
7



6



Олена Герасимова

Художньо-пізнавальна розповідь
для дітей молодшого  
і середнього шкільного віку

Видавництво “Жнець”
Київ 2021



УДК 821.161.2
 Г37

Серія «Тризубці»
Заснована 2021 року

                    

                   

     Г37
Герасимова О.

Українці в Норвегії. Еллісів та еллісівці : художньо-пізна-
вальна розповідь для дітей молодшого і середнього шкільно-
го віку / Олена Герасимова ; художник Ігор Женченко. — Київ : 
Жнець, 2021. —  64 с. : кольор. іл. — (Серія «Тризубці»).

ISBN 978-966-2057-35-5 (cерія) 
      ISBN 978-966-2057-36-2
Головна героїня Софійка прилітає до Осло. Там на неї чекають нор-
везькі відкриття. І з-поміж них — зустріч із королевою, що несподівано 
привідкриє українські шпарини в історії Норвегії. Королева познайо-
мить Софію з українською школою в Осло, проведе стежками україн-
ських традицій і подружить із учнями-еллісівцями.

УДК 821.161.2

 © Герасимова О. О, 2021
 © Женченко І. В., художнє оформлення, 2021
 © Видавництво «Жнець», оригінал-макет, 2021

Ця книжка не стала б такою завдяки зусиллям лише однієї  
людини. Я багато разів дякувала своїм натхненницям. Та не хочу, 
щоб моє «спасибі» залишилося поміж іншим. 
Найперше дякую Мирославі Приході. Це вона посіяла зерня  
ідейного задуму. Вона познайомила мене з Ніною Хаґен.  
Та що там! Пані Мирослава познайомила мене з Éллісів.  
Її робота над цією книжкою відкрила мені, ким має бути редактор. 
Редактор — це диригент симфонічного оркестру, де музичні  
інструменти — це різні види контенту, а музиканти — автори,  
ілюстратори, верстальники, дизайнери, коректори  
й багато інших фахівців. 
Дякую Ніні Хаґен. Завдяки пані Ніні наші герої завітали до української 
школи «Еллісів» у Норвегії, побачили Осло та заговорили норвезь-
кою. 
Дякую Марині та Ігореві Женченкам. Їхня заповзятість, підтримка 
дали книжці друге (уже доросле, професійне) життя. Тимчасом  
я глибше зазирнула в авторсько-видавниче життя.
Дякую школі «Еллісів». Вона стала не просто епізодом розповіді. Її 
діяльність — це доказ нерозривного зв’язку України й Норвегії. Такі 
українські школи по всьому світі — стимул пізнавати й оберігати своє 
коріння. Я мрію, щоб у кожній державі, де живуть  
українці, так само трепетно сповивали ниточку зв’язку з Україною.

Сповнена вдячністю 
Олена Герасимова

Видання присвячене 30-й річниці Незалежності України,  
здійснене за сприяння Міністерства культури  
та інформаційної політики України та  Українського інституту книги. 

Редакторка  Ярослава Прихода
Художник-дизайнер Ігор Женченко

ISBN 978-966-2057-35-5 (серія) 
ISBN 978-966-2057-36-2 



6 7

Київ

Диво 
на ранок

Норвезькі села

Осло

Несподіване 
знайомство

Палац королів

Сон 
чи правда?

Скандинавський
ранок

про Норвегію

Школа 
«Еллісів»

Вирушаймо

Аеропорт 
«Бориспіль»

про Єлизавету

Обов’язкове 
запитання

8

62

16

24

28

34

40

12

10 32

18

3814

60



7

— Мій Київ — це велике місто. 
О ні, мій Київ — це величне місто! — 
 думає Софійка щоразу,   
як іде Софійською площею  
 до музичної школи.   
У Києві багато людей, не менше   
автівок і ще більше туристів. 

Спускаючись до Майдану,  вона  
часто озирається —  відгукується  
на своє ім’я. Насправді ж то гідеса  
в капелюшку розповідає   
про Софію Київську. Софійка ніколи  не 
була за кордоном, тож їй цікаво,   
чи схожий її Київ на інші столиці світу.

