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Значення світової літератури в сучасному світі 

Сучасний світ швидко змінюється на наших очах.  

Ми повинні не наздоганяти його, а визначати його  
рух власною думкою, мораллю, волею.  

А без читання книжок це нікому не вдасться. 

П. Коельйо 
   
 

 Сучасна людина живе в швидкоплинному часі. Усе 
навколо змінюється буквально на очах. У будь-який 
куточок землі можна потрапити за лічені дні, а то й 
години. А завдяки сучасним технологіям ми 
спостерігаємо у прямому ефірі або через мобільний 
зв'язок за виверженням вулкана чи цвітінням сакури в 
далекій Японії. Аквалангісти допомагають нам поглянути 
на океанське дно, а космонавти — на рідну Землю, колись 
таку велику й неосяжну, яка «перетворилася» на 
невеличку блакитну кульку, що мчить у космічному 
безмежжі. І все це ми бачимо, не виходячи з дому й без 
особливих зусиль... 
 Колись для того, аби побачити якесь диво, людині 
необхідно було опинитися безпосередньо на місці події. 

Скільки пригод упродовж свого життя могла пережити людина? Небагато. І вона створила книжку. 
Завдяки їй читач опинявся в найдивовижніших місцях, бачив життя далеких народів або здійснював 
мандрівку в часі. Книжка «переносила» його в ті казкові краї чи часи, що існували лише в уяві її авторів, 
або знайомила з надзвичайно шляхетними героями, які, швидше за все. насправді ніколи не існували. 
 Через художню літературу, від батьків до дітей передавалися моральні й духовні цінності, 
закони життя. Книжка допомагала й допомагає людині краще розуміти як той світ, що поруч, так і той, 
що за тисячі кілометрів. Художній твір дає змогу подивитися на звичні речі іншими очима. Віками люди 
травневими ночами слухали чарівні співи солов'я й насолоджувалися океаном весняних пахощів — від 
цього чиєсь серце починало битися частіше, навіть подих перехоплювало від захвату, а хтось позіхав і 
йшов спати. Аж ось М. Гоголь запитав: «Чи знаєте ви українську ніч?» і розповів, як бачить її він. І тоді 
цю божественну красу помітили навіть не надто поетичні натури. А читачі далеких від України земель, 
мабуть, також мріяли колись-таки насолодитися цією диво-ніччю. 
 Якщо письменники допомагали відкрити такі чудеса у звичному навколишньому світі, то що 
казати про далекі та екзотичні краї? Можливо, навіть і не далекі, але від цього не менш таємничі. Що, 
наприклад, ми знаємо про світ тварин? А що таке джунглі? Як там живуть люди? І, взагалі, чи може 
людина вижити серед дикої природи? А чи відрізняється чимось (окрім зовнішнього вигляду, звичайно) 
пантера від вовка? На всі ці запитання відповіді давала та ж таки книжка. Так з'явилася анімалістична 
література, яка зображувала світ тварин і рослин. Неперевершеними майстрами зображення природи, 
письменниками-анімалістами були Р. Кіплінг і Джек Лондон. Так, звірі в Кіплінговій «Книзі джунглів» 
постають як яскраві особистості. Так література наближає і робить зрозумілішою дику природу. 
 Але художнє слово робило ближчою до читачів не лише природу, воно зближало й самих людей. 
Скільки конфліктів і воєн виникало через непорозуміння між ними. А книжка допомагає поглянути на світ 
очима людини іншого віросповідання чи нації і зрозуміти, що ми — єдине ціле, що ми однієї крові. Адже 
є речі, які сприймаються однаково протягом чи не всієї історії людства: грек Алкман тисячоліття тому, а 
німець Ґете і росіянин Лєрмонтов понад півтора століття тому, так само, як і ми сьогодні, милувалися 
гірським пейзажем. Однак споглядання природи в, скажімо, європейця й японця абсолютно різне. 
 Якщо перший захоплюється пишністю й розмаїттям природи, то іншого вражає її витонченість і 
простота: 

Над морем сутінки. 
І тільки голос качки, 
Як тьмяний проблиск. 

 Книжка допомагає нам відкривати не лише навколишній світ, а й самих себе. Так, людство 
споконвіку переймається проблемою реальних і уявлюваних життєвих цінностей, зокрема: хто 
володарює — людина над золотом чи золото над людиною. У V ст. зникла одна з найвеличніших давніх 
держав — Римська імперія. І не в останню чергу через шалене прагнення римлян до розкошів, коли всі 
інші цінності — патріотизм, родинні стосунки, порядність, дружба — відступили на другий план. Ось як 
побачив це лихо римський поет Клавдій Рутілій Намаціан: «...Золото, лихо жахливе, біду та пороки 
приносить»... 
 А поет Ф. Кеведо (XVII ст.) зрозумів, що рідна Іспанія захворіла на ту саму недугу, від якої колись 
сконав Рим: усі чесноти в Мадриді затьмарив блиск золотого дуката. Отож він сумно продовжив думку 
свого римського попередника: 

Що король і що магнат? 
Найможніший — пан Дукат! 
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  Вирішення проблеми вибору справжніх, а не 
фальшивих життєвих цінностей запропонував видатний 
шотландський поет Р. Бернс: найголовніше в житті не 
великі статки й висока посада, а чесність і шляхетність 
духу, розум і людяність — «людини праведної сан». Ці 
ідеали поет сповідував не тільки в творчості, а й у житті. 
 Та художня література може не лише розповісти про якісь 
дива чи дати відповіді на найскладніші запитання. Вона 
здатна ще й зобразити життя пересічної людини і зберегти 
його для нащадків. Коли вперше вийшла друком повість 
Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра», жителі тисяч 
маленьких містечок США, слідом за мешканцями міста 
Ганнібал, почали стверджувати, що письменник розповів 

саме про них. Їм було цікаво подивитися на себе збоку, пригадати дитинство, а тому краще зрозуміти 
власних дітей. Сучасні ж читачі, для яких XIX ст. давно стало історією, у цій повісті можуть 
безпосередньо ознайомитися з побутом і звичаями провінційного американського містечка 
позаминулого століття. 
 Художня література — це безмежний світ, у якому постає і вирішується безліч проблем. Цей світ 
має багато призначень. Так, читанням насолоджуються, а знання літератури є важливою ознакою 
освіченої, культурної, інтелігентної людини. Водночас, художні твори містять своєрідну шкалу духовних 
і моральних цінностей, накопичених людством упродовж тисячоліть, ознайомлюють нас із життям, 
побутом, звичаями, світоглядом і культурою різних народів. Ось як багато може Книга. 

 Світовою літературою прийнято вважати сукупність літератур усіх народів світу від давнини до 
сьогодення. Зародження літератури у кожній країні пов’язане з виникненням писемності і художньої 
творчості в галузі мистецтва слова. До певного часу літературний процес у кожній країні мав відносно 
замкнений, суто національний характер. Але з розвитком економічних та культурних зв’язків із багатьох 
національних і місцевих літератур утворюється одна всесвітня література. 

 Література кожного народу має свою національну і художнью своєрідність, але вона сприймає 
досягнення літератури інших країн і розвивається, запозичуючи окремі елементи. Тому поняття 
всесвітньої літератури було усвідомлене лише в 19 столітті, коли особливо поширилися літературні 
звязки різних країн.  

 Важливу роль у літературному процесі відіграє взаємодія літератури з іншими видами 
мистецтва, з культурними та суспільними явищами, наукою, філософією. Прикладом може служити 
ювілярка цього року, наша славетна землячка  ̶  Леся Українка, яка окрім літератури, займалася також 
музикою, театром, малювала, вела суспільну роботу, тощо. 

Розвиток і функціонування літературного процесу відбувався як за певної епохи, так і впродовж усієї 
історії нації, країни, світу. В історії світової літератури віомі кілька етапів розвитку: 

 Міфологія, усна народна творчість; 

 Антична література (8 ст.до н.е.  ̶  5 ст. н.е.); 

 Література доби Середньовіччя (5-15 ст.); 

 Література доби Відродження (15-17 ст.); 

 Література 17 ст.: барокко і класицизм; 

 Література доби Просвітництва (кінець 17-18 ст.): просвітницький  реалізм, просв. Класицизм, 
сентименталізм, рококо; 

 Література 19 ст.: романтизм і реалізм; 

 Література кінця 19 – другої половини 20 ст.: модернізм, реалізм, романтизм; 

 Література останньої третини 20 – поч. 21 ст.: постмодернізм, розвиток інших напрямів. 

 Вивченням історичного розвитку письмових прозових і поетичних творів займається Історія 
літератури. 
 Сучасний світ набуває нових ознак, яких не було ще в минулому столітті. І передусім сучасний 
світ є дуже інформаційним. Більшість із нас вільно користується Інтернетом, мобільними 
телефонами, різними пристроями тощо. Новітні засоби інформації визначають не тільки прогрес 
держави, а й успішність кожної особистості, її реалізацію в суспільстві. Тому тим, хто володіє 
інформацією, уміє її знаходити й користуватися нею, належить майбутнє. Однак не треба забувати про 
те, що серед різноманітних інформаційних потоків не можна втратити таке важливе духовне джерело, 
як художня література. Французький письменник XVIII ст. Вольтер зазначав, що «людина, яка не читає, 
розраховується за це своїм життям; нація, яка не читає, розраховується за це своєю історією». 
  Сучасний світ є також високотехнологічним. Люди XXI ст. розробляють і використовують новітні 
технології. Нині надзвичайно зростає значення моралі, особистого духовного вибору людини, від якої 
залежить, з якою метою — доброю чи злою — ці технології будуть застосовані. Від моралі нинішнього 
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покоління буде залежати збереження всієї цивілізації та навколишнього середовища. А без художньої 
літератури неможливе формування моральних якостей людини та її ціннісних орієнтацій. 

 Специфіку сучасного світу визначає й глобалізація. У XXI 
ст. відбуваються невпинні процеси відкриття кордонів, 
об’єднання різних країн, націй та народностей задля загальних 
цілей. Утім, глобалізація має як позитивні, так і негативні 
наслідки. В умовах глобалізації світ увійшов у нову реальність, 
яка вимагає жити за принципами «глобального онлайну», тобто 
розвиватись в унісон з іншими державами. Наслідком 
глобалізації є формування й відповідного типу «глобалізованої 
особистості» — людини, яка швидко інтегрується в «загальне», 
дещо втрачаючи «особистісне» і «національне». Унаслідок цього 
кожна держава постає перед необхідністю протистояти 
глобалізаційним викликам. У глобалізованому світі кожній людині 
й народові потрібно навчитися жити не тільки з урахуванням 
загальних інтересів, а й зберігати національні корені, 
ідентичність, традиції. У зв’язку з цим зарубіжна література як 

сукупність різних національних літератур, що мають подібні закономірності й етапи розвитку та 
водночас зберігають самобутність, може стати духовним орієнтиром у глобалізованому світі, дати 
приклад того, як «загальне» не підкоряє, а узгоджується з «національним», вияскравлює неповторність 
кожного народу. 
 У процесі глобалізації сучасного світу зростає значення іноземних мов, а також рідної мови й 
культури, які сприяють збереженню національних цінностей. Зарубіжна література дає змогу «чужого 
навчатись», краще засвоїти іноземні мови (якщо читати твори мовами оригіналів) і шедеври мистецтва 
слова різних країн, а також усвідомити національні культурні здобутки, своє місце в історії світової 
культури. 
 Ще однією важливою ознакою сучасного світу є мультикультурність. Це явище визначають як 
співіснування в єдиному просторі різноманітних культурних утворень, що відбувається на тлі процесів 
комунікації, взаємообміну й водночас протистояння різних культур. У процесі входження України до 
цивілізованого світу вивчення художньої літератури відіграє дуже важливу роль, адже, читаючи твори 
зарубіжних авторів, ми інтегруємо світовий духовний досвід у свій український простір, учимося 
поважати людей іншого кольору шкіри, мови, віросповідання, а головне — учимося діалогу культур, який 
так потрібен в умовах мультикультурності. Тож вивчення зарубіжної літератури є своєрідною 
підготовкою до життя в сучасному світі, шляхом до культурної взаємодії й порозуміння з іншими 
народами. 
 Прикметною ознакою сучасного світу є також трансформаційність, тобто його здатність швидко 
змінювати свої форми (економічні, політичні, культурні тощо) та утворювати нові структури. Швидка 
видозмінюваність сучасного світу, його трансформаційність висунули перед освітою питання про 
адекватність і співвідносність світу молоді до світу сучасного. Дуже важливо, щоб у світі, де все стрімко 
змінюється, залишалися незмінними духовні цінності, а вони закарбовані передовсім у мистецтві слова. 
Залучення до скарбниці художньої літератури (класичної та сучасної) дасть можливість молоді, з одного 
боку, швидко адаптуватися до змін у світі, а з іншого — використовувати моральні пріоритети, які 
виробило людство протягом різних епох. 
 У сучасному світі швидко змінюються не тільки його сутнісні ознаки, а й саме ставлення до світу. 
У цивілізованих країнах сформувалося нове перспективне мислення — мислення третього тисячоліття. 
Його характерними ознаками є: 1) повага до людей різних культур, рас і національностей; 2) 
усвідомлення спільної відповідальності за мир і долю світу у XXI ст.; 3) формування вміння вчитися 
протягом життя та швидко адаптуватися відповідно до змін соціокультурного й мультикультурного 
середовища; 4) опановування іноземних мов, духовних здобутків інших народів, розширення культурних 
зв’язків із представниками різних країн; 5) глибоке відчуття, захист і збереження свого, рідного в умовах 
глобалізації. 
 Формування читача в епоху цифрових технологій має свої особливості. Цифрові технології 
відіграють провідну роль у розвитку сучасного світу й людини. Ті, хто прагне бути успішним у третьому 
тисячолітті, мають навчитися застосовувати цифрові технології для професійного й особистісного 
розвитку. Цифрові технології є дуже корисними для читання художньої літератури, для розширення 
кола читацьких інтересів. Щоб знайти потрібну книжку, можна не тільки звернутися до бібліотеки або 
книгарні, а й вийти в широкий простір Інтернету. Електронні книжки можна «скачувати» на технічні носії 
й читати з інтересом і захопленням. Однак справжні читачі знають, що ні з чим не можна порівняти 
гортання сторінок паперових книжок, їхній запах, неповторну атмосферу... У культурних родинах книжки 
передають у спадок, дарують, дбайливо зберігають, перечитують, обговорюють. 
 Нині кожна бібліотека зазвичай має цифрове сховище, розгалужену електронну систему роботи 
з читачами завдяки мережі Інтернет. Деякі сучасні письменники теж мають власні портали, ведуть 
діалог зі своїми прихильниками, обмінюються інформацією. Є також спеціальні сайти, присвячені різним 
жанрам, наприклад науковій фантастиці, фентезі, поезії та ін. Видавництва, які займаються 
друкуванням художньої літератури, мають свої сайти, де презентують книжкові новинки, ведуть роботу 
з читачами. Замовлення книжок через Інтернет стало звичною справою у XXI ст. А ще зміст книжок 
обговорюють у соціальних мережах, блогах, порталах. Про книжки, які дуже сподобалися, активні читачі 
створюють буктрейлери — ролики-анотації, що ілюструють найяскравіші моменти літературного твору, 
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поєднуючи рекламу, кіно, літературу, музику, візуальне мистецтво, а також електронні й інтернет-
технології. 
 У широкому світі Інтернету можна знайти чимало цікавих книжок. Головне — читати їх, думати, 
насолоджуватися! У нашому стрімкому світі, коли ритм життя прискорюється, важливо читати не 
поспіхом, а вдумливо й з інтересом. «Нікого не можна примусити читати, — зазначає французький 
учитель і письменник Д. Пеннак, — але можна знайти в читанні художньої літератури особливий сенс і 
величезну радість». Тому читайте вдома, читайте в школі, на вулиці, у транспорті — скрізь, де б ви не 
були! Читайте спочатку й з кінця, перечитуйте улюблені сторінки, діліться своєю радістю від читання з 
іншими! 

