ.oб Oll
лsmyтп щераз те мjсце, де вчора ди -
куни спрпвллли бенкет. Cтpaunio було 
поглянути, аж сум огортав! Самі кос
ти! Ро б ін :зон кa:зrtn 1Тятни:ц і З:-tІ{ОПати 
всі кости n одніf ямі. 

Не поб<lчtr;Jши нJкого- пішли домів. 
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Зпочатку Робінзон боявся nоказа
ти Мому всі закутини П своі речі;зв• 
ча;:по, як дикому ft чужому, не мів н~ 
му вповні довіряти.Але згодом переко
нався, що на цім світі не знаNшов би 
вірнішого слуги від Пятниці! Він лю
бив Робінзона, як рідного тата, і н~ 
віть життя віддав би за нього! Крім 
доброго серця- мав Пятниця до всього 
спритність і спосібність; лише раз 
побачить, шt Робінзон Пому покаже, чи 
скаже, то зараз зрозуміє і зробить • 

За пару неділь Пятцицл вивчився 
так добре по англіnськи, що Робінзон 
nже мав з ким поговорити; словом- Р~ 
бінзон придбав собі в Плтниці неоці
нимиті сІнtрб і сердечно дякував Богу 1 
що зіслав Ному такого доброго друга! 

Побачиmuи всякі знаряддя, тощо в 
сr-юго паня., Питниця дуже тому всьому 
чудуваnсл. А наНбільшим чудом вида -
валисг. і: ому ттани, які подарував йо
му Робінзон. Зразу не знав, як іх у
бря.ти,Н Робінзон мусів бути Мому за 
камердинеря. та вдягати свого слугу. 

Потів одягнув ~ого в блюзу з ко
злчоі шкіри та шапку, вшиту з заячих 
ппtурок. nи стро ївши так свого слугу , 
оба р~діли; а Пятницл прямо скакя.n з 
радо сти і_ з дива. Хоч спочатк_v ночу
вав себе незручно,- пізніше привик • 
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Одлгнув''ІИ :1 приучи !Н'ІИ трохи Пя
тню~ю, задумаn Ро5 jнзnн угостити і' о 
го доброю печенею, щоu в ід і брати !:о 
МУ апетит на людське ~rясо. ОАного у
же неnчаснn1'О р~аrку ·:пі-:r'ІЛИ оба н а 
полювання і зустріmпи козу, Робін -
зон зсtстрілин ЇЇ ще і тому, бо хо -
тів признича1ти ПнтНИ'ІЮ до гуку ру
шниці. Гахнув гук і коза псреnерну
лася, а Плтницн так настраrrrивсп, що 
не знаn, що з ним дієтьс~ • 

• • • Одн гнулrrrи :; о го ••• 

Він rma~ до ніг Робінзона, ou -
няв !;ого за І-\.оліна, т~r.;, що ле;~І. за
споко ївс.п; оглпдаючис-n fi езустаи ··о , 
чн де не є сам СК[tЛ і чени:· '? ! 
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ПриНшонши ~і страху до себе, Ре
бінзон ліслаn иого прпнести козу, а 
сам в Ііого відсутности, нала,l()"Ва!J со-
бі щераз рушницю. 

Яклиш Пятниця повернувел з козою 
Робін зон показап Ііому високо на дер<! 
ві орла, прицілився, стрелин і вбив! 

Пятниц.н, не бачиттш, коли :< як 
Робінзон наладував сnою стрільбv,
наляЕався ще гірше, пк передше; у
важав Р.vтrшІ!цю, як щось несамоrщто
го, в ко тр 1и така є сил::t, що J{Oj'i.He 
сотворіннл може позбавити віку, не 
зважаючи, чи зблизька, чи здалека! 
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П.sттниця був би напевно віддавав 
Робінзонові і Ного р~Іrnиці- божесь
ку пошану, але Робінзон дп того не 
допустив. 

Спожиnаючи смачну козячу печеню 
Пятницп маu nивагороду за nci стра
хи, а що голоГІне,- він заклявся, що 
вже ніколи паnіть не діткнеться до 
ЛІОДСЬН.О ГО МЯСа! 

Згодом Робінзон навчив Пптницю 
вс іх роб і.т коло поля !і господарства 
так, що нін почав сам сіяти г. полі 
П збирати; доіти кози ~ коло молокR 
ходити, кухоЕарити, як із сокирою і 
ін:цtвш предметами поводrtтися, як г~t
блем і пилкою різати, тощо. 

Пптницп всьо переі!маn духсе ско
рп, а особливо дуже полюбиr: працюва,. 
ти в полі; nін вже знав, що коли іх 
тепер дnоє сідає до іди 1 то треба 
і більше поля обробити ;~ всього n:рtf
готоnити. Пін не хотів лmue придив
лятися, але було в нього почуттп,що 
треба помагати ~ на nce собі заслу
жити. 

Робінзон радів ще Н то~rу, що і 
Ному кожна праця була миліша 11 ве -
селіше їм обо~r жилпсп в русі і~ пра
ці. ~1Іан потіху t1 тому, що діждаr~ся 
когось, з ким можна розмоnитчсь, по 

гуторити Н розумно забавитись, 
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Таж nін колись не м:-~л Н~І;і ть з 
ким думкою оfімін~тись, нікому 6уло 

і· •• • • 

МИСЛе:· СВОіХ ПОВlрИ:ТИ, З НJІШМ ГОрЕ 

cr_~Ol'O поділити! А тепер? о, він те
пер :цасли:виі~ і це додавало ;-;ому nе
с ело сти, і n ін n:очувався nдо ~юленІвr! 

