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C h a p t e r  I

DOWN ThE RABBIT-hOLE

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on 
the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into 
the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations 
in it, ‘and what is the use of a book,’ thought Alice ‘without pictures or 
conversation?’

So she was considering in her own mind (as well as she could, for 
the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure 
of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and 
picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran 
close by her.

There was nothing so very remarkable in that; nor did Alice think 
it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself, ‘Oh dear! 
Oh dear! I shall be late!’ (when she thought it over afterwards, it occurred 
to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all 
seemed quite natural); but when the Rabbit actually took a watch out of 
its waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried on, Alice started 
to her feet, for it flashed across her mind that she had never before see 
a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and 
burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately 
was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge.

In another moment down went Alice after it, never once considering 
how in the world she was to get out again.

The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and 
then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to 
think about stopping herself before she found herself falling down a very 
deep well.

Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had 
plenty of time as she went down to look about her and to wonder what 
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Р о з д і л  п е р ш и й

У ГЛиБ КРоЛяЧої НоРи

Алісі почало вже неабияк набридати отаке сидіння з сес-
трою на бережку, коли геть нічим розважитися: раз-другий вона 
зазирнула до книжки, яку сестра саме читала, та в ній не було ні 
малюнків, ні діалогів. «А що за користь із книжки, — подумала Алі-
са, — без малюнків і діалогів?»

Тож вона міркувала (наскільки вже ставало сили, бо від спеки 
чулася сонною та нетямущою), чи так уже захопливо буде сплести 
собі вінок із ромашок, якщо для цього треба ще підвестися й піти 
їх назбирати, коли раптом білий кролик із рожевими очицями про-
майнув просто біля неї.

В цьому не було нічого ТАКоГо ВЖЕ незвичайного; Аліса не те 
щоб ТАК УЖЕ здивувалася, почувши, як Кролик мурмотить сам до 
себе: «ой лишенько! ой лишенько! я запізнюся!» (Міркуючи про це 
згодом, вона подумала, що насправді-то мусила остовпіти, але на той 
момент усе виглядало цілком природно.) Та коли Кролик на додаток 
ВиТяГ ГоДиННиКА З КиШЕНІ ЖиЛЕТКи, глипнув на нього й за-
квапився далі, Аліса миттю зірвалася на рівні ноги: її осяяло, що раніше 
вона ніколи не бачила кролика з жилетною кишенею або ж із годин-
ником, якого можна з тієї кишені витягти. Тож, палаючи з цікавості, 
дівчинка припустила за ним через галявину й, на щастя, саме встигла 
побачити, як він шугнув у величеньку кролячу нору попід живоплотом.

За мить і Аліса стрибнула слідом, навіть не замислюючись, як же 
їй потім звідти вибратися.

Спершу нора прямувала вперед, наче тунель, а тоді раптово пір-
нула вниз — так раптово, що Аліса ще й оком не змигнула, а вже 
летіла у глибочезний колодязь.

Чи то колодязь був дуже глибокий, чи то падала вона дуже 
повільно, а проте в Аліси виявилося досить часу, аби роззиратися на 
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was going to happen next. First, she tried to look down and make out 
what she was coming to, but it was too dark to see anything; then she 
looked at the sides of the well, and noticed that they were filled with 
cupboards and book-shelves; here and there she saw maps and pictures 
hung upon pegs. She took down a jar from one of the shelves as she 
passed; it was labelled ‘ORANGE MARMALADE’, but to her great 
disappointment it way empty: she did not like to drop the jar for fear 
of killing somebody, so managed to put it into one of the cupboards as 
she fell past it.

‘Well!’ thought Alice to herself, ‘after such a fall as this, I shall think 
nothing of tumbling down stairs! how brave they’ll all think me at home! 
Why, I wouldn’t say anything about it, even if I fell off the top of the 
house!’ (Which was very likely true.)

Down, down, down. Would the fall never come to an end! 
‘I wonder how many miles I’ve fallen by this time?’ she said aloud. 
‘I must be getting somewhere near the centre of the earth. Let me see: 
that would be four thousand miles down, I think—’ (for, you see, Alice 
had learnt several things of this sort in her lessons in the schoolroom, 
and though this was not a very good opportunity for showing off 
her knowledge, as there was no one to listen to her, still it was good 
practice to say it over) ‘— yes, that’s about the right distance — but 
then I wonder what Latitude or Longitude I’ve got to?’ (Alice had no 
idea what Latitude was, or Longitude either, but thought they were 
nice grand words to say.)