Герб міста Майдан Незалежності Софія Київська
Майдан Незалежності — 

місце зустрічі киян і туристів.  
Колись давно тут були болота,  

які потім висохли.  
Нині ж — монумент  

10-річчя Незалежності,  
фігура покровителя міста  

Архангела Михаїла.  
Ця площа стала місцем  

вияву народної волі  
та символом свободи  

для України.

Найдавніший християнський храм,  
що повністю зберігся  

на східнослов’янських теренах.  
Його будівництво завершилося  

в ХІ ст. за правління  
князя Ярослава Мудрого.  

При соборі були бібліотека  
та школа. На стінах  

собору цікаві графіті —  
видряпані написи —  

староукраїнською  
мовою.

Золоті Ворота — 
оборонна споруда, 
що колись була парадним 
в’їздом до Києва.  
За Ярослава Мудрого  
через ці ворота в’їжджали в 
місто королі та посли інозем-
них держав.

Хрещатик —  одна з найширших вулиць у Європі.

Дивина,  
та Золоті  

Ворота 
ніколи не були 

золотими.



6 7

Гуркіт валіз.
Спішні кроки на сходах.
Торохнеча автівки надворі.
Софійка вибігає з під’їзду
й притримує двері, щоб батькам 
було легше винести речі.
— Сідай вже, Софіє! — трохи 
схвильовано просить мама.
— Паспорти, квитки, гроші, свідоцтво 
про народження, проїзний документ… 
Нічого не забули?

— Раптом щось забули,  
там купимо. Не в тайгу ж їдемо! —  
сміється тато.
— А до Норвегії! — підхопила  
Софійка. Про Норвегію вона вже встигла 
дізнатись усе. Це королівство. Там жи-
вуть справжні король  
і королева. Столиця Норвегії — Осло. 
Саме з цієї країни сім’я розпочинає  
своє знайомство з Європою.

У таксі Софія відкрила 
на телефоні 

українсько-норвезький 
розмовник.

Треба освіжити 
вивчене!

Київ — столиця України. Осло — столиця Норвегії.
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— Якщо побачиш, то лише 
односторонній рух. Більше 
доріжок для пішоходів 
чи велосипедистів.
Подив батьків розвіяла Софійка: 
— Осло 2019 року визнали 
«Зеленою столицею Європи»!
Тут усіляко зменшують викиди 
від автомобілів і заохочують 
мешканців до піших прогулянок 
чи електротранспорту. 

Родина повернула на головну 
вулицю Осло — Карла Юганса.
Розкішні крамниці, великі універма-
ги, цікаві ятки, галереї просто неба — 
в об’єктив Софійчиної  
камери потрапляло все.
— Це наче наш Хрещатик! —  
захопливо мовила Софійка.

Опера

Ця унікальна споруда —  
одна з візитівок міста.

Вулиця Карла Юганса 
 веде до Палацу королів.

Будівля опери 
ніби виростає з води.

На даху  
гуляють люди, 

катаються на скейтах, взим-
ку — на сноубордах.

Через вікна 
можна заглядати 
всердину будівлі.
У концертній залі 

на спинці 
кожного крісла 

розміщені екрани 
із субтитрами 

вісьмома 
мовами.

Норвезький парламент — його називають «стортинг» — 
збирається в цій будівлі для ухвалення законів.

Усередину ведуть дев’ять дверей. Вони завжди відчинені.
Так влада показує, що кожен може 

звернутися до керівного органу країни.
До того ж тут є експозиція мистецьких творів.

Будівля парламенту
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Емоції від парку Віґеланна заважали Софії. 
Її тепер було рідше чути. Втома підкрадалася 
та поглинала туристичну завзятість.
Ненароком  Софія наштовхнулася на дівчинку...
— Unnskyld meg, Унншюль ме, —
вибачилася Софійка.
— Det går bra! Alt i orden! Де ґорь бра! 
Алт і орден! (Усе гаразд!) — 
заспокоїла дівчинка.

Її два товсті хвостики   
були акуратно перехоплені   
стрічечками. 
Жовтою і блакитною.
— Ти ба, як наш прапор, — майнуло 
в Софійчиній голові.
За мить її погляд зупинився на ляльці, 
яку тримала дівчинка-незнайомка.
Лялька була вельми незвичною. 
Схожа на оберіг. На ній було вбрання, 
яке Софія десь бачила...
Згадала — на сторінках підручників, 
де розповідали про князів Київської Русі.