~~ П.~;тшп~Рю нін поподиnся, не нк 
з наіімr-rтом, чи слугою, а лк з прия
телем і постанаnив собі добрими ПР* 
кл~Л:l'.'Тf, любоn'ю, розумвим проnодом 
і H:l.YJ~.oю , ·~rтхо~~ати ;~ого т:-~к, РК би: 
ріднп1'О сина. Небавом Нятнш~л нміn 
уже настільки гопо11ити, що ставив у 
С"RЇ ПИ:ТС1ННП і ~Ші В На llf!X ДаТИ nі
ДПО:1ЇЛ;Ь за себе; зr1ію<.ілп він, rrки:м 
способо~ попnn людоідnм R руки та 
ЛІ{ :·;ol'o зсtпезла нr. острів. І тю<. о
повіn 11ін Рnб інзонові, .цо н:-tлежпть 
до нeлrrEOJ.'O ін,ціРського племен~,. ~~~о 
ЖИ 11е З /І; РУ ГТІМ 'їЛе:М' ЛМ На ; ;nr.нн 11r 1 
непринrrпимjfі етопі та вічнп воюють 
між собою. :ого плем'л було вrrграло 
ві ;:ну, n н:отр-і~:- nін попан у руFи но .. 
рог:ів; лтне він і ще трьох дістало
сл в неволю, Go загналисл неосторо
жна зад:1леко за nорогом у погоні. 

Далі ро~1попіn Пптн~т~n, що в іп
д j ян і в є звачаf:, за лк'Им во«и вби -
вають своіх полонениМ, печуть Ух та 
при бенкетах і танцях з'ідають. Але 
це мож.vть робити лише на іншій те 
риторі!,- не там, де нони живуть! 
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Рооін:1он запитав ііого, чи ті інді 
яни, .r~o на :~ого острон прпїжджnли,на 
лежн.ли дn рі зних племен, чн це було 
л~птrс пднп ттлсм' л?- то Пптнипn я ідпо
вів, ;цо він на:Jіть С[1М одного р:tзу в 
r~ьnму ж місці побуRав і бенІrст.vвав ~ 
Та ЩО ТОДі ВОНИ З' ЇЛИ: 20 ~І.VЖЧПН і "" 
жjнки та ще спекли одну дитину :·усіх 
поїли! 

Робjнзон показупав на смугу зем
л і , ; ~ п ви дн і л ас ь на !lf ор і , .ц о- л ко Ї Го
б ін зон даг:.н irтre :rибrтравсл на рnзн іди; 
то Плтниц.н т~~к дnr~лално nrrиcnn ;: ому 
цеr остріn, що Робінзон не сумнівав
сr:, ;цо •те остріn ТрІІНідад. 

11 А ген да л і , 3 а м j с н r~ е \f 11 -ро 3 к :1 -

зував !Іятниr~я-"там креt!; без :морл;там 
живуть білі люди з довгими вусами И 
бородами, котрі всіх індіяніn, ,цо їм 
попадvть в руки- убиRають, люто му -
чать і жияпРм палнть!" 

Під тин краєм, дален.о за :місяцем 
значить дя.леко в тііі стороні, де мі
сппь. захол;ить, розум j R Плтниця j сп::t
нські посілості n полvдненіN Амепиці 
" Робінзон переконався, що поголоска 
про жорстоку поБедінку іспnнцін з 
автохтона~ш- ~~і сuешвш людь~ш,- була 
прандичою і пе~1~давалась j нді ~rню.rи в 
родах і племенаХ з уст ~о уст та по
т:rралась ~~ іж вс і:.: п мerrrн анцР"~rи:! 

Потім Робінзон запита;:.сл, чп б 
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міг він до тих білt1Х лщ.цеіі дістати:ся 
і нк там дn Їхатtt? -"~:ожна! "-відпов ін 
к.протко П.нтницл, "але треба мати ве
ликого чоnна". А колн Робінзон запи
тав ~ого ще, чи бачив він коли білих 
людей, то Пятниf1я відповів, що раз у 
давніших часах, буря вик.инула І? б і
лих ЛІодеі• там, де живе f:ого плем'я і. 
ті. люди там мешкають. Почувши те, Ро 
бінзон дуже здивlвавсн та спитав:" А 
ви їх не спекли І~ не з' їли?" 

"0, ні!"- відповів Пятниця, "во
ни браття з нами; ми їмо людей лище, 
ЛК ЗЛОЕИМО ЇХ На віі1ні 1~ 
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РОБІНЗОН УЧИТЕЛЕМ 

За деякий час Пятниця так навчив 
ся добре говорити, що Робінзон міг 
з ним говорити про всьо, що бажав. 

Відтак почав його навчатИ прав -
дипої христиппської віри. 

Раз запttтав ~ого: "Хто сотворив 
море, землю, гори і ліси?" 

- Бенамуки,- відповів Пятниця. 
"Хтож то такj ті Бенамуки?" 
- Дуже старий чоловік; старшиf~ , 

море і земля, як місяць і сонце. 
"А де діваються люди по смерти?" 

спитав дальше Робінзон. 

- ~дуть до Gснаиуки- відповів П& 
тниця. 

"А ті що їх печете і їсьте? 11 
' u - Всі идvть- сказав Пятниця. 

11 А деж є'"'тоrт Бенамука?" 
- Він сидить на дуже- а дуже ви

сокНі горі. 
"Чи ти говорив уже з ним коли?" 
- Ні, молоді люди ніколи до ньо

го не Ндуть, лиш самі старі наші У -
воЕаки. 

