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До книжки увійшли знані й улюблені багатьма 
поколіннями історії про Мауґлі — годованця вовків. 
Повчальні та захопливі оповіді про життя дикої при-
роди, Закони джунглів, вовчу зграю та інші народи 
джунглів не лише розважать, а й навчать юного чи-
тача відповідальності, вірності та принциповості.  
Окрім того — це ще й чудовий трамплін у захопливий 
світ книжок Кіплінґа, найпопулярнішого письмен-
ника Англії, Нобелівського лауреата. Для середнього 
шкільного віку.

БРАТИ МАУҐЛІ 
Спішить вночі додому Чіл,
Тріпоче Манґ крильми.
Овець-корів заперли в хлів,
Поки надворі ми.
Бо ніч — це час для дужих нас,
Для кігтів та зубів.
Почуйте знову — тим добрих ловів,
Хто джунглів закони завчив.

(Пісня нічних джунглів)1

Одного теплого вечора о сьомій годині на Сіо-
нійських пагорбах Батько Вовк прокинувся 

після денного відпочинку. Він почухався, позіхнув 
та відчепірив один за одним пазурі, аби остаточно 
позбутися сонливості. Мати Вовчиця лежала, не 
спускаючи погляду з чотирьох вертких та верес-
кливих малят. Місяць освітлював вхід до печери, 
де вони усі мешкали. 

— Гррр! — мовив Батько Вовк. — Час знову по-
лювати.

1 Переклав Володимир Чернишенко.
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Він саме збирався зіскочити вниз пагорбом, 
коли невелика тінь з кудлатим хвостом перетнула 
поріг і проскавчала:

— Най щастя буде з вами, Вождю Вовків. І най 
щастя та міцні білі зуби будуть з вашими шляхет-
ними дітьми, аби вони ніколи не забували голод-
них цього світу.

Це був шакал Табакі, лизоблюд, до якого індій-
ські вовки ставилися з презирством, бо його ме-
тушня і плітки спричиняли сварки. А ще він жер 
пацюків та шматки шкіри на звалищах поселян. 
Одначе вони його також і боялися, бо Табакі, більш 
ніж будь-хто інший у джунглях, мав схильність до 
нападів шаленства. Під час тих нападів він утра-
чав страх перед будь-чим, мчав лісом і кусав усе 
на своєму шляху. Навіть тигр тікав і ховався, коли 
Табакі божеволів, адже безумство — найганебніша 
річ, що може охопити дикого звіра. Ми звемо це 

сказом, а вони називали це девані, — божевілля, — 
й утікали.

— Можеш зайти і глянути, — неохоче сказав 
Батько Вовк, — та тут немає їжі.

— Для вовка — так, — сказав Табакі. — Однак для 
такої слабкої істоти, як я, навіть суха кістка буде чу-
довим бенкетом. Хто ми є, Ґідур-лоґ, народ шака-
лів, аби перебирати?

Він поквапився до дальньої стіни печери, де 
знайшов кістку зі шматком м’яса на ній. Сів і став 
жваво її гризти.

— Тисяча подяк за цю чудову їжу, — сказав він, 
облизуючись. — Які ж чарівні шляхетні дітки! Які 
великі у них очі! І такі юні! Справді, я мав пам’я-
тати, що діти королів є мужніми від самого народ-
ження.

Табакі чудово знав, що немає гіршого знаку, як 
хвалити дітей просто в очі. Та йому було приємно 
бачити, як ніяковіють Мати Вовчиця і Батько Вовк.

Табакі спокійно сидів, радіючи зі своїх злих пу-
стощів, а потім злостиво кинув:

— Шир-Хан Великий змінює свої мисливські 
землі. Він полюватиме серед цих пагорбів до на-
ступного місяця, так він мені сказав.

Шир-Хан був тигром, який жив біля річки Вайн-
ґунґа, за двадцять миль звідси.

— Він не має права! — розізлився Батько Вовк. — 
За Законом джунглів у нього немає права зміню-
вати свою територію без належного попередження. 
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Він розлякає усю здобич на десяток миль навколо, 
а я... я й так мушу полювати за двох у ці дні.

