




«Ця книга Річарда Баха 
має подвійний вплив. 
Вона дарує мені
відчуття польоту та 
повертає мені
молодість».

Рей Бредбері



• Як розповідав сам Річард Бах, одного разу гуляючи
по туманному узбережжю каліфорнійського каналу 
Бельмонт Шор, він почув голос, який сказав: «Чайка 
на ім'я Джонатан Лівінгстон», потім Бахові сталося
видіння, яке промайнуло у його голові у вигляді
кінофільму. Підкорившись цьому голосу, він
поквапився додому, щоб записати все те, що він
побачив. Але видіння було коротким, а 
продовження не сталося. Бах намагався закінчити
історію, але у нього нічого не виходило до тих пір, 
доки через вісім років він не побачив продовження. 



Епіграф

«Невигаданому Чайці-Джонатану, який живе у кожному із нас». 

І

Духовне пробудження
незвичайної істоти, яка 
прагне змінити своє життя
та не вдовольняється
подіями буденного життя. 
Всі його дії не тільки не 
отримали підтримку Зграї, 
а й призвели до 
нерозуміння і вигнання. З 
відмовою від усього
старого Джонатан закінчує
своє земне існування.

ІІ

Зображення прекрасних
небес і розумінню того, 
що «Небеса — це не місце
і не час. Небеса — це
досягнення
довершеності». «Я 
створений довершеним, 
мої можливості безмежні, 
я — Чайка!»  Історія
земної чайки Флетчера
Лінда.

ІІІ

Побудована на виявленні
невірного та дійсного
розуміння суті польоту, 
що призводить до 
опозиції: учні – вчителя. 
Кульмінація протистояння 
Зграї та Джонатана. 
Закінчується символічною
сценою вічних польоту —
пізнання — любові. 



Ступені духовного вдосконалення

? усвідомлення істини, 
ідеї свободи

? досягнення
досконалості

? прагнення
поділитися знанням

вищої істини з учнями, 
щоб вони також

втілили ідею Великої
Чайки — всеосяжну

ідею свободи



8 тисяч 
очей 

Джонатан

Клерк Мейнгард — із
зламаним крилом

наставник 
Салліван

Мартін Уільям —
непомітний і маленький

вигнанець Флетчер
Лінд — дуже

молода чайка, 
сильний, спритний

старий Чанг —
втілення мудрості

Чарльз-Роланд — здивований, 
щасливий і повний рішучості завтра 

піднятись ще вище. 



Джонатан 

• типовий для того часу герой, який намагався пізнати основу вічного
життя, досягти досконалості та зрозуміти що таке доброта та любов.

Лівінгстон • Його шлях- це дорога до свободи та безмежних можливостей людської
особистості. 

• Зображення героя, який не хотів
бути таким як всі, якого не цікавили
низькі турботи повсякденності. Тема



Зграя вважає, що вони не здатні пізнати сенс життя, 
бо він недосяжний, їм відомо лише те, що вони 
кинуті у цей світ лише для того, щоб їсти та жити

доти, 

доки вистачить сил

Керується невикорінною жагою пізнання: «Тисячі
років ми рискаємо в пошуках риб’ячих голів, але  

зараз нарешті стало зрозуміло, навіщо ми живемо: 
щоб пізнавати, відкривати нове, бути вільними» 



Життя —не процес вдоволення власних потреб 

їжею, боротьбою за владу в Зграї, жити — це не 

боятися робити щось нове, розвиватися, 

самовдосконалюватися, не стояти на місті, 

постійно йти вперед та жити за власним

розсудом та бажанням, а не за тими правилами, 

які диктує нам суспільство.



• ? це твір малої форми; в основі сюжету — розповідь, історія;

• ? наявність моралі; головний художній прийом — алегорія;

• ? два зміста:

• (I — текстовий — побудований на прямому розумінні фраз, які
створюють текст (спроби Чайки опанувати фігури вищого пілотажу, 
досягти досконалості в польоті та передати свої знання учням), 

• II — символічний — побудований на символічних значеннях окремих
слів.);

• ? образи мало індивідуалізовані;

• ? події не визначені ні хронологічно, ні територіально: всі польоти
проходять над якимось морем, тут і зараз;

• ? сюжет прямолінійний: не забігає наперед, щоб створити драматичне
напруження, ні повертається назад, щоб повідомити додаткові деталі;

• ? автор зупиняється лише на важливих, головних моментах,  не 
відволікаючись на дрібниці та описи. Але переповісти його дуже важко, 
бо філософський зміст дуже глибокий і має бути розгаданий читачем, і 
кожен може зрозуміти його по-своєму.



• …ти літаєш для того, щоб їсти.

• Я просто, що мені треба, — це скласти крила, так, щоб у польоті
ворушити самими кінчиками! Короткі крила!

• клятви — для чайок, що згодні бути звичайними чайками. А той, хто
хоч раз торкнувся вершини пізнання, не може зв’язувати себе 
такими обітницями.

• Джонатан став першою чайкою на землі, що опанувала фігурні
польоти.

• …ми вкинуті до цього світу, щоб їсти і лишатися живими, поки
зможемо.



• І єдине, що його смутило, — це не самотність, а те, що чайки 
відмовилися повірити в чарівну красу польоту

• Всі вони жили заради того, щоб досягати нових висот у головній
справі свого життя — у польоті. 

• Не навчишся нічого — і наступний світ не буде нічим різнитися
від попереднього, і в ньому тебе чекатимуть ті самі перешкоди і 
свинцевий тягар незнання.

• …нам справді є для чого жити — щоб учитися, відкривати нове, 
бути вільними! 

• тільки нудьга, страх і злість скорочують життя

• Небеса — не місце і не час. Небеса — це досконалість. 



• Ти будеш готовий до того, щоб полетіти вище, пізнати

доброту і любов.

• був природженим учителем, і найкращим виявом любові

стала для нього можливість передати свої знання тій чайці, 

яка чекає слушної нагоди, аби пізнати щось нове.

• …дивна ідея — літати заради того, щоб відчути радість

польоту

• …політ ідей може бути так само реальним, як політ вітру і 

політ птаха.



• Розірвіть ланцюги, що сковують вашу думку, і ви

розірвете пута своєї тілесної оболонки...

• Єдиний справедливий закон — це шлях до свободи

• Ти просто повинен бачити кожну чайку такою, яка вона є 

насправді, бачити в усіх добро і допомагати їм, аби вони 

й самі змогли побачити свою істинну сутність. Ось що я 

називаю любов’ю