Робінзон навчив його вірити в Бо 
га.пра~диnого~ котриП сотворив весь 
свІт, 1 котрх-с невиди:мо всюди прису'Р 

ний. 
"Бог"- говорив він, "любить лю -



-102-

де>, як с;;оЇ діт~І, і дбає за ннх , 
пк батько. Він є всеві/~ючи:і: і все
могучи:М, удержує весь світ своею 
прем~~рістю в точному порядку, мов 
добриfі господар сuоє господарство, 
але ще І{раще, f5 о Бог є му др і шиП та 
свя:тітиІі так, що Иого му.л;рости та 
святости наніть на!'му,цріші лrо.л;и ні 
понпти, ні ппопні зро:зум і ти не ~to -
жуть." 

Опіслп поучи:в Рого про те, як Гос -
подь післав з небес свого Сдинород
ного Сина, Ісуса Христа, щоб людиіі 
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спасти;-: зробита РІ;tс.'!п;:ичи, та, ш<. 
Хrтстос пос.Л'!ШНО rтнонав полю Отця 
с~ого небесн~го. Тако~ часто читав 
він Е:!ТН!tці з Св. Ппсьма про ~киття 
і страсти та смерть Ісуса Христа ft 
нер<lЗ ЧІfТ:lІОЧИ: 3 ПІПІ , ДПВуВ::tDС!'• 0о
бінзон, пк то часто одно слоnо Cn. 
;·rись~.ш ліш•Jе поучило п~rтню~ю, ніж 
на ~:доnші ї ого :JOЗ~ronи! П.f~тнацн все 
це пере:-: :мав ду:-:\е скоро. 

~piu релігіУ і віри, Робінзон 
уч;!в Пятнпцю також ін;;mх кnр~Існи:х 
р:ічеН; а кола пor-\.piпrrлrt розуюнп.ш: 
роз~юllа~нІ спою дУJЛУ, тод j брn.лис.н 
до ручноf праці, до котроі Плтниця 
як v..r.:e nj_.~oчo, був теж дуже спосіб 
ни~. 

Ли:ше з рупшицею не міг я ін до
вго дати собі р~дп, але коли РобіR 
~ЗОН RСЬО !~~ІПСНИ:В і ПОFtаЗаВ :~ому, ТО 
за .пки~-; сь час Пятниця етап неабин
юп.r стр і льr~ем! 

•:а сто Ро б і нзон оп оп ідаn :-;ому Н 
про прІrгоди сво го попередньо го жи

ття; про великі П багаті міста в А 
нглі ї, якиР тав проснічени:І та хпи
ста.пн ськи!: напі.,l;, . m<.e ~арне там . є 
господаретна и цв1тучии промисл та 

Т<?ргівля; про. Е і~н і маf:на і морсь
КІ "!Ляхи англ:tr'ц:tв по непких морях. 

Пптнt.rця не міг насл:.rхатися розумнах 
оповІдань, яю1х слухав щоnечора. 
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JЗ.AlJIA СПРА..ТЗА 

Час не стоfть, але наче нода пливе, 
годпна за годиною, днина за дниною, 

місrщь за мі сяце:м", і надіНшла знову 
осінь, а з нею скІнчилася дата 27-и 
літ, від часу прпбуття Робінзона на 
о стр ів. 

Послі.дні три роки про~mли і4ому 
в товаристві Пятнтtці. День річниці, 
ян: і поперен і1_ обходrtлrо~ дуже врочи
сто, дякуючи 6огу за неі дари. По -
молившись, Роб інзо:нові якось так бу
ло дипно на душі, що здавалося, що 
до:зше,одного року- не побуде на ос
трові. 

Одного разу вислав Робінзон Пя
тницю лоnити рибу на море, але цей 
скоренько повернувся назад і то так 
перестрашени~і, що Робін зон взяв руш.
ницю і був на поготові.Але Пнтниця, 
в іддихнувнrи- з агоnорив:" ІЗелика не
безпека! Пропадемо!" 

"Що за нсбезпеІса?"-питав Робін
зон. 

"Там на долині є три чош1и! ~)о
ни при їхаюt ло мене! Спечуть і з' ї
дять мене!" 

"Нім тебе спечуть, то ~~оди !)а
зом зі мноtо"-сказя.в Робінзон. 

"Піду хоч би n огонь'" . ' . 11 Стріллі~ В товпу, ТО JtОГОСЬ ПО-
цілиш11-наказ,vвав Робjнзон. 
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Отже, будеш мене слухати? 
- Як скажеш умерти то вмру! -

відповів Пятниця та наАрав відваги 
n притомности духа. 

Почали приготовлятися; наладу
вали шість рупmиць. Роб j_нзон приго
товив теж два пістолі, перевісивши 
шаблю, а Пптницю озброїв пісталем 
і великим гострим топором.Але нім 
нападати, він вішов на гору ~ пог
лянув скільн.и є ворогів. Було ж їх 
21 дикунів, трьох невільників і З 
великі чаnки-човни, n розложилися 
ще ближче до т!ого садиби, як ті, що 
колись Пятницю привезли були. 

Розглянувшись добре на всі сто 
рониk нег!~н~ пустились в.~орогу. 

ожни~ н 1с по З руншиц1, а Пя
тниця ще Р торбу з прІІпасами. Ро -
бінзон наказав Пятниці, щоб не ру
хався, не кprPran, ані не стріляв , 
хіба тоді, як він Еому скаже це ро
бІІТИ. 

Так ішли вони досить великиТ-т і 
небезпечнит-: шмат дороги, підкрада
ючись тихо І; дуже обережно аж до 
самих Еорчиrtів, n котрих JІ!1дої,ци 
розкладалися вже і приготовлялися 
до жорстокого ;-; пгидІІого бенкету • 

Пятниця кинунеп на землю ниць 

і підНjрuвся тихцем - тахцем аж 
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недаЛСf-:О ДПН''ІН і '1, :І(ОбП МіГ іХ ДОб-
ре nислідити, що :-:от~и: рабл~ть. 