— Його матір не просто так назвала його Лун-
ґрі, що значить «Кульгавий», — тихо сказала Мати 
Вовчиця. — Він був кульгавий на одну ногу від на-
родження. Через це він може вбивати тільки люд-
ську худобу. І тепер мешканці Вайнґунґи люті на 
нього, тож він вирішив прийти сюди і розлютити 
ще й наших поселян. Вони нищитимуть ліс, полю-
ючи на нього, а він буде вже далеко. А ми та наші 
діти будемо змушені утікати, коли все охопить по-
лум’я. Справді, ми дуже вдячні Шир-Хану!

— Чи маю я передати йому вашу вдячність? — 
запитав Табакі.

— Геть! — клацнув зубами Батько Вовк. — За-
бирайся і полюй зі своїм господарем. Ти забагато 
нашкодив, як для однієї ночі.

— Йду, — тихо сказав Табакі. — Он серед гуща-
вини  внизу чутно його гарчання. Я міг вам нічого 
й не розповідати...

Батько Вовк прислухався — і внизу, в долині, 
що спускалася до невеликої річки, він справді по-
чув сухе, розлючене, хрипке і монотонне ревіння 
тигра, якому не вдалося нічого спіймати і який не 
переймався тим, що про це дізнаються усі джунглі.

— Дурень! — сказав Батько Вовк. — Починати 
нічну роботу таким галасом! Чи він думає, що наші 
олені схожі на дебелих биків Вайнґунґи?

— Тихше. Не на бика і не на оленя полює він цієї 
ночі, — сказала Мати Вовчиця. — Це людина.

Рик змінився на лунке гарчання. Цей шум спан-
теличував дроворубів та циган, що спали просто 
неба, і часто змушував їх бігти просто у пащу тигра.

— Людина! — сказав Батько Вовк і вищирив свої 
білі зуби. — Тьху! Невже мало жуків та жаб біля во-
дойм? Нащо полювати на людину, ще й у наших 
землях!?

Закон джунглів, який не дає безпричинних вка-
зівок, забороняє усім звірам їсти людей, хіба щоб 
показати дітям, як убивати. Та й тоді звір має по-
лювати далеко за межами мисливських земель 
своєї зграї чи племені. Справжня причина цього 
криється у тому, що вбивство людини означало, 
рано чи пізно, появу білих людей на слонах і з руш-
ницями, та сотень коричневих людей з гонгами, 
ракетами та смолоскипами. А це приносило лихо 
для кожної істоти у джунглях. Іншою причиною 
було те, що звірі вважали людей найслабшими і 
найбеззахиснішими серед усіх живих істот, тож 
полювати на них було не варто заходу. Звірі також 
казали, і це було правдою, що людожери швидко 
стають хворими і беззубими.

Гарчання стало гучнішим і завершилося розко-
тистим «Гррр!», що знаменувало атаку тигра.

Однак потім прозвучало виття Шир-Хана, зов-
сім нетигряче виття.

— Він схибив, — сказала Мати Вовчиця. — Що би 
це значило?

Батько Вовк вибіг на кілька кроків і почув тигра, 
який люто гарчав, продираючись крізь хащі.
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— У дурня вистачило клепки стрибнути у вогонь 
табору дроворубів. Напевне, обпік лапи, — буркнув 
з іронією Батько Вовк. — Табакі з ним.

— Щось піднімається пагорбом, — Мати Вов-
чиця нашорошила одне вухо. — Приготуйся.

Кущі в гущавині зашелестіли — і Батько Вовк 
присів, готовий до стрибка. Потім, якби ви могли 
спостерігати, то побачили б одну з найпрекрасні-
ших речей у світі — вовка, який змінив свій намір. 
Він відштовхнувся від землі до того, як побачив, на 
кого стрибає, а потім спробував зупинитися. У ре-
зультаті він злетів просто вгору на чотири чи п’ять 
футів, а потім спритно приземлився майже там 
само, звідки стрибав.

— Людина! — клацнув він зубами. — Людське 
маля. Дивись!

Перед ним, тримаючись за низьку гілку, стояло 
голе засмагле маля, що ледь могло ходити. Най-
слабша і найменша істота, яка коли-небудь по-
трапляла у вовчу печеру вночі. Малюк глянув на 
морду Батька Вовка — і засміявся.

— Це людське маля? — запитала Мати Вов-
чиця. — Ніколи жодного не бачила. Принеси його 
сюди.

