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Рей Дуглас Бредбері – один із 

найвідоміших американських письменників-

фантастів, автор літературних творів різних 

жанрів: оповідань, романів, віршів, есе, п'єс 

для театру і радіо, кіно- й телесценаріїв. 

Здобув світову славу збірками оповідань 

«Марсіанські хроніки» (1950), романом «451° 

за Фаренгейтом» (1953), повістю «Вино з 

кульбаби» (1957). Твори здебільшого 

фантастичні, позначені глибоким гуманізмом, 

в них звучить протест проти механістично-

комп’ютерної цивілізації, віра в 

непереможність і торжество добра. 

Рей Дуглас Бредбері народився 22 серпня 1920 року, у невеличкому містечку Вокіґан, 

штат Іллінойс.  Дід і прадід Рея, нащадки першопоселенців – англійців, припливли до 

Америки в 1630 році, в кінці 19 століття видавали дві Іллінойський газети. Батько – Леонард 

Сполдінг Бредбері. Мати – Марі Естер Моберг, шведка за походженням. Друге ім'я Дуглас 

батьки йому дали на честь знаменитого актора кінематографу Дугласа Фернбекса. Його 

дитинство минуло у Вогікані, який згодом з'явиться у його творчості під назвою «зеленого 

міста» Ґрінтауна. У Рея було два брати близнюки, але один з них помер у віці двох років, а 

згодом у сім'ї Бредбері з'явилася донька, яка також померла. Ці дві смерті не залишили 

байдужим автора й емоційний слід від них можна знайти у багатьох його творах.  

Магія книги захопила Рея з Різдва 1925 р., 

коли тітка подарувала йому фантастичний комікс 

«Жив-був якось». Потім вона прочитала хлопчині 

книжки Л. Френка Баума про чарівну країну Оз, а 

матір познайомила з оповіданнями Едгара По. 

Потім прийшла черга Едгара Райса Берроуза з його 

захоплюючими романами про пригоди Тарзана в 

джунглях. А світ наукової фантастики відкривається 

Рею в 1928 р., коли йому до рук потрапляє перший 

випуск журналу Хьюго Гернсбека «Дивовижні 

історії», і він з захопленням читає оповідання «Світ гігантських мурах».  

В одному із інтерв'ю на запитання: «В якому віці ви почали писати? – Бредбері відповів: 

«У дванадцять років. Я не міг дозволити собі купити продовження «Марсіанського воїна» Е. 

Берроуза, бо ж ми були бідною сім'єю... і тоді написав свою власну версію».  

Його батько, монтер телефонної станції, під час Великої депресії 1932 року втратив 

роботу, і в пошуках кращого життя сім'я перетнула країну з півночі на південь, а потім – із 

півдня на північ. Урешті-решт вони опинилися в Лос-Анджелесі, де Бредбері закінчив 

середню школу, і на цьому його формальна освіта закінчилася. Мешкаючи на околиці Лос-

Анджелеса, поряд з будинком «фабрики мрій» – кіностудії Парамаунт, Бредбері мусив 

заробляти на прожиток продавцем газет, водночас пробуючи свої сили в літературі. У своїх 

ранніх роботах Рей Бредбері намагався бути схожим на Едгара По, але згодом змінив 

орієнтири у творчості. 

За працею і творчістю, самодіяльними театральними постановками і поетичними 

вечорами Бредбері не забував і про освіту. «У мене не було засобів, – згадував пізніше 

письменник, – щоб вступити в університет. Утім, університет нічого не дає для становлення 

особистості: письменник повинен займатися цим сам. Я відвідував публічну бібліотеку, 

працював там годинами, по три, чотири дні на тиждень. До двадцяти років я вже прочитав усі 

значні п'єси, знав американську, французьку, італійську, англійську історію, знамениті повісті 

та оповідання».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE
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У серпні 1936 р. у вокіганській газеті з'явилася перша публікація майбутнього «фантаста 

№ 1» – вірш «Пам'яті Віллі Роджерса», а наступного року в лос-анджелеській «Антології 

студентських віршів за 1937 рік» була опублікована поезія «Голос смерті». У 1937 році 

Бредбері вступив в лос-анджелеську «Лігу наукових фантастів». Розповіді Бредбері 

починають активно друкуватися у дешевих журналах. У той час Бредбері багато працював, 

поступово відточуючи літературну майстерність і формуючи індивідуальний стиль. У 1939-

1940 рр. він видавав мімеографічний журнал «Футура фантазія». У 1942 році він вирішує 

повністю перейти на заробіток із грошей, які отримує від продажу своїх історій. І ставить для 

себе такий мінімум, як 52 оповідання в рік. 

У 1947 році (27 серпня) Бредбері повінчався 

з Маргаріт Сюзанною Маклюр, з якою 

познайомився в одному з книжкових магазинів 

Лос-Анджелеса, де вона працювала. А за день до 

цього він спалив «мільйон слів» своїх 

забракованих творів. Спочатку прибуток сім'ї 

Бредбері складав приблизно 250 доларів на 

місяць: половину з них заробляв Рей, а другу 

половину – дружина. Справи покращувалися зі 

зростанням його популярності. З дружиною 

виховав чотирьох дочок. Шлюб припиняє 

існування лише у 2003 році після смерті Маргарет.  

Першим його комерційним успіхом стала збірка «марсіанських» оповідань («Марсіанські 

хроніки»). У своїх спогадах Рей зазначав, що коли він віз цей збірник на показ в Нью-Йорк у 

нього не було грошей на поїзд. У другій поїздці в Нью-Йорк його вже наздогнали 

шанувальники його творчості: під час зупинки в Чикаго вони хотіли отримати автограф у 

першому виданні «Марсіанських хронік». Після написання в 1953 р. роману «451 градус за 

Фаренгейтом» його слава розрослася до всесвітньої. То ж, піком життя Рея стають 1950-1953 

роки, коли виходять в друк твори – «Марсіанські хроніки» і «451° за Фаренгейтом». 

Починається інше життя – тридцятитрьохрічний Рей  Бредбері стає всесвітньо відомим. 

Також письменник створив 21 п’єсу і 28 сценаріїв для кінофільмів Рей Бредбері був 

автором і ведучим циклу телепередач з 65 міні-фільмів за мотивами його оповідань. Цикл 

називався «Театр Рея Бредбері» і виходив з 1985 по 1992 рік. Після 1963 Бредбері 

продовжив публікувати нові оповідання, але активно сконцентрувався на жанрі – драма.  

Усе своє життя письменник жив і працював у Лос-Анджелесі. Бредбері отримав безліч 

нагород в галузі літератури і мистецтва в цілому. Навіть у літньому віці письменник 

продовжував писати. Кожного ранку сідав за 

рукопис, бо вірив, що кожний написаний твір 

продовжує йому життя. Останній роман автора із 

символічною назвою «Літо, прощавай» побачив 

світ у 2006 році. У 79 років Бредбері переніс 

інсульт, після чого останні роки життя був прикутий 

до інвалідного крісла. Але продовжував працювати, 

а остання його стаття була опублікована у журналі 

«New Yorker» за тиждень до смерті автора. Помер 

після тривалої хвороби 5 червня 2012 року в Лос-

Анджелесі у віці 91 рік.  

За свої роботи Рей Бредбері неодноразово був нагороджений багатьма преміями: Г'юго, 

Балрог, Небьюла, О.Генрі та багато інших. Також у нього є зірка на алеї слави у Голлівуді, а 

американські астронавти експедиції Аполлона-15, побувавши у 1971 році на Місяці, нанесли 

на його карту Кратер Кульбаб, назвавши його так на честь «Кульбабового вина» – роману 

їхнього улюбленого письменника. Кульбабовий кратер на Місяці названий на честь 

Кульбабового вина. На честь Рея Бредбері названо астероїд – 9766 Бредбері. 



5 
 

Огляд творчості 

Ранні оповідання письменника увійшли в збірки «Темний 

карнавал» («Dark Carnival», 1947), «Жовтнева країна» («The 

October Country», 1955). Зі «страшними» оповіданнями, як, 

наприклад, «Вітер», «Карлик», «Коса», «Маленький убивця», 

«Електростанція», контрастують «добрі» і надзвичайно поетичні 

новели із циклу про казкову сімейку: «Дядечко Ейнар», «Квітневі 

чари», «Повернення додому». У ранніх оповіданнях Бредбері 

неможливо побачити прийоми сатири чи гумору. Дослідниця 

творчості американського письменника І. Радунська назвала 

його ранню прозу «футуристичною». Загальний песимістичний 

тон розповіді, повне переважання темних фарб при описі подій, 

характерів роблять враження відсутності гуманістичних начал в письменникові, під пером 

якого народжувались ці ілюстрації людини. Але, безперечно, це не так. Щоб виправдати свій 

погляд на майбутнє, Бредбері розглядає потенційні загрози, які нас підстерігають, і показує, 

до яких серйозних наслідків це може призвести. До теми інфернального Зла, уособленого в 

поетичному образі «людей осені», протистояти якому здатні лише знання і безневинний 

дитячий сміх, Бредбері повернувся в одній із найкращих своїх книг – похмурій «карнавальній» 

феєрії «Щось страшне іде» («Something Wicked This Way Comes», 1962). Її дія відбувається у 

провінційному американському містечку, куди прибуває зловісний власник «смертельних 

атракціонів» зі своїм почетом. Ім'я власника – Пітьма, а супроти нього виступають улюблені 

герої Бредбері – підлітки та батько одного з них, міський бібліотекар.  

Репутацію майстра наукової фантастики Бредбері принесли «Марсіанські хроніки» 

(«The Martian Chronicles», 1950), де йдеться про космічну війну у близькому майбутньому. 

1999-2028 pоки, земляни хочуть завоювати Марс. Для земної цивілізації, охопленої кризою, 

ця війна закінчується цілковитою катастрофою. Атомні вибухи спустошили материки. Уже в 

цьому творі, як і в наступному після нього романі «451° за Фаренгейтом» («Fahrenheit 451°», 

1953), проявилися характерні особливості прози Бредбері – поєднання фантастики з гострим 

соціальним критицизмом, яке аргументується специфікою сучасної ситуації передбачення 

майбутнього. 451° – це температура, при якій горить папір. У романі йдеться про спалювання 

книг, про заборону свободи слова, про загибель культури в умовах тоталітарних режимів, 

обрис яких чітко проступає у сьогоденні. Центральний персонаж роману – «пожежник», 

людина, яка спалює книги. Він говорить: «Це не почата робота. У понеділок книги Едни 

Міллей, в середу – Вітмена, в п'ятницю – Фолкнера. Спалювати на попіл, опісля спалювати 

навіть попіл. Такий наш професійний обов'язок». Людям не дозволяють думати, 

розмірковувати про свою долю «Не дай, Боже, якщо вони стануть робити висновки та 

узагальнення». Запроваджується інтелектуальний стандарт, людей, які читають, оголошують 

божевільними. Культивується тип людини, котра втратила своє обличчя, свою неповторність.  

Значною частиною літературного спадку Бредбері 

є новели. Більшість із них увійшли в збірки: «Людина в 

картинках» («The Illustrated Man», 1951), «Золоті яблука 

Сонця» («The Golden Apples of the Sun», 1953), «Ліки 

від меланхолії» («A Medicine for Melancholy», 1959), «P 

– означає ракета» («R Is for Rocket», 1961), «Машини 

щастя» («The Machineries of You», 1964), «K – означає 

космос» («S Is for Space», 1966), «Співаю тіло 

електричне»(«I Sing the Body Electric», 1969), 

«Поопівночі» («Long After Midnight», 1976), «Духи назавжди» («The Ghosts of Forever», 1981), 

«Оповідання про динозаврів» («Dinosaur Tales», 1983), «Перетворювач Тойнбі» («The 

Toynbee Convector», 1988), «Класичні оповідання 1» («Classic Stories 1», 1990) і «Класичні 

оповідання 2» (1990) та ін. 
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У багатьох оповіданнях Бредбері порушує 

проблему дітей та дитинства. При цьому своїх 

героїв не ідеалізує, а намагається розкрити обидві 

їхні іпостасі, добру та злу. У класичному 

оповіданні «Вельд» діти постають малими 

монстрами, які не зупиняються перед убивством 

батьків заради можливості безперешкодно 

дивитися у «телевізор» майбутнього. Дитяча 

жорстокість змальована і в оповіданнях «Дитячий майданчик» (1960) та «Все літо за один 

день» (1954) в останньому – як і в оповіданні «Нескінчений дощ» – події розгортаються на 

вічно дощовій Венері.. І, навпаки, віра в дітей, любов і людяність пронизують оповідання 

«Канікули», «Надвечірній берег», «Добридень і прощай», «Хлопчик-невидимець», «Ракета», 

«Подарунок», «Співаю тіло електричне». Дітям присвячені також ліричні мініатюри – «Озеро» 

і «Подарунок». В оповіданнях «Мушля» і «Берег на заході сонця» країна дитинства 

протиставляється дорослому автоматизованому суспільству з його раціоналізмом і 

байдужістю. У Бредбері з'являється особлива цікавість до внутрішнього світу дитини. У 

«Канікулах» хлопчик, який залишився з батьками єдиними живими істотами на Землі, загадує 

бажання, щоб усе повернулося. Парадоксальній долі малюка зі світу інших вимірів 

присвячена новела «Дитина завтра». 