Presently she began again. ‘I wonder if I shall fall right through the 
earth! how funny it’ll seem to come out among the people that walk 
with their heads downward! The Antipathies, I think —’ (she was rather 
glad there WAS no one listening, this time, as it didn’t sound at all the 
right word) ‘— but I shall have to ask them what the name of the country 
is, you know. Please, Ma’am, is this New Zealand or Australia?’ (and she 
tried to curtsey as she spoke-fancy curtseying as you’re falling through 
the air! Do you think you could manage it?) ‘And what an ignorant little 
girl she’ll think me for asking! No, it’ll never do to ask: perhaps I shall see 
it written up somewhere.’

Down, down, down. There was nothing else to do, so Alice soon 
began talking again. Dinah’ll miss me very much to-night, I should 
think!’ (Dinah was the cat.) ‘I hope they’ll remember her saucer of 
milk at tea-time. Dinah my dear! I wish you were down here with me! 
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льоту й міркувати, що тепер буде. Спочатку вона спробувала гляну-
ти вниз та роздивитися, куди летить, але внизу було затемно, щоби 
щось розібрати; тоді Аліса поглянула на стінки колодязя й побачила, 
що вони щільно завішані шафками та полицями; подекуди видніли 
мапи й картини, прибиті до стін кілочками. З однієї полички Аліса, 
пролітаючи, прихопила жбанок; на ньому був напис «ДЖЕМ ІЗ По-
МАРАНЧІВ», та всередині, як на зло, виявилося порожньо. Просто 
кинути посудину вона не захотіла, боячись забити когось унизу, й 
примудрилася запхати жбанок до якоїсь шафки, яку саме проминала.

«Що ж, — думала Аліса, — після такого падіння загуркотіти зі 
сходів буде як раз плюнути. якою хороброю мене всі вдома вва-
жатимуть! Та я б навіть і не кавкнула, якби зверглася з вершечка 
будинку!» (І це, треба сказати, було аж занадто схоже на правду.)

Униз, униз, униз. Невже це падіння ніколи не закінчиться!
— Цікаво, скільки миль я вже пролетіла? — промовила Аліса 

вголос. — Певно, я маю наближатися до центру Землі. Так, помір-
куймо: здається, це мусить бути десь чотири тисячі миль углибину... 
(бо ж, розумієте, Аліса вивчила кілька таких цікавинок на уроках у 
класі, і хоч тепер була НЕ НАДТо добра можливість похизуватися 
знаннями, позаяк бракувало слухачів, зате можна було повправляти-
ся у повторенні) ...так, відстань начебто правильна... але ж цікаво, на 
якій я широті та довготі? (Аліса зеленого поняття не мала, що таке 
широта чи довгота, проте вважала, що такі гарні й величні слова не 
гріх і вимовити зайвий раз.)

Невдовзі вона знову заговорила:
— ото буде дивина, якщо я пролечу просто КРІЗЬ Землю! Певно, 

весело буде вискочити поміж людей, що ходять догори дриґом! Ан-
типати, чи як їх... (зараз Аліса навіть пораділа, що НІХТо її не чує, бо 
слово звучало якось не зовсім правильно) ...та мені доведеться запи-
тати в них, що то за країна, до речі. Прошу пані, це Нова Зеландія 
чи Австралія? (Й Аліса спробувала зробити кніксен... Тільки уявіть 
собі, що то за кніксен, коли перевертом летиш у повітрі! Думаєте, ви 
б упоралися?) Ще подумає через ці розпитування, що я — якась мала 
невігласка! Ні, питати не годиться: може, побачу десь напис.

Униз, униз, униз. Робити було нічого, тож Аліса невдовзі знову 
почала говорити:

— Діна дуже сумуватиме за мною цього вечора, ще б пак! (Діною 
звали кішку.) Сподіваюся, вони не забудуть поставити їй тарілочку 
з молоком під час вечірнього чаю? Моя люба Діно! як би я хотіла, 