Вовки звикли обережно переносити своїх ди-
тинчат і можуть, якщо необхідно, взяти у зуби яйце 
та не розтрощити його. Тож щелепи Батька Вовка 
схопили дитя за спину так, що навіть не дряпнули 
шкіру, і за мить хлопчик уже лежав серед вовченят.

— Яке маленьке! Зовсім голе, але ж яке смі-
ливе! — м’яко сказала Мати Вовчиця.

Дитя розштовхало вовченят, аби дістатися те-
плої шкіри вовчиці.

— Ого! Він їсть разом з іншими. А це ж дитинча 
людини! Чи існував коли-небудь вовк, який міг по-
хизуватися, що серед його малюків була людина?

— Доводилося чути про подібні речі, але не в на-
шій зграї і не в наш час, — сказав Батько Вовк. — 
Він зовсім безволосий, і я можу вбити його однією 
лапою. Та поглянь, він дивиться на нас і не боїться.

Місячне світло зникло зі входу до печери, а на-
томість туди протиснулася велика квадратна го-
лова та плечі Шир-Хана. Табакі крутився позаду і 
пищав:

— Мій володарю, мій володарю, воно зайшло 
сюди!

— Шир-Хан робить нам велику честь, — сказав 
Батько Вовк, хоча в очах його була злість. — Що 
Шир-Хан бажає?

— Мою здобич. Людське щеня рухалося сюди, — 
сказав Шир-Хан. — Його батьки втекли. Віддайте 
його мені.

Шир-Хан дійсно потрапив до вогнища дровору-
бів, як і казав Батько Вовк, й був дуже лютий че-
рез біль в обпечених лапах. Та Батько Вовк знав, 
що вхід до печери завузький для тигра. Навіть при 
широкому вході його плечі й лапи були затиснуті, 
як у людини, якій би заманулося боротися в бочці.
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— Вовки — вільний народ, — сказав Батько Вовк. — 
Вони отримують накази від вождя Зграї, а не від 
смугастих убивць худоби. Людське дитинча наше, 
тільки ми можемо його вбити. Якщо за хочемо.

— Захочете чи не захочете! Що за балачки? Вби-
тий бик не позбавить мене належних мені прав! Це 
кажу я, Шир-Хан!

Рев тигра наповнив печеру, як грім. Мати Вов-
чиця струснула з себе вовченят і випрямилася, а її 
очі, як два зелені місяці у пітьмі, зустрілися з пала-
ючими очима Шир-Хана.

— А я, Ракша, що значить Демон, відповідаю! 
Людське дитя моє, Лунґрі! Хлопчик не буде вби-
тий. Він житиме і бігатиме зі Зграєю, і полюватиме 
зі Зграєю. І зрештою, мисливцю на голих малюків, 
жабоїде та рибовбивце, він уполює тебе! А тепер 
забирайся звідси, бо, бачить великий олень, сам-
бур, якого я вбила (зморену худобу я не їм), ти по-

вернешся до своєї матінки, обпечений звіре, куль-
гавішим, ніж народився! Геть!

Батько Вовк здивовано спостерігав за цим. Він 
уже майже забув час, коли завоював Матір Вов-
чицю у чесній битві з п’ятьма іншими вовками, 
коли вона ще бігала зі Зграєю і коли її називали 
Демоном не для красного слівця. Шир-Хан міг би 
виступити проти Батька Вовка, але він не міг всто-
яти проти Матері Вовчиці. Тут вона мала повну пе-
ревагу рідної оселі і билася б до смерті. Тож він із 
гарчанням позадкував із печери, а коли вийшов, то 
вигукнув:

— Кожен пес гавкає на своєму подвір’ї! Ми ще 
побачимо, що скаже Зграя на це плекання люд-
ських щенят. Воно моє, і рано чи пізно опиниться у 
моїх зубах, ви, хвостаті злодії!

Мати Вовчиця повернулася до малят, важко ди-
хаючи. Батько Вовк мовив до неї серйозно:

— Шир-Хан правду каже. Маля доведеться пока-
зати Зграї. Ти все ще хочеш залишити його?