Досить часто у своїх творах Бредбері постає пристрасним «космістом», зоряним 

романтиком, який сприймає майбутню космічну експансію людства швидше як поетичний 

символ. Пафосом першопрохідників пройняті оповідання «Ікар Монгольф'є Райт», «Кінець 

початкової пори», «Космонавт», «Золоті яблука Сонця». Водночас майбутнє освоєння 

космосу може бути сповнене драматичними несподіванками та трагедіями. Звичайний 

метеорит спричиняє загибель героїв оповідання «Калейдоскоп», а в оповіданні «Тут можуть 

з'явитися тигри» «жива» планета змушена захищатися від хижих апетитів землян. 

Оригінальний космічний світ вибудуваний у невеликій повісті «Крига та полум'я». В гострому 

памфлеті «Вітер з Геттисберга» вбивця здійснює замах на робота – копію Авраама 

Лінкольна, а в «Пішоході» людину арештовують тільки за те, що він вздумав вночі 

прогулятися пішки. Подорожам в часі присвячені: класичне оповідання «И грянув грім» герой 

якого, роздушив метелика в доісторичному минулому, трагічно і невідворотно змінив власне 

теперішнє, та «Про скитання вічні і про Землю» де американський письменник початку 

століття Томас Вулф за мить до смерті перенесений в майбутнє, де йому немає рівних. 

Неможливість торгувати чудом, «відкритість» його 

тільки для безсрібників розуміють герої 

«Диковинного дива». Одна із найпронизливіших і 

трагічних новел Бредбері – «Ревун», у якій 

останній викопний ящур, який ще зберігся в океані, 

пливе на сигнал маяка, прийнявши його за 

«одноплемінника». На далеких планетах також 

можуть підстерігати автоматичне «Мертве місто» і 

чужа кривава історія – «Сплячий в Армагедоні». 

Як і інші майстри американської художньої футурології (К. Воннегут, Р. Шеклі), Бредбері 

пише про згубні для людства наслідки антигуманного техніцизму, про те, що на сучасній 

стадії науково-технічної революції багато її відкриттів обернулися нещастям для людей. 

Бредбері з великою художньою силою відтворив атмосферу 50-х років, коли тінь атомної 

війни зависла над землею. У «Марсіанських хроніках «передане почуття страху, що охопило 

людей, які живуть в напруженому очікуванні катастрофи. Один із персонажів – рядовий 

платник податків на прізвище Прічард – за будь-яку ціну хоче полетіти на Марс: «Будь-яка зі 

здоровим глуздом людина мріє дати драла із Землі. Не пізніше, аніж через два роки, на Землі 

спалахне атомна війна, і він аж ніяк не має наміру чекати, коли це трапиться». Людина хоче 
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бути «подалі від війн і уряду, який не дає кроку ступити без дозволу, який підім'яв під себе і 

науку, і мистецтво!» 

Розповіді Бредбері - як «Коси» і «Лід і полум'я» – не мають потреби в найменшому 

обґрунтуванні «реальності» подібних світів, а виписаний мимохідь антураж настільки 

умовний, що століття здаються скороминущим сном вже самим героям цих оповідань (якщо 

вони все-таки виживуть). Відчуття примарності або, принаймні, злочинної крихкості,що 

пройшло тисячі і мільярди років, не покидає нас від початку до кінця – чи відбувається це на 

Марсі («І як і раніше променями сріблять простір місяць ...», «Гість»), на Землі («І грянув 

грім») або ще де-небудь («Заснулий в Армагедоні»). І ця примарність як соціального, так і 

технічного прогресу особливо чітко помітна тепер нам – тим, що живуть у світлому XXI 

столітті. Ми так і не ступили до ладу на Марс, але зате зайняті з одного боку боротьбою з 

тероризмом, а з іншого – безперервною тяганиною з владою, прагнучи під прапором 

боротьби з цим самим тероризмом і сепаратизмом загнати всіх в теплий, майже що 

упорядкований, але абсолютно бездумний хлів. 

Книги Рея Бредбері містять у собі величезний комплекс ідей, думок, настроїв, тривог і 

радостей сучасної авторові Америки. Такому різноманіттю може позаздрити найуважніший 

спостерігач за суспільними звичаями, хоча дія його оповідань найчастіше відбувається зовсім 

не в сучасних Сполучених Штатах, а у віддаленому майбутньому чи на іншій планеті. У своїй 

книзі «Світи  Рея  Бредбері»  автор  стверджує  ,  що «фантастика  про  майбутнє допомагає 

жити в сьогоденні. Адже майбутнє народжується із сьогодення. Майбутнє створюється нами і 

зараз. Кожну хвилину, яку ми проживаємо, у нас є можливість творити його» 

Хелловін, а разом із ним – світ примар і смерті завжди 

хвилювали Бредбері. Не як зручна з комерційного погляду тема, а як 

одна з ключових у житті кожної людини. Його повість для підлітків 

«Дерево Хелловіна» (1972) – саме про дослідження історії 

Хелловіна і поклоніння духам померлих предків. Смерть не страшна, 

стверджує Бредбері, а ті, кого ми боїмося, чіпляючи на них вискалені 

машкари, насправді – люди, завдяки яким ми нині живемо. Їхня 

мудрість, збережена у століттях, – найбільший дар. «У Зла є лише 

одна сила, та, якою наділяємо його ми», – стверджує Бредбері у 

своєму романі «Насувається лихо» (1962). Історія про Карнавал, 

який приїхав напередодні Хелловіна у глухе містечко і приніс із 

собою зло, написана легко, із властивою Бредбері поетичністю. 

Роман «Із праху повсталі. Сімейні спогади» (2001) – знову повертає 

нас у світ привидів і містики. Постійним читачам Бредбері деякі розділи здадуться 

знайомими: справді, вони колись виходили як окремі оповідання. Але від початку – а початок 

цьому покладено було далекого 1945 року – Рей Дуглас уявляв собі їх як цільну книгу про 

дивну сім’ю в не менш дивному будинку. Перша розповідь, «Сімейна зустріч», була навіть 

ілюстрована Чарльзом Аддамсом – тим самим, котрий уславився коміксами про екзотичну 

сімейку Аддамсів (більш відому нам із фільмів). Напередодні Великої Ночі (так-так, звісно, ця 

ніч настане наприкінці жовтня) у Будинок злітаються і сповзаються дивні родичі: дядечка та 

тітоньки, племінники та племінниці – крилаті, восьмилапі, зовсім безногі й навіть невидимі. 

Світ людей відкидає їх, адже в чудовиськ із підвалу та вампірів перестали вірити. 

Кожний твір письменника-фантаста має свого героя, котрий до певного часу живе, як 

гвинтик системи, але після переломного моменту намагається знайти для себе новий шлях. 

Герої Рея Бредбері не відразу, але роблять свій моральний вибір. Вони протестують проти 

цього світу − кожен по-своєму, але всі дуже активно. У оповіданні «Убивця» один із них 

«годує» морозивом всю побутову техніку в своєму будинку і на роботі, через що вона 

ламається, інші заучують напам'ять цілі томи книг і йдуть із міста в ліс, у природу, несучи в 

пам'яті цей безцінний вантаж. Гай Монтегг, персонаж роману «451 градус за Фаренгейтом», 

розбиває у себе вдома телевізійні стіни і відмовляється виконувати роботу пожежника і 
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палити книги, що є прямою задачею всіх пожежників в 

світі скла і бетону, де звичайних пожеж вже немає. 

Герой Рея Бредбері завжди є ідеалізованим прикладом 

або добра, або зла. Пізньому Рею Бредбері 

притаманне прагнення зображувати не нівеляцію 

людяності, перемогу зла, картини розбрату, відсталості, 

неуцтва, а навпаки − велич Людини, прояви розуму і 

високодуховних прагнень. Але, часом герої Рея 

Бредбері постають перед нами абсолютно 

бездуховними, негуманними особистостями. Так, у 

зовнішніх рисах Венді і Пітера (персонажів оповідання «Вельд») таміс Бланш Хілгуд 

(оповідання «Прийшов час дощів») ми бачимо багато спільного. Коли вони з’являються на 

сцені то складається враження, що «в повітрі віє озоном», очі цих героїв – «світло-блакитні, 

немов ніжні озера, де вода очищена сонцем і вітрами». Проте, названі персонажі знаходяться 

у діаметрально протилежних площинах гуманістичного світосприйняття. Венді і Пітер 

здійснюють жахливий за своєю жорстокістю вчинок − убивають власних батьків, аміс Хілгуд 

приносить своїм новим знайомим «живильний прохолодний дотик», схожий на музику арфи, 

що порушив «панування десятиліття посухи» – рятівний дощ. 

У творчому арсеналі Бредбері наявний ряд абсолютно не фантастичних, більше того, 

максимально наближених до реальності оповідань: «Чудовий костюм кольору вершкового 

морозива», «Науковий підхід», «Знали, чого хочуть», «Кращий із можливих світів», «Зграя 

воронів» таін. У них американський письменник також розглядає проблеми людського буття, 

але на менш глобальному, суб'єктивно-приватномурівні, бачення однієї людини. 

За всієї гіркої гостроти одкровень, що містяться у ній, проза Бредбері поетична. В його 

оповіданнях і романах лунають попередження, звернені до людей, страх за їхнє майбутнє, 

біль і сум, і надзвичайно рідко – надія. Виникають картини спустошеної землі, висхлих 

водойм, самотності тих, хто випадково залишився серед живих. 

Рей Бредбері - фантаст, майстер гротеску, казкар. Але його твори не несуть жодного 

розважального характеру, вчитавшись в них, можна  побачити, який тонкий кордон між  

фантастикою і реалізмом. Адже кожен герой, чи то дитина чи дорослий, знаходить  

відображення в нашому сучасному  житті. У своїх роботах він акцентує увагу на багатьох 

глобальних проблемах, які стосуються людства в цілому так і окремої людини, його твори 

змушують і допомагають думати після їх прочитання читач багато речей переосмислює. У 

своїх історіях він часто пише про боротьбу добра зі злом. Рей Бредбері виступав за духовні 

цінності й у своїх роботах часто описує машинерію, як зло. Хоча і Бредбері вважають одним з 

основоположників жанру фантастика його твори часта тяжіють до різних жанрів. Його твори – 

це розгорнута метафора, яка дозволяє за допомогою 

фантастичних засобів показати сьогоднішню дійсність. 

Проблеми, які він ставить у своїх фантастичних творах – це 

нагальні загальнолюдські проблеми. Рей Бредбері не говорить, 

яким чином їх вирішувати, він лише звертає на них читацьку 

увагу і змушує замислитися. Можливо, саме тому його творчість 

продовжує викликати інтерес у читачів, видавців і 

кінематографістів. Рей Бредбері присвятив всю творчість 

утвердженню принципів гуманізму. Світогляд, який визначає 

цінність людини як особистості, її право на свободу, щастя, 

розвиток і реалізацію своїх здібностей, та принципи 

рівноправності, рівності, людяності як бажаної норми у стосунках 

між людьми – основні постулати письменника. 
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Детальніше про науково-фантастичний роман «Марсіанські хроніки» 

Звісно, назвати «Марсіанські хроніки» романом чи повістю можна лише умовно, це 

скріше розлогий цикл оповідань. Фактично, зміст книги являє собою збірку коротких історій та 

епізодичних новел, включаючи опубліковані в літературних 

журналах у другій половині 40-х років оповідання. У романі 

відображені основні проблеми, що хвилюють американське 

суспільство на початку 1950-х: загроза ядерної війни, туга за 

більш простим життям, реакції проти расизму та цензури. 

«Марсіанські хроніки» – багатоплановий цикл про завоювання 

людиною Марса, де доживає останні дні дивна і колись велика 

марсіанська цивілізація, а на зміну їй приходять земляни. Це і 

поетизована розповідь про зіткнення двох різних культур, і 

роздуми про вічні проблеми і цінностях нашого буття. 

«Марсіанські хроніки» – одна з книг, які наочно демонструють, 

що фантастика здатна торкнутися найскладніших проблем і 

може на рівних конкурувати з «великою» літературою. 