  Література кожного народу є не тільки його 
власним набутком. Найкращі твори національних 
літератур стають загальним надбанням 
і належать до скарбниці світової літератури. Твори 
музичного мистецтва, живопису, скульптури, 
архітектури зрозумілі всім людям, твори ж 
літератури потребують перекладу. Отже, оригінал 
— це текст, створений тією мовою, якою володіє та 
яку обрав автор. А переклад — це відтворення 
змісту усного висловлювання чи писемного тексту 
засобами іншої мови. Переклади бувають різними, 
їх виокремлюють залежно від того, наскільки 

близько до оригіналу перекладач відтворив текст іншою мовою. Переклад, здійснений з оригінального 
першотвору, називають прямим. Він може бути буквальним (або дослівним), коли зберігаються 
чужомовні конструкції. Утім, дуже часто мови різних народів відрізняються своїми лексичними, 
граматичними чи синтаксичними особливостями. Відмінне культурне тло зумовлює пошук аналогів там, 
де неможливо абсолютно зберегти чужомовні структури. Тому, щоб відтворити певні слова чи вирази 
іншою мовою, перекладач шукає подібні (близькі за змістом і формою) відповідники (еквіваленти) в іншій 
мові. Переклад, створений на основі допоміжних текстів (а не першоджерела), називають непрямим. 
 Мистецтво перекладу було здавна відоме в Київській державі, де з часів прийняття християнства 
(988 р.) перекладали біблійні й богослужбові книги, твори церковних діячів тощо. Важливий внесок у 
розвиток перекладу зробив великий київський князь Ярослав Мудрий (близько 983-1054 рр.). При дворі 
Ярослава Мудрого була заснована школа переписувачів книг До Києва запрошували знавців різних мов, 
які ставали викладачами цієї школи. 
 З поширенням друкарства в Україні значну кількість літератури перекладали не лише в 
монастирях, а й в університетах. При університеті Святого Володимира вченими був організований 
гурток, який забезпечував друкарів перекладами богословських і навчальних текстів. Великий внесок у 
справу залучення України до духовних здобутків світу здійснила Києво-Могилянська академія, 
заснована в 1632 р. 
 Повний переклад — це переклад усього тексту до найменших дрібниць. А неповний переклад — 
це відтворення лише основних положень тексту, його окремих частин та елементів. 
 Точний переклад відтворює не лише зміст, а і формальні ознаки першоджерела, дає повне 
уявлення про систему художніх засобів і стиль оригіналу. Однак, на відміну від дослівного, точний 
переклад є вже пристосованим до мови, якою він здійснюється, відповідаючи її літературним нормам. 
Точний переклад художнього твору відображає ще і його образність, емоційну атмосферу, нюанси 
смислів. А неточний переклад має відхилення як від змісту, так і від форми оригіналу. 
 Художній текст суттєво відрізняється від нашого практичного мовлення. Щоб зробити переклад 
художнього твору, недостатньо знати мову оригіналу й мову перекладу. Треба знати життя обох 
народів, спосіб їхнього мислення, історію, традиції, звичаї. Художній переклад є явищем одразу двох 
літератур — народу, мовою якого створювався оригінал, і народу, мовою якого він перекладається. Цей 
твір має зберігати колорит іноземності, але водночас бути зрозумілим іномовному читачеві. Художній 
переклад відрізняється від оригіналу тим, що оригінал — завжди один, він існує в остаточній та 
незмінній формі, а єдиного перекладу не буває, кожен перекладач надає першоджерелу власних 
відтінків і своєрідних ознак. 
 В українській перекладацькій традиції існує такий вид творчої діяльності, як переспів. Це вже не 
переклад, а авторський твір (як правило, віршований), у якому митець, використовуючи іншомовне 
джерело, висловлює власні погляди. Фактично це новий самостійний текст, створений за мотивами 
оригіналу. 
 Україна прагне ввійти до кола цивілізованих країн світу, підвищити рівень економіки й життя до 
високих міжнародних стандартів. Для реалізації цієї мети потрібно краще знати культуру, літературу, 
традиції, звичаї наших близьких і далеких сусідів. Тому ознайомлення зі здобутками мистецтва різних 
країн і народів наближає нас одне до одного, дає змогу краще зрозуміти національні особливості й 
розбудовувати спільний дім під назвою «Земля». Завдяки художнім перекладам літературних творів 
різних країн і народів українська нація постійно збагачується й оновлюється. Через літературу «чуже» 
стає «своїм», корисним і потрібним для нас, українців. Українська нація завжди була високоосвіченою й 
висококультурною. Тому й у третьому тисячолітті ми маємо читати й по-новому відкривати для себе 
найкращі книжки світу, бо тільки культура, рідна та світова, може об’єднати людей та забезпечити 
поступ у щасливе майбутнє! 
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Франція 

Жан де Лафонтен 

  Цього року виповнюється 400 років Жану де Лафонтену. 
Цей французький поет, байкар, родоначальник нового виду байки 
у світовій літературі народився 8 липня 1621 року у Шато-Тьєррі, 
Шампань. 
  Жан народився в сім’ї, що належала до давнього роду. 
Батько був чиновником, перебуваючи на посаді державного 
лісничого. Освіту поет отримав у сільській школі та в коледжі міста 
Реймс. З дитинства був непокірним, через що, пізніше, не отримав 
посаду при дворі короля Луї XIV. 
  У 19 років готувався до прийняття духовного сану, однак 
молитви і богослов’я цікавили юнака значно меньше, ніж читання 
романів. Зрештою, майбутній письменник відмовився від духовної 
кар’єри і став правником. У цей час він вивчав античну культуру, 
філософію та сучасні політичні теорії своєї епохи. 
  У 1647 Лафонтен повернувся в Шампань, унаслідував 
посаду батька і за його наполяганням у віці 26 років одружився з 
15-річною Марі Ерикара. Він дуже легко ставився до своїх 
обов’язків, як службових, так і сімейних, і незабаром виїхав до 

Парижа, де прожив усе життя серед друзів, шанувальників і шанувальниць його таланту. Про сім’ю він 
забував роками, та лише зрідка, за наполяганням друзів, їздив на короткий час на батьківщину. 
 Збереглось його листування з дружиною, яку він робить повіренною своїх численних 
романтичних пригод. На дітей він звертав так мало уваги, що, зустрівшись в одному будинку зі своїм 
дорослим сином, не впізнав його.  
 У Парижі Лафонтен мав блискучий успіх. Його покровитель Фуке призначив йому велику пенсію, 
як плату за один вірш на місяць. Вся аристократія протегувала йому, а він умів залишитися незалежним 
і витончено глузливим, навіть серед улесливих панегіриків, якими він осипав своїх покровителів. 
 Помер Лафонтен 13 квітня 1695 року у Парижі, у віці 73 років. Його дружина пережила його 
майже на 15 років. 

 За своїми філософськими поглядами Лафонтен був деїстом, тобто визнавав 
факт створення Богом світу, але вважав, що далі, після створення, світ розвивається за власними 
законами. В інших філософських питаннях (зокрема, у питанні про природу пізнання та про сутність 
людини) Лафонтен був послідовником французького філософа XVII століття П'єра Гассенді. 
Філософські погляди й опозиційні політичні настрої значною мірою спричинили характерне для 
художньої творчості письменника вільнодумство. 
 Писати почав доволі пізно, у 33-річному віці. Перші твори, серед них алегорична поема «Ле 
Сонь де Bo» (фр. Le songe de Vaux, 1658—1662), яка зробила його відомим, були значною мірою 

наслідувальними. Лафонтен зазнав впливу преціозної літератури. Переїхавши у Париж (1657), він 
зблизився з найвизначнішими класицистами: П. Корнелем, Ж. Б. Мольєром, Жаном 
Расіном, Нікола Буало, з якими зустрічався в аристократичних паризьких салонах. Надзвичайна 
розмаїтість, мальовничість, вишуканість і декоративність — характерні риси творів, написаних у 
цей період, приміром, першого літературного твору Лафонтена — комедії «Євнух» (фр. L'Eunuque, 
1654). 
 1661 року заарештовано покровителя Лафонтена міністра фінансів Ніколя Фуке, котрий 
розграбував королівську казну. Лафонтен намагався заступитися за міністра — свого колишнього 
мецената, — чим спричинив невдоволення короля Людовика XIV. Лафонтена вислали у Лімож, 
однак дуже швидко вільнодумний поет знайшов нового покровителя — герцогиню Булонську, 
завсідником салону якої він став. У герцогині збиралися фрондуюча знать і письменники-
лібертени. 
 На цей час припадає написання віршованих 
новел, що наробили чимало галасу через свою 
фривольність, перший том яких був опублікований 
1665 р. під загальною назвою «Віршовані казки та 
новели» («Contes et nouvelles en vers», 1665—
1685). Віршовані новели стали улюбленим жанром 
Лафонтена. Він працював над створенням новел 
упродовж двадцяти років, і одна за одною виходили 
наступні збірки казок (1671, 1675, 1685 pp.). 
Своєрідності «Казкам» надає створена в них 
особлива атмосфера веселощів, дотепності, 
фривольності, які поєднуються з грацією, 
витонченістю та почуттям міри. У віршованих 
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«Казках» Лафонтен продовжує традиції літератури Відродження, котра зверталася до земних 
радощів, до чуттєвого кохання, до культу людського розуму. У них виразно проступає критичне 
ставлення поета до лицемірства і святенництва, характерних для вищих верств французького 
суспільства XVII ст. 
 Сюжети «Казок» були запозичені Лафонтеном в Апулея, Петронія та інших античних 
письменників, а також у письменників епохи Відродження від Дж. Боккаччо до Ф. Рабле. Водночас 
поет обстоював своє право не сліпо переймати ті чи інші сюжети, а творчо переробляти їх 
відповідно до особливостей свого обдарування. Так, приміром, запозичуючи деякі сюжети з 
«Декамерона» Боккаччо, Лафонтен прагне перетворити новелу у легкий, невимушений і веселий 
анекдот, усуваючи елементи дидактизму, властиві новелістиці італійського гуманіста. Прикладом 
подібного перетворення новели в анекдот може слугувати «Сестра Жанна», у якій ідеться про 
черницю, котра покаялася у своєму гріховному минулому й тепер вирізняється надзвичайною 
побожністю і ретельністю у виконанні своїх чернечих обов'язків. Але черниці, яким ставлять у 
приклад побожність сестри Жанни, заздрять не її покаянню, а її минулому життю, в якому вона 
зазнала насолоди кохання. 
 Особливою заслугою Лафонтена в європейській літературі є розробка жанру віршованої 
байки. До Лафонтена письменники-класицисти вважали, що байка є «низьким» жанром, тобто 
непридатним для вираження серйозного змісту. 
 Перші шість книг байок побачили світ 1668 року під назвою «Байки Езопа, завіршовані 
Лафонтеном» («Fabies d'Esope, mises en vers par M. de La Fontaine»). Остання, дванадцята, книга 
була надрукована 1694 p. Створювані упродовж багатьох років, байки відобразили зміни у 
світогляді поета, а також його творчі пошуки. Всі книги байок поєднані цілісним художнім задумом: 
висміяти вади сучасного суспільства, представити читачеві різні його верстви у сатиричному 
зображенні. 
 Байки Лафонтена надзвичайно різноманітні за тематикою: одні з них порушують 
найважливіші філософські проблеми («Жолудь і Гарбуз», «Звір на Місяці», «Павич, який 
скаржиться Юноні»), другі дають картину суспільної моралі, політичного життя сучасного Л. 
суспільства («Моровиця серед звірів», «Щур і Слон»), треті зображають різні людські слабкості та 
вади («Кіт і Старий Щур», «Нічого зайвого», «Дуб і Очерет»). У байках відобразилося 
вільнодумство Лафонтена, виявився його політичний лібертинаж. 
 Новаторство Лафонтена у розробці жанру байки полягає, зокрема, в її демократизації. 
Лафонтен вводить у байку нового героя — людину з народу. Письменник оцінює зображувані ним 
події з точки зору простої людини-трудівника. Народність і демократизм байкарської творчості 
Лафонтена відчутні і в гострій критиці абсолютистської держави. 
 Лафонтен не лише поглибив зміст байки, надавши йому філософського чи політичного 
характеру, а й піклувався про досконалість форми. Під пером французького поета байка стала 
легкою та витонченою. Відточеність художньої форми, нова для цього жанру, досягалася з 
допомогою різних художніх прийомів: вільною композицією, віршованою формою, введенням 
авторських відступів, широким використанням діалогів, мовних характеристик, контрасту. 
Структура байок Лафонтена вирізняється ясністю, простотою й точністю. Як зазначав французький 
учений XIX ст. І. Тен, байки Лафонтена нагадують драму: в них є експозиція, зав'язка, кульмінація 
і розв'язка, є діалогічні уривки і властиве для драматургії змалювання характерів через їхні вчинки 
та мову. 
 Мова байок — жива, розмовна, народна, оскільки поет використовував характерні для 
просторічної мови звороти й інтонації. Лафонтен став новатором у царині віршування. Багатству 
та особливому колориту мови відповідає розмаїття ритміки байок. Зміна ритмів зумовлена рухом 
авторської думки, відповідає її поворотам, підпорядкована змістовій стороні твору. 
 Творчість Лафонтена багатогранна: вірші в дусі «легкої поезії», алегорична поема, 
драматична еклога, героїчна ідилія, казка, новела, галантний роман, але найбільшу славу йому 
принесли байки. Завдяки новаторству в багатьох питаннях Лафонтена вважають одним із 