— Залишити! — вона задихнулася від обурен ня. — 
Він прийшов голий, вночі, самотній і ду же голод-
ний. І він не злякався! Дивись, він уже відштов-
хнув одного з моїх малих. А той кульгавий м’ясник 
хотів убити його і втекти до Вайнґунґи, тоді як 
поселяни будуть полювати у всіх наших землях 
задля помсти! Залишити? Безперечно, я його за-
лишу. Лежи тихо, маленька жабко. Ти Мауґлі, бо 
Мауґлі, тобто Жабкою, назву я тебе. Прийде час  
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і ти полюватимеш на Шир-Хана, як він полював на 
тебе.

— Але що скаже наша Зграя? — пробурмотів 
Батько Вовк.

Закон джунглів твердить, що кожен вовк після 
одруження може полишити Зграю, до якої нале-
жав. Та щойно його вовченята будуть достатньо до-
рослі, аби стояти на власних ногах, він має відвести 
їх на Раду Зграї, яка зазвичай збирається кожного 
повного місяця. Це необхідно, аби інші однопле-
мінники могли впізнати їх. Після цієї перевірки 
вовченята можуть вільно бігати де завгодно, і доки 
вони не вполюють свою першу здобич, жоден вовк 
Зграї не має права чіпати їх. Убивцю вовченяти 
карали на горло, якщо могли знайти, і якщо поду-
мати, то це справедливо.

Батько Вовк дочекався, доки його малі набіга-
лися, а потім у ніч зустрічі Зграї узяв їх, Мауґлі та 
Матір Вовчицю на Скелю Ради — пагорб, вкритий 
каменями і валунами, де могли сховатися сотні 
вовків. Акела, великий сірий Самотній Вовк, який 
був ватажком Зграї через свою силу та спритність, 
лежав на уламку скелі, а під ним сиділо більше со-
рока вовків різного віку та кольору. Від сивих вете-
ранів, які могли самотужки здолати бика, до моло-
дих чорних триліток, які лише думали, що можуть. 
Самотній Вовк очолював їх уже рік. Він двічі потра-
пляв до пасток на вовків, також одного разу люди 
побили його до смерті і лишили помирати. Тож він 
добре знав, на що здатні люди... На Скелі було зов-
сім небагато розмов. Вовченята крутилися у центрі 

кола, де сиділи їхні матері і батьки. До кожного ма-
лого один за одним тихо підходили дорослі вовки, 
пильно на нього дивилися  і безшумно поверта-
лися на місце. Іноді матір виштовхувала свого ма-
люка подалі під місячне світло, аби впевнитися, 
що його не пропустили. Акела гучно промовляв зі 
своєї скелі:

— Ви знаєте закон! Ви знаєте закон! Дивіться до-
бре, вовки!

Стурбовані матері підхоплювали заклик:
— Дивіться... Дивіться добре, вовки!
Нарешті, — шерсть на шиї Матері Вовчиці наї-

жачилася, коли прийшов час, — Батько Вовк ви-
штовхнув «Мауґлі Жабеня», як вони його назвали, 
у центр. Малюк усівся там, засміявся, і став бави-
тися галькою, що зблискувала у місячному світлі.

Акела навіть не підняв голову зі своїх лап, а 
тільки продовжив монотонний заклик:
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— Дивіться добре!
Приглушений рев пролунав із-за скель. Це був 

голос Шир-Хана:
— Щеня моє. Віддайте його мені. Нащо Вільному 

Народу здалося людське щеня?
Акела навіть не повів вухом. Він сказав лише:
— Дивіться добре, вовки! Що би робив Вільний 

Народ, якби не закони, які завжди вберігали Віль-
ний Народ? Дивіться добре!

Серед вовків прокотилося гарчання, а один мо-
лодий чотирирічний вовк повторив Шир-Ханове 
питання до Акели:

— Нащо Вільному Народу здалося людське 
щеня?

Закон джунглів твердить, що коли  виникають 
сумніви щодо прийняття маляти Зграєю, то за 
нього мають заступитися щонайменше двоє членів 
Зграї, які не є матір’ю і батьком малого.

— Хто заступиться за це маля? — запитав Акела. — 
З-поміж Вільного Народу хто заступиться?

Більше жодного звуку не пролунало. Мати Вов-
чиця зрозуміла, із ким у неї буде наступна бійка, 
якщо справа дійде до цього.