Загалом у повісті тематично виокремилися три більш самостійні частини. Перша 

частина хронік розповіда про історію розвідувальних експедицій на Марс, про перші контакти 

людей з марсіанами і про перші конфлікти та непорозуміння, які виникли між самими 

розвідниками з приводу їх різного ставлення до пам'яток марсіанської культури. Друга 

частина хроніки присвячена історії грабіжницької колонізації Марса. Люди тисячами і 

десятками тисяч переселялися на цю планету, знищуючи залишки марсіанської культури і 

цивілізації. Третя частина хроніки ілюструвала завершальну фазу занепаду і загибелі 

людської цивілізації. Третя світова війна, що спалахнула на Землі, змусила повернутись туди 

більшість із марсіанських колоністів. Земля загинула в полум'ї ядерної війни, і лише жменька 

останніх землян знову прибула на Марс, сподіваючись започаткувати там нову цивілізацію, 

вільну від помилок минулого. На думку Бредбері, люди надто захопилися технічним 

прогресом, машинними технологіями, а це небезпечно, оскільки неминуче призведе людство 

до глобальної катастрофи. Марс став для людини свого роду випробувальним полігоном, 

тестом на людяність, цивілізованість. 

Марс здавна привертав увагу 

фантастів, що зовсім не дивно: це один 

з найближчих сусідів Землі по Сонячній 

системі. Марс доступний вивченню 

навіть за допомогою малопотужних 

телескопів, тому полярні шапки на 

ньому виявили ще в 1704 році, а вже в 

1877 році італійський астроном 

Джованні Скіапареллі описав знамениті 

марсіанські канали, які дали поживу для 

написання численних фантастичних творі. Особливе місце в ряду книг, присвячених Марсу, 

звичайно ж, займають «Марсіанські хроніки». Знаходження людей на Марсі, описане в книзі 

не науково. Без скафандрів і захисних костюмів людина просто не зможе спокійно 

пересуватися по його поверхні. Однак все це ми спостерігаємо в «хроніках»: люди з часом 

звикли до розрідженій атмосфері і змогли дихати марсіанським повітрям, хоча у верхніх 

шарах планети міститься 95% вуглекислого газу, 2,7% азоту, 1,6% аргону, 0,1% водяної пари, 

0,07% чадного газу, метан і всього 0,13% кисню. З точки зору науки – це не можливо, а ось у 

літературі – цілком. Можна сказати, що Бредбері не ставив перед собою завдання описати 

Марс достовірно. Марс – це лише літературний елемент, за допомогою якого повною мірою 

розкриваються образи героїв книги. Так, це четверта планета від сонця, так, там розріджена 
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атмосфера (що і згадується автором), так, поверхню Марса – це піски і дюни, канали і глибокі 

кратери, залишені колись астероїдами. Але опис географії та природи Марса схоже на 

замальовки, потрібні тільки для створення атмосфери. Четверта планета від сонця – це 

«досвідчений експеримент», в ході якого виявляються сильні і слабкі, герої і негідники, борці 

за справедливість і егоїсти. Для одних людей Марс стає останньою надією перед ликом війни 

і шансом змінити своє життя, для інших – ще однією можливістю підтвердити свою 

жадібність, користолюбство й егоїзм. 

Можна сказати, що «Марсіанські хроніки» – книга  не про Марс, а про простих людей, які 

в складних ситуаціях здатні на різні вчинки, як і благородні, так і підлі. Ця книга про надію. 

Надію на новий початок, на спокійне життя, на те, що нове покоління людей на Марсі буде 

чистіше і добріше, ніж старе на Землі. 

Детальніше про роман антиутопію «451° за Фаренгейтом» 

«Персонажі Р. Бредбері – одинаки, які впадають в 

безнадійну сутичку, прагнучи не стільки перемогти, скільки 

затвердити свою людську гідність» – сказав одного разу А. 

Мейер. Любов до людини, ненависть до всього йому ворожого – 

до того, що заважає людині бути гідним цього гордого звання, – 

така рушійна сила творчості Р. Бредбері. Ця нероздільна 

«любов-ненависть» допомогла йому створити, можливо, 

найсильніший з нескінченної кількості написаних у нашому 

столітті романів-попереджень – «451° за Фаренгейтом». 

У епіграфі роману йдеться, що температура  займання 

паперу – 451° F. У романі описується тоталітарне суспільство, 

яке спирається на масову культуру і споживче мислення. Автор 

вигадав державу, де офіційно заборонено читання і зберігання 

книг. Заради «політкоректності» і «суспільного спокою», загальний рівень духовних та 

інтелектуальних запитів громадян штучно занижується. Але знаходяться бунтарі та втікачі, які 

відмовляються від усіх технічних засобів, що руйнують живе спілкування. Головний герой 

роману, Гай Монтег, працює «пожежним», упевнений, що виконує свою роботу «на користь 

людству». Але незабаром він розчаровується в ідеалах суспільства, частиною якого він є, 

стає ізгоєм і приєднується до невеликої підпільної групи маргіналів, прихильники якої 

заучують тексти книг, щоб врятувати їх для нащадків. 

Книга в романі – головний ворог тоталітарної держави з кількох причин. Для Рея 

Бредбері вона є символом сумнівів, сумніви ж – це стан перебування у нестабільності, що 

будить інтелект, здатність мислити. Тому книга – небезпечний інструмент, який може 

протистояти масовості свідомості, а отже, здатний зруйнувати цілісність псевдо щасливого 

суспільства, створеного державою. Окрім цього, книга є символом традиції, зв'язку з 

минулим, «одне зі сховищ, де ми зберігаємо те, що боїмося забути», які «показують нам 

етапи нашого життя», складний світ людської душі. 

Модель спілкування відіграє ключову роль у творі. Образ сім’ї Кларисси, символізує 

собою ідеал людських стосунків, їх велич і красу. Звичайне спілкування дозволяє людям 

зберігати людяність та визначає сенс життя. Сім’я «ненормальних» у творі вирізняється ще й 

тим, що її члени не користуються технічними та масмедійними пристроями. Вони 

компенсують це живими розмовами та щирими посмішками. Рей Бредбері, використовуючи 

прийом контрасту, показує інші сімейні стосунки в родинах «нормальних» цього часу − подруг 

Мілдред. Це родини без життя і без почуттів. У таких сім’ях немає розмов і сміху. Все 

зводиться до перегляду безглуздих відео без слів, лише з вигуками. Стосунки в таких 

родинах – примарні й лише створюють ілюзію життя. Чоловік і жінка, по суті, чужі одне одному 

люди. Письменник змальовує це через відсутність спільних спогадів про минуле, персонажі 
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навіть не можуть пригадати, як познайомилися. Вихованням дітей у таких сім’ях не 

займаються. Дітей, ледь не з колиски, забирають до інтернатів, де виховують «гідними» 

громадянами своєї держави. У таких дітей немає ні душі, ні серця. Вони можуть убивати, не 

замислюючись над тим, що вони роблять, просто тому, що це цікаво; від внутрішньої 

порожнечі ганяти з шаленою швидкістю дорогами, заповнювати її нескінченно-безглуздими 

розвагами і жорстокістю. Ці діти – невинні заручники виховання, яке з самого малечку нищить 

у них усе людське. Вони виростають бездушними істотами, які не вміють будувати близькі, 

теплі та щирі людські відносини. 

Зображене Бредбері суспільство не 

тільки вбиває книги і людей, так би мовити, 

фізично. Воно передусім вбиває душі ... 

Скільки їх таких, як Мілдред, істот з 

людиноподібної оболонкою, з якої, однак, 

витрусили все людське. Коли залишки душі, 

проблиски совісті прокидаються, Мілдред, 

навіть чітко не усвідомлюючи, що вона робить, 

намагається покінчити з собою, а її подруги, такі ж нещасні жертви маскульту, плачуть, 

почувши кілька віршованих рядків. Але це порив на мить – у них процес духовного розпаду 

зайшов занадто далеко. Вони, по суті, мертві. Суспільство, яке спалює книги, не може, і не 

має морального права на існування, і автор засуджує його до вищої міри покарання. З ревом 

проносяться атомні бомбардувальники, і всепоїдаюче полум'я, ще більш жорстоке, ніж те, яке 

знищувало книги, злизує з лиця Землі похмуре місто. 

Одна з найважливіших для письменника філософських проблем − це проблема зв'язків 

людини з природою. У романі крізь призму цих взаємин переосмислюються всі культурні, 

духовні загальнолюдські цінності. «Люди-книги» мріють, що настане день, коли міста ширше 

розкриють свої брами і впустять до себе ліси, поля і дику природу. Протягом усієї оповіді в 

«451 градус за Фаренгейтом» зустрічаються згадки про майбутню війну. І невипадково твір 

закінчується вибухом атомної бомби. Рей Бредбері вважає, що потрібно повернути світ до 

початкової точки відліку. Але щоб це зробити, треба покінчити з прогресом, із цивілізацією. У 

романі апокаліптичні мотиви пов'язані з мотивом духовного відродження. Природне, людське 

торжествує на тлі катастрофи. 

У своєму романі «451° за Фаренгейтом» Бредбері описав багато предметів та явищ, що 

з'явилися в житті людей після оприлюднення твору в 1953 році. «Телевізійні стіни» – аналог 

сучасних плазмових панелей, вперше з'явилися на рубежі XX і XXI століття. Радіопередавачі 

типу «Мушля» – аналог сучасних портативних плеєрів, перша модель якого з'явилася в 1979 

році, та нагадують сучасні гарнітури для мобільних телефонів. Механічні банківські роботи – 

прості банкомати. У житті людей майбутнього, описаного в романі, велике місце займає 

телебачення. За допомогою телевізійних стін люди без праці спілкуються з друзями, що 

можна назвати спілкуванням друзів в соціальних мережах. У романі представлені 

різноманітні моделі телевізорів – починаючи від величезних «телевізійних стін» і закінчуючи 

мініатюрними переносними екранами. У тексті згадується, що зображення передається на 

екрані «в кольорі та об'ємі», тобто діє кольорове телебачення (його впровадження в США 

почалося в рік написання роману і завершилося 10-15 років тому, у 1960-і роки), що 

підтримує 3D-зображення. Ідея відеоспостереження також присутня в романі:Рей Бредбері, 

очевидно,хотів попередити читачів про те, що таким наглядом можна зловживати. 

Місце, яке займає роман «451 градус за Фаренгейтом» у літературі, безпосередньо 

пов'язане з його основними філософськими ідеями. Саме з цієї точки зору його традиційно 

розглядають критики. Один із авторів виданого в США збірника статей про Рея Бредбері Дж. 

Уатт називає цей твір «оригінальним зразком жанру «роману-застереження»,»єдиною 

великою символічною антиутопією нашого часу». А.Мірліс у своїй дисертації «Сучасна 

науково-фантастична література» називає твір «соціальним романом у формі наукової 
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фантастики». А. Пальцев у передмові до однієї зі 

збірок Рея Бредбері російською мовою пише, що 

«американському учневі британських 

антиутопістів вдалося подарувати своїм читачам 

щось принципово нове: ліричну антиутопію, в 

рамках якої найважливішим каталізатором 

кризового стану суспільства виступає стан душі, 

емоційна збентеженість його членів». 

Дослідників творчості Рея Бредбері цікавить, 

насамперед, філософський підтекст роману. Із 

цього погляду його можна назвати не просто 

літературною або соціальною антиутопією, ай 

філософським романом про долю нашої культури і цивілізації, який можна порівняти за своїм 

значенням із «Заходом Європи» О. Шпенглера. Це спроба осмислити глобальні соціальні 

тенденції нашого часу, перш за все, визначити місце людини в завтрашньому світі. 

Середовище, що оточує людину − це система, яка змушує його відповідати собі. «Складний 

небувалий навколишній світ чудес науково-технічної революції буде «тягнути» людину, 

«впихуючи» в неї властивості, які цій системі потрібні», − пророкує письменник. Однак, не 

можна зупинятися на досягнутому − це веде до занепаду всієї системи. Необхідно подолати 

застій, стати на шлях подальшої еволюції − така основна морально-філософська ідея 

роману. 

Автобіографічні твори: «Кульбабове вино»,  «Щось лихе насуває», «Літо, 

прощай» , «Смерть – справа самотня» 

Роман Бредбері «Кульбабове вино» (Dandelion Wine, 1957) 

з'єднав у собі риси автобіографічної прози і лірико-поетичної казки-

притчі, у якій розставлені знакові вставні притчі: про Машину щастя 

– винахід Лео Ауфмана, про Машину часу – полковника Фрейлі, про 

Зелену машину трьох сестер, про старість місіс Бентлі, про 

газонокосарку дідуся Дугласа, про чаклунство – змагання між місіс 

Гудуотер і Ельмірою, про чаклунку Таро з гральних автоматів і її 

викраденні, про Нелюда, про лахмітника Джонаса, про запізнену в 

часі любов дев'яностолітньої міс Луміс і містера Форестера й ін. 