передових письменників XVII століття. 
 Демократизм, життєвість, національний 
колорит байки Лафонтена надихали українського 
байкаря Леоніда Глібова, котрий наслідував його, 
додаючи свої оригінальні барви. Переклади і 
переспіви творів Лафонтена, здійснював, 
зокрема Іван Котляревський (вони втрачені). 
Окремі вірші та байки Лафонтена переклали 
Ярослав Вільшенко, Микола Терещенко, Микита 
Годованець, Іван Світличний, Всеволод Ткаченко. 
 На честь поета названо астероїд  ̶  5780 
Лафонтен. 
 2007 року французький режисер Даніель Вінь 
зняв біографічну драму «Жан де Лафонтен   ̶ 
виклик долі». 
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Шарль Бодлер 

 У 2021 Шарлю Бодлеру виповнюється 200 років. Цей 
французький поет, літературний критик та перекладач народився 9 
квітня 1821 р. у Парижі. Вважається одним з найвпливовіших 
представників французької літератури 19 ст. 
 Батько поета, Франсуа Бодлер, походив з селян, який в епоху 
Наполеона став сенатором з простої людини. Батько був людиною у 
віці (62 роки), коли у його молодої (27 років) дружини народився син. 
Франсуа Бодлер був художником-любителем і з раннього дитинства 
прищеплював сину любов до мистецтва, водив його музеями і 
галереями, знайомив з друзями-художниками. Але в шестиричному 
віці Шарль втратив батька. Через рік мати вийшла заміж за генерала 
Опіка. Стосунки с вітчимом не склалися.  
 Друге заміжжя матері важко впливало на характер Шарля, який у 
підлітковому віці часто бунтував. Вітчим, Жак Опік, офіцер 
французької армії, згодом зробив блискучу військову, дипломатичну 
та політичну кар’єри, став генералом, послом у Мадриді та 

сенатором.  
 У 1832 родина переїхала до Ліона, де через рік Шарль вступив до Ліонського Королівського 
коледжу і мешкав у пансіоні. 1836 року сім’я повернулася до Парижу і Бодлер продовжив навчання в 
Ліцеї Людовіка Великого, знов у пансіоні, суворий режим якого вітчим вважав за необхідне виховання 
непокірного пасинка. 
 Бодлерові подобалося шокувати паризьке товариство: він розгулював вулицями то в 
оксамитовому камзолі, то в чорному фраку з циліндром, то у простій сорочці паризького робітника, 
фарбував волосся у зелений колір, поширював чутки, що він гомосексуаліст і таємний поліцейський 
агент. 
 Бодлер волів кохатися з дешевими повіями, прагнучи заразитися хворобою, яка призвела б його 
до вгасання й безсилля. Схильний до меланхолії, він шукав у стражданнях натхнення для творчості. 
Урешті-решт в якомусь борделі він підхопив сифіліс і мучився через нього все життя. 
 1837 року Бодлер написав свій перший вірш «Несумісність» (Incompatibilite). У 1839 році його 
виключили з Ліцею, але вже в серпні він склав іспити на бакалавра. 
 1839—1841 — слухав лекції з права в Сорбонні і зблизився з паризькою богемою.  
 У 1841 році батьки відправили його в морську подорож до Атланти, щоб врятувати його від цього 
середовища, але у вересні Бодлер перервав плавання і кілька місяців жив на о. Маврикій.  
 У 1842 році повернувся до Парижу. Після досягнення повноліття Бодлер успадкував батьківські 
75 тисяч франків. 
 З 1843 року він став працювати в літературних журналах, передусім як автор оглядів і рецензій 
про культурне життя Парижа. Познайомився з ведучими письменниками і поетами Франції: Оноре де 
Бальзаком, Жераром де Нервалем, Теофілем Готьє, Сент-Бевом, Віктором Гюго і П'єром Дюпоном. 
Богемний спосіб життя і пристрасть до колекціювання живопису втягнули його у величезні витрати. За 
два роки він розтратив третину успадкованих грошей.  
 1844-го Шарль Бодлер познайомився з 24-річною Жанною Дюваль, мулаткою з карими очима 
та розкішним кучерявим волоссям. Бодлера зовсім не цікавило її особисте життя, його приваблювала 
лише екзотична зовнішність Жанни та зневага, з якою вона ставилась до чоловіків. Їхній зв’язок тривав 
20 років. Дюваль крутила ним, як хотіла, вимагала грошей і коштовних подарунків. 
 У 1844 році за рішенням сімейної ради над Бодлером встановлено опіку. Він гостро переживав 
приниження і наступного року зробив спробу самогубства.  
 Наприкінці 1845 року остаточно порвав з вітчимом. Того ж року відбувся його літературний 
дебют: у журналі «Художник» (Artiste) опубліковано сонет «Дамі креолці» (A une dame creole), 
складений ще в період перебування Бодлера на Маврикії. Тоді ж він заявив про себе як про тонкого 
поціновувача живопису, написавши есе про художній салон 1845 року. («Салон 1845 року», Le salon de 
1845); з цього часу Бодлер став одним з головних літературних і художніх критиків свого часу. 
 1846 року вийшла в світ брошура «Салон 1846 року» (Le salon de 1846). Бодлер вступив у 
«Товариство літераторів». У 1847 році опублікував у «Бюлетені», який видавало «Товариство» свою 
першу поему в прозі «Фанфарло» (La Fanfarlo). Значно розширив коло своїх знайомств: крім поетів і 
письменників до нього входили художники (Делакруа, Курбе, Дом'є, Мане), відомий фотограф Надар і 
майбутній видавець поетичних збірників Бодлера Пуле-Малассі. 
 Під час Лютневої революції 1848 бився на барикадах проти королівських військ. У 1851 році, в 
дні державного перевороту Наполеона ІІІ (грудень 1851) взяв участь у вуличних боях. 
 У 1850-их роках активно пропагував у Франції творчість Едгара По (переклади, дослідження). 
 25 червня 1857 року Пуле-Малассі випустив поетичну збірку Бодлера «Квіти зла» (Fleurs du 
Mal), яка викликала гучний скандал. За рішенням влади тираж було арештовано. 21 серпня 1857 — «за 
образу суспільної моралі» Бодлер засуджений трибуналом департаменту Сена до штрафу 300 франків 
і до заборони шести найбільш «аморальних» поезій. 
 1860 року було опубліковано збірку коротких художньо-філософських есе «Штучні раї» (Paradis 
artificiels). У цій збірці Бодлер досліджує проблему впливу на людину збуджувальних 
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засобів: вина, гашишу й опіуму. Вихваляючи вино, він засудив 
використання наркотичних речовин. На його думку, художник від 
природи обдарований поетичною уявою і не має потреби в 
штучному створенні образів. 
 1861 року вийшло друге видання «Квітів Зла», останнє при житті 
поета, до складу якого включено тридцять п'ять нових віршів. 
Спроба здійснити третє видання «Квітів зла» наштовхнулося на 
відмову головних видавничих будинків Леві, Гарн'є і Етцеля. 
 Незабаром Бодлер висунув свою кандидатуру у Французьку 
академію, але потім зняв її, вважаючи свій вчинок негідним поета. 
 1864 року журнал «Фігаро» (Figaro) опублікував шість поем у прозі 
під заголовком «Паризький сплін» (Spleen de Paris). У квітні 1864 
року Бодлер, рятуючись від кредиторів, поїхав до Брюсселя, де 
сподівався заробити на життя проводячи лекції на літературно-
художні теми, однак його лекції не мали успіху у бельгійської 
аудиторії. 
 1865 року в Бодлера з'явилися симптоми порушення мови, як 
наслідок пізньої стадії сифілісу.  
 Одні пишуть, що у 1866-му у нього стався інсульт, інші   ̶  що 
серцевий напад. Як би там не склалося, але  мати після нападу 
відвезла Бодлера в Париж у лікарню лікаря Дюваля. До смерті його 

опікувала мати, а Жанна лише завалювала хворого листами, де вимагала ще більше грошей. Через 
деякий час Бодлеру полегшало, він навіть почав вставати, ходити і вимовляти деякі слова. Та раптом 
знову стало зле й 46-річний Бодлер вже не вставав з ліжка до самої смерті 31 серпня 1867 року. 
 Мати поховала його 2 вересня на цвинтарі Монпарнас у Парижі. В останню путь його 
проводжала лише невелика група друзів (Поль Верлен, Теодор де Банвіль тощо). Жанна Дюваль, 
залишившись сама, прожила кілька років у злиднях і померла в лікарні для бідних. 
 Поета поховали в одній могилі з ненависним йому вітчимом, а в невеликій епітафії, що висічена 
на надгробку, написали: «Пасинок генерала Жака Опіка і син Кароліни Аршанбо-дефа. Помер в Парижі 
31 серпня 1867 у віці 46 років ». Про те, що Шарль Бодлер був поетом, не сказали ні слова. 
 1868 року видавничий дім Леві, який придбав у Пуле-Малассі права на публікацію творів 
Бодлера, випустив третє видання «Квітів Зла», доповнене останніми віршами Бодлера та збірник статей 
про мистецтво «Естетичні цікавинки» (Curiosités esthetiques). 
 1869 року вийшла збірка літературних есе «Романтичне мистецтво» (Art romantique) та збірка 
поезій у прозі «Паризький сплін» (фр. Le Spleen de Paris, в інших виданнях — «Маленькі поезії в прозі» 
(Petits poemes en prose)). Пізніше було видано виконані Бодлером переклади творів Едгара По. 
 В «Естетичних цікавинках» та «Романтичному мистецтві» представлені мистецько-теоретичні 
погляди Бодлера. Досліджуючи творчість близьких йому за духом художників і письменників, у першу 
чергу Ежена Делакруа та Едгара По, він формулює своє розуміння романтизму як «мистецтва 
сучасності», тобто «найактуальнішого вираження прекрасного», що характеризується «глибиною, 
духовністю і прагненням до нескінченного» (intimite, spiritualite, aspiration vers infini); романтизм — не у 
виборі сюжетів, не в правдоподібності, а в особливій «манері відчувати» (maniere de sentir). 
 31 травня 1949 року «Квіти Зла» Бодлера було реабілітовано — Карна палата Касаційного суду 
скасувала вирок трибуналу департаменту Сена від 21 серпня 1857 року. До того часу його вірші 
називали порнографічними. 
 Бодлеру належить один з найбільш виразних описів впливу гашишу на людський організм, який 
на довгі роки став еталоном для всіх, хто писав про психотропні продукти з конопель. З 1844 по 1848 
рік Бодлер відвідував «Клуб гашишистів», заснований Жаком-Жозефом Моро, і вживав Давамеск 
(алжирський різновид гашишу). За свідченням Теофіля Готьє, який активно брав участь в житті клубу, 
Бодлер "прийняв гашиш раз або двічі в ході експериментів, але ніколи не вживав його постійно. Це 
щастя, що купується в аптеці, йому було огидним". Згодом Бодлер почав вживати опіум, але до початку 
1850-х років подолав цю залежність і написав три великі статті про свій психоделічний досвід, які 
ввійшли до збірки «Штучні раї» (1860). 
 Дві статті з трьох — «Вино і гашиш» (1851) і «Поема про гашиш» (1858) — 
присвячені канабіноїдам. Бодлер вважав їхній вплив цікавим, але неприйнятним для творчої 
особистості. На думку Бодлера, "вино робить людину щасливою і товариською, гашиш ізолює її. Вино 
звеличує волю, гашиш знищує її ". Незважаючи на це, у своїх статтях він виступав як об'єктивний 
спостерігач, що не перебільшує психотропних ефектів гашишу, але й не впадає в зайве 
моралізаторство; тому і невтішні висновки, які він робив зі свого досвіду, сприймаються з певною 
часткою довіри. 
 Шарль Бодлер одним з перших в ХIХ столітті спробував зрозуміти, що таке прогрес. Слово було 
модним, всюдисущим, Шарля від слова вже нудило. Одним з перших він твердо заявив: думати, що 
технічний прогрес може призвести до прогресу морального, поліпшити людину - дурість. Між тим 
пройшло півтори сотні років і людство, неабияк підім'яте прогресом, до сих пір у величезній мірі вважає, 
що новітні технології і є поліпшення життя. ВВС створило документальний фільм про людське обличчя 
і його вираз. Один з висновків 50-хвилинного фільму говорить: сучасні технології відокремлюють людей 
одне від одного, людина стає все більш і більш самотньою; для виживання потрібно спілкування з 
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іншими, потрібно бачити обличчя людей і зчитувати з них емоцій. Сучасна людина змушена на екрані 
комп'ютера малювати пики, вставляючи їх в імейли, щоб повідомити про те, що віна відчуває ... 
 Забавно, що в Російській імперії другої половини 19 століття Шарля Бодлера сприймали саме 
як вісника прогресу, причому соціального. Перші переклади поета на російську були зроблені 
революціонерами-демократами, Миколою Курочкіним (братом Василя Курочкіна, який перевів 
Беранже), Дмитром Мінаєвим і Петром Якубовичем. Само собою, переводили вони в першу чергу 
"Заколот": "Плем'я Каїна! Ти встанеш - і тоді-то під твоїм напором…". 
 Якубович, який переклав російською більшу частину "Квітів Зла", очолював петербурзьку 
організацію "Народної Волі". У 1884 році він був заарештований, засуджений до смертної кари через 
повішення, яку замінили на 18 років каторги. Ось в Сибіру він і перекладав Бодлера. Петро Якубович 
бачив у авторі такого романтика, яким Шарль Бодлер ніколи не був; мало того -  таке тлумачення, від 
якого він аж до смерті відбивався. Але і російські революціонери, і російські символісти бачили в поеті 
автора "Падали", а не автора "Подорожі" і часто не могли поєднати в єдине обох. На початку 20 століття 
Бодлера в Росії переводили Панов, Альвінг і Елліс. Окремі вірші переклали - Брюсов, Бальмонт, 
Мережковський, Анненський, Вяч. Іванов ... Чудовий переклад "Подорожі" нам подарувала Марина 
Цвєтаєва ... 
 Про Бодлера написано все і навіть більше, ніж все. І, найдивовижнішим чином, про Шарля 
Бодлера продовжують виходити книги! Одне з новітніх досліджень "Бодлер - чорне сонце сучасності" 
відносно нещодавна вийшло у видавництві "Галлімар" в Парижі. Автор - Робер Коп. 
Роберт Коп про Бодлера: «Безсумнівно, Бодлер належить до тих авторів, про яких найбільше написано. 
Як автор, він був практично невідомий за життя, але досить швидко став класиком після смерті. Його 
так само рясно і часто коментували, як і Данте, Шекспіра і Гете. Навколо імені Бодлера, який завоював 
славу міжнародну, громадяться гори монографій і статей .... В США існує інститут, який займається 
тільки тим, що становить інвентар, список бодлерівських бібліографії. Це Центр по вивченню Бодлера 
в Нешвілі, штат Теннесі, там зібрано близько 60 тисяч праць про Бодлера! 