Однак потім подав голос іще один звір, якому 
дозволялося бути присутнім на Раді Зграї. То був 
Балу, сонливий коричневий ведмідь, який вчив 
молодих вовків Закону джунглів. Старий Балу, 
який міг приходити і йти куди завгодно, бо їв він 
лише горіхи, корінці та мед, піднявся зі свого місця 
позаду і проревів:

— Людське маля... людське маля? — мовив він. — 
Я заступлюся за людське маля. Немає шкоди у 
людському маляті. Я не вмію гарно балакати, але я 
кажу правду. Нехай хлопчик бігає зі Зграєю, нехай 
стане одним із нас. Я вчитиму його.

— Нам треба ще когось, — сказав Акела. — Балу 
заступився, а він вчитель для наших малят. Хтось 
говоритиме, крім Балу?

Чорна тінь зісковзнула у коло. Це була Багіра, 
чорна кішка з роду Пантер, повністю темна, немов 
чорнило, хоч і з плямами пантери, що ледь відсві-
чували на світлі, як шовк. Усі знали Багіру і ніхто 
не бажав опинитися на її шляху. Вона була така ж 
спритна, як і Табакі, така ж міцна, як дикий бик, і 
така ж відчайдушна, як поранений слон. Та вона 
мала дуже м’який голос, схожий на дикий мед, що 
скрапує з дерева, і шерсть, м’якшу за пух.

— О, Акело, і ви, Вільний Народе, — промурко-
тіла вона. — У мене немає прав на ваших зборах, 
але Закон джунглів твердить: якщо є сумніви сто-
совно нового маляти, і якщо це не пов’язано із 
вбивством, життя цього малого можна викупити.  
І Закон замовчує, хто може чи хто не може запла-
тити цю ціну. Чи я права?

— Так! Так! — вигукнули молоді вовки, які були 
завжди голодні. — Слухайте Багіру. Маля слід ви-
купити. Це Закон.

— Я знаю, що не маю права говорити тут, тому 
запитую вашого дозволу.

— Говори, — вигукнуло двадцять голосів.



14 15
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нього мають заступитися щонайменше двоє членів 
Зграї, які не є матір’ю і батьком малого.

— Хто заступиться за це маля? — запитав Акела. — 
З-поміж Вільного Народу хто заступиться?

Більше жодного звуку не пролунало. Мати Вов-
чиця зрозуміла, із ким у неї буде наступна бійка, 
якщо справа дійде до цього.

Однак потім подав голос іще один звір, якому 
дозволялося бути присутнім на Раді Зграї. То був 
Балу, сонливий коричневий ведмідь, який вчив 
молодих вовків Закону джунглів. Старий Балу, 
який міг приходити і йти куди завгодно, бо їв він 
лише горіхи, корінці та мед, піднявся зі свого місця 
позаду і проревів:

— Людське маля... людське маля? — мовив він. — 
Я заступлюся за людське маля. Немає шкоди у 
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кажу правду. Нехай хлопчик бігає зі Зграєю, нехай 
стане одним із нас. Я вчитиму його.

— Нам треба ще когось, — сказав Акела. — Балу 
заступився, а він вчитель для наших малят. Хтось 
говоритиме, крім Балу?

Чорна тінь зісковзнула у коло. Це була Багіра, 
чорна кішка з роду Пантер, повністю темна, немов 
чорнило, хоч і з плямами пантери, що ледь відсві-
чували на світлі, як шовк. Усі знали Багіру і ніхто 
не бажав опинитися на її шляху. Вона була така ж 
спритна, як і Табакі, така ж міцна, як дикий бик, і 
така ж відчайдушна, як поранений слон. Та вона 
мала дуже м’який голос, схожий на дикий мед, що 
скрапує з дерева, і шерсть, м’якшу за пух.

— О, Акело, і ви, Вільний Народе, — промурко-
тіла вона. — У мене немає прав на ваших зборах, 
але Закон джунглів твердить: якщо є сумніви сто-
совно нового маляти, і якщо це не пов’язано із 
вбивством, життя цього малого можна викупити.  
І Закон замовчує, хто може чи хто не може запла-
тити цю ціну. Чи я права?

— Так! Так! — вигукнули молоді вовки, які були 
завжди голодні. — Слухайте Багіру. Маля слід ви-
купити. Це Закон.

— Я знаю, що не маю права говорити тут, тому 
запитую вашого дозволу.

— Говори, — вигукнуло двадцять голосів.
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