Оповідь у романі ведеться в трьох планах. Перший – це веселі і 

смутні пригоди головного героя книги Дугласа влітку 1928 р., 

початкові враження підлітка від спілкування зі світом людей і 

природи. Хлопчик веде щоденник подій, виразно визначивши їх 

сутність для себе: «Звичайні справи і події», «Відкриття й 

одкровення». Другий план – картини життя провінційного містечка Грінтаун, зеленого містечка 

Америки 20-х років ХХ ст. і її минулого, переданого в спогадах полковника Фрейлі, місіс Гелен 

Луміс, міс Бентлі й інших персонажів. Образ минулого зв'язаний з яскравими образами старих 

– хоронителів сімейної, родової і соціальної Пам'яті (насамперед це бабуся, прабаба, дідусь 

Дугласа). Третій план – міркування оповідача-дорослого про героїв книги, про дитинство, про 

час і природу. Якщо говорити точніше, то письменник малює тут не стільки внутрішній світ 

дитини, скільки світ, побачений його очима, несхожий на світ дорослих, у якому все чітко 

зафіксовано й однозначне. Це світ яскравий, рухливий, часом незрозумілий, 

непередбачений, який переливається, колишеться, міняється разом зі зростаючою дитиною. 

«Кульбабове вино» називають універсальною повістю про дитинство, у якій кожен читач 

незалежно від статі, віку і віросповідання знайде щось знайоме собі. Безперечно, ця повість 

про дитинство, про що свідчить і головний її герой Дуглас Сполдінг. Багато подій з твору ми 
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бачимо саме його очима. Та й час, у який відбуваються події твору, – безтурботне літо – один 

з найкрасномовніших символів дитинства, що асоціюється з канікулами, свободою, 

пригодами та новими відкриттями. Чи не відкриття усвідомити, що тенісні туфлі – це щось 

більше ніж просто взуття, це спонукання не стояти на місці, рухатися вперед, діяти. Чи слід 

говорити, що розумінням того, що щось у житті постійно повторюється, а щось трапляється 

вперше – «відкриття й одкровення» – і є отими осяяннями, крапельками істини життя, що час 

від часу прослизають у нашу свідомість. Можливо, це і є дорослішання. І погодьтеся, не так 

просто прийняти на віру, що тато й дідусь знають не все на світі. Від цього твердження 

починає хитатися весь дитячий світ… Однак якщо придивитися уважніше, дитинство – не 

основна тема твору. Головне – це пошуки сенсу, пошуки тої таємниці життя, що й робить його 

таким привабливим, жахливим і прекрасним водночас, неповторним та унікальним. І цю лінію 

автор непомітно, але чітко веде через увесь твір. Найперше – це сцена у лісі, коли Дуглас 

усвідомлює себе живим, не просто людською істотою, одним з багатьох собі подібних, але 

живою людиною, яка чує, як росте трава, як міниться світло крізь листя дерев, як дихає 

земля, як снують найдрібніші комашки, як в унісон з цим різнобарвним світом живе він сам.  

Однак «Кульбабове вино» – це повість не лише про Дугласа, а про ціле містечко 

Грінтаун з його старожитнім укладом і про мешканців. Не дарма оповідається про Лео 

Ауфмена, що взявся збудувати машину щастя. Йому це вдалося, дивовижно, але вдалося. 

Однак результат перевершив усі сподівання, оскільки ця машина дарувала лише ілюзію 

щастя, його прагнення, нездійсненність бажаного, а не саме щастя. І ключовим тут, мабуть, є 

слово машина – у сенсі, що штучний механізм ніколи не втішить людину, не зрозуміє її, не 

підтримає, словом, не принесе радості та щастя. Однак у творі Бредбері змальовує нам і 

зовсім іншу машину – машину часу, якою є людська пам’ять. Ця машина працює дивовижно, 

створюючи барвисті живі картини минулого, які невидимими нитками з’єднані з теперішнім. 

Ця машина працює безвідмовно і, безперечно, приносить багато втіхи: і хлопчакам, і старому 

полковнику Фрійлі.  

Образ головного героя в романі багато в чому 

автобіографічний. Уже тому аналіз його становить 

особливий інтерес для розуміння специфіки 

світогляду Бредбері, його становлення, оскільки 

корені й орієнтири творчості будь-якого письменника 

завжди сягають у дитинство. Лінію даного роману 

продовжує певною мірою детективний за жанром, але теж автобіографічний за своєю суттю 

роман «Смерть – діло самотнє» (1985). «Кульбабове вино» – особливий роман Бредбері не 

тільки через свою фантастичність а й автобіографічність. Цей роман дуже світлий, 

поетичний, теплий. У ньому дуже відчутна магія реальності, магія дитинства і самого містечка 

Грінтаун з його чудакуватими мешканцями. А в самому Дугласі сконцентрована уся 

філософія, що сповідується американським фантастом, 

перекладена на дитяче поетичне сприйняття. Поетичність бачення 

і світорозуміння, глибока метафоричність мови складають 

додатковий підтекст роману. Образ Дугласа, незважаючи на 

зазначений вік у 12 років, дуже багатогранний, а філософія його 

світу досить самостійна і своєрідна.  

«Щось лихе насуває» – роман про надзвичайні пригоди 

двох 13-річних хлопчаків. У цих розбишак у розпалі літні канікули 

і вони шукають пригод. Аж раптом, ніби в нагороду за їхню нудьгу, 

до містечка приїжджає мандрівний цирк. Неспинна, ще дитяча 

цікавість, підштовхує хлопців до маленького розслідування. 

І першої ж ночі гастролей цирку головні герої побачать те, чого 

не слід було б знати. Тож не дивно, що власник цирку захоче 

їх покарати. Головних героїв у романі троє – Джеймс, Вільям та Чарлз Галловей (батько 
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Вільяма). Джеймс сміливий хлопчисько, який більш за все прагне пригод. Навіть якщо 

це дуже небезпечно. Саме він стає ініціатором нічної втечі та втягує Вілла у неприємності. 

Вілл же навпаки –спокійний хлопчак, який постійно намагається уникнути небезпек. Або ж 

принаймні не наражатися на них задарма. Галловею старшому вже за 50 років. Він працює  

у місцевій бібліотеці прибиральником і часто залишається між книжковими стелажами на всю 

ніч. Цей чоловік вже давно зневірився у собі й своїх силах. Молодість та енергійність сина 

щохвилини нагадують йому про власні молоді роки і ще глибше заганяють у відчай. Чарлз 

вже давно не вірить, що ще може зробити щось в цьому житті. Він має багатий досвід, але 

ділиться ним лише з книжковими полицями пізніми вечорами. Він багато чого знає, та його 

лекції чують лише спорожнілі коридори бібліотеки. А власна зневіра щомиті віддаляє від 

сина. Ми знайомимося із чоловіком ближче, коли у хлопців починаються неприємності. Саме 

Чарльз допоможе їм із них виплутатися. Жіночі образи у романі представлені мимохіть. Усі 

вони потребують опіки або допомоги. На перших сторінках роману хлопчаки встановлюють 

громовідвід аби врятувати маму Джеймса від блискавки, яку напрогнозував продавець 

громовідводів. А пізніше підлітки намагатимуться врятувати свою вчительку, яку обдурили 

циркачі. Загалом автор дуже детально описує як героїв, так і всі їхні почуття, що звиклому 

до динамічних сюжетів читачеві може здатися нудним. Зрозуміти головний меседж роману 

можна лише прочитавши останні сторінки книги. Рей Бредбері наголошує на тому, 

що найнебезпечніші наші вороги – це власні страхи та відчай. Поки ми можемо сміятися 

в обличчя проблемам та неприємностям, вони не зможуть нас здолати. Але варто їм 

поступитися – і вороття назад уже не буде. Загалом «Щось лихе насуває» – це психологічно-

філософський твір із гострим сюжетом та неочікуваними поворотами. Такий собі сплав 

містики, фантастики та реалізму.  

Роман «Літо, прощай» (Farewell Summer) опублікований 

2006 року є продовженням повісті 1957 року «Кульбабове вино» 

(1957). Ці дві книги, разом з романом «Насувається лихо» (1962) 

роки, є трилогію спогадів Бредбері про дитинство, проведене в 

Вокігані. За словами самого Бредбері, «Літо, прощай!» стало 

продовженням історії дорослішання письменницького альтер-его 

Дугласа Сполдинга (героя повісті «Кульбабове вино»). Однак 

тоді, в 50-ті, зелене світло дали тільки першої частини твору. За 

наполяганням видавця, продовження мемуарів було вирішено 

відкласти до кращих часів. Півстоліття роман «настоювався». З 

легкого пиття він перетворився в благородний напій, ставши для 

читачів прощальним словом великого прозаїка. У книзі розказано 

про дорослішання Дугласа, яке він не вітає. Дуглас і його друзі 

хочуть залишитися в тринадцятирічному віці і саме тому 

починають війну з людьми похилого віку і баштовим годинником 

міста. Люди похилого віку, як діти, починають відповідну війну з 

хлопцями. 

Роман «Смерть – справа самотня» Рей Бредбері написав 

в 1985 році, після вражень під подій в Лос-Анджелесі 

(розселення жителів з узбережжя океану) де він проживав з 1942 

до 1950 року. Написаний в жанрі крутого детектива, популярного 

в 40-х роках минулого століття, твір змушує читача задуматися 

про тлінність буття і одночасно оцінити таке чудове за своєю 

суттю життя. У цьому першому великому романі письменник 

пропонує своїм читачам і шанувальникам дорогі серцю спогади 

про період свого життя в маленькому містечку Веніс на березі 

океану (який називають Венеція), в штаті Каліфорнія (США). 

Стиль автора значно відрізняється від безлічі написаних в світі детективних історій. В образі 
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головного героя роману можна легко впізнати молодого Бредбері, письменника, який 

заробляє тим, що пише фантастичні розповіді, продає їх в успішні журнали і одночасно 

намагається написати чергову цікаву книгу або історію, яка принесе йому матеріальний стан і 

широку популярність. Сам Рей Бредбері визнавав цю історію частково автобіографічною. 

Автор відтворює в своїй пам'яті багато подій з минулого. Свого героя він називає 

дивакуватим. Чому? Тому що герой – письменник зайнятий написанням фантастичних 

оповідань, і коли вдається їх продати, кричить про це на весь світ.  

Роман оповідає про те, що люди іноді в своєму житті стикаються з раптовою смертю, яку 

дуже бояться, і яку неможливо уникнути. Але вони часто піддаються спокусам злих думок в 

надії продовжити час свого життя. Цікавий опис безлічі деталей навколишнього світу, та 

стиль передачі особистого бачення і пояснення особливих почуттів викликають яскраві 

асоціації і сильні емоції. Автор малює незвичайні картини для більшості людей, описуючи 

автомобільні аварії, постраждалих жертв, вигляд тіл покійних, оживотворяючи стихію, дощ, 

океан, дерева. Індивідуальний стиль Бредбері цікаво представляє міцну дружбу людей з 

різним світоглядом.  

В таємничій історію, яка спочатку може 

здатися комусь трохи похмурою, а потім 

стрімко захоплює уяву і переносить в сюжет, 

початківець простодушний і 

сентиментальний, письменник випадково 

знаходить потопельника, і виявляється 

мимовільним учасником загадкових подій. В 

результаті зустрічі з детективом-сищиком 

Крамлі, який слідує лише очевидним фактам (і теж пише детективний роман), неприємним 

персонажем, якого двадцятисемирічний письменник назвав «напарником Смерті», 

народжується оригінальний сюжет розслідування загадкового вбивства. Один з районів міста 

знаходиться в запустінні, будинки зносяться, накопичується сміття і звалища нікому не 

потрібних занедбаних металевих циркових конструкцій, і одночасно відбуваються неймовірні 

події з його мешканцями, вмирають самотні і бідні люди. А два захоплених напарника 

вловлюють зв'язок між усіма випадками і починають вести розслідування. Мотиви у них різні, 

цілі теж.  

Основною ідеєю роману можна виділити психологічні особливості людського організму, 

стандартні універсальні емоційні реакції в різних життєвих ситуаціях, накопичений досвід в 

професійній сфері кримінальної служби, а також інтелектуальні можливості допитливого 

розуму. Так, наприклад, психологія типового вбивці змушує його прагнути до самовиявлення 

та розкриття свого похмурого геніального плану. Але життя залишається прекрасним, 

особливо контрастуючи з темою страху і смерті. Прагнення жити перевершує смуток. Життєві 

успіхи, відкриття, море, небо, дружба і любов створюють оптимістичну атмосферу і дарують 

надію. Роздуми автора на різні цікаві для людей теми дозволяють кожній допитливій людині 

зануритися в різні сфери діяльності: від технології написання романів до побудови логічних 

ланцюжків розслідувань. Відповіді на таємничі загадки, герої роману, знаходять в самих 

незвичайних місцях. Минуле зберігається в безлічі побутових дрібниць, які довгий час 

оточують всіх нас і про які мало хто підозрює: старі газети, якими можуть бути вистелені 

пташині клітки, залишки використаних проїзних квитків, грамплатівки з голосом самого 

Карузо. Але тим, хто намагається знищити залишки минулого, не вдасться сховатися або 

залишитися непоміченими, так як в зроблених помилках ховається сенс сьогодення. В 

кожному образі, описаному Бредбері, безліч сенсів і принципових розбіжностей, що не може 

не викликати інтересу. Часто неадекватна поведінка героїв сприймається цілком правильною 

або раціональною. Цінність роману посилюється точним описом Америки того далекого часу, 

що по своїй суті є історією. 
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 Екранізації творів Рея Бредбері 

Загалом за мотивами оповідань і романів фантаста було знято більше ніж 60 фільмів, а 

також серіалів та мультфільмів. Серед них:  

У 1966 році французький режисер 

Франсуа Трюффо зняв фільм «451 градус за 

Фаренгейтом». Це перший кольоровий фільм 

Франсуа Трюффо та єдиний його фільм 

англійською мовою. За сюжетом фільм 

місцями відрізняється від роману. Наприклад, 

Клариса виживає у фільмі і в кінці залишає 

місто разом з Монтегом. Роль Фабера значно 

зменшена у фільмі: він з'являється лише мимохідь в одній сцені як стара людина, що спить 

на лавці в парку. 