За часочок ~ернуясп і розповів 
Роб jнзонооj, що прІРШЇ~зrшІсь зn де -
рс;:о:'.І, б'tчив, нк псі сиділt-І доnкола 
9ОГНЮ і жерли тіло одного неnільни
ка, T:l що поб і.ч них лежить другиІ: і 
то біли;: неnільник, із з~'нз:tними 
руками і: ногамr·І та жде слоє ї черги 
1: смерти. 

~іоч.уnтшr це, Робін зон піс~попз ще 
бл~r:~сче · побпчшз, іЦО 19 погант~ів ще 
сид ілп, а дпох я стало, :цоб прпзоло
чптп б j л ого ::-~' ::знн і пrтлп,л;нти з r (). 
го печеню. 

rr У:1ажn;:, і ,о бп те, :цо тоб і ІН!. -
ж·:!"-нтпнуn до П;~тни:ці. 

Оnісля положи·; д·; і рутШІИ'.l:ТІ на 
зонлю, а третою зні_ртупсп в на;:гус -
т : rrl.'.' гy•J.tY дипун і в. 

rr Готови=·? 11 -спптаn Плтr~ип:ю, .пкиfі 



-107-

опер свою рушницю в дерспо так 

спокі ='но· прт·щіляnся, немов би сто 
раз ів на в іІ:н і бувап. 

11 Стрjлят1! 11 - і оба rшстріл~їли. 
Дnох дикун і n по·залтrлuс~ наділ 

нежtt:зj., п' лть б.vло порпненrrх, реш
та моп по,ц.vрі . ..тш, скак·~лп і: не зн~ 
дrІ куд~І ім тіr-tати ·1ід нemt/J;Юfoгo 
ВО"'lОГа. J)ачили л~mre л;чм, а б іЛЬ!'Jе 
нічого .. 

Не тратлчи часу, Робінзон на
каз~в:"Стр:ід.rйr в ім'н Соже! 11 -тим 
раЗОМ ЗПОПа ПОD3.ЛИЛОС5"..' ДDОХ тру -
пом, а реУпта ~еві.ли ди:-1ню.ш голо
сами, не знаючи, що ім робити та 
ДЄ діnатисн. ~а часотrок ЗГИН'!ЛО і 
ще пар,у дикунів, а інші були по -
ранені. 

Тепер Робінзон зловиn за тре
ту р~uницю і пустивсп між дик~нів 
ураз з Плтнит~ею. nба І{ричали и 61-~о 
ли, а вже Пя·rниrщ ревів наче Еед
мідь. 

Передерruисн через гу:цу дпку -
Нів,, ПрИПаЛИ В(}ІІИ ЧЮfСКО!JЩО ДО 
європейця, r.. дикуни кпнулисл ті -
кати до сво їх чоnи ів. Тепер П}:т -
ннцп ВІtстрі ли~ з грубого щ~оту на 
втікаючих і забив трьох нараз,але 
інші втікалп далі. 

Тимчасом Робі.Н,30ІІ rо:зрізанши 
шnблею nута і; осяобо/~ИJ}'·ш европе-



-ros-
Иця, поміг ::o~ry трохи rтрп ти до 
себе; дав напитись гараку та спи
тав ;·ого по по,тугальськи, хто 

. ''? 
ВІН таки;~. 

"~l ХрИСТИ!ТНІІН! 11 -Dі,lПОRіВ Ві~ 
ло ЛСlТИ:Н і. Н с~tертельн j '; три:но~ j 
й з:мучени';, не м :і г б і льюе ні чого 
відповідати. 

Ei,rJ;кpiпtr:mшcь трохи, запnав 
цо в ін рол;rнr з Есrт:-tн і ї T[t ст?.л!Шf 
длкуватн Ро б ін зоно Jj j_ за "'1р~rт:,ruан
ня ~ід смерта, -об і.цп:с в ідд~;чrrтп
сs:. 

5lІї.ЩО маєте ще трохи снли, то с·rа
ва::те npn.з з нами,- сн.а:зпв Робін
зон,- та знпщj :м дин.ун і n- ,JJ;одав. 
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При тім Ро б і нзон З:l.Пропонуnа 1 ~ і~о
иу свою шаблю. 

Почуmuи шаблю n руці, іспанець к~ 
нувся, наче б зовсім нічого з ним не 
було,- з такою завзятістю і з такимже 
запалом, що Робінзон аж здивувався , 
де в нім стільки сили набралося, бо ж 
перед хвилиною він ще не міг і рукою 
рушити, а теп-ер звивав шаблею, як би 
пером. 

Не минула n хвилина, пк іспанет~ь 
узяя шаблюку до рук, а вже розчепірив 
двом дикунам голови. 

Пятни:ця вганяв за іншими: з топо -
ром, і так добре nci справилІtсл, що f:i 
пів години не минуло, як побили,маПже 
всіх дикунів, бо лише чотирьох втекло 
на човнах. 

Та Робінзон не хотів і тих nилус
тити живими з цієі виправи; він ско -
чив вслід за ними до другого човна,з~ 
кликавши до себе tl Пятницю, щоб враз 
з ним пустився в погоню за дикунами • 

Одначе вступивши в човен, побачив 
нараз на дні човна якогось старого І
н,циянина, руки й ноги котрого були по
в'язані так сильно, що він не міг на
віть рушитися. 

СтариН лежав, як колода, і лиш по 
тихих стогонах можна було пізнати, що 
ще дихає і живе. 
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РАіІ,1С'ГЬ ПJІТН1Щ1 

Робjнзон побачивnrn перед собою 
ста;юго індj.янина n таких страпшпх 

· мун.а~, знплосерди:nся над ни:н~. і не 
зволІкаІОчи, розв' язаn ЗR}?::tЗ ··ого з 
пут, щоб увільнИ'ГИ '·ого н привести 
,цо ::шттн. 