Твори: 

 Salon de 1845 (1845) 

 Salon de 1846 (1846) 

 La Fanfarlo (1847), новела 

 Du vin et du haschisch (1851) 

 Fusées (1851), щоденник («Щоденник-моє оголене серце» казав Шарль Бодлер) 

 L'Art romantique (1852) 

 Morale du joujou (1853, перевидання в 1869) 

 Exposition universelle — 1855 — Beaux-arts (1855) 

 Les Fleurs du mal (1857) 

 Les Paradis artificiels — I: Le Poème du haschich (1858) 

 Salon de 1859. Lettres à M. le Directeur de la revue française (1859) 

 Les Paradis artificiels (1860) 

 La Chevelure (1861) 

 Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains (1861) 

 Richard Wagner et Tannhäuser à Paris (1861) 

 Petits poèmes en prose ou Le Spleen de Paris (1862), poème en prose 

 Le Peintre de la vie moderne (1863) 

 L'œuvre et la vie d'Eugène Delacroix (1863) 

 Mon cœur mis à nu (1864), щоденник 

 Curiosités esthétiques (1868) 

 Le Spleen de Paris (1869), вірші у прозі 

 L'Art romantique (1869) 

 Journaux intimes (1851–1862) 

 Oeuvres completes, v. 1-2, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris. 

 Correspondance, v. 1-2, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris. 

Переклади українською: 

 Щурат В. Поезія XIX століття, ч. 1, Львів, 
1903; «Зоря», 1897, ч. 15 [перекл. П. 
Грабовського]. 

 Шарль Бодлер, Поезії, переклад Дмитра 
Павличка та Михайла Москаленка, вид. 
«Дніпро», 1989—357 с. 

 Шарль Бодлер. Поезії в перекладі Всеволода 
Ткаченка. 

 Шарль Бодлер. Паризький сплін. Вальтер 
Беньямін. Есе. / пер. з французької та німецької Романа Осадчука — Київ: Комубук, 2017 
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Гюстав Флобер 

 Цьому французькому письменнику в цьому році виповнюється 200 
років. Славетний автор романів «Пані Боварі» та «Саламбо» значно вплинув 
на літературу, привівши за собою до неї цілу низку талановитих авторів, одним 
з яких був Гі де Мопассан. 
 Флобер народився 12 грудня 1821 у Руані, в регіоні Приморська 
Сена Королівстві Франція, що у Верхній Нормандії. Він був другим сином 
хірурга Ашиля-Клеофа Флобера, головного лікаря руанської лікарні, та Анн-
Жустін Каролін Флобер (уродженої Елеріо).  
 Флобер розпочав творити у дуже ранньому віці, близько 8 років. Як 
стверджують деякі джерела  ̶ хотів бути письменником з дитинства. У 
дев'ятирічному віці він перераховував романи, що хотів написати. Вів 
щоденник, у якому проявляється його критичне ставлення до суспільства, 
зокрема його саркастичний опис візиту короля. 
 Гюстав навчався у своєму рідному місті, доки не залишив його для 
того, щоб вивчати право у Парижі. У столиці Флобер поставився до навчання байдуже, йому дуже не 
сподобалось місто. З'явились нові знайомі, серед яких був і Віктор Гюго.  
 Наприкінці 1840 року Флобер мандрував Піренеями та Корсикою. У 1846 Флобер 
подорожував Великою Британією у компанії Максима дю Кана, що залишався справжнім другом все 
життя письменника. У тому ж році, після нападу епілепсії, які відбувалися регулярно, він залишив 
навчання. 
 У ранньому періоді знаходиться у полоні «несамовитого романтизму». Написав такі твори, як: 
«Танок смерті», «Мрії в пеклі», «Записки безумця».  
 У 1849—1851 він здійснив довгу подорож до країн Середнього Сходу, а також 
відвідав Королівство Греція та Єгипетський еялет. Тут він замислив роман, що став його дебютом і 
скандальним успіхом — «Мадам Боварі». У Бейруті Флобер захворів на сифіліс.  
 У вересні 1849 Флобер закінчив першу версію роману «Спокуса Святого Антонія». Він читав 
роман вголос Луісу Буйє та Максиму дю Кану впродовж чотирьох днів, не дозволяючи їм переривати 
читання чи висловлювати свої думки, зауваження тощо. Наприкінці читання друзі порадили 
письменникові спалити рукопис у вогнищі і запропонували йому зосередитись на картинах 
повсякденного життя, а не на напівфантастичних постатях. 
 У 1850 році письменник провів 5 тижнів у Константинополі, і після цього усамітнився у маєтку в 
Круасе і жив там з матір’ю, лише зрідка навідуючись до Парижа та Лондона, де жила його коханка.  
Флобер так і не одружився, оскільки не хотів обтяжувати майбутню родину своєю хворобою. Він мав 
романтичні стосунки із поетесою Луїзою Коле (збереглося їх листування). Та розрив стосунків із нею 
змусив Флобера назавжди втратити потяг до романтики і шукати платонічного спілкування. 
 «Мадам Боварі» написана за 5 років, був виданий кількома випусками у «Рев'ю де Парі» 1856 
року. Уряд жорстко розкритикував і письменника, і видавця, звинувачуючи їх у аморальності. 
Звинувачення лунали ще більше року, проте і Флобер, і видавець врешті були виправдані. Коли ж 
«Мадам Боварі» було видано книгою, читач її зустрів на подив дуже тепло. 
 1858 року він відвідав Карфаген, щоб зібрати достатньо матеріалів для наступного роману 
«Саламбо». Роман був закінчений у 1862 році після 4 років роботи.  
 Наступна робота «Виховання почуттів» — це спроба автора змалювати власне дитинство, яка 
тривала 7 років. Зокрема, у романі описано європейські події 1848 року. Вона стала останнім романом 
письменника і була видана 1869 року. 

 Флобер був невтомним трудівником і часто скаржився у листах до 
своїх друзів на те, яка напружена у нього робота. Він був дуже 
близький із племінницею Каролін Комманвіл та вів дружнє листування 
із Жорж Санд. Зрідка відвідував паризьких знайомих, серед яких 
були Еміль Золя, Альфонс Доде, Іван Тургенєв, брати Едмон та Жуль 
де Гонкур. 
 1870-ті роки були дуже складними. Солдати прусської армії 
окупували його будиночок під час війни 1870 та у 1872 роках. Згодом 
померла його мати.  
 Флобер написав драму «Претендент», щоправда, вона не мала 
успіху, та опублікував перероблену версію «Спокуси Святого Антонія» 
1857 року.  
У 1877 році Флобер опублікував у журналах повісті «Просте серце», 
«Іродіада» та «Легенда про Святого Юліана Милостивого», написані 

у перервах між роботою над романом «Бувар та Пекюше», що залишився незакінченим. 
 Флобер мав серйозні фінансові проблеми. Крім того, більшість свого життя він страждав від 
сифілісу. Його здоров'я значно погіршилось і 1880 року у віці 58 років Флобер помер від інсульту. 
Письменника поховали у сімейному склепінні на кладовищі у Руані. Пам'ятник великому письменникові 
був урочисто відкритий у музеї Руана 1890 року. 
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Одеська національна наукова бібліотека. Відділ рідкісних видань та рукописів. Виставка 
«Книжкові шедеври творів Гюстава Флобера: до 195-річчя від дня народження» 

  
   «Мадам Боварі» (або в українському перекладі «Пані Боварі») — це роман про життя 
жінки, дружини лікаря Шарля Боварі Емми Боварі, яка мала позашлюбний зв'язок і намагалась жити 
поза межами свого статку аби уникнути заяложеності та нікчемності життя у провінції. Хоча основний 
сюжет твору досить простий, навіть архетиповий, справжня майстерність роману полягає в його 
деталях та прихованих стилях. Флобер був відомий як майстерний перфекціоніст щодо свого письма, 
та завжди стверджував, що його мета — це знайти «le mot juste» (фр. слушне слово). Особливістю твору 
є трактування фабульної основи сюжету. Він вважав, що немає сюжетів гарних і поганих, а все залежить 
від його розробки, глибини проникнення в предмет і досконалості його художнього вираження. 
 Перший роман Флобера має підзаголовок «Етюд провінційних звичаїв», в українському виданні 
перекладений Лукашем як «Побут провінції». 
 Роман, який з'явився у часописі «La Revue de Paris» між 1 жовтнем та 15 груднем 1856 року, 
читачі зустріли звинуваченнями автора у непристойності твору. У січні 1857 року відбувся горезвісний 
суд, на якому автора було виправдано 7 лютого того ж року. Після цього роман став бестселером, коли 
його видали книжкою у травні 1857 р. Тепер твір вважається не тільки взірцем реалізму, але й одним із 
найвпливовіших творів, що коли-небудь були створені. 

 У 2007 році було проведено опитування щодо довершеності 
творів сучасних авторів, результати якого наведені у виданні «The 
Top Ten». Роман «Мадам Боварі» було визнано другим 
найвидатнішим після роману Льва Толстого «Анна 
Кареніна» твором сучасності. За романом знято однойменний 
фільм 1949 року американським режисером Вінсентом Мінеллі 
(чоловіком Джуді Гарланд та батьком Лайзи Мінеллі). 
 «Саламбо» — це історичний роман Гюстава Флобера, який 
з'явився у 1862 році. У ньому переплелись реальні та вигадані події. 
Дія роману відбувається напередодні повстання найманців проти 
Карфагену у ІІІ-му столітті до н. е. Роман мав успіх серед 

французьких читачів, вплинув навіть на модні тенденції в одязі: одяг 
мешканців Карфагену, описаниий в романі, на деякий час став 
взірцем для французьких модників та модниць. 
По «Саламбо» існують музичні переробки, п’єси, науково-
фантастична книга коміксів Філіпа Друє, комп’ютерна гра та 
декілька однойменних фільмів: німе кіно, фільм 1914 та 1962 
років. 
 Щодо твору «Виховання почуттів», то Д.С. Наливайко відзначає, 
що така назва є калькою з російської, тоді як правильніше називати 
твір «Почуттєве виховання» чи «Сентиментальне 

виховання». Вийшов 1869 року і був поверненням до «буржуазної сучасності», але відсунутою у 30-40 
роки XIX ст. в часи юності письменника. 
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Переклади українською: 

 Легенда про святого Юліана Милосердного. З фр. пер. В. Сава. Львів, 1891. 

 Іродіяда. Переклав з фр. Михайло Грушевський. Львів, 1902. 

 Щире серце. Пер. з фр. Надія Кибальчич. Чернівці, 1914. 

 Легенда про св. Юліана Милосердного. З фр. пер. Надія Кибальчич. Чернівці, "Наука і розвага", 
35с., 1914. 

 Салямбо. У 3 томах. Переклав Борис Чорний. Київ-Відень-Львів, "Чайка", 1924. 

 Ґюстав Фльобер. Твори в двох томах. — Книгоспілка, 1930. 

o Том 1: Мадам Боварі (пер. Оксана Бублик-Гордон) 

o Том 2: Салямбо (пер. Максим Рильський) 

 Мадам Боварі. Переклав з фр. Микола Лукаш. Київ, Держлітвидав, 1955. 

 Проста душа. Переклав з фр. Михайло Гайдай. Київ, Держлітвидав, 1959. 

 Мадам Боварі. Переклав з фр. Микола Лукаш. Київ, Держлітвидав, 1961. 

 Саламбо. пер. з. фр. Дмитро Паламарчук. – Київ: Дніпро, 1973 . – 262 с. 

 Твори в двох томах. — Дніпро, 1987. 

o Том 1: Мадам Боварі (пер. Микола Лукаш); Саламбо (пер. Дмитро Паламарчук) 

o Том 2: Виховання почуттів (пер. Дмитро Паламарчук); Спокуса святого Антонія (пер. Ірина 
Сидоренко); Проста Душа (пер. Михайло Гайдай); Іродіада (пер. Ярема Кравець); Лексикон 
прописних істин (пер. Михайло Гайдай). 

 

Марсель Пруст 

 Повне ім’я цього французького письменника, якому цього року 
виповнюється 150 років  ̶  Валантен-Луї-Жорж-Ежен-Марсель-Пруст. 
Відомий також, як есеїст та критик, він здобув світове значення як автор 
роману-епопеї «У пошуках утраченого часу», одного з найвизначніших 
творів світової літератури 20 ст. 
 Народився автор на півдні Парижу в будинку свого двоюрідного діда 
перед самим закінченням франко-пруської війни, 10 липня 1871 року. 
Батько, Адріан Пруст, був відомим епідеміологом і займався вивченням 
холери у Європі та Азії, написав кілька книг з медицини та гігієни. Мати, 
Жанна Вейл, походила з родини успішного біржового маклера єврейського 
походження. Була з дитинства освіченою та начитаною, іі листи свідчать про 
неабияке почуття гумору. У Марселя також був молодший на 2 роки брат, 
Роберт. 
 У 9 років Пруст захворів на астму, й загалом був хворобливим. Канікули 
проводив у селі Ільє, і саме це село, з деякими елементами дідового 
будинку в Парижі стало моделлю містечка Комбре, де відбуваються події 

«У пошуках втраченого часу». До святкування 100-літнього ювілею письменника, село було 
перейменоване на Ільє-Комбре. 
 У 1882 Марсель вступив до ліцею Кондорсе відразу до 5 класу, який відвідував не дуже 
регулярно через напади астми. Приблизно тоді ж почав літературну діяльність. Свої перші тексти 
опублікував у журналі «Ревю ліла», що видавався учнями ліцею. За свідченнями самого Пруста, 
найраніші тексти, що увійшли до першої збірки «Дні й радості», були написані в 14 років. Майже всі ці 
ранні тексти були опубліковані в журналах «Бенкет» та «Ревю бланш». Але у молодості Пруст здобув 
репутацію ділетанта, через що у нього були певні проблеми із публікаціями деяких наступних робіт. 
 По  закінченню ліцею в 1889 Пруст через рік вступив Політехнічної школи. Слухав лекції Анрі 
Бергсона у Сорбонні і у 1893 отримав диплом з права, а 1895   ̶  з філософії. Університетські друзи 
сприяли Прустові у світських знайомствах, він став завсідником деяких престижних паризьких салонів. 
Так, Жак Бізе запросив його до салону своєї матері мадам Строс, яка була вдовою композитора Жака 
Бізе-старшого, автора «Кармен». Пруст також відвідував салон пані де Каяве, подруги Анатоля Франса 
та салом Мадлени Лемер. 
 Незважаючи на стан здоров’я, Пруст прослужив рік у французькій армії. Цей досвід знайшов 
відображення в романі «На Германтову сторону» (третя частина епопеї). Щоб заспокоїти батька, який 
наполягав на нормальній роботі у сина, Пруст пішов працювати, і влітку 1896 року влаштувався у 
бібліотеку Мазаріні. Але одразу пішов на лікарняний на кілька років, після чого був звільнений. Відтоді 
він не працював на жодній роботі і не переїжджав від батьків аж до їх смерті. 
 У лютому 1903 року брат Марселя, Роберт, одружився й покинув дім. Батько помер того ж року, 
через два роки й мати, яку Марсель дуже любив. Мати залишила синам великий спадок, на сьгоднішні 
гроші близько 6 мільйонів долларів, що ставило місячний дохід у 15 тис. долларів. Стан здоров’я 
погіршувався. 