Американський фільм «Людина в картинках» (1969) режисера Джека 

Смайта. Автори фільму представили збірник з кількох оповідань рівно так 

само, як його створив сам Бредбері. Сюжет обрамляє історія «Людини в 

картинках», всі  решта розповіді – «Вельд», «Завтра кінець світу» і «Вічний 

дощ» – з'являються з його татуювань. Це одна з небагатьох 

кіноадаптаціях, в якій немає зайвих режисерських «відсебеньок». Також 

вельми примітний ось який факт: картина потрапила в «Книгу рекордів 

Гіннеса» як рекордсмен за тривалістю нанесення гриму – на створення 

татуювань на тілі актора пішло близько двох діб. 

«Буде ласкавий дощ» – мультфільм за мотивами однойменної 

постапокаліптичної розповіді Рея Бредбері, знятий на студії «Узбекфільм» 

режисером Назімом Туляходжаевим в 1984 році. Режисер дещо відійшов 

від сюжету, в оповіданні катастрофа була несподіваною, а персонажі 

мультфільму до неї підготувалися: побудували фортецю і запаслися 

захисними скафандрами. Туляходжаєв приділив увагу релігійних обрядів 

загиблих жителів, додавши їм символізму, чого не було в книзі. Мультфільм 

отримав головний приз Міжнародного кінофестивалю в Лейпцигу, перший 

приз Всесоюзного кінофестивалю в Мінську і приз Міжнародного кінофестивалю в Більбао. 

У період з 1985 по 1992-й рік був знятий і 

показаний телесеріал «Театр Рея Бредбері», 

створений компаніями Канади, Великобританії, 

Франції, США та інших країн. В серіалі були 

екранізовані багато його розповідей. Всього 

було відзнято 65 міні-фільмів. Сам Бредбері 

виступив в ролі продюсера і 

одним з сценаристів, беручи 

участь у процесі зйомок та підборі акторів. Також автор з'являвся на 

початку кожної серії, представляючись і іноді беручи участь в сценках, 

випереджаючи розповідь. 

У 1987 році Назім Туляходжаев зняв фільм «Вельд». Фільм був зняв 

за мотивами відразу кількох оповідань – «Вельд», «Вино з кульбаб», 

«Пішохід», «Дракон», «Корпорація маріонетки», але мав оригінальне 

режисерське прочитання. 
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У 1993 році був знятий мультфільм «Святкове дерево» за повістю 

«Переддень всіх святих». Мила і добра казка про витоки свята Всіх Святих. 

Бредбері брав активну участь у створенні цього мультфільму, читав 

закадровий текст і називав його своєю найкращою екранізацією. 

У 1983 році студія Дісней випустила фільм 

«Насувається лихо», знятий за мотивами 

однойменного роману письменника. Над сценарієм 

фільму про хлопчиків Уілл і Джима, які стикаються із 

зловісними силами в особі Містера Темряви, працював сам письменник 

спільно з режисером Джеком Клейтоном, правда, в остаточному варіанті 

фільм «обріс» новими сценами, які сам Бредбері не схвалив. Уважний 

глядач може їх вирахувати: сцени знімалися через рік, і головні герої в них 

помітно підросли. Письменник відгукувався про картину як «не видатному 

фільмі, але досить милого», проте в одному з пізніх інтерв'ю називав його 

одним із кращих адаптацій своїх творів. 

«Вино з кульбаб» – чотирьохсерійний 

телевізійний художній фільм 1997 року за 

мотивами однойменного роману Рея 

Бредбері. Виробництво: Кіностудія «Гамаюн» 

(Москва) за участю кіностудії «Одіссей» 

(Одеса); ТОВ «Фірма-студія Благовіст». 

Режисер: Ігор Апасян.  

«Гуркіт грому» – науково-фантастичний 

трилер 2005 р. режисера Пітера Гаємса. Твір 

познайомить нас з так званим «ефектом 

метелика», який говорить: кожен крок, 

зроблений нами, має наслідки. І це дійсно так! 

Режисер зізнавався, що з дитинства любить 

творчість Бредбері і тремтливо ставиться до 

тексту. При роботі над сценарієм Хайамс 

радився з письменником з приводу тієї чи іншої сцени. 

Стрічка «Перетворення», знята в США 
2008 році, отримала нагороду «Краще кіно 

майбутнього» на Phoenix International Horror & 
Sci-Fi FIlm Festiva, а глядачі з радістю для 
себе відзначили збереження сюжетних ліній і 
належну повагу до першоджерела. 
«Перетворення» – це розповідь про 
дивовижну трансформації. Епоха людей на 
Землі закінчується, і загибель людства 

неминуча. Великі уми працюють над порятунком життя. Під час численних експериментів 
один з учених захворює дивною хворобою, в результаті якої обростає 
зеленим коконом. Що народиться– метелик чи новий вид людини? 

 «451 градус за Фаренгейтом» – фантастичний телефільм 2018 року 

про антиутопічне майбутнє, знятий за однойменним романом Рея 
Бредбері. Режисер – Рамін Бахрані. Фільм був представлений на 
Канському кінофестивалі в 2018 році, потім транслювався на HBO. 
Визнаний найкращим телевізійним фільмом на 30-й щорічній премії Гільдії 
продюсерів Америки. 
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Цікаві факти 

 Коли Рей закінчував школу, в родини не було грошей на 

пристойний одяг, в Америці лютувала Велика депресія. 

Хлопцеві довелося йти на випускний в костюмі його 

дядечка. Справа в тому, що дядечко помер у вуличній 

стрілянині, й мамі довелося заштопувати дірки від куль на 

піджаку.  

 Майбутній письменник не мав ніякої освіти. Сам він говорив, 

що закінчив кілька бібліотек замість коледжу. А в перший 

час він жив за рахунок дружини. 

 Поштовхом для написання роману «451 градус за 

Фаренгейтом», як говорив сам Рей Бредбері, було спалення 

бібліотеки в Олександрії. Датувань цієї події як мінімум три. 

А сам автор говорив, що це сталося 3000 років тому. 

 Цікавий також факт, що уривки роману «451 градус по Фаренгейту», вперше були 

опублікований в 1951 році у журналі «Playboy», який, на тай час, щойно з’явився.  

 Існує премія Рея Бредбері, яка присуджується за кращий фантастичний кіносценарій. А 

першим його володарем став Джеймс Кемерон зі своїм “Термінатор-2: Судний день». 

 У своїх творах Бредбері часто робив посвяти або втілював образи своїх родичів у 

літературних персонажах. Він згадував усіх, крім батька. Лише після смерті батька Рей 

присвятив йому книгу «Ліки від меланхолії»: «Батькові з любов’ю, що прокинулася так 

пізно і навіть здивувала його сина». 

 Одного разу в дитинстві маленький Бредбері став свідком жахливої автокатастрофи, 

після чого дав собі обіцянку ніколи не сідати за кермо. Вірний ідеалам дитинства, 

Бредбері принципово ніколи не літав літаком і не кермував автомобілем. Про себе 

іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку. 

 Бредбері не користувався комп'ютером і свої тексти друкував на старій друкарській 

машинці. Втім, коли у 2011 році видавництво Сімон&Шустер (англ. Simon&Schuster) 

висловило намір видати 451° за Фаренгейтом в електронній формі, Бредбері дав згоду на 

це – хоча й після деякого опору. 

 Онук Рея став актором, чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає 

життя Рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг. 

 Популярність Бредбері різко зросла в час буму на наукову фантастику після пуску 

першого штучного супутника; а коли в 1976 році на Марс сів Вікінг, запущений НАСА, 

Бредбері проголосили пророком космічної ери. 

 В одному з інтерв’ю Бредбері зізнався, що його заповітною мрією є подорож на Марс, і 

навіть жартома просив поховати його там в банці з-під капустяного супу. 

 В одному з останніх інтерв’ю в Бредбері спитали, чому багато з його прогнозів не 

виповнилося, зокрема чому досі немає поселень людей на Марсі, на що він досить різко 

відповів: «Тому що люди – ідіоти». Він сказав, що люди вигадали такі безглузді речі, як 

одяг для собак, посаду рекламного менеджера й «штуки на зразок айфону». Якби люди 

більше розвивали науку, вивчали космічний простів, важко навіть уявити, яким би був 

зараз наш світ. Але сучасне суспільство, на думку Бредбері, «хоче займатися 

споживанням – пити пиво і дивитися серіали». 

 Рей Бредбері говорив про себе: «Я не можу назвати письменника, життя якого було б 

краще від мого. Всі мої книги видані, безліч із них знаходяться у шкільних бібліотеках, і 

коли я виступаю перед публікою, мені аплодують ще до того, як я починаю говорити» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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«МИ – ЧАСТКА КОСМОСУ» Уривки інтерв’ю з Реєм Бредбері 

головного редактора журналу “Всесвіт» Олега Микитенка 

Зустріч із славетним американським фантастом Реєм Бредбері 

відбулася пообідньої пори 13 вересня 1989 р. у вітальні 

одноповерхового дерев‘яного будиночка в Лос-Анджелесі по вулиці 

Чевіет-драйв, окрай відомого району Беверлі-хіл, заселеного зірками 

Голлівуду та іншими знаменитостями. Робочий кабінет письменника 

міститься у напівпідвальному приміщенні без вікон, яскраво 

освітленому люмінесцентними лампами. Посередині стоїть 

металевий письмовий стіл, звалений книжками, рукописами, 

малюнками. Навколо громадяться полиці з книжками, обвішані 

масками, фігурками динозаврів, скелетів, людей із крилами та інших 

дивовижних істот, скриньки картотек, магнітофонна апаратура. 

Тут-таки, на письмовому столі, залишається і привезена з Києва 

невеличка чавунна статуетка Дон Кіхота з мечем при боці й 

розгорнутою книжкою в руці. 

О.М. – Шановний містере Бредбері, в Україні, як і в усьому світі вашу творчість добре 

знають, українською мовою ваші романи, повісті, оповідання перекладалися неодноразово. А 

започаткував знайомство українських читачів з Реєм Бредбері ніхто інший, як журнал 

“Всесвіт» 1962 року, коли ми вперше в СРСР надрукували славетні “Марсіанські хроніки».  

Гуманістичні ідеї й морально-етичні принципи, втілені у ваших творах, понад чверть 

століття сприяють формуванню думок і почуттів багатомільйонної аудиторії 

шанувальників наукової фантастики в нашій країні, для яких ви є загальновизнаним 

Фантастом №1 світової літератури. Тож природно, що я передусім запропоную вам 

питання найзагальнішого характеру: що таке, на ваш погляд, наукова фантастика, яке її 

місце в житті сучасної людини і чи не здається вам, що після стрімкого піднесення у минулі 

десятиріччя нині ми спостерігаємо її спад? 

Р.Б. – Діти Америки, Франції, Італії, Швеції, та інших країн поспіль закохані в наукову фантастику 

як раніше, так і тепер. А погляньте на наші фільми останнього десятиріччя, які мали найбільший успіх, 

– це також наукова фантастика. І все тому, що ми, сучасні люди, – люди техніки. Як можна не писати 

наукової фантастики, коли нас оточують, скажімо, сотні тисяч автомобілів? Це ж – науково-

фантастичний винахід, немислимий ще сотню років тому! Або візьміть мережу телебачення і кіно, 

поширення відеокасет і копіювальних машин, – усіх цих речей, що дають нам можливість жити краще й 

певніше, бути справді вільними й заощаджувати свій час, раніше не було. Літаком можна тепер 

облетіти весь світ. “Конкорд» дозволяє дістатися з Нью-Йорка до Парижа за три з половиною години. 