'3т і.м при;·:rrrов Пл:тни:цп, пк ому Ро 
бінзон казав переповісти ло індп -
rшськиt щоб стари=; не боявся, бо ж 
нjхто ;1о:му нічого злоl'О не зробить. 

Вчас і і.ндіпни:н приУпюв до тве
резо сти: " промолив пару слів і пі
,цnівся трохи •• 

Та Пптнацл етаn, ~Іов би 1; ому в 
рот води налляли. Скрикнув нелюд -
ським голосом, прп:пав до старого і! 
почав і:ого обнімати, то r~ілуn:·1,ТИ і 
СН.аІ{ати, сміятисп, плак~ти, то зпо
ва пригортати, немов би хотів ;~ого 
задусати. 

Робін зон питав ;: ого Іtілька ра
зів, хто це є?, але Пятницп, наче 
ошалів, не nідпо:Jідан н: 'Іого. 

..... • • • Т) ~ • t" 
~ JK lHЦl J1П~'..-.і ДО Н lГ ... ОО 1 li ЗОІНІ. І1 

ридаючи, проно:тв: "Це батьІ~.о мi:·rr' 
Ра,л;ості не б.\-'ЛО rtiлr.т;~!! Л~tтхшця: 

натирав Gатька араком і за піn го
дшш старспьтоr· іпдіянІІН прп~:r:ювши 
до сr;бе, і ~a'r не знав, :цо дістьс.п?? 
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Тимчасом човно з ДІІR.уна~ш:, з:::t лки
ми М::\.ЛІ'І ПУСТ~ІТН:СЛ В ПОГОНІО, ::~еЗЛО З ЇХ 
очеn, так що 1і мони не було, щоб могли 
їх дігнатн ще! 

Але це б·vло щастп дл:1 Pou ін:зона та 
для Пятниці, бо за д~і години зі~nnвся 
таки!; ві тер, що напеnно була і>н погиб
лп; мабуть та буря по Д()р•зі потопила 
також утікаючих дикуніn. 

Урnтувашчи в ід см'срт і ДІJОЄ люде::, 
Робінзон !JОЗД.)'}І.'rвав тепер, пкби то ЇХ 
спровадr!ТП ~о своє і ::атп? Старпf: інді 
яни:н ледnи дн:хав, а іспr..неr~ь післ.>: бо
Їв теж б.vв так впснажени:·, .цо ліг під 

J " 

деревом, моn неживиr. 

Оба не могли: на:1іть на ноги стttти 
не то маврувати • 
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Не хотячи іх оставити, зробили в 
двох ноші іі перенесли іх аж до своєЇ 
садиби. 

Тому, що додому було досить да
леко, нони чос до часу мусіли прис -
т~вати, то мінятися та відпочивати , 
бо n самі вони були теж вичерпані та 
перемучені тими подіями. 

Трохи по-трохи М таки донесли іх 
аж до самої загороди. По дорозj ніх
т~ н~ говорив, бо одні від щастя,ін
Шl в1д з~орушення, мовча~но п~еесу -
nали своІ думи про минулІ подІІ. 

Але ж тут показ~ласн нова труд -
ність: як же іх пересадити через ча
стокіл? Не було іншої ради, як таки 
примістити їх на дворі, виставивши і 
огорнувши, постаnили над ними ще бу
ду з hолотна, щоб в ночі не померзли 
або не помокли. 

Потім Робінзон почаn варити Уду, 
щоб гостет: нагодувати. Пін зарізав 
молоду козу і приготовив з неУ доб -
рий росіл з рн.:~юпою к::tшею, а тnяож і 
печеню дав, щоб добре покріпплисл та 
не голодали. 

Погодувавши Ух, розпитуnав Робі& 
зон пк вони попали ,цо лtодо їд ів, тощо. 

Па други!; день, пішли оба та за
копали побитих трупів. Також позаби
р::Lли nсл:к і_ рештни додому ;: всьо чис
то поспрптуnали:,щоб не було сліду. 
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srд' ЇЗД ЕСПАНЦН І ІНД!JІІШНА 

Пптниця і r-!ого батько ВЗРJ111ИдІІ в 
Робін зона охоту покинута бе~лю,л;ни;-: о
стрів; nони обоє намоnлпли r·ого та n
певнлли, що ясі меrrrкй.нці їх краю при
f:!муть t!ого дуже р<~.до та зроблять r-:ого 
своїм князем. 

Однак Робінзон, хоч ворпхоблnся і 
бажав ни Ixaтrf, то всеж та кн напер ід , 
щоб опісля не калтисп,-постановив про 
всьо докладно ро~питати іспанця. Іс -
панець розповів ~ому, що справді між 
тим плем'ям живуть IR іспанців і пор
тугальц~в ;у безпеці, але в .. недостатку 
та оповІв rому про те, як rx корабель 
розбився, та ;цо там вже кі-лька років 
виглпдала, чи може не причалить якиfі 
корабель та врлтує їх. 

Оповідав він і проте, що вnни не
еаз нараджуnались між собою, як би то 
ім ви:дістатис.r.: будьnким способом й на 
світ Божи:•, між людеі~ хрищенпх дібра
тися. Одначе nci Іхні наради ft поради 
та наміри завжди: були даремні і, вони 
вкінці переконалиси, що для них така 
далека дорого неможлива! 