16 
 

 Десь у 1909 році Марсель Пруст почав роботу над 
основним твором  ̶  «У пошуках втраченого часу». З 1907 по 1919 
роки він мешкав у квартирі, успадкованій від батьків на бульварі 
Осман, 102, де й написав свій роман-епопею. У вересні 1913 
вийшов перший роман епопеї «На Сваннову сторону», 
опублікований на власний кошт у видавництві «Ґрассе». 
Видавництво Ґаллімар в особі Андре Жіда забракувало рукопис, 
до того ж хгодилося на публікацію лише скороченого варіанту. 
Роман читачі та критики зустріли прохолодно. 
 Пруст ніколи не був одружений. У рік публікації першої 
частини роману Пруст близько зійшовся з Альфредом 
Агостінеллі, з яким познайомився ще 1907 року під час 
перебування у Кабурі. Тоді Агостінеллі працював у Пруста 
водієм, а у 1913-му навідав у Парижі з проханням допомогти з 
роботою. Пруст дав йому місце свого особистого секретаря. 
Невірність Альфреда та його раптова смерть через рік стали 
потрясінням для Пруста. Коханець надихнув письменника на 
створення образу Альбертіні та написання так званого 
романного «циклу Альбертіні»  ̶  останніх чотирьох частин 

роману-епопеї, який в літературознавстві протиставляється «циклові Жильберти», що складає перші 
частини роману. 
 Другий роман Пруста «У затінку дівчат-квіток» приніс йому славу та був удостоєний премії братів 
Гонкурів за 1919 рік. Під час голосування в гонкурівському комітеті роман Пруста здобув 6 голосів, а 
роман Ролада Дорджелеса «Дерев’яний хрест»  ̶  лише 4. Після 
премії Пруст ще більше заглибився в написання й вдосконалення 
свого роману-епопеї.  
 1921 року письменник публікує роман «Ґермантська 
сторона». 1922 року   ̶ роман «Содом і Гомора». Інші частини роману-
епопеї з’явилися вже після смерті автора. Велику роботу з 
впорядкування рукописів провів брат письменника, Роберт Пруст. 
 Останні роки життя Марсель Пруст через обтяження астми 
майже не виходив зі спальні: вдень спав і працював уночі. Помер 18 
листопада 1922 року, лише на 52-му році життя. Помер за роботою, 
вичитуючи одну з останніх частин роману. Похований у Парижі на 
цвинтарі Пер-Лашез.     
 Як вже було сказано, писати Пруст почав ще в юності. В школі 
він дописував до журналів «Ревю ліла» та «Ревю верте» («Ревю 
лілове» та «Ревю зелене»), а в 1890-1891 вів регулярну світську 
хроніку в газеті «Щомісячник». У 1892 став організатором 
літературно-критичного журналу «Ле банкет». Впродовж наступних 
кількох років публікував критичні статті у цьому журналі, а також у 
більш престижному «Ла ревю бланш» («Біле ревю»). У 1896-му видав збірку віршів у прозі та оповідань 
під назвою «Радості і дні» з передмовою Анатоля Франса. Ця книга стала першою книгою Пруста і 
опублікована видавництвом Кальман-Реві. Під час публікації роману «У пошуках втраченого часу» 
Пруст відмовився від перевидання «Радості і дні», оскільки вважав збірку недосконалою. 
 Починаючи з 1896 Пруст старанно вивчав твори мистецтвознавців сучасної йому епохи: Джона 
Раскіна, Ральфа Волдо Емерсона, Томаса Карлайла. Під впливом цих авторів склалися його власні 
погляди на мистецтво, літературу, їх завдання і місце в житті. Захоплення Пруста Раскіном було 
настільки значне, що він взявся перекласти його твори французькою, незважаючи на недосконале 
знання англійської. У 1904 році була видана «Ам’єнська біблія» Раскіна, а в 1906 «Сезам та лілеї». До 
обох книг Пруст написав передмови. Історики літератури відзначають, що крім Раскіна на формування 
Пруста, як письменника, вплинули також Сен-Сімон, Монтень, Стендаль, Флобер, Джордж Еліот, Федір 
Достоєвський та Лев Толстой. 
 У 1895 Пруст написав свій перший роман «Жан Сантей», що був опублікований посмертно в 
1952 році. Головний герой роману  ̶  молода людина, що проходить своє становлення в Парижі кінця 19 
ст. Літературознавці розглядають роман, як своєрідний перший варіант «У пошуках втраченого часу». 
Роман написан від третьої особи, але є радше автобіографією Пруста. Текст не має закінченого 
вигляду. У романі згадується справа Дрейфуса (справа офіцера франц. армії, який став шпигуном на 
користь Німеччини), сучасником якої був Пруст. Письменник, за власним висловом, був одним з перших 
дрейфусарів: почав збирати підписи під петицією на підтримку Дрейфуса, звинуваченого у зраді. Пруста 
підтримав у цій справі й Анатоль Франс. 
 Збірка «Пастиші й різні тексти» надруковані Прустом у 1919 році в Нувель ревю франсез. Тут 
зібрані передмови та статті, опубліковані в Ле Фігаро починаючи з 1908 року. 
 
 Збірку есе «Проти Сент-Бева», що вже стала канонічною в корпусі текстів Пруста, вперше 
видали посмертно, у 1954 році. У збірці подано різні тексти, де зароджевались теми роману «У пошуках 
втраченого часу» або згадувались письменники, доробок яких значно вплинув на автора: Бальзак, 
Флобер тощо. Пруст критикує концепцію відомого французького критика Сент-Бева, за якою творчість 
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письменника є насамперед відображенням його особистого життяя й може бути пояснена лише з 
погляду життя письменника. Натомість Пруст розробив свою поетику, власне, роман «У пошуках…» 
можна розглядати як реалізацію ідей, викладених у цій збірці. Деякі пасажі Пруст пізніше використав у 
найголовнішому своєму романі. 
 «У пошуках втраченого часу» розпочатий у 1909 році складається з 7 романів, у яких діють понад 
2000 персонажів. Пруст помер раніше, ніж встиг завершити редагування останніх 3-х томів. Вони були 
опубліковані посмертно, відредаговані братом Робертом Прустом. Ліричний герой роману нагадує 
самого Пруста. В романі йдеться про дорослішання й становлення героя в аристократичному та 
богемному середовищі Прекрасної епохи на шляху до письменництва. Одна з особливостей роману   ̶ 
використання прийому мимовільної пам’яті. Ідея мимовільної пам’яті, тобто випливання у пам’яті 
спогадів про певні події через далекі й не зовсім зрозумілі ланцюжки асоціація, завдяки роману Пруста 
отримала самостійне життя в психології. Такий тип пам’яті навіть називають прустівською. 
 Українською роман був перекладений Анатолем Перепадею та публікувався видавництвом 
«Юніверс» з 1997 по 2002 рік. 
 Сам роман є одним з найкоментованіших творів світової літератури. Проте для визнання 
виняткового значення творчості Пруста для розвитку літератури романного жанру мав проминути час. 
Сучасники не сприйняли роман як шедевр. Схвальні відгуки у міжвоєнний час таких письменників, як 
Жан Кокто, Поль Моран, Жак Рів’єр, Рамон Фернандес, Франсуа Моріак та Андре Жід були досить 
стриманими. У 1930-ті роки Прустові закидали, що його роман задовгий, заскладний та нудний. 
 Ставлення до роману змінилось десь у 1950-ті. Почалося все з книжки Андре Моруа «У пошуках 
Марселя Пруста», що вийшла 1949 року. Популяризації творчості Пруста сприяла також масштабна 
білографія Джорджа Д. Пейнтера, видана 1959 року й перевидана 1965. Окрім суто біографічних даних 
у цих книгах пробудився також інтерес до стилю Пруста. А ще 1948 вийшла книга Жана Мутона «Стиль 
Марселя Пруста», а 1950  ̶  праця Жермена Бре «Від втрачего часу до часу віднайденого», присвячена 
надскладній структурі Прустового роману. 
 У 1950—1970 роки публікуються визначальні для сьогоднішнього сприйняття Пруста розвідки 
таких літературознавців, як Іветт Лурія («Стилістична конвергенція у Пруста», 1957), Жан Руссе 
(«Форма і значення», 1962), Б. Г. Роджерс («Наративні техніки Пруста», 1962, перевид. 2000), Марсель 
Мюллер («Наративні голоси в Пошуках втраченого часу», 1965), Жан Міллі («Фраза Пруста», 1975), 
Жан-Ів Тадьє («Пруст і роман», 1971), Жерар Женетт («Фігури III», 1972). Особливу увагу до прустового 
доробку виявляють у цей час і письменники: Наталі Саррот («Ера підозри», 1956), Мішель 
Бютор («Репертуар I», 1960; Репертуар II, 1964), Жульєн Ґрак («Леттрини II», 1974; «Пруст як кінцевий 
пункт», 1986), Жорж Батай (есе у збірці «Література і зло»). 
 Квантитативний аналіз словника та довжини Прустової фрази запропонував Етьєн Брюне у 
праці «Словник Марселя Пруста» (1983). Особливого значення набуло інтертекстуальне прочитання 
роману Пруста, тобто наскільки Пруст перебував під впливом попередників та якою мірою він сам 
вплинув на розвиток літератури. Показовою тут була розвідка Жерара Женетта «Пруст палімпсест» у 
збірці есе «Фігури I» (1966). 
 Багатство та витонченість психологічних характеристик в романі Пруста збудили інтерес до 
психологічного аналізу його творчості під різними кутами зору: Жан-П'єр Рішар «Пруст та чуттєвий світ» 
(1974), Жорж Пуле «Прустовий простір» (1963), Серж Дубровскі «Місце печива мадлен» (1974). 
Творчість Пруста аналізувалася з погляду соціології (П. Зіма «Бажання міфу. Соціологічне прочитання 
Марселя Пруста» (1974)) та філософії (Жіль Дельоз «Пруст і знаки» (1964), Юлія Крістева «Чуттєвий 
час», 1994). 
 Популяризації роману Пруста сприяли видання в престижній бібліотеці Плеяди у 1953 році в 
редакції П. Кларака та А. Ферре (3 томи) та в 1987—1989 роках в редакції Жана-Іва Тадьє (4 томи), а 

також видання майже всього доробку Пруста в дешевому 
кишеньковому форматі. 
  У 1998 році роман «У пошуках втраченого часу» вперше було 
опубліковано в одному томі у серії «Quarto». За основу тут взяли 
видання Жана-Іва Тадьє в бібліотеці Плеяди, але без наукового 
апарату (приміток, передмови, коментарів). 
 Роман Пруста мав визначальний вплив на розвиток французької 
прози та романного жанру загалом. На думку багатьох 
літературознавців французький роман у XX столітті розвивався у 
двох напрямках: напрямком Пруста (надскладний синтаксис, 
максимальне заглиблення у внутрішній світ людини) та 
напрямком Селіна (надпростий синтаксис розмовної мови, 
намагання передати спонтанні реакції людини, її оголені емоції). 
Традиція Пруста простежується у творчості багатьох сучасних 
письменників. Зокрема можна згадати такі імена, як Жульєн 
Ґрак, Наталі Саррот, Мішель Бютор, Марґеріт Дюрас, Клод 
Сімон, Жан-Марі Ґюстав Ле Клезіо. 
 Прустом цікавилися багато майстрів кіно, зокрема Лукіно Вісконті, 
який написав сценарій «У пошуках втраченого часу» (опублікований 
в 1984). Проте екранізації видалися доволі складною справою. Тож 
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фільмів за Прустом не так багато: Персі  Адлон «Селеста» (1981), 
Фолькер Шлендорф «Кохання Сванна» (1984), Рауль 
Руїс «Віднайдений час» (1999), Шанталь Акерман «Полонянка» 
(2000, 2002). 
  9 січня 2011 року на французькому телеканалі TSR2 та 1 лютого 
на телеканалі France 2 транслювався телевізійний фільм Ніни 
Компанеес (Nina Companeez) за романом «У пошуках втраченого 
часу». 
 Наразі можна вести мову лише про одну вдалу адаптацію роману 
Пруста в жанрі коміксу, що належить Стефанові Еє (Stéphan Heuet). 
Графічна новела Еє, що вже складається з 5 томів, була 
перекладена німецькою та англійською мовами. 

 
Анкета Пруста. Пруст також відомий як автор однойменної анкети 

(фр. Questionnaire de Proust) — списку запитань, які мають дати 
уявлення про особисті уподобання опитуваної людини. У 
підлітковому віці Пруст відповів на запитання такої анкети, яка ще в 
1860-их роках були вигадана в Англії під назвою «Сповідь». Це була 

монда форма салонної гри, популярної серед вікторіанців. Альбом належав подрузі Пруста, Антуанетті, 
дочці майбутнього президента Франції Фелікса Форе, під назвою «Альбом для запису думок, почуттів 
тощо». 
 
 Автором анкети був не Пруст, проте деякі Прустові відповіді стали знаменитими, наприклад, на 
запитання «Як би ви хотіли померти?» Пруст відповів: «Я краще не хотів би» («J'aimerais mieux pas»).  
Альбом був знайдений сином Фора і опублікований 1924 року у французькому літературному журналі 
Les Cahiers du Moi. А 2003 року альбом проданий на аукціоні за суму 102 тис. євро. 
 На подібну анкету відповідали й інші відомі особистості. Зокрема: Оскар Уайльд, Карл 
Маркс, Артур Конан Дойл, Стефан Малларме, Пол Сезанн. Знайшла вона своє відображення і в 
сучасному журналі про іноземних селебріті «Vanity Fair» (Ярмарок марнославства), на окремій 
сторінці зірки відповідають на аналогічний опитувальник. 
 Саму анкету нерідко використовували в мас-медіа, починаючи від французького журналіста 
Бернара Піво в програмі «Бульйон культури» й закінчуючи російсько-американським журналістом 
Володимиром Познером в програмі «Познер». 

Питання зізнань Питання 
конфіденційності 

Відповідь Пруста 1890 
р. 

Відповідь Пруста 1896 
р. 

Ваша улюблена чеснота Основний аспект моєї 
особистості 

Необхідність любити; 
точніше, потреба пестити 
і псувати набагато 
більше, ніж потреба 
захоплюватись 

Всі чесноти, які не 
обмежуються сектою: 
загальні чесноти 

Ваші улюблені якості у 
чоловіка 

Якість, яку я прагну у 
чоловіка 

Жіночий шарм Розум, моральний сенс 

Ваші улюблені якості у 
жінки 

Якість, яку я бажаю у 
жінки 

Чоловічі чесноти та союз 
дружби 

Ніжність, природність, 
кмітливість 

Ваша головна 
характеристика 

 ̶  ̶ (залишено порожнім) 

Те, що найбільше цінуєш 
у своїх друзях 

Що найбільше ціную у 
своїх друзів 

Щоб мати ніжність для 
мене, якщо їх персонаж 
досить вишуканий, щоб 
зробити їхню ніжність 
ціною досить високою 

 

Ваша головна вина Моя головна вина Не знаючи, не вміючи 
«хотіти» 

 

Ваше улюблене заняття Моє улюблене заняття Люблячий Читання, перевдягання, 
написання віршів, історія, 
театр 

Ваше уявлення про щастя Моя мрія про щастя Я боюся, що вона не буде 
достатньо великою, я не 
наважуюсь говорити, 
боюся знищити її, 
вимовивши її 

Жити в контакті з людьми, 
яких я люблю, з 
красотами природи, з 
кількістю книг і музики, і 
мати в безпосередній 
близькості французький 
театр 

Ваше уявлення про біду Яке було б моє найбільше 
нещастя? 

