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ЗНАЙОМТЕСЯ: ТУВЕ ЯНССОН! 
 

Познайомимося ближче 

з письменницею Туве Янссон 

і з персонажами, яких вона 

вигадала. 

Туве Янссон народилася 

9 серпня 1914 року. 

За її творами про мумі-тролів пишуть наукові дослідження, 

у різних куточках світу відкривають фан-клуби й тематичні 

кафе, сучасні письменники продовжують вигадувати історії 

про улюблених героїв. При цьому сама Туве до своїх повістей 

не ставилася серйозно і вважала себе насамперед 

художницею. 

1. Кар’єра Янссон як ілюстраторки почалася, коли їй було 14. 

Тоді її малюнки надрукували в дитячій секції журналу. 

2. Туве Янссон ілюструвала перекладні видання “Гобіта” 

Джона Толкіна, “Аліси в Країні див” і “Полювання 

на Cнарка” Льюїса Керрола. 

3. Туве зростала у творчій родині й про своє дитинство 

написала автобіографічну повість “Донька скульптора”. 

4. Про мумі-тролів Янссон написала 9 книжок (першу — 

у 1945 році, останню — у 1970-му). 

5. Письменниця брала участь у створенні музики для мумі-

альбомів і мультфільмів. 
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6. Янссон написала лібрето “Мумі-опери”, яка йшла на сцені 

оперного теару в місті Турку до 2003 року. Партії 

виконували 9 співаків у костюмах мумі-тролів. Окрім того, 

в опері були задіяні один оповідач і танцівниця. 

7. Ще за життя Туве Янссон дозволила іншим авторам писати 

книжки про мумі-тролів. 

8. Опис подій у всіх історіях Туве подавала в теперішньому 

часі. Саме тому читач відчуває себе частиною світу мумі-

тролів. 

9. На гонорари від книжок, коміксів, 

сувенірної продукції Туве змогла 

купити острів Клувхар у Фінській 

затоці, де жила зі своєю подругою, 

художницею Тууліккі Пієтіля. 

10. Мумі-тролі дуже популярні 

в Японії. У тематичному кафе 

Moomin Bakery & Cafe в Токіо 

за столиками сидять великі 

мумі-тролі, а деякі страви 

вам можуть подати у формі 

улюбленого персонажа. 

11. На північному заході Фінляндії 

на острові Кайло розташовано 

тематичний парк, де гостей 

розважають герої книжок. 

У парку немає атракціонів. 

На зиму, коли мумі-тролі 

впадають у сплячку, парк зачиняється. 
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