Сухою дорогою виходу не булоітре
ба б персдістатися через болота и ба
гна, через горн, ліси f' води; а зб.УдУ. 
вати корабель- не могло бути N моuи,і 
про те вони оставалися надалі безпо -
радними r безпомічними. 
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На решт і і СП:\Не•rь преr1;ложиn Рпб ін 
зонопі пропозиці' перевезт~ тих всіх 
І~ осіб іспанців і портуrальців сюдц 
на острів Робінзона. • 

Тут могли б усі разом збудуnати 
корабель і причалити згодом до хрис
тиянських берегів. Але Робінзон ваг~ 
вся, бо не знпв, що то за люди та, чи
можна їм поnірити. Натомість іспанЕ:ЦІ 
запевняв Ного, що rзсі ті_ люди є дуже 
чесні і напевно ниберу"ь Ного за про
відн:ика. 

Понадто сам і спанеr~ь врочисто за
клявся, що доки жатиме, буде вважати 
Робінзона сnоІм спасителем і навіть 
згине за нього, як буде потреба; та 
що на~краще перевезти ііого і індія -
нина, батька Пятню\і на їхнііі острів 
n потім всіх переnести до себе. 

Робінзон погодився на це; лише в 
нього по ставав новиf: клопіт, -як всіх 
Ух прокормити. Тому просив іспанця і 
індіннина, щоб там трохи пождали, я
ких 5- 6 міслціn, аж до ноnих жнив і 
тоді хаТі вже rшбераються до нього. 

Опіслн всі в четверо приступили 
до обробітки поли. · 

Напер ід коп<lли яІ<на1~б ільше землі 
r приготовллли зерно, тощо до засів~ 

Пnиготоnияши отже великиі: лан та 
обробивти і~ого стаnанно,- вони ялас
тияо за один місяць могли nисілти п~ 
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над сіt.І сотнарів ячменю та дуже ба
гато рижу.Підготовка була знаменита! 

Обробивнrи рjллю і скінчинпrи за -
сів, заставив нідтак Робінзон Пятни
uю і ~ого батька до теслярки; нім в 
них наступили жнина, nnни витесали ~ 
оправили з 12 кріпких дубоних дощок; 
широких на 2 лікті N 35 ліктів дов -
гих,. а крім того оправили багато ті і 
юного матеріялу, потрібного до будо
ви корабля. 

Праця при тесанні дерева добіга
ла сного кінця. 

Надходив час жнив. 
Праці було дуже багато, бо коло 

всього треба було робочих рук. 
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Жнива були д.vже вrtдатні, ~~ зіб
раJпІ тільки пчменю і рижу, що Робj
nзон не турбуванеn чим буде споді -
вnних гостеі! годувати; хоч би їх ще 
раз стільки було,-то не голnдувалиб 
і не мліли б у нього. 
. Приг9т9ни~rrn всьоt нк належал9t 
1спанець1 ІНдІянин яиорnлись_n т1п 

саміН чаJ;ці до своj·х нралнjв, у я
кі~ привезли Ух сюди дикунц на пир. 

Пптниця сердечно пращn.нсп з ба
тьком махаючи !: ому рvн.ами, а Ро б j н
зон махав капелюхом іспанцеві " ба
жав ;;ому ща сл иnо ї подорожі. 

СтариV. індіянии знаn д.vже добре 
морську дорогу, ~і тому Роб jнзон не 
су~ш івавсп, що nони причалнть додо
му rцаслипо. 



ПЕЛПКА 
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JІЕСПОДІВАНКА 

Приблизно за тшr.,цень від від' їзду 
.іспанця і індіянпна, -одного ранку п~ 
тниця збудив ЗQ mtv Робінзона, крик
нувши весело: 11 ІдутЬ nже! Наші їдуть, 
уже їх видно!" 

Врадувани~ Робінзон тією новиною, 
швидко взяв далековид і нибігши над 
беріг, приложив до ока далековид, і 
на Мого здивування, побачив недалеко 
від _берега, нещо інше, а таки кора 
бель, і то англНіськит1 , а подалі від 
корабля супулося по морю велике чов
нище •тр.пмуючи просто до ІГого остро
ва. nриглянувmись докла.,.цніше, Робін
зон пізнав англіІІських морякін. 

Надія -на швидку зустріч із земля
хами, яких через десятки років не 
бачив; що почує рідну мову,- чуть не 
звела мого з розуму! Надмірна рад~ь 
охопила його так сильно, що Ному ви
давалось це якимось сном- при:видои! 

Тимчасом човно причалило сnме в 
цьому місці, де причалювали колись і 
дикуни, що робили тvт cnoi бенкети. 

В чоnні знаходилося всього одr-ша
дцять мужчин. 

Спочатку висіло на побереж.ж.п 5- х 
чоловіків- моряків; опісля линели з 
собою трьох, але без озброєння, з ру 
ками пов'язаними, наче невільників ; 
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видавалос~, що один з них зназодить

сл n nеликіТі розп.уr~і. Оставиnrпи звп
заІПІХ цілком без опіки, морншr піш.,'Іп 
Hrt розnідку. Робін:1он це ба,шв, і ; <r 
му було жаЛJ{О за n'.hзннми, бо прочу
nав, що з ними ~шли щось недоброго Н 
небезпечного зробити. 1'ому рjтия пі
.л;і Нти л:о них, і nиnитавІІш rтро лсьо,
:звільнити їх. 