Не знати ні маму, ні 
бабуся 

Щоб розлучитися з 
мамою 

Якби не ти, ким би ти був? Яким би я хотів бути Я, як люди, якими я 
захоплююся, хотів би, 
щоб я був 

Оскільки питання 
виникає, я вважаю з 
краще не відповідати на 
нього. Все-таки меня дуже 
хотілося б бути Плінієм 
Молодшим 



19 
 

Де б ви хотіли жити? Країна, де меня хотілося б 
жити 

Країна, де певні речі, які 
мені хотілося б, 
збуваются, ніби за 
допомогою магії, і де 
ніжність завжди буде 
взаємною 

У країні ідеалу, а точніше, 
мого ідеалу 

Ваш улюблений колір і 
квітка 

Мій улюблений колір Краса не в кольорах, а в їх 
гармонії 

Мені вони всі 
подобаються, а про квіти 
я не знаю 

 ̶ Квітка, яка мені 
подобається 

Її/Його   ̶ і після них усі  

 ̶ Моя улюблена птиця Ластівка  

Ваші улюблені автори 
прози 

Мої улюблені автори 
прози 

В даний час Анатоль 
Франс і П’єр Лоті 

Джордж Санд, Август 
Тьєррі 

Ваші улюблені поети Мої улюблені поети Бодлер та Альфред де 
Віньї 

Мюссе 

Ваші улюблені герої у 
художній літературі 

Мої герох у художній 
літературі 

Гамлет Людей романтики та 
поезії, тих, кто є 
вираженням ідеалу, я не 
імітацією реального 

Ваші улюблені героїні у 
хожній літературі 

Мої улюблені героїні у 
художній літературі 

Береніце Геніальна жінка, яка веде 
звичайне життя 

Ваші улюблені художники 
та композитори 

Мої улюблені 
композитори 

Бетховен, Вагнер, Шуман Мейсоньє, Моцарт, Гуно 

 
Твори: 

 У пошуках втраченого часу (À la recherche du temps perdu) 

 «Радості й дні» Les Plaisirs et les Jours, Calmann-Lévy, 1896 

 «Ам'єнська біблія» La Bible d'Amiens, передмова, переклад і примітки до праці Джона 
Раскіна «The Bible of Amiens», Mercure de France, 1904 

 «Смерть соборів» La mort des cathédrales, Le Figaro, 16 août 1904 

 «Сезам і лідея» Sésame et les lys, переклад і примітки до праці Джона Раскіна «Sesame and 
Lilies», Mercure de France, 1906 

  На Сваннову сторону (Du côté de chez Swann, 1913) 

 У затінку дівчат-квіток (À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1919) — Гонкурівська премія 

 «Пастиші й різні тексти» Pastiches et mélanges, NRF, 1919 

 Ґермантська сторона (Le Côté de Guermantes, 1921/22) 

 Содом і Гоморра (Sodome et Gomorrhe, 1921/22) 

 Полонянка (La Prisonnière, 1923) 

 Альбертина зникає (Albertine disparue, 1925) 

 Віднайдений час (Temps retrouvé, 1927) 

 «Хроніки» Chroniques, 1927 

 «Жан Сантей» Jean Santeuil, (перший роман Пруста), 1952 

 «Проти Сент-Бева» Contre Sainte-Beuve (есе, в якому закладено основні мотиви «Пошуків»), 
1954 

 «Шарден і Рембрандт» Chardin et Rembrandt, Le Bruit du temps, 2009 

 

Велика Британія 

Джеймс Макферсон 

  Шотландському поетові Джеймсу Макферсону цього року виповнюється 
285 років. Цей літературний містифікатор, член британського парламенту 
відомий своєю збіркою «Поеми Оссіана», яку Макферсон видав у 1762-1765 
роках, як «переклад» з гельської мови віршів та поем легендарного 
ірландського барда Оссіана. В дійсності цей твір виявився його власною 
обробкою кельтських легенд. 
 Народився поет 27 жовтня 1736 року в Рутвені, графство Інвернес, 
Шотландія, у давній та шанованій родині. Початкова освіта пройшла вдома, 
а далі у школі грамоти. Подальше навчання юнак продовжив у Кінгс-коледжі 
в Абердині та пізніше у Единбурзі.  
 Змолоду цікавився літературою, писав вірші. У 1758 видав поему 
«Горець», котра, як і решта його поезій не привернула уваги читачів. 
 Після завершення навчання повернувся до Рутвена, працював шкільним 
вчителем. В Моффаті зустрів Джона Гоума, відомого потім як автора 
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вистави «Дуглас», для котрого переповів низку вивчених 
гельських віршів. Також показав Гоуму рукописи із записами 
гельською, зібрані в Гайлендсі та на Західних островах. 
Підбадьорений у починаннях Гоумом, Макферсон видав в 1760-му 
«Уривки стародавньої поезії, зібрані в шотландському Гайлендсі». 
Зацікавлення примітивізмом, народною поезією, нехтування 
обов'язковими класицистичними канонами спричинили бурхливий 
сплеск особливої уваги до гельських, чи кельтських, частин 
Великобританії, до пам'яток майже забутої культури. Почалося т. 
зв. «кельтське» відродження.  Біля витоків цього руху стояв 
відомий поет-сентименталіст Т. Грей. У 1756 р. Грей закінчив 
поему «Бард», яка вважається одним із його кельтських творів. 
Сюжет цієї невеличкої поеми буквально пронизаний історією. У її 
центрі — велетенська постать сивобородого барда, котрий стоїть 
на самотній скелі й оповідає про героїчні справи предків. Поет-
пророк, котрий провіщає загибель норманської раси, — сам бард, 
єдиний, хто врятувався з клану бардів, які загинули в битві біля 
Кемлена. Його трагічне для норманів пророцтво вигадливо 
переплітається зі сценами, закарбованими у свідомості короля 
Едварда, війська якого брали участь у кривавій сутичці. «Бард» 

Ґрея справив посутній вплив на Mакферсона і все кельтське відродження. 
 Ґ’ю Блер підтримав подальшу роботу Макферсона, завдяки чому той здійснив низку експедицій 
на острови Скай, Норт-Віст, Сауз-Віст, Бенбекьюла, Малл, де зібрав більше рукописів. 
 У 1761-му Макфенсон повідомив, що знайшов гельський епос про героя Фінґала (Fingal або 
Fionnghall), записаний співцем 3 століття Оссіаном. За цим послідували його перекладені англійською 
фрагменти «Фінґал» (1762), «Темора» (1763), «Праці Оссіана» (1765). Ці твори викликали сенсацію; 
патріотично налаштовані шотландці, натхненні відкриттям такого скарбу власної культури, високо 
оцінили обидві поеми. Втім, вже невдовзі історики, зокрема Чарльз О’Коннор піддали сумніву 
автентичність цих творів. До критики приєднався Семюел Джонсон, який обґрунтував, що Макферсон 
взяв реальні фольклорні твори та на їх основі склав власну поему, котру видав за епос Оссіана. Свою 
критику він виклав головним чином у праці «Подорожі по західних островах Шотландії» (1775). 
 У 1765 Макферсон став секретарем колоніального губернатора Джорджа Джонстоуна у 
Америці, Флорида. На цій посаді провів два роки, потім повернувся в Лондон, де зберіг за собою 
зарплату секретаря в формі пенсії.   
 Після опублікування «Поем Оссіана» літературна кар'єра Mакферсона, по суті, закінчилася. 
Його переклад «Іліади» 1773 року  викликав гостру критику й назавжди вирішив його подальшу поетичну 
кар'єру. Йому належить декілька книг з історії та політики: «Вступ до історії Великобританії та Ірландії» 
(1771), «Історія Великобританії від Реставрації до початку правління Ганноверської династії» (1775), 
«Права Великобританії, спрямовані проти претензій Америки»(1776), «Коротка історія опозиції під час 
останньої сесії Парламенту» (1779). 
 Захищав політику Фредеріка Норта (12-й прем’єр-міністр Великобританії) та служив 
прибутковим агентом Британії в Аркоті (Індостан). В 1780 став членом парламенту від «гнилого 
містечка» Кемелфорду, а в 1784 був обраний у старші члени парламенту. Цю посаду він обіймав до 
самої смерті. 
 Помер в своєму маєтку Беллвіл у Шотландії. Поет Дункан Маккай написав у пам'ять поминальну 
елегію в традиційному гельському жанрі «кумга». Тіло було доставлено в Лондон і поховане у 
Вестмінстерському абатстві поблизу могили доктора Джонсона. 
 «Поеми Оссіана» Mакферсона— це цикл ліро-епічних оповідей, що включають твори різного 
обсягу й об'єднані спільним героєм Фінгалом, королем держави Морвен на заході Шотландії. Його 
резиденцією є замок Сельма. Окрім «Фінгала», у перший том входять поеми: «Комала», «Битва з 
Каросом», «Війна Іністони», «Битва біля Лори», «Конлат і Кутона», «Картон», «Смерть Кухуліна», 
«Латмон», «Ойтона», «Крома» та ін. У другий том, окрім «Темори» (у восьми книгах), включені «Катлін 
із Клути», «Суль-малаз Лумону», «Катлода», «Ойна-морул», «Кольнадона». Автором поем Mакферсон 
«вважав» старшого сина Фінгала (III ст. н.е.), воїна і барда Оссіана. 
 У поемах величезна кількість подій, нагромаджених у позірному безладі, нерідко головний зміст 
уривається оповіддю про незначні та дрібні події. Тематика нагадує середньовічний рицарський епос — 
це війни, які ведуться або проти скандинавів, або проти незаконних загарбників трону, а також кохання. 
Окрім війн, зображені сцени полювання, бенкети, воїнські розваги, велика увага приділяється кодексу 
рицарської честі. Найбільшим благом вважається смерть на полі бою за вітчизну. Ця смерть оспівується 
бардами. 
 Характери героїв надзвичайно суперечливі, причому суперечливість, вочевидь, зумовлена 
пізнішими нашаруваннями літературних впливів і джерел. Вирізняючись неймовірною відвагою, волею 
та силою, воїни можуть несподівано розчулитися і заплакати, вони легко схиляються до меланхолійних 
медитацій, чутливі та ніжні. Дружини та наречені героїв можуть ділити з ними всі злигодні воїнських 
виправ, спорядившись у важкі рицарські обладунки та не полишаючи їх ні під час полювання, ні на полі 
бою. Водночас вони також чуттєві й легко ранимі, помирають від кохання, від туги за втраченим коханим. 
 В епічних поемах, крім духа Лоди, немає жодних богів, які б, як у гомерівському епосі, втручалися 
в життя героїв. Невипадково ця постать вельми умовна: це дух, безтілесний привид. Герої Оссіана 
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живуть у нематеріальному світі, тут зовсім немає деталей побуту, немає описів начиння, їжі, напоїв. Але 
«Поеми Оссіана» вигідно відрізняються від своїх попередниць — епічних поем — надзвичайним 
ліризмом. Оповідач-бард Оссіан, учасник боїв і свідок подвигів героїв, — літописець історії. 
Розповідаючи про своїх одноплемінників, він ділить з ними їхні радощі та горе, втрати і здобутки. 
Величезний і розмаїтий емоційний світ героїв «Поем Оссіана». Вони розповідають про свої почуття, 
переживання, думки, допомагаючи сучасному читачеві уявити їхній внутрішній духовний світ. Головний 
настрій, який домінує в усіх оповідях, смутний, меланхолійний, повитий тугою і, навіть, скорботою. 
 

 Загальний характер оповіді увиразнюється пейзажними 
замальовками, зробленими з натури. Mакферсон багато 
подорожував по Шотландії, і його картини природи — легко 
впізнавані шкіци рідної шотландської природи: похмурі скелі та гори, 
пустельні, вкриті лісами чи зовсім голі ущелини, в яких ховаються 
косулі, лані, олені; туман і хмари, болота й озера; заткане хмарами 
небо, по якому пролітають тіні загиблих героїв, що їх оплакує бард. 
Часто на небі з'являється блідий місяць, похмуре, примарне світло 
якого відповідає загальному колориту картини. 
 Поезія Mакферсона була представлена як переклад 
стародавньої поезії. Особливість поетичної структури — у 
використанні ритмізованої прози, яку сам Mакферсон називав 
«мірною прозою». Мірна проза була вільною від обов'язкових норм 
версифікації, наділена простотою та дохідливістю і підгримувала 
віру в автентичність перекладу. У мірній прозі було чимало складних 
епітетів і родових відмінків у значенні епітетів. Особливо високо 
оцінив «Поеми Оссіана» X. Блер у «Критичних міркуваннях про 
поеми Оссіана» (1763):  
 «Коли Гомер вирішує бути зворушливим, він сильний, але Оссіан 
виявляє цю силу значно частіше і творіння його значно глибше 
позначені печаттю чулості. Жоден поет не вміє краще за нього 

захопити і розчулити серце. Що ж стосується передання почуттів, то перевага на боці Оссіана. 
Воістину вражаюче, до якої міри герої нашого грубого кельтського барда перевершують 
людинолюбством і чеснотами не лише Гомера, а й освіченого та вишуканого Верґілія». 
 Поміж тим, «Поеми Оссіана» в Англії мали і серйозних супротивників, котрі доводили, що 
Mакферсон не міг перекласти поем Оссіана, позаяк не існувало оригіналів. Приводом для сумніву з 
автентичності була й участь Кухуліна як героя у першому томі поем. І справді, в історії ірландців і 
шотландців було чимало спільного, вони довго зберігали свої національні риси завдяки тому, що 
римське завоювання не торкнулося ні тої, ні іншої країни. Ці країни перебували в постійних контактах, і 
можна припустити, ідо найдревнішим джерелом оссіанівських легенд є все ж таки Ірландія. Зважаючи 
на все це, після публікацій поеми Оссіана від Макферсона стали вимагати показати або опублікувати 
оригінальні записи цих поем і пісень, записані гельською мовою. Макферсон відкладав це, посилаючись 
на зайнятість. Тексти цих поем гельською були опубліковані 1807 року, вже після смерті Макферсона. 
Дослідники заявили, що ці тексти написані на сучасній гельській (шотландській) мові з чисельними 
англійськими словами і виглядають як переклад опублікованих раніше поем з англійської мови на 
гельську. Тому ці поеми стали вважати містифікацією.  
 Незважаючи на це, поеми мали величезний вплив на дослідження епосу європейських народів 
і на європейську літературу та культуру загалом. Як в епоху середньовіччя кельтські легенди про короля 
Артура та лицарів круглого столу були дуже поширені в Європі і справили величезний валив на 
європейську культуру, так і в 19 ст. кельтська культура стала дуже популярною в Європі завдяки 
публікаціям поем Оссіана. І то не тільки зміст, а й стиль. Якщо в легендах про Артура це культ 
лицарства, благородства, культ прекрасної дами, то в поемах Оссіана це культ таємничого, 
загадкового, елегійні настрої, романтизм. 
 У 1768 р. «Оссіан» був покладений на музичу і виконаний в Хеймаркеті. У 1769 р. Дж. Х'юм, 
відомий автор «Дугласа», запозичив у «Оссіана» імена, образи й елементи сюжету для створення 
драми «Фатальне викриття». З цього моменту починається активна діяльність багатьох драматургів. 
Серед них Дж. Е. Хавард, котрий написав поему «Облога Темори» (1773). Популярність Mакферсона 
зростала. У 1866 p. M. Арнольд у своїх лекціях про кельтську літературу підкреслював надзвичайну 
свіжість і силу макферсонівської поезії. 
 В Англії поеми Оссіана мали сильний вплив на Вальтера Скотта, поетів Озерної Школи, 
Байрона. У Німеччині Клопшток, Гердер, поети школи «Бурі і натиску» були під сильним впливом поем 
Оссіана. Навіть Гете від імені свого героя Вертера писав: 

 «Оссіан витіснив з мого серця Гомера» 

 Італійський переклад поем Оссіана супроводжував Наполеона Бонапарта у всіх його походах. 
Художники Жерар, Жироде, Енгр малювали картини по сюжетах поем. 
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Оссіан. Заклинання духів на берегах річки Лора під звуки його 
арфи, 1801 р. Барон Франсуа Паскаль, Симон Жерар 

Оссіан, Франсуа Паскаль Симон Жерар, поч. 