Усе це стало реальністю і не потребує розтлумачення, бо це – наше повсякденне життя. От, скажімо, 

поїзди. Їхній винахід змінив історію війн. Так само – винахід телеграфу. За часів Наполеона у 

французів були сигнальні пристрої на пагорбах за 30-40 миль один від одного, якими можна було в разі 

потреби передавати сигнали. Відтоді минуло майже двісті років. У когось народилася мрія про 

передачу сигналів на відстані, хтось утілив її в життя і це змінило хід історії. Сьогодні ми можемо 

посилати повідомлення всьому світові за допомогою радіоімпульсів. Коли з’явився дротовий телеграф, 

це вплинуло на ведення війни, адже обличчя війни так само, як розвиток усієї цивілізації, змінюється за 

допомогою техніки. Досягнення техніки з воєнною метою часто йдуть на користь людству – тут ми 

бачимо водночас і творення і руйнування. Ядерна енергія – чудовий зразок поєднання добра і зла, нею 

ми можемо й освітити Землю і зруйнувати її. Отож, і це стало дійсністю.  

Діти всього світу, включаючи, звісно. Й дітей, які ростуть сьогодні у вашій країні, дуже цікавляться 

такими речами, як посадка ракет на Місяць, польоти до Марса, проникнення в глибини космосу. Це 

висока романтика, і це чудово! А всі ті пристрої, що використовуються у повсякденному житті, 

наприклад, відеокасетне телебачення?! Адже воно дозволило людям чи то в Америці, чи деінде 

одержати у власне користування всі славетні кінофільми, які були створені людством, і прокручувати їх 

у себе вдома, і це прекрасно! Ми сприймаємо всі ці винаходи конструктивно. Діти в наших школах 

кажуть один одному: “Ти повинен про це прочитати!» Я живу серед усього цього, серед автомобілів і 

відеокасет, бачу, як ракети летять на Місяць, розумію, як можна технічно вирішити проблему, щоб 

нагодувати людей усього світу, застосовуючи зерно найвищої якості та високу технологію посівів, що їх 

пропонують учені для одержання великих урожаїв пшениці й кукурудзи. І все це – теж наукова 

фантастика! Усе, що я кажу, виявляє моє ставлення до наукової фантастики і свідчить про незмінну й 

загальну зацікавленість нею. Таке зацікавлення зростатиме й далі. Тому я ніяк не можу погодитися з 

вами щодо зменшення інтересу до цього жанру.  



20 
 

О.М. – Ви, мабуть, згодні з тим, що проблематика наукової фантастики невичерпна. 

Але, які саме напрями наукової фантастики, на вашу думку, найбільш перспективні?  

Р.Б. – Гадаю, вона повинна й надалі намагатися вирішити всі ті проблеми, що їх я багато разів 

ставив і прагнув розв‘язати у своїх творах. При цьому наукова фантастика має стати більш 

філософською і менш пишномовною. Я б сказав, що їй треба багато в чому бути метафізичнішою.  

О.М. – Тобто заглиблюватися в сутність, в першопричини речей?  

Р.Б. – Саме так. Адже, переміщуючись Всесвітом, ми зовсім не розуміємо його. Незалежно від 

того, яку концепцію Всесвіту, сотворення світу, Бога, енергії життя люди сповідують, вони простодушно 

кажуть: “Ми його не знаємо. Всесвіт існував завжди». І ми б‘ємося головою об мур світобудови, 

прагнучи дізнатись, навіщо ми тут, в чому полягає наша відповідальність... Мені здається, що якраз 

наукова фантастика – засіб прилучити себе до космічної релігії в первісному розумінні цього поняття, 

тобто співставити себе з життєвою реальністю, з космосом, об‘єднати все це разом, зібрати воєдино, 

як у лікторській фасції – давньоримському символу єдності. Релігія космосу – це коли ми дивимось на 

Всесвіт, бачимо, як ми здійснюємо в ньому космічну мандрівку, і намагаємось усвідомити, що ж усе це 

означає. Боюсь, ми так ніколи й не усвідомимо цього. Та на мій погляд, це – заманлива перспектива 

для наукової фантастики і для всіх нас. 

О.М. – Скажіть, містере Бредбері, а ви – людина віруюча? 

Р.Б. – Гадаю, що так. В кращому розумінні цього. Це означає, що кожен з нас хоч би раз чи двічі 

на день у таку ось чудову погоду, як сьогодні, мусить сказати сам собі: “Я щасливий, що я тут». Це і є 

релігія. Ви дякуєте погоді, дякуєте Всесвітові... Люди вірують тому, що в них є потреба бути комусь 

вдячними. Ми не знаємо, як дякувати, як виявити свою радість, і ми робимо це через мистецтво, через 

дружбу, через сім‘ю, ми дякуємо за те, що маємо все це. Не було такого дня в моєму житті, коли я не 

був вдячний за те, що народився і можу тут бути. І це також накладає великий тягар відповідальності 

на мою поведінку і творчість: удосконалювати світ, робити його кращим, аж поки я не полишу його. Я 

не висловлюю всі ці думки надто серйозно. Я веду мову про це і ніби бачу перед собою дитину, яка 

бавиться: думки повинні передаватися легко, вільно і приємно, без мудрствування і прагнення 

самоствердження. Якщо намагатися робити добро, виявляючи при цьому свій інтелект і високу думку 

про себе, цим можна тільки образити. Тобто не можна сприймати себе надто серйозно. Інакше кажучи, 

треба грати в життя, грати в інтелект, грати в ідеї, – тоді люди прийдуть і слухатимуть вас. Якщо ж 

вони побачать, що ви свідомо прагнете зробити їх кращими, вийде та сама ситуація, як у школі, коли 

вчитель намагається напучувати школяра, а той опирається. Отже, я мушу примусити вас повірити в 

любов, у життя, в ідеї, роблячи вигляд, що все це для мене не важливо, а насправді, ой, як важливо! 

О.М. – Життя все більш ускладнюється. Як ви вважаєте, містере Бредбері, чи може 

художня література зробити життя людини щасливішим?  

Р.Б. – Великі письменники представляють нам життя як метафору. І якщо метафора гарна й 

точна, це допомагає подолати чимало проблем, яких у всіх нас, і чоловіків, і жінок, так багато. У “Війні і 

мирі» Толстого ми впізнаємо самих себе, чи плачемо й сміємось над собою. Оце і допомагає нам у 

житті, у спілкуванні з іншими людьми. Коли якийсь чоловік говорить чарівній жінці, своїй дружині, 

словами Шекспіра, що він її кохає, то це звучить, як справжня поема. Усі великі російські поети 

говорили про високе кохання, і у піснях теж про це співається. Без літератури ми німі. Я стаю 

щасливішим від того, що можу говорити й висловлювати істину. Література допомагає вже тим, що 

людина може сказати: “О, інші теж пройшли через те, що судилося й мені. Я самотній, переді мною 

смерть і агонія, але ж інші теж...». Я був дуже бідний, не мав грошей, але так захопився писанням, що 

не зважав на злигодні. Коли ви займаєтесь улюбленою справою, ви не помічаєте, що у вас немає 

грошей, становища... І якщо ви кохаєте і вас кохають – то це справжня фантастика! Коли ми з 

дружиною побралися, у нас не було ані шеляга. Кожний тиждень був для нас випробуванням долі, 

жінка працювала, допомагаючи мені закінчити роман, а вже потім з‘явилися гроші.  

Отож я й кажу, що література певною мірою, хоч і не завжди, може зробити життя простішим, 

допомогти відкинути все незначне, зрозуміти, що таке любов і як можна її завоювати, що означає фах, 

яким ти хочеш оволодіти. Що означає вдалий шлюб і що таке гарна сім‘я. За допомогою літератури ми 

можемо подивитись на все це і сказати, наскільки воно різниться від того, що я маю, від моєї родини, 

від мого батька, від моєї матері, моїх дітей.  

О.М. – Тобто література як модель для наслідування або відштовхування? А як щодо 

активного формування свідомості, особистості, характеру? 

Р.Б. – Вчені спільно з письменниками полегшують людям життя. Сьогодні медики наступають на 

смерть, виліковують від небезпечних хвороб у багатьох регіонах світу, прагнуть перемогти рак. Коли я 
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з‘явився на світ, діти гинули від скарлатини, мій брат і сестра померли від інфлюенци, але тепер такого 

вже не трапляється, кількість дітей зростає. Діти вже не гинуть, як раніше. І ми продовжуємо 

працювати над цими проблемами. Дві речі відбуваються, одночасно: наука лікує нас за допомогою 

ліків, а література виліковує розум. Ми працюємо над тим самим, але вчені опікуються тілом людини, 

письменники, – її розумом. 

О.М. – Яким ви, містере Бредбері, бачите ХХІ сторіччя, враховуючи тривожний стан 

екології, небезпеку СНІДу, воєнну загрозу?.. 

Р.Б. – Люди подолають все. Ми повинні вірити, що здатні зробити можливе і неможливе. Я ек раз 

стикався у життя з такою ситуацією, що коли твердо скажеш собі: “Я це зроблю!», то справді щастить 

все здійснити.  

Коли я вчився в університеті, приятелі глузували з мене, з моєї наукової фантастики й космічних 

кораблів... “Ми ніколи не полетімо на Місяць. Ми ніколи не полетімо на Марс. Ми ніколи не зможемо 

вилікувати страшних хвороб». Та в 1931 р., коли мені минуло дев‘ятнадцять, був відкритий пеніцилін й 

сульфамідні препарати, і це змінило обличчя світу! Говорили: “Телебачення ніколи не буде 

винайдено!», а сьогодні погляньте, що відбувається! Отже, найголовніше – переконати себе, що можна 

досягти всього. Ми зможемо лікувати від будь-якої недуги, якщо тільки поставимо таке завдання! 

Екологія... Автомобілі – це найбільша проблема для США, адже ми вбиваємо ними щороку п‘ятдесят 

тисяч людей, а до лікарень кладемо ще двісті тисяч поранених. Це справжня війна, хіба не так?! Ми 

повинні називати речі своїм ім’ям, тобто війною. Автомобіль – це небезпека. Ми ще по-справжньому не 

відчули цю проблему. Ми про неї ще не говоримо. Просто вбиваємо по сотні тисяч людей що два роки. 

Але як тільки ми назвемо цю проблему і почнемо над нею працювати, ми розв‘яжемо її. І нам 

необхідно мати більше поїздів, більше літаків, більше автобусів – взагалі всяких інших транспортних 

засобів, щоб зменшити смертність від автокатастроф. 

 Екологія... Я працюю в складі комісії Жака-Іва Кусто, займаюсь питанням збереження 

природного середовища вже п‘ятнадцять років. Проблема заводів з їхнім димом і газами існує в США, 

не знаю тільки, наскільки гостро стоїть вона у вас. Вчора ввечері я бачив фільм по телебаченню, 

здається, у вас теж багато фабрик недостатньо контролюють викидні гази. У нас є клопоти і з атомною 

енергією. Ми закрили більшість наших АЕС, проте не думаю, що це остаточне рішення. Гадаю, АЕС 

можна зробити надійнішими. Мені здається, що ви працюєте саме над цим після страшного уроку, який 

дістали чотири роки тому в Чорнобилі... У французів, мабуть, є власне вирішення проблеми атомної 

енергетики, яке всім нам може принести користь. У них десятки станцій, які прекрасно працюють, і під 

кінець сторіччя, можливо, в нас з‘явиться екологічно чистий спосіб виробництва ядерної енергії, якого 

нас навчать французи. Ми повинні запросити до себе французьких фахівців. А поки що ми самі 

переживаємо досить складний період. Візьміть аварію на Трімайл-Айленді. Там ніхто не постраждав, 

але ми налякалися. І поки атака на цю проблему йде дуже кволо, нам доведеться спалювати більше 

вугілля, що шкідливо для атмосфери і вирощувати заражене кислотами зерно. Але зрештою хтось, 

десь скаже усім нам: “Ми більше не можемо робити такого!» І тоді ми поїдемо в Південну Америку, 

прийдемо до людей, що вирубують і спалюють свої ліси. Ми повинні будемо це зробити! У них великі 

борги, вони нам винні гроші, і ми скажемо їм: «Ми 

скоротимо борги і дамо вам можливість мати зиск із цих 

грошей, якщо ви використаєте їх на збільшення врожаїв, а 

не на знищення лісів!» Тому що ми не можемо дозволити, 

щоб це тривало вічно. Необхідно зменшити викиди в 

атмосферу. Загалом це ідея не нова, але до розуміння її 

ми йдемо надто повільно. Ми робимо помилки, а тоді 

виправляємо їх. Історія світу справді надзвичайна. 

Озирніться назад, адже всього двадцять тисяч років тому 

ми ще жили в печерах. Цивілізація дуже молода.  

О.М. – Одна з основних тем сучасної наукової фантастики – контакт з позаземною 

цивілізацією. Чи вірите ви в них? Я запитую про це, бо останнім часом у радянській 

періодиці з‘явилося чимало статей і матеріалів, в яких жваво обговорюється ця тема і 

пишеться навіть про конкретні випадки контактів з інопланетянами. 