— Ти українка? — здивовано запитала Софійка.
— Так, я українка. Норвезька українка. 
І норвежка, і українка. 
Така відповідь збила Софійку з пантелику.
Однак норвежка і українка швидко підхопила 
ініціативу розмови:
— Я Богданка. Будьмо знайомі.
— Софія, — простягла свою руку 
Софійка у відповідь. Їй кортіло  
розпитати Богданку  
про все-все,  
і то негайно.

* * *

— Та нічого особливого в мені нема, — 
дещо зніяковіла Богданка від такої 
несподівано великої уваги. Та як усі! —   
Я народилася в Осло, мій тато — норвег,  
а мама — українка.
— То ти й не жила в Україні?
— Ні, ще не жила, тільки в гості до бабусі 
й дідуся їздила.
— Це мама тебе навчила розмовляти українською? — 
поцікавилася Софійка.
— Мама. А бабуся — співати.

А ще я ходжу до української школи, — 
гордо сказала Богданка й відкинула свої хвостики.



6 7

— Тут є українська школа?
— Авжеж! Але до школи ми ходимо не щодня, 
тільки в суботу. Це школа вихідного дня. 
А знаєш, як називається моя українська школа? — 
примружила блакитні оченята Богданка  
і, не дочекавшись відповіді, підняла 
над головою свою ляльку. — Моя школа 
називається... Ось, як її. Еллісів!
Софійка взяла в руки лялечку й уважно роздивлялася.
— Схожа на принцесу. Чарівна. Такі не продаються 
в крамницях?

— Ти майже вгадала, — загадково усміхнулася 
Софійчина нова подружка.

— Донька Ярослава Мудрого була королевою Норвегії? — 
запитала Софійка. Вона бачила зображення дочок князя 
Ярослава в Софійському соборі в Києві, але особливо 
про їхнє життя не знала.
— Так, а потім і Данії, — вибач, мушу бігти, батьки кличуть. 
Приходь до нас до школи. Там я тобі більше розповім.
Софійка була вражена. Голова повнилася загадками...

Дочка Ярослава Мудрого?
Королева Норвегії?
Школа «Еллісів»?

Негайно 
треба все з’ясувати.

Раптом до неї звернулися:
— Jente, dukke! Єнте, дукке! (Дівчино, лялька!) — 
сказав якийсь чоловік і показав на лавочку.
— Та це ж Богданчина! Вона так квапилась  
і загубила, — одразу зметикувала Софійка. —  
Тато, мамо, це Еллісів — донька Ярослава Мудрого  
і королева Норвегії! Уявляєте?! Це мені Богданка 
розповіла. Вона тут живе, але її мама українка... 
Так Софія не вгавала аж до трамвайної зупинки.

— Це — королева Еллісів, дружина
короля Норвегії Гаральда Суворого

і дочка київського князя Ярослава 
Мудрого, — відповіла Богданка. — 
Цю ляльку зробила наша вчителька 
з української школи пані Ніна.
Пані Ніна — чудова майстриня.

Що незвичного в ляльці-мотанці?
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— То ти вже все про мене знаєш? — 
запитала королева Єлизавета.
— Ще не все, — мовила Софія. — 
Ти хотіла повернутися на батьківщину? 
Еллісів зблідла. Вона не очікувала такого 
запитання. І не знала, що відповісти.

Вона мріяла про Київ ще з першого дня, 
як поїхала за море. Думки про батька, 
сестер, братів не полишали її навіть 
після пишного весілля.

На новій батьківщині Еллісів пізнала 
багато добрих людей, бачила 
не одного короля та не одну королеву, 
змінила не один розкішний палац… 
Але ніщо не замінить рідного.

— Хотіла, Софіє. Більше ніж ти можеш 
собі уявити. Але я мала обов’язок 
розповідати Європі про Київську Русь. 
Як і мої сестри. Та про це згодом. 
Ми ж не прощаємося з тобою.

Софійка постійно згадує 
усміхнених привітних еллісівців  
і чудове й  затишне Осло. Марковий аркуш «Київські князівни   

на престолах Європи».

Пам’ятник 
Ярославу Мудрому 

з макетом 
Софії Київської 

перед Золотими 
воротами.