XIX ст. 
 
 Прозовий переказ російською мовою «Творів Оссіана...», здійснений 1792 р. з французької Є. 
Костровим, був поширений і в Україні, про що свідчить зокрема неодноразове звертання до 
оссіанівських мотивів Т.Шевченка (лист то Б. Залеського 6 червня 1854 p.; повість «Близнецы»). І. 
Франко назвав Mакферсона «прабатьком романтичної школи», котрий «залишив свій слід на 
літературному колориті цілої епохи».  
 «Твори Оссіана...» в Україні перекладали та переспівували російською мовою українські 
культурно-освітні діячі та вчені В. Капніст, О. Силабовський, Р. Чаморський, українською мовою 
переклав О. Навроцький. Український і російський фольклорист М. Цертелєв порівнював їх із 
українськими думами. Кілька уривків з поем Mакферсона переклав П. Карманський. 

Основними творами прийнято вважати «Поеми Оссіана»: 

 Cath-Loda: a Poem 

 Comala: a Dramatic Poem 

 Carric-thura: a Poem 

 Cartho: a Poem 

 Oina-morul: a Poem 

 Colna-Dona: a Poem 

 Oithona: a Poem 

 Croma: a Poem 

 Calthon and Colmal: a Poem 

 The War of Caros: a Poem 

 Cathlin of Clutha: a Poem 

 Sub-malla of Lumon: a Poem 

 The War of Inis-thona: a Poem 

 The Songs of Selma 

 Fingal: an Ancient Epic Poem 

 Lathmon: a Poem 

 Dar-Thula: a Poem 

 The Death of Cuthullin: a Poem 

 

Вальтер Скотт 

 Сер Вальтер Скотт народився 15 серпня 1771 року в Единбурзі. Тобто, 
сього року йому виповнюється 250 років. Цей всесвітньо відомий 
шотландський письменник, поет, історик, збирач старожитностей, адвокат   ̶ 
для шотландців більше ніж письменник. Він відродив історичну пам’ять 
народу, відкрив Шотландію для решти світу і в першу чергу для Англії. 
Вважається основоположником жанру історичного роману, який мав 
величезний вплив на європейський романтизм. 
 Народився письменник в Единбурзі в родині адвоката Вальтера Скотта. 
Мати, Ганна Резерфорд, була дочкою професора медицини Единбурзького 
університету і, цілком імовірно, що Ернест Резерфорд, відомий 
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новозеландський фізик шотландського походження, який 
народився рівно за 100 років від Вальтера Скотта є його 
дуже давньою ріднею. 
  Взагалі Скотт походив із клану, відомого своєю 
дикістю і заповзятістю. Його батько, який працював 
міським прокурором, був першим з Скоттів, які взяли 
міський спосіб життя. Найпершим відомим предком сера 
Вальтера Скотта був Аулд Ватт, що жив за шість поколінь 
до Скотта. Син Аулда Ватта Вільям був одного разу 
спійманий якимось сером Гідеоном, коли разом з 
шотландцями здійснював набіг на його землі. Вільяму 
було надано вибір - одружитися на Мег, найпотворнішій з 

дочок сера Гідеона, або бути повішеним. Сер Вільям, 
подумавши, вибрав друге. З дружиною йому, проте, дуже 

пощастило, - шлюб їх був щасливий. А широкий рот Мег передала у спадок всім своїм нащадкам. 
 З інших пращурів Скотта особливу увагу 
заслуговує його прадід, що жив в 16 столітті, Вальтер 
Скотт Бородатий. Це прізвисько він отримав через те, 
що відмовився стригти бороду після вигнання 
Стюартів. 
 У Ганни Резерфорд народилося 12 дітей, але 
вижили лише 6 і Вальтер був дев’ятою дитиною. У 
ранньому віці він перехворів на поширений тоді у дітей 
поліомієліт, що спричинило параліч із розвитком 
атрофії м’язів правої ноги і одвічної кульгавості. 
Незважаючи на фізичну ваду з раннього віку Вальтер 
приголомшував жвавим розумом та феноменальною 
пам’яттю. Дитинство він провів на фермі діда в 
Сендіноу і у будинку свого дядька біля Келсо. У 
коледжі захопився альпінізмом, загартовувався 
фізично, здобув популярність серед однолітків як відмінний оповідач. Багато читав, у томи числі 
античних авторів, захоплювався романами і поезією, особливо традиційними баладами і оповідями 
Шотландії. 
 У 1786 році Вальтер вступив на стажування до контори батька. З 1789 по 1792 вивчав право для 
роботи адвокатом. Разом з друзями організував в коледжі «Поетичне товариство», вивчав німецьку 
мову і знайомився з творчістю німецьких поетів.  
 У перші роки самостійної адвокатської практики Вальтер Скотт поїздив країною, принагідно 
збираючи народні легенди і балади. Захопився перекладами німецької поезії, анонімно опублікував свої 
переклади балади Бюргера «Ленора». 

 У 1791 році познайомився 
зі своїм першим коханням   ̶ 
Вільяминою Белшез, 15-тирічною 
дочкою единбурзького адвоката. 
П’ять років намагався добитися 
взаємності, проте дівчина 
вибрала Вільяма Форбса, сина 
заможного банкіра, одного з 
представників родини магнатів 
Форбсів, відомих в Шотландії ще 
з 13 століття. Нерозділене 
кохання стало для юнака ударом: 
образ Вільяміни потім 
неодноразово з’являвся в 
героїнях його романів. 
 У 1797 році Вальтер Скотт 
одружився з Шарлоттою 
Карпентер (французьке 
прочитання  ̶ Шерпантьє), яка 

народила чоловікові 4 дітей: двох дочок і двох синів.  
 У 1799 році Вальтер став шерифом графства Селкерк, а у 1806  ̶  секретарем суду. 
 Романіст вважав за краще існувати спокійно і розмірено, присвячуючи багато часу улюбленому 
заняттю - висаджування дерев. 
У приватному житті Вальтер Скотт не любив гучні пригоди і екстравагантні авантюри, винахідник роману 
у віршах звик проводити час розмірено, в оточенні сім'ї та близьких. І вже тим більше Вальтер не був 
донжуаном: чоловік зневажав швидкоплинні зв'язки на стороні і був до кінця вірний дружині. Знаменитий 
майстер пера любив домашніх тварин, а також із задоволенням займався домашнім господарством. 
 Творчу біографію Вальтер Скотт почав не тільки з переказів, а ще й з поезії. Його перший твір - балада 
«Іоанна вечір» (1800) - було приправлено нотками романтики. 

Батьки 

Дитячі та юнацькі зображення 

Вільяміна Белшер Шарлотта Карпентер 
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 У 1808 році Вальтер Скотт стає новатором на літературних 
теренах, придумавши роман у віршах під ім'ям «Марміон». Дивно, але 
навіть у такого маститого генія бувають творчі падіння поряд зі 
злетами: ноу-хау Скотта було рознесено критиками в пух і прах. 
Справа в тому, що ті порахували сюжет метра неясним: в його 
протагоністі змішалися і честь, і підлість, а такі якості були непридатні 
для ліричного героя. 

 Також Скотт створив твори «Два озера» (1810) і «Рокба» (1813), 
за рахунок чого став справжнім засновником нового жанру - історичної 
поеми. Причому автор, подібно до Шекспіра, вміло змішував в одному 
флаконі і вигадку, і бувальщину. Таким чином, історія в роботах 
майстра пера не стояла на місці, а рухалася вперед: на долю 
персонажів впливали зміни епохи. 

 Найвидатнішою рисою сера Вальтера Скотта, про що одностайно 
свідчать всі його знайомі, була доброзичливість. Чи не всі, хто звертався до нього за допомогою, таку 
отримали. Томас Кемпбелл, Теодор Хук, Бенджамін Хейджон, Вільям Годвін, Чарльз Метьюрин - всіх їх 
він виручив з біди, а також багатьох інших письменників і художників, хто знаходився в скрутному 
становищі. Доброзичливість Скотта не вичерпується щедрістю на поради і гроші. Він не бажав ображати 
злою критикою навіть своїх побратимів по перу і з юності дав собі слово ніколи не виступати у пресі з 
ворожими відгуками про творчість сучасників. 
 Примітною властивістю В. Скотта - письменника була скромність. Він ставив поезію сучасників 
вище своєї творчості. Коли Байрон зайняв його місце в серцях публіки, він з чистою совістю приєднався 
до хору славослів'я на адресу поета і перейшов до написання прозових романів. Вальтер Скотт рішуче 
не міг повірити в те, що як письменник він чимось виділяється на загальному тлі. Він ставився до 
сучасників без заздрості, ненависті, ревнощів або злоби, але з чуйністю, захопленням, любов'ю і 
терпимістю. 
 Протягом усього життя Вальтер Скотт виявляв воістину неймовірну пам'ять. Він пам'ятав те, що 
траплялося з ним на четвертому році життя і навіть раніше. Вальтер Скотт писав:  

 «Моєї пам'яті ... рідко коли не вдавалося зберегти - і зберегти міцно - улюблений поетичний 
уривок або пісеньку з вистави, не кажучи вже про прикордонні баладі ...». 

 Інтерес до історії і до історій змусив його старанно зайнятися латиною, так що він навчився 
розбирати тексти Вергілія, Горація, Тацита та інших поетів і істориків Стародавнього Риму легко і 
швидко, хоча не завжди однозначно. Вальтер Скотт любив і чудово знав історію своєї країни і країн 
Західної Європи і вмів з величезним, до нього ще невідомим мистецтвом оживляти минуле на сторінках 
своїх романів. 
 Маючи великий дар «читати» чужу мову: оволодівши граматикою, він приділяв всю увагу змісту, 
в чому йому допомагало майже надприродне вміння проникнути в сенс твору. Він придбав неабиякий 
словниковий запас і міг читати поезію і прозу французькою, німецькою, італійською та іспанською 
мовами. 
 У словесну тканину прози Скотта входять чудові балади, 
пісні і віршовані епіграфи. Багато з них, позначені як цитати зі 
старих поетів, насправді складені Вальтером Скоттом   ̶ 
відмінним стилізатором і знавцем скарбів англійської та 
шотландської поезії. За останні 18 років життя він напише 
тридцять романів. Випускав свої романи анонімно: Скотт не 
визнавав свого авторства аж до 1827 року, коли виповнилося вже 
сім років з моменту отримання ним титулу баронета. В 
середньому він створював по два романи на рік, але крім того 
написав «Життя Наполеона» у дев'яти томах, два томи «Історії 
Шотландії», кілька книг з окультних наук. 
 У 1825 році на лондонській біржі вибухнула фінансова 
паніка і кредитори зажадали оплати векселів. Ні видавець 
Скотта, ні власник друкарні Джеймс Баллантайн не змогли 
сплатити готівкою і оголосили себе банкрутами. Однак Скотт 
відмовився наслідувати їхній приклад і взяв на себе 
відповідальність за всі рахунки, на яких стояв його підпис, що 
склало 130 000 фунтів стерлінгів (близько 10 500 000 £ за мірками 2018 р.), причому борги самого Скотта 
становили лише малу частину цієї суми. Виснажлива літературна праця, на яку він себе прирік, щоб 
виплатити величезний борг, відняла у нього роки життя. 
 Термін «фрілансер» (букв. «вільний списоносець») вперше був вжитий саме Вальтером Скоттом 
в романі «Айвенго» для опису «середньовічного найманого воїна». 
 У 59-60 років Скотт зазнав три інсульти поспіль. Після першого в нього паралізувало праву руку. 
Помер від інфаркту 21 вересня 1882 року у віці 61 рік. 
  Романи Скотта знавці поділяють на дві групи. Перша присвячена недалекому минулому 
Шотландії, періоду громадянської війни: від пуританської революції 16 ст. до розгрому гірських кланів в 
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середині 18 ст. Це відображено в «Веверлі», «Гай Маннерінг» (1815), «Единбурзька в’язниця» (1818), 
«Шотландські пуритани» (1816), «Ламермурська наречена» (1819), «Роб Рой» (1817), «Монастир» 
(1820), «Абат» (1820), «Води св. Ронана» (1823), «Антиквар» (1816), тощо. 

