
 

Сумська обласна бібліотека для дітей 

Джозеф-

Редьярд Кіплінг 
(1865-1936) 

до 155-річчя від дня народження 

біографічний хронограф 



 

Джозеф Редьярд Кіплінг, 

англійський поет, прозаїк і 

новеліст, народився в Бомбеї  

1865 року в родині англійця 

Джона Локвуда Кіплінга, ректора 

та професора Бомбейської школи 

мистецтв, і Аліси (Макдональд) 

Кіплінг.  



 

Своє ім’я письменник отримав на 

часть озера Редьярд. 

Його няня-індіанка розповідала 

хлопчику безліч індійських казок 

та історій, які пізніше письменник 

використає в своїх творах. 

 



 

У віці 6 років, як це було прийнято в 

англоіндійскіх сім'ях, Редьярд і його 

молодша сестра були відправлені 

вчитися в Англію. Вони жили в 

приватному пансіоні, на свята 

приїздили до родичів матері. 

Переживання дитини, яку 

переслідувала жорстока господиня 

пансіону, знайшли відображення в 

новелі Кіплінга «Чорна овечка» 

(1888), а також у романі «Світло 

згасло» (1890) і в автобіографії (1937). 



 

З 1878 р. Кіплінг навчається в 

девонському училищі, де перший час 

хлопчикові неабияк діставалося від 

задирак-однокашників, що було 

описане ним у збірнику оповідань 

«Сталки і К°» (1899). Оскільки училище 

не давало дипломів для вступу в 

Оксфорд чи Кембридж, на цьому освіта 

Кіплінга закінчилася. Проживши  

11 років в Англії, Рей повертається до 

Індії, влаштовується помічником 

редактора в англомовну «Цивільну 

військову газету». Для газети він 

постійно пише оповідання та вірші. 



 

1887 р. Кіплінг переходить до 

газети «Піонер» в Аллахабаді і 

пише 6 збірок коротких оповідань 

для серії «Бібліотека Індійської 

залізничної дороги», що приносить 

йому велику популярність як в 

Індії, так і по всій Британській 

імперії. 



 

Повернувшись до Англії, Кіплінг 

пише оповідання та вірші — 

«Книгу джунглів» (1894) та 

«Другу книгу джунглів» (1895). 
 



 

У 1902 р. письменник купує заміський будинок в графстві 

Суссекс, де залишається до кінця життя. У цьому ж році він 

пише «Казки просто так» та «Ельф з Холму Простяків». 



 

Казки принесли автору велику популярність.  



 

1907 року Кіплінг отримує Нобелівську премію з 

літератури «за спостережливість, яскраву фантазію, 

зрілість ідей та великий талант оповідача». 



 

Друзі, читайте твори Редьярда Кіплінга, адже у 

своїх казках письменник створює справжній світ 

казкових джунглів і захоплює пригодами сміливих 

героїв, дарує віру у щиру дружбу та 

взаємодопомогу. 



 

Підготувала провідний бібліограф 

відділу інформації та маркетингу 

Лариса Андросова 
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