 Р.Б. – Я не думаю, щоб це відбувалось насправді. У нас немає в руках доказів. Якісь фото – ще 

не докази. У мене були зустрічі з великими групами людей, які могли такі речі спостерігати – 

льотчиками, космонавтами. Звісно, мені хотілося б, щоб ці контакти існували. Ми – частка космосу, і 

тому дехто твердо вірить, що людство може мати такі контакти й сподівається, що вони будуть 

мирними. За минулі сорок років у нас про все це безліч разів мовилося у сотнях фільмів та книжок. 
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Десь іще повинно бути життя, мабуть, ми – не єдина населена планета у Всесвіті. Та якщо й на інших 

планетах є життя, все ж таки більшість із них надто віддалена, і я не наважуся уявити, що в найближчу 

тисячу років контакти між нами відбудуться. Може, в далекому майбутньому, коли у нас з‘являться 

міжпланетні кораблі і ми зможемо долати відстань у кілька світлових років, коли досягнемо швидкості 

світла, люди дістануться й туди і, можливо, знайдуть когось схожого на нас. Але зараз?.. Літаючими 

тарілками, наскільки мені відомо, фахівці по справжньому не займалися. Не думаю, що контакти 

можливі в наш час.  

О.М. – А що ви думаєте про так звані палеоконтакти, які відбувались в минулі 

тисячоліття? Підтвердженням їх дехто вважає такі матеріальні свідчення, як, скажімо, 

Баальбекська тераса, Великі єгипетські піраміди, зображення в пустелі Наска тощо. У 

науково-фантастичній літературі багато пишуть про те, що наші предки зустрічалися з 

представниками позаземних цивілізацій, бо чим, наприклад, пояснити дивні астрономічні 

знання у африканського племені догонів і таке подібне.  

Р.Б. – Років п‘ятнадцять тому була опублікована книжка «Колісниця богів», і тоді ж група 

американських документалістів, яка знімала фільм за цією книжкою, звернулась до мене з проханням 

зробити до нього усний коментар. (Точніше кажучи, фільм спирався не лише на цю книжку Еріка фон 

Денікіна, а й на інші його книжки – «Назад до зірок», «Посів і Космос», «Мій світ в образах» – О.М.) Я 

переглянув фільм і сказав їм: «Ви весь час запитуєте: «Чи могло це бути? Чи могло це бути?» Але ж це 

не науково. Треба висувати ідеї, а тоді доводити їх. Ви дивитесь на майданчики в перуанській пустелі, 

які виглядають наче зльотно-посадочні смуги, прокладені дев‘ятсот або тисячу років тому, і задаєте 

питання: «Чи можливо, щоб це були посадочні смуги для колісниці Бога, істот з інших світів?» Я 

дивлюся на це й кажу: «Може, й так». Але ж така відповідь не гідна вченого! Або написи на 

скульптурах інків і майя. Або блакитні японські статуетки, що нагадують космонавтів у блакитних 

шоломах. Або піраміди та всі інші приклади. Коли я прочитав книгу і подивився фільм, то сказав їм: «Я 

не можу цього зробити». Вони здивувались: «Чому?» Я відповів: «Тому що це недостатньо науково. Я 

не можу ризикувати своєю репутацією і збивати людей спантелику запитанням: «А чи могло б це бути 

насправді?» Отож я відмовився від цієї пропозиції, і телесценарист і продюсер Ред Сіллінг 

прокоментував фільм замість мене. Це не могло не відбитися на нашій дружбі: він заможна й 

незалежна людина і не повинен був ставити своє прізвище під таким фільмом. Звісно, це зовсім не 

означає, що ми повинні стримувати нашу уяву. Всі ці речі дуже заманливі й красиві. Я не знаю, що 

мають означати ті посадочні смуги, хто зробив змієподібні знаки та кола в горах, що їх можна побачити 

лише з висоти польоту. Ми ламаємо голови: «Навіщо вони зробили ці фігури, яких самі не могли 

побачити?» Але через дев‘ятсот років уже неможливо дізнатися, про що думали тодішні люди. 

Коротше, це заманливий сюжет, і ми всі захоплені ним. Ми прагнемо романтики, але романтика мусить 

спиратися на знання, і я хочу, щоб знань у нас було побільше. 

О.М. – А кого ви, містере Бредбері, могли б назвати своїми вчителями в літературі?  

Р.Б. – О, багатьох! Почнемо від Герберта Уеллса. Він вплинув, звичайно, на всіх нас. Коли я був 

підлітком, його друкували в усіх науково-фантастичних журналах. Згодом, коли я вчився в університеті, 

я зустрічав багатьох великих письменників тридцятих-сорокових років, і вони стали моїми вчителями: 

Едмонд Гамільтон, Лі Брекет, Роберт Ханлайн, мій вчитель і друг. І, звісно, славетний Айзек Азімов. 

Ми приятелюємо п‘ятдесят років. З Артуром Кларком ми в дружбі тридцять п‘ять років, разом з Карлом 

Саганом я написав книгу. Кого б ви не назвали з тих, хто писав у цьому жанрі, нема жодного, хто б 

якийсь час не був моїм вчителем і другом. 

О.М. – А кого із американських письменників не фантастів шануєте ви найбільше, 

містере Бредбері?  

Р.Б. – Звичайно, Хемінгуея і всю ту плеяду авторів. Стейнбека, Фолкнера... Я знаю, вони дуже 

популярні й у вас. Скотт Фіцджеральд – найкращий серед них. Знаєте, він письменник з ідеями, у 

Хемінгуея теж є серйозні думки, але не так багато, як в нього. Фолкнер – складніший, дуже складний, 

філософського спрямування письменник. Я дуже люблю оповідання цих американських авторів, багато 

чого в них навчився.  

О.М. – А із більш сучасних? 

Р.Б. – Взагалі у нас сьогодні немає по-справжньому цікавих письменників, якщо не говорити про 

Сола Беллоу, Айзека Башевіца Зінгера, може, ще кількох. Знаєте, я часто повертаюся до минулого. 

Перечитую знову й знову Джорджа Бернарда Шоу. Читаю Анатоля Франса, оповідання Мопассана, 

твори Мольєра, Жіроду, деякі речі Камю. А з російської літератури, звісно, Толстого. Мені більше 

подобаються його короткі речі. Дружина любить перечитувати «Війну і мир», а я хоч і намагався, але 
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так і не прочитав цього твору. Віддаю перевагу таким речам, як «Крейцерова соната». І Гоголя читаю, і 

Достоєвського, звичайно. А якщо говорити про англійських авторів, то знову й знову повертаюсь до 

Хакслі, Діккенса, Шекспіра, Шоу. Шоу для мене найвищий, тому що він цікавився усім, він 

випромінював безліч ідей. Про жінок, політику, соціалізм, майбутнє. Згадаємо його великі суперечки з 

Честертоном. Коли у письменника немає ідей, його не варто читати, він нецікавий.  

О.М. – Ви, мабуть, чули, містере Бредбері, про ті суспільні процеси, які відбуваються 

тепер в СРСР, про перебудову, гласність, боротьбу за демократію? 

Р.Б. – Сподіваюсь, що вам пощастить усе це здійснити. Нині настала доба змін для всього світу. 

Якщо все піде як слід. Гадаю, все те, що відбувається тепер – у вас, у нас, у Китаї, скрізь – повільно, 

але невідворотно веде до змін на краще. Входячи в наступне тисячоліття, ми, мабуть, скажемо: 

«Слава Богу, цей вік скінчився!» Ми вже почали допомагати один одному, але повинні допомагати ще 

більше. 

О.М. – Наскільки я знаю, в Радянському Союзі Ви не бували. А що Вам відомо про 

Україну? 

Р.Б. – Я знаю, що там роблять чудові кінофільми. Один з кращих російських фільмів, які я бачив, 

зроблений у вас на Україні. Це була якась міфологічно-фантастична комедія років одинадцять тому – 

найсмішніший і найдотепніший фільм з усіх, які мені доводилось коли-небудь дивитись. Ще я знаю, що 

у вас збирають найбільші врожаї в Радянському Союзі. 

О.М. – Дорогий містере Бредбері, читачі «Всесвіту» ніколи не пробачать мені, якщо я 

не спитаю, над чим Ви зараз працюєте? 

Р.Б. – Пишу сценарій для мюзиклів та науково-фантастичної опери за моїми власними творами. 

Один із сюжетів – про шістьох юнаків-чіканос. Я дуже люблю музику, мені подобається працювати з 

композиторами. 

О.М. – А як Ви працюєте? Скільки годин, в яку пору дня? 

Р.Б. – Я надто збудливий і роблю все дуже швидко. Можу прокинутись рано-вранці або 

зненацька схопитись з ліжка серед ночі, кинутися до друкарської машинки і за дві голини написати 

оповідання. Якщо я при цьому сповільню темп, то зіб‘юся, можуть виникнути якісь питання або сумніви. 

Вже, що робиться, треба робити швидко. А написавши оповідання, встигаю зробити багато іншого: 

працюю над романом, переключаюсь на мюзикл, беруся за поему. Мені необхідно міняти заняття – все 

швидко надокучає. Буває, протягом дня я тричі переходжу від одного до іншого. Коли пишеться – не до 

годинника.  

О.М. – У нас вважають, що письменники – це вчителі 

життя. І не тільки для молоді. Не хотіли б ви, містере 

Бредбері, сказати кілька слів з цього погляду для читачів 

журналу «Всесвіт»? 

 Р.Б. – Але ж я і так вже забагато набалакав, хіба ні? Усе, про 

що ми говорили, ви можете передати своїм читачам. Історія 

людства – це історія наукової фантастики, яка зародилась у 

печерах: наукова фантастика почалася з тих малюнків, що їх 

печерні люди залишили на стінах печер. Люди й тоді мали свої 

проблеми, які треба було вирішувати. Наукова фантастика 

з‘явилась двадцять тисяч років тому. Ми – діти тих печерних 

людей. Як і вони, ми мріємо і втілюємо мрії в життя, і від того самі 

змінюємось. Конструктивність мрії поліпшує світ. Світ може стати 

набагато кращим. Завдання наукової фантастичної літератури – спонукати дітей, щоб вони також 

мріяли змінити світ. Мені хотілося б, щоб такі зміни відбувалися швидше, але, мабуть, еволюція більш 

сприятлива для людини, ніж революція. Правда, для еволюційного шляху потрібно багато терпцю, а 

ми завжди прагнемо одержати все негайно, відразу.  

Джерело: «Ми – частка Космосу» : Розмова з Реем Бредбері головного редактора журналу 

«Всесвіт» Олега Микитенка // Всесвіт, 1990, №8 – с.153-159. 
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Твори Рея Бредбері наявні у фондах КОБЮ 

1. Брэдбери Р. Были они смуглые и золотоглазые : пер. с англ. / Рэй 

Брэдбери ; [сост.: Л. Б. Бурый, М.И.Посошкова]. – Москва : Профиздат, 

1991. –352 с. 

В сборник вошли произведения: Марсианские хроники (роман,); 451° по 

Фаренгейту (роман); Вельд (рассказ); Были они смуглые и золотоглазые 

(рассказ). 

2. Бредбері Р. Відьомські двері : оповідання / Рей Бредбері ; переклад з 

англ. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 208 с. – (Серія 

«Маєстат слова»). 

Збірник оповідань. До книги увійшли 9 оповідань Рея Бредбері: 

Пам’ятаєш Сашу?; Вітер; Коротка подорож; Благословіть мене, грішного, 

отче!; Відьомські двері; Людина-картинка; Мрець; Фіннеґан; «Східним 

експресом» на північ.  

3. Бредбері Р. Все літо наче день один. 100 оповідань. Том перший : у 2-х 

кн. Кн.1. / Рей Бредбері. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. – 

576 с. 

«У стані сп’яніння, але на 
велосипеді...». Передмова Бредбері 
Ніч.  
День повернення додому. 
Переклала  
Дядько Ейнар.  
Мандрівниця.  
Озеро.  
Труна.  
Натовп.  
Коса.  
Була собі стара.  
Дощі випадають.  
Третя експедиція.  
Мовчазні міста.  
Гості із Землі.  
Мертвий сезон.  
Пікнік, що триватиме мільйон років.  
Лис і ліс.  

Калейдоскоп.  
Космонавт.  
Корпорація «Маріонетки».  
Ні дня, ні ночі.  
Місто.  
Вогненні кулі.  
Ніч перед кінцем світу.  
Велд.  
Вічний дощ.  
Велика пожежа.  
Пустеля.  
Гуркіт грому.  
Вбивця.  
Квітневе чаклунство.  
Хлопець-невидимець.  
Золотий Змій і Срібний Вітер.  
Туманний горн.  
Велика чорно-біла гра.  
Вишивання.  

Сонце – яблука 
злотаві.  
Силова установка.  
Прийми вітання і 
прощай.  
Великий світ десь там, удалині.  
Гральний майданчик.  
Скелет.  
Пожилець з горішньої кімнати.  
Дотик вогню.  
Посланець.  
Банка.  
Маленький убивця.  
Наступний.  
Чортик у коробці.  
Прощання.  
Екзорцизм. 