!'.полvдне, лк 110чала дон.учаттт вс i~r 
слеr· а, моря'f{JІ noJнtxnдr:rли '''.YJ{a ти тіні, 
щоб не пражитись на coнrri. А три в' п
зні лежали crtмi пі.л; ~ерена~и, але так 
що і'х ніхто з морякіn не міг бачита :з 
лjсової гущі. Коли Робінзон :1рИСТ\'Паn 
до них, вони зразу настраІІпfлись ;:ого, 
але опісля почали на запити Робjнзона 
відповідати т·~ пояснювати, що один :з 
них є капітаном корn.блн, а. д•ч1х і н•ІІИХ 
rJe- стар111ина і по,цnрnжниі'. ) ~ні мор5'
ки збунт.vналttся і хотл'rь іх Ut:'l'::!:ити. 
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Пислухавrrrи l"x уяажно, Робінзон піr; 
нав, що тут r:деться про яикористн.ння 
чн.су) бо лише шnидким дjянннм можн~б 
запобігти намірн.м збунтованих моря .... 
ків. 
Ну же чимскорше до діла! Час доро

ги~; я вас освобпджу, хоч бп життям 
треба наложити,- але вперше мусите •• 
•••• Але капітан догадався, що Робі~ 
~он хоче сказати, N тому nипередивши 
т:ого СІ{азав, що може з ними робити , 
що захоче; нле вони завжди ~ого бу 
дуть слухати х заплатять всяку мож -
лиnу суму за своє низяолення. 

"Я не хочу від пас ніякої заплати11 
заявив Робінзон,-"крjм одного; нкщоб 
вам nощастило ді стати знову св іІі ко
рабель під свою керму r опанували б 
б.vнтом,- то щоб тоді мене і мого сл~ 
гу nеревезли до Англії!",,, 

fІочувпш це - К<lП і тан nо об і ruтв f.о
:му, ;цп всьо зробить із щирого серт~я. 

Ро б ін зон нега~:но порозн' язував їм 
руки, дав кожному р~uницю ~ пороху і 
зараз пустилися всі разом тихцем до 
лісу, щr;б несподінано напасти на мо
ряків і взяти бунтіяників у свої ру
ки. 

Пnи пе~uі~ з~стрічі двох відразу 
вбили, а інші Пlд,л;алІtсн та просttлись 
та обін.нли покаятись. Робінзон поо -
б і цн r., ;~ле nід умояою, що пони до по-
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можуть їм відбити,від решти :збунто
ваних моряків,корабель; а якщо не 
погодяться, то іх усіх скаже пере -
бити. Всі погодилися на т~е. 

Опоравmись з моряками, почав Р~ 
бінзон розповідати капітанові і про 
своє переживання, а го.1овно- розка

зав ~ому про своє перебування на ~І~ 
відлюднім острові; а далі провів Но 
го до свого господарства И показав, 
що лиш мав. 

Після обіду перевели нараду; як 
би то ім знова перебрати під сною 
контрою пароплав. Це не була леІ'Ка 
справа, бо на кораблі було ще 2fі-ть 
збунтованих моряків! 

· Побоювалися ще N тому, що моря
ки були добре озбро.ннj I;t могли кож
ного разу навіть самі напасти з ко
рабля і наробити Ім лиха, або n по 
вбинати. 

Робінзон порадив,щоб післати Пs 
типцю до чопна, щоб провертів в tfiм 
діру rт то таку велаку, щоб того чо
вна nже ніколІf неможна вживати; а са
мі почали від ніr до голоnи зПроіти 
ся. Незадовго побачил·1, як інще чо
вно приіхало з тесятьма морлками,я
кі побачивши, що Їх товарІІ11 rі в немає 
почали Їх кликати. Частина з них у
далися до ліса П весь час кликали n 
гукали за своїми товпришаиа~ 
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Одначе не намшовши їх, поверта
JНІСЯ вс і знова до човна. Побачивши 
це капітан, дуже побоювався, щоб не 
всіли в човни й не від'їхали, бот~ 
ді могли б повтікати і забрати ко -
рабель,- і всьо- пропало б! 

Тоді Робін:аон пішоn на sитрощі: 
післав Пятницю і одного ста~uину,що 
би "шли і кричали, наче б то моря -
ки,- але xav зайдуть так далеко,щоб 
їх зараз не пізнали. Так і зробили. 
На крики з віддалі, які доходили до 
решти '.Іорнків, -!Іидавалось, .цо то й 
справді хтось кличе. Тоді моряки о
ставили двох в човні, а решта пітли 
за звуками гопосів, які віддалюва -
лися і тюс віддалил~rся, що треба би 
з годиdу часу,щоб повернутися знова 
до чоnи ів. 
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Тимчасом к<tмітан і Рого товари
ші СПр::t!1ИЛІУСЬ З ТТВПf ДІЮМа, ІІ\0 ОСТа
ВИЛИСЬ були в чоnні. 

Наре·нті nомучені ;; вчснn,жені,ло
чали вертатись решта MOJ?ЛKin, а.1!-е в 
мент на них нап::tли Ч усІх унешк1дли 
вили; за 1~е; що скоро п іддалися-ос
ТRлпсл жиnими н::t ласці Робінзона,як 
гологнІ 14 губерна,тора цього острова! 

Пов' язавнrи: непослуmних, решта~ 
які присягнули знова вірність капі
танові, п6!хали враз з капітаном на 
чопнt до кора,блп, щоб примусити бу
нтар і в по вернути І<ор::tбель під влась 
калітn,на. 

Не триіщло це дуже доnго, нк ка 
п і танов і по.ца,стrfло в і,;~;nагою, :з руч -
ні стю і оглндн і стю приаерн.vти rroв -
ни'~ порпдок і пршзернути со б і повні 
лrава на кораблі. 

Післп пол"цнл залуна,ло три гар
мптні вистрілп з корnблп. Ц€ був у
мо~Jлениіі знак, що як всьо пощастить 
то капітан дасть знак стріла,ми, щоб 
Ро б ін зон :знав, що І< о раб ель є в їхніх 
руках. Робінзон з радощів чуть з ніг 
не впаn! 

За дет<иР час кал і тан при їхавrш: 
на остров зноnу, прttnі.та:-;сп rцер::tз з 
Робінзоном і сказав: 

",'~о рогиіІі мі і! .ци:риИ прп: ятелю та 
спасителю! Отож корабель перед тоб~ 
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ю. 13ін що на ньому- то

б і '" ~~~~~~~~~=а· 

_·:; 

Робінзон спрнпді ппбачив нед~ле
ко берега величаrзи;: кор(lбель. Він лп 
ше стиснув без слова рук,У кап і тано• 
в і Н сльози радости й з 'lОр\rнення ва 
ступили з nого зболени~ оче~. 

Капітан пр·".віз з ,·оr,аб-.л.п дуже т: 
дуже б ага то вслк,тх рі че,~ і ласощів, 
яких РобінзоІ;І не бачив роками. Чіж 
іншим, прив 1з теж дуже гарниР нови~ 
одяг. 

Опісля наказав Робінзон пnивес
ти rтерсд себе всіх збунтопаних' :'<rор
якіn та сказав їм, .цо ~сі впни зRс
.ІІу.жили Сf)б і ІНt смерть, але в ін не -
хоче Ухньоі смерти, і остаяить іх 
на цьому остроnі. 

\Іорнки і за т~е днкували, б о пк
би навіть повернулись до Англії, то 
там пока~али б іх дvже строго. 
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Пі сл:J 'Гого, Рпб інзон ni,.J~кrнrn Їм 
nci способи сяnго ~ромислу- прожи -
вання і госпо~арства та показав ім 
ЩО треб~,, ЩОб ІНІГіДНО МОГЛИ )ІШТИ Й 
не зазнати Ролоду та недост;tтку. 

Навчив 1'х т:tн.n.ж, пк робити та і 
як пенти хліб; як Ї'-І спеfРІ,V обсіва
ти поле, як треба с.vrнити овочі та , 
ЯІt ПОІlОДТі"ТИСЛ f\:ЗаІ'аЛі На OCTtІORi. 

Ск;tзан Ім на останку n про тих 
Іfі-тьох іспанців і тrорт.vгальців, ~
кі мають пр11 ]'хати нн. пеі' остріІЗ та 
передав для них листа, наказавши їм 
t~О.ЦНОЧаС, ЩОб З НИМИ ПОВОДІІЛПСЛ чео
НО і приязно, та щоб не робили ніл
ких тр".~нощін для ЇХ прожинапнн, бо 
nони заслуговують собі на увагу та 
на людську поведінку з ними. 

ТІанадто Ро б і нзо~1 подаруван їм і 
всю свою зброю; научив їх годувати 
й J<.орю.,-ти кози, роf3ити спр і :иасло, 
бо тrе Ім при:дасться. OcтanifB Ї~f ще 
одн v бочку пороху, нку пода:>::nn.н тм 
кн.п і тан і з С!JОГО кора(} ля. 
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ВІД' ЇЗД 

Отак незаб ::tром нn.д і тіпrля. хвилина 
довгожданОІ'О nід' Їзду. З жалем роз
ставаnен Робінзон із сnоім острово~ 
Всюди бачин тут сліди своєї праr~і! 

Скількиж то кронагюго лоту поте 
кло з нього нім діждnнся плодів із 
СRОЇХ трудів! І приnик же до остро
ва, МОВ ДО рідноУ СВОЄЇ ЗРМЛИЦі. 

Але д.УМЕИ 1106 ачти·и св і і~ рі дни:: 
кpaft, свою Батькіnщину- були силь
ніші; в ін злет і в бп: ту ди птахо'r! 

~аМже всьо своє ма~но остав~н 
на острові. Лише трохи гporrre~~ п::1s:Б 
лкі заробив був ще даJJно,і які тут 
не малп жодної вартости. Також у
зяв ще на пам' ятку: кознч.v тn.пку f·i 
парасолю, пя.п.vгу, сні 1-! щодеюшк та 
біблію. 
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Дня :~0. грv,~нн, Th87 ()оку f)or.coгo, 
сів Робінзон jз сноїм nірним і любим 
rтрилтелем JJптниrхею ня. но~:tі)ель, -про -
іІ~:П~!ІfИ '10НаД 28 POJtin HR OCT~'Jo··i! 

/ФЧ ІІ. червня Tf'S.~ року rтрrтб.vвнrи 
·~аслrп1о до Лонл;')ну, -вrt ЇХ:-tР. негnnно з 
в1дси ~о міста Йорк, там, де він на -
родаnсл. 

Серце молотком тоnклося я toro з
болілих грудпх; ногтr л;рож:-tлн п·ід ни:и, 
коли rІСТ.\'ПJ·Ш на поріг Gя.тькіnсьІ-\ого , 
ДОІОГО l'O /f;f'MY! • • • 

'Гато ~; мати дагшо не ~или вже! 
:3 і дтак пішов н ін на 't тш тr-~!) до ~ro 

ГИЛИ баТЬІt ів. • ДОRІ'О МОЛИRС5' і ПЛ<:tК[І.R! 

Робін зон любин пр:1т~юnати. fipn те 
купив собі н~nелику посілість- хутіп 
та згодом о·-fСенинсн j ще JJoг of5д~-IJ.Y .:.. 
вr..в ;·ого трьома гаrнпчи ді точJиtАШ! 

Нер:1з збирала ··ого охота по~rанд
ру~ати морем, nіднідати остnія, але, 
КОЛИ ПОГЛНН.УВ на дР.'1ЖІ1Н.У і ДЇТО'ІКИ, 
приходили інші л;умки:, а зн но,ськії 
мандри і слоян. не ~гnдуя:1в. 

Плтницю уnажав Робінзон не сnоїм 
слугою, Rле nрилтеле~ і другом, з я
ким нераз згnдунаn минуruuі прчгоди ~ 
негода та rшtнynan ;.і ого аж до сnоє ї п
чікуваної смерти. 

к і н е п ь 
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