4. Бредбері Р. Все літо наче день один. 100 оповідань. Том перший: у 2-х кн. Кн.2. / 

Рей Бредбері. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 592 с.  

Машина щастя.  
Поклик Мехіко.  
Дивовижний костюм кольору 
морозива.  
Були вони смагляві й золотоокі.  
Суничне віконце.  
Аромат сарсапарелі.  
Літо Пікассо.  
День, коли постійно дощило.  
Медикаменти від меланхолії.  
Присмерковий пляж.  
Марення в гарячці.  
Містечко, де ніхто не спинявся.  
Все літо наче день один.  
Лід і вогонь.  
Забіг під національний гімн.  
Так померла Рябушинська.  
Хлопці, вирощуйте велетенські 
гриби у підвалі!  

Канікули.  
Ілюстрована жінка.  
Хтось живе, мов Лазар.  
Найкращий із усіх можливих світів.  
Той, що чекає.  
Tyrannosaurus Rex.  
Волаюча жінка.  
Страшна велика пожежа у маєтку.  
Розмова за пільговим тарифом.  
Коли переносять могили.  
Нав’язливий привид новизни.  
Завтрашня дитина.  
Я співаю про тіло електричне!  
Жінки.  
Натхненний Курячий мотель.  
Так, ми зберемося край річки.  
У мене є для Вас шоколадка!  
Історія одного кохання.  
Папуга, який знав Татуся.  

Жовтнева гра.  
Покара без злочину.  
Іржа.  
Блакитна пляшка.  
Далеко за північ.  
Винятково 
досконале вбивство.  
Таємниця мудрості.  
Мить у сонячнім промінні.  
Чортове колесо.  
Прощавай, літо.  
Шмаркач МакҐіллахі.  
Акведук.  
Дожмурився!  
Кінець початкової ери.  
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5. Все літо наче ніч одна. 100 оповідань. Том другий : у 2-х кн. Кн. 1. / Рей Бредбері. – 

Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 544 с. 

Все місто спить.  
Ракета.  
Пора невір’я.  
І закричало каміння.  
Барабанник із Шайло.  
Жебрак на мосту О’Коннелла.  
Літун.  
Богатир.  
Перша ніч Великого посту.  
Прощавай, «Лафаєт»!  
Пам’ятаєш Сашу?  
Молодший.  
Жінка на галявині.  
Лютий 1999: Ілла.  
Банші.  
П’єм за лорда дорогого, ну а решта 
– стременного! 
Лорел і Гарді: історія кохання.  
 

Doktor із підводного човна.  
Ще один прекрасний безлад.  
Карлик.  
Шалена ніч у Ґолуей.  
Вітер.  
Новин нема, хіба що псу амінь.  
Коротка подорож.  
Друг Ніколаса Ніклбі – мій друг.  
Збирач сміття.  
Прибулець.  
Чоловік.  
Генріх ІХ.  
Месія.  
Бах! І ти – мертвий!  
Любий Адольф.  
Першокласне гоління.  
Справжня саморобна єгипетська 
мумія полковника Стоунстіла.  
Побачимося ніколи. Вигнанці.  

Вночі, червневої 
пори.  
Відьомські двері.  
Наглядачі.  
2004-2005. Як 
давали назви.  
Класи.  
Людина-картинка.  
Мрець.  
Червень 2001: «Не плеснуть весла в 
синій тиші!..».  
Охоплений полум’ям.  
Дж. Б. Ш. – Модель V.  
Травинка.  
Відлуння квапливого літа.  
Повернувсь моряк додому.  
Самотні.

6. Все літо наче ніч одна. 100 оповідань. Том другий : у 2-х кн. Кн. 2. / Рей Бредбері. – 

Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. – 480 с. 

Фіннеґан.  
«Східним експресом» на північ.  
Усміхнені люди.  
Ягода на дні чаші.  
Баґ.  
Вітер із Ґеттісберґа.  
Час у твоєму леті.  
Підмінок.  
Дракон.  
Пограймося в отруту!  
Холодний і теплий вітри.  
Луки.  
Мандрівка до Кіліманджаро.  
Чоловік у сорочці Роршаха.  
Благословіть мене, грішного, отче!  
Пішохід.  
Ляда на горище.  
Лебідь.  
Морська мушля.  

Ще раз, леґато.  
Червень 2003: Дорогою вгору, у 
височінь.  
Дивовижна смерть Дадлі Стоуна.  
Роби – раз, роби – два!  
Квітень 2005: Ашер II.  
Білі ворони.  
Трамвай.  
Усмішка.  
Дива Джеймі.  
Далека гітара.  
Водостік.  
Машинерія радості.  
Яскравий фенікс.  
Бажання.  
Остання робота Хуана Діаза.  
Швидкоплинний час.  
Майже кінець світу.  

Страшна аварія 
минулого 
понеділка 
Вірші.  
Квітень 2026: 
Довгі роки.  
Ікар Монґольф’є 
Райт.  
Смерть і Діва.  
Година вторгнення.  
Конвектор Тойнбі.  
Про блукання вічні та про Землю.  
Сортувальник.  
Пережити якось неділю.  
Пумпернікель.  
Соборування.  
Пильна покерна фішка роботи А. 
Матісса 
Все літо наче ніч одна.  

7. Брэдбери Р. Вино из одуванчиков : повесть, рассказы / Р. Брэдбери. – М. : 

Художественная литература, 1989. – 398 с. 

В книгу вошла исполненная доброты, лиризма и мягкого юмора повесть 

Рэя Брэдбери  «Вино из одуванчиков, а также многие рассказы, 

фантастические, реалистические, гротескные, которые представляют 

разные грани таланта этого выдающегося американского писателя-

гуманиста, защищающего высокие нравственные ценности, отрицающего 

насилие над человеком и природой, мракобесие, ненависть и войну. А 

именно: Черепушинка; Морская раковина; В дни вечной весны; Урочный час; Чёртово 

колесо; Песочный Человек; Калейдоскоп; Синяя бутылка; Научный подход; Улыбка; 

Запах сарсапарели; Убийца; Время, вот твой полёт; Знали, чего хотят; Диковинное диво; 

Может быть, мы уже уходим; Tyrannosaurus Rex; Лучезарный Феникс; Спринт до начала 

гимна; Машина до Килиманджаро; Лучшее из времён; Рубашка с тестами Роршаха; 

Ветер Геттисберга; Час Привидений; Отпрыск Макгиллахи; Идеальное убийство; 

Попугай, который знал Папу. 

 

http://uchika.in.ua/?q=Брэдбери
http://uchika.in.ua/k-d-ushinsekogo-115-rokiv-vid-dnya-narodjennya-oleksandra-blok.html
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8. Брэдбери Р. Д. Время, вот твой полет : Науч. -фантаст. рассказы : Пер. с англ. / Рэй 

Брэдбери ; Худож. М. Лисогорский. – М. : Дет. лит., 1991. – 351 с. : ил.  

Сборник научно-фантастических рассказов. Для среднего и старшего 

возраста. Интерес к творчеству Рэя Дугласа Брэдбери – романтика и 

мечтателя – не ослабевает и у нового поколения молодых читателей. Его 

мысли о том, что будущее человечества неразрывно связано с 

завоеванием космоса, близки нашим современникам. Предлагаемый 

сборник рассказов еще раз убеждает, что через все творчество этого 

автора тянется золотая нить доброты, жажда человечности, а воспитательная ценность 

его произведений поистине огромна. Сборник содержыт: Белые и черные; Были они 

смуглые и золотоглазые; Время, вот твой полет; Все лето в один день; Земляничное 

окошко; И все-таки наш…; Идеальное убийство; Икар Монгольфье Райт; Калейдоскоп; 

Лучезарный феникс; (и др. рассказы) 

9. Бредбері Р. Екзорцизм : оповідання / Р. Бредбері ; пер.  з  англ.    – 

Тернопіль : Навчальна книга  –  Богдан, 2016. – 528 с.  

Збірка вибраних оповідань славетного Рея Бредбері демонструє 

різнобічність талантів цього непересічного письменника. Більшість 

уміщених в ній творів належить до реалістичного жанру, проте витончені 

психологічні сюжети впритул наближаються до межі, де буденне зустрічається з 

незбагненним. Збірка містить оповідання: Велика чорно-біла гра; Великий світ десь там 

удалині; Екзорцизм; Дивовижний костюм кольору морозива; Аромат сарсапарелі; День, 

коли постійно дощило; Містечко, де ніхто не спинявся; Забіг під національний гімн; 

Ілюстрована жінка; Хтось живе, мов Лазар; Tyrannosaurus Rex; Страшна велика пожежа у 

маєтку; Так, ми зберемося край річки; У мене є для вас шоколадка!; Папуга, який знав 

Татуся; Винятково досконале вбивство; Таємниця мудрості. 

10. Бредбері Р. Кульбабове вино : повість / Рей Бредбері ; пер.з англ. 

В. Митрофанова ; обкл. М.Долинного, В.Басалиги. – Тернопіль : Навчальна 

книга-Богдан, 2019. – 328с. (Горизонти фантастики) 

Літо у неіснуючому містечку Ґрін Таун 1928 року веселі пустощі чотирьох 

безтурботних хлопчаків і кульбабове вино, яке готує дідусь Воно – як 

чарівна капсула часу, що вбирає у себе досвід минулих літ, воно – як 

ностальгія за дитинством, у яке зможе хоча б на мить повернутися кожен, 

хто візьме до рук фантастичну повість Рея Бредбері «Кульбабове вино». 

Ця книга – острівець, на якому зупиняється час. Її сторінки дихають далекими дитинно-

безмежними спогадами: теплими, п`янкими, вічними, проте яких нам не спіймати ніколи.  

11. Брэдбери Р. Лето, прощай: роман / Р. Брэдбери; пер. с англ. Е. 

Петровой. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2009. – 192 с. 

Все прекрасно знают «Вино из одуванчиков» – классическое 

произведение Рэя Брэдбери, вошедшее в золотой фонд мировой 

литературы. Его продолжения пришлось ждать полвека! На самом деле 

роман «Лето, прощай» берет свое начало все в том же 1957 году, когда 

представленное в издательство «Вино из одуванчиков» показалось 

редактору слишком длинным и тот попросил Брэдбери убрать заключительную часть. За 

прошедшие пятьдесят лет этот «хвост» жил своей жизнью, развивался и переписывался, 

пока не вырос в полноценный роман, который и предлагается вашему вниманию. 
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12. Бредбері Р. Найкращий із часів: повість та оповідання / Р. Бредбері. – 

К.: Молодь, 1987. – 264 с.: іл.. 

Включені до цієї книжки твори видатного американського письменника-

гуманіста мають автобіографічний характер і об’єднані спільною темою 

«найкращого із часів» – незабутніх дитячих літ. Збірка містить: Кульбабове 

вино.; Прощавай, літо.; Найкращий із часів.; Однієї неминущої весни.; 

Винятково досконале вбивство. 

13. Брэдбери Р. О скитаньях вечных и о Земле : [пер. с англ.]/ Рэй Брэдбери ; [сост., авт. 

послесл. В. И. Скурлатов ; авт.предисл. В. А. Джанибеков ; худож.: Г. Н. Бойко ; И. Н. 

Шалито]. – Москва : Правда, 1987. – 656 с. : ил 

В сборник вошли произведения: 451° по Фаренгейту (роман); 

Марсианские хроники (роман); а также рассказы Уснувший в Армагеддоне; 

Были они смуглые и золотоглазые; Все лето в один день; Бетономешалка; 

О скитаньях вечных и о Земле; Превращение; Наказание без 

преступления; Каникулы; И всё-таки наш…; Электрическое тело пою!; 

Вельд; Удивительная кончина Дадли Стоуна; Ветер; Чудесный костюм 

цвета сливочного мороженого; Ревун; И грянул гром; Луг; Смерть и дева. 
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1. Дубинянська Я. Дива зеленого містечка : дитинство Рея Бредбері // Дубинянська 

про Джері Даррела, Машу Єрмолову, Олю Кобилянську, Рея Бредбері, Ованеса 

Айвазовського / Яна Дубинянська. – Київ : Грані-Т, 2008. – С. 65-83. 

2. Роздуми письменника над сутністю духовних орієнтирів... : [про твір Р. Бредбері 

«Марсіанські хроніки] // Історія новітньої зарубіжної літератури : навч. посіб. / Г. Й. 

Давиденко [и др.]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 258-259.  

3. Романова Е. Бредбэри Рей: [краткая биография] // Писатели США: Краткие 

творческие биографии / Сост. и общ. ред. Я. Засурского, Г. Злобина, Ю. Ковалева. М.: 

Радуга, 1990. – С. 73-74. 

4. Семків Р. Як придумати маос? : [про те як писав Р. Бредбері] // Як писали класики : 

поради, перевірені часом / Ростислав Семків. – Київ : Пабулум, 2016. – С. 89-115. 
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