 У цих романах Скотт розгортає незвичайно багатий та реалістичний типаж. Це ціла галерея 
шотландських соціальних шарів, але переважно типів дрібної буржуазії, селянства, декласованої 
бідноти. Персонажі Скотта виразні, конкретні, розмовляють соковитою і живою народною мовою. Вони 
складають тло, яке можна порівняти лише з «фальстафівським тлом» Шекспіра. На цьому фоні чимало 
яскраво комедійного, але поряд із комічними фігурами багато плебейських персонажів художньо 
рівноправних із героями вищих верств. У деяких романах  ̶  вони головні герої. В «Единбурзькій в’язниці» 
героїня   ̶ дочка дрібного селянина-орендаря. Скотт в порявнянні з «сентиментальною» літературою 18 
століття робить наступний крок на шляху демократизації роману і в той же чам дає живіші образи. Але 
частіше його головні герої   ̶ молоді люди з вищою освітою, умовно ідеалізовані, позбавлені життєвості. 
 Друга група романів Скотта присвячена минулому Англії і континентальних країн, переважно 
середнім вікам і 16 століттю: «Айвенго» (1819), «Квентін Дорвард» (1823), «Кенілворт» (1821), «Ганна 
Геєрштейнська» (1829), тощо. Саме тут Скотт особливо розгортає своє виняткове чуття минулих епох, 
що змусило Огюста Террі назвати його «найвидатнішим майстром історичної девінації усіх часів». 
Історизм Скотта, перш за все  ̶ зовнішній, відтворення атмосфери і колориту епохи. Цією властивістю, 
яка ґрунтувалася на солідних знаннях, Скотт особливо приголомшував своїх сучасників, не звиклих до 
подібного. Дана ним картина «класичного» середньовіччя (наприклад, у «Айвенго») наразі сильно 
застаріла. Але такої картини, одночасно ретельно правдоподібної і такої, що розкриває несхожу на 
сучасність дійстність, в літературі ще не було. Це було відкриттям нового світу. 
 Історизм Вальтера Скотта не обмежувався зовнішньою стороною. Кожен його роман заснований 
не первній концепції історичного процесу. Так «Квентин Дорвард» дає не лише яскравий художній образ 
Людовика ХІ і його оточення, але розкриває його політику як етам в боротьбі буржуазії проти 
феодалізму. Концепція «Айвенго», де центральним фактом для Англії кінця 12 століття висунута 
національна боротьба саксів з норманами, виявилася незвичайно плідною для науки історії  ̶ вона була 
поштовхом для відомого французького історика Огюста Террі. Оцінюючи Скотта, треба пам’ятати, що 
його романи взагалі передували роботам багатьох істориків того часу.  

 Твори: 

 Пісні шотландського кордону (1802) 

 Пісня останнього менестреля (1805) 

 Марміон (1808) 

 Діва озера (1810) 

 Видіння дона Родеріка (1811) 

 Рокбі (1813) 

 Веверлі (1814) 

 Поле Ватерлоо (1815) 

 Володар островів (1815) 

 Гай Маннерінг, або Астролог (1815) 

 Чорний карлик (1816) 

 Антикварій (1816) 

 Пуритани (1816) 

 Роб Рой (1818) 

 Легенда про Монтроза (1819) 

 Айвенго (1819) 

 Монастир (1820) 

 Абат (1820) 

 Кенілворд (1821) 

 Успіхи Найджела (1822) 

 Певеріл Пік (1822) 

 Пірат (1822) 

 Квентін Дорвард (1823) 

 Сент-Ронанські води (1824) 

 Редгонтлет (1824) 

 Талісман (1825) 

 Заручена (1825) 

 Вудсток, або Кавалер (1826) 

 Два гуртівника (1827) 

 Вдова горянина (1827) 

 Кімната з гобеленами (1828) 

 Пертська красуня, або Валентинів день (1828) 
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 Карл Сміливий, або Анна Ґейерштейнская, діва Мороку (Красуня туману) (1829) 

 Граф Роберт Парижський (1831) 

 Небезпечний замок (1831)  

 Осада Мальти (1832) 

 Романи серії Веверлі. Ці романи  ̶  серія романів, що вийшла з 1814 по 1832 роки і названа за 

першою книгою серії: 

 Веверлі, або Шістдесят років тому (Waverley) (1814) 

 Гай Меннерінг, або Астролог (Guy Mannering) (1815) 

 Антикварій (Antiquary) (1816) 

 Роб Рой (Rob Roy) (1818) 

 Айвенго (Ivanhoe) (1819) 

 Кенілворд (Kenilworth) (1821) 

 Пірат (The Pirate) (1822) 

 Успіхи Найджела (The fortunes of Nigel) (1822) 

 Певеріл Пік (Peveril of the Peak) (1822) 

 Квентін Дорвард (Quentin Durward) (1823) 

 Сент-Ронанські води (St. Ronal's Well) (1824) 

 Редґаунтлет (Redgauntlet) (1824) 

 Оповіді про Хрестоносців (Tales of the Crusaders) (1825) 

 Талісман (The Talisman) (1825) 

 Вудсток (Woodstock) (1826) 

 Пертська красуня (The Fair Maid of Perth) (1828) 

 Красуня туману (The Maiden of the mist) (1829) 

 Інше: 

 Життєписи романістів (1821-1824) 

 Смерть лорда Байрона (1824) 

 Життя Наполеона Бонапарта (1827) 

 Оповіді з історії Франції (1827) 

 Оповідання дідуся (1829-1830) 

 Історія Шотландії (1829-1830) 

 Про демонологію та чаклунство  

 Перша згадка про намір опублікувати твори сера Вальтера Скотта українською зустрічаються 

ще 1864 року в оголошенні Ксенофонта Климковича до «Повістей Євгенія Гребінки»:  

«Пізніше не занехаємо и писателівъ якъ Вальтеръ Скотъ…». 

 Шкот, Вальтер. Верховинська вдова [перекладача не названо]// Правда. Письмо литературно-
политичне. — 1877. — Ч. 19-23. — С. 713—722; 753—763; 793—803; 835—845; 873—883. 

 Вальтеръ-Скот. Ришардъ Львине Серце. Историчный роман Вальтеръ-Скота. — Львовъ. Накл. 
Редакціи «Дѣла». Зъ друкарнѣ Наук. Товариства им. Шевченка, 1893. — 409 с. /Бібліотека 
найзнаменитшихъ повѣстей пôдъ редакцією И. Белея. Томъ XLVI/. Літературний додатокъ «Дѣла». 

 Скот, Вальтер. Айвенго, роман, переклала Др. Н. Суровцова. — Київ — Відень — Львів: «Чайка» [Б. 
р.]. (З передмовою Др. Остапа Грицая.). 

 За інформацією каталогу цього ж видавництва за 1921—1923 рр., також готувалося видання 
«Кенілворт». (Див.: Грицай, Остап. Катальоґ Видавництва «Чайка» (1921—1923) / Др. Остап Грицай. — 
Київ-Відень-Львів: Видавництво «Чайка», [Б. р.]. — С. 24.)  Цікаво, що у 1880-х рр. перші чотири частини 
роману «Кенільворт» (sic) уже був переклав Осип Барвінський (1844—1889). Чи йдеться в обох 
випадках про один і той самий текст, не відомо. (Див. з листування Олександра і Осипа Барвінських 
(1869 рік). Вступна стаття, підготовка тексту, коментарі Альбіни Шацької // Спадщина: Літературне 
джерелознавство. Текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — К.: ПЦ 
«Фоліант», 2007. — Т. 3. — С. 173.) 

 Скотт, Вальтер. Айвенго. Пер с (sic) англ. Ан. Волкович. Оброб. та скорочення Р. М. Азарх. К.: 
«Час», 1929. — 247 с. 

o Перевидання: Скотт В. Програмні твори / Післямова Н. Білик. — К.: Обереги, 2001. — 746 с. — 
(Шкіл. б-ка. Зарубіж. л-ра в освіті. Хрестоматія ІІІ). 

o Перевидання: Скотт, Вальтер. Айвенго / А. Н. Волкович (пер. з англ.). — Х.: Мост: Торнадо, 
2003. — 383 с. — (Читаємо у школі і вдома.) 

 Скотт, Валтер. Карло Сміливий [нерозбірливо] Пер. з англ. Н. Ткаченко-Ходкевич. / Обкл. роботи П. 
Жалка-Титаренка. К.: «Час», 1929. 207 с. 
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o Перевидання: Скотт, Вальтер (1771—1832). Карл Сміливий, або Анна Геєрштейн, діва імли 
[Текст]: роман / Вальтер Скотт ; скороч. пер. з англ. Наталії Ткаченко-Ходкевич. — Київ: Знання, 
2017. — 239 с. — (Класна література ; № 6). — Назва обкл. : Карл Сміливий. — Пер. изд. : Anne 
of Geierstein or The maiden of the mist / Walter Scott. 

 Скотт, Вальтер. …Роб Рой. Rob Roy. [Роман]. Переклад з англ. Л. Скрипника та С. Гаєвського. 
Редагув. Р. Азарх. Харків, Держ. вид-во України. 1930. 396 с. 

 У 1934 р. на замовлення видавництва ДВОУ (Харків) Василь Мисик переклав роман сера 
Вальтера Скотта «Old Mortality» (1816). На момент арешту перекладач займався вже його 
редагуванням. На жаль, текст перекладу не зберігся. 

 Скотт, Вальтер. Квентін Дорвард. Роман. Пер. з англ. Білецького. За ред. М. Йогансена. Передмова: 
примітки О. І. Білецького. Іл. О. Довгаль. Харків-Одеса, Дитвидав, 1936. 323 с. з іл. 

o Перевидання: Скотт, Вальтер. Квентін Дорвард [Текст]: роман / Вальтер Скотт ; пер. і прим. 
О. І. Білецького. — О. : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1937. — 506, [3] с. : ілюстр. — (Шкільна 
бібліотека.) 

o Перевидання: Скотт, Вальтер. Квентін Дорвард. / Роман. Пер. з англ. і примітки А. О. Білецького 
та Н. О. Білецької. Іл. М. Штаєрмана. Для серед. та старш. шкільн. віку /. К., «Молодь», 1956. 
479 с. [нерозбірливо] /Історична повість і роман/. 

o Перевидання: Скотт, Вальтер. Квентін Дорвард. К., Молодь, 1973. 426 с. /Б-ка худож. творів для 
підлітків та юнацтва. Джерело/. 

o Перевидання: Скотт В. Квентін Дорвард // Програмні твори / Післямова Н. Білик. — К.: Обереги, 
2001. — 746 с. — (Шкіл. б-ка. Зарубіж. л-ра в освіті. Хрестоматія ІІІ). 

o Перевидання: Скотт, Вальтер. Квентін Дорвард [Текст]: роман: [для серед. шк. віку] / В. Скотт. — 
К. : Школа, 2008. — 480 с.: іл. — (Серія «Моя улюблена книжка»). 

o Перевидання: Скотт, Вальтер (1771—1832). Квентін Дорвард [Текст]: [роман] / Вальтер Скотт ; 
пер. з англ. Андрія Білецького. — Київ: Наш Формат, 2015. — 495, [1] с. — (Серія «Класика»). 

 Скотт, Вальтер. Роб Рой. [Роман]. Пер. з англ. Ю. Корецького. [Х.]. Літвидав. Друк. ім. Леніна в Одесі, 
1938, 46/82 стор. 

o Варіант: Скотт, Вальтер. Роб Рой [Текст] / Вальтер Скотт ; перекл. з англ. Ю. Корецького ; ред. 
.В. Синенко. Іл. Л. Бокль. — Одеса: Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1938. — 471 с., 1 малюнок. — (Шкільна 
бібілотека). 

 Скотт В. Пертська Красуня: Роман. Для серед. і ст. шкіл. в. / Пер. з англ. О. П. Логвиненка; Передм. 
Н. М. Матузової; Мал. М. Д. Гейко. — К.: Веселка, 1983. — 421 с., іл. — (Бібл. сер.). 

 Скотт, Вальтер. Два гуртоправи (Ростислав Доценко) // Книга пригод. Том 3. Повісті та оповідання. 
К.: Веселка. 1995. 

 Скотт В. Айвенго [Текст] ; пер. І. В. [Ірина Василівна] Муращик / Роман. — Львів: Панорама, 2001. — 
384 с. — («Класика») 

 Скотт В. Айвенго: Роман: для серед. шк. віку / Пер. з англ. Ю. Я. Лісняка та Г. Г. Лозинської; 
[Післямова Н. Д. Білик; Приміт. Г. Г. Лозинської]. — К.: Веселка; Тернопіль: Навчальна книга — 
Богдан, 2005.– 435 с.– (Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах «Світовид». Серія 
друга. Література XIX ст.) 

o Перевидання: Скотт В. Айвенго: Роман: для серед. шк. віку / Пер. з англ. Ю. Я. Лісняка та 
Г. Г. Лозинської; [Післямова Н. Д. Білик; Приміт. Г. Г. Лозинської]. — К.: Веселка; Тернопіль: 
Навчальна книга — Богдан, 2017.– 435 с. 

 Скотт, Вальтер. Айвенго / І Єрьоміна, С. Сулима (пер. з англ.) ; адапт. М. Д. Фогель. — Х.: Книжковий 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2006. — 159 с.: іл. — (Серія «Моя улюблена класика».) 

 Скотт, Вальтер. Айвенго [Текст]: за романом Вальтера Скотта / В. Скотт ; літ. переказ А. А. Клімов ; 
іл. М. О. Ломакін. — Х. : Видавничий будинок «Фактор», 2007. — 111 с.: іл. — (Серія «Чарівний 
ліхтар». Бібліотека пригод для дітей + енциклопедія). 

 Скотт, Вальтер. Айвенго [Текст] / В. Скотт ; пер. І. Давиденко ; іл. О. Чичик. — К. : Країна Мрій, 
2009. — 400 с.: іл. — (Серія «Улюблені книжки») (Всеволод Нестайко радить прочитати). 

 Скотт, Вальтер. Айвенго [Текст]: [роман: для дітей серед. шк. віку] / В. Скотт ; [пер. з рос. І. Чернова ; 
худож. А. Носач]. — Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011. — 238, [18] с. : іл. — 
(Бібліотека пригод). — Пер. изд. : Айвенго / Скотт В. — Х. ; Белгород, 2010. — 9000 прим. 

 Скотт, Вальтер. Айвенго / Вальтер Скотт // Вільсон Ч., Макспедден Д. Робін Гуд; Вальтер Скотт. 
Айвенго. — Х. : Школа, 2011. — 528 с. 

 Скотт, Вальтер (1771—1832). Айвенго [Текст]: роман / Вальтер Скотт ; [пер. з англ. Д. Радієнко ; 
передм. і прим. Н. Д. Білик]. — Харків: Фоліо, 2018. — 475, [1] с. — (Шкільна бібліотека) (Шкільна 
бібліотека української та світової літератури). — Пер. изд. : Ivanhoe / Walter Scott. — London, 
1994. — 1500 прим. 

 Скотт, Вальтер. Айвенго / Вальтер Скотт ; пер. з англ. Марії Головко. — К. : Знання, 2020. — 511 
с. — (English Library). 
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Вільям Текерей 

 Англійському письменнику-сатирику Вільяму Мейкпісу Текерею цього 
року виповнюється 210 років. Вільям Теккерей відомий сучасникам 
завдяки сатиричному роману «Ярмарок марнославства», однак в його 
бібліографії безліч цінних творів, від «Книги снобів» до казки «Роза і 
кільце». За 52 роки життя англієць створив десятки романів і повістей, що 
викривають суспільство і владу, і запам'ятався світу як «остроязичний» 
художник слова. 
 Син офіцера колоніальних військ Британської імперії Вільям Текерей 
народився 18 липня 1811 в Калькутті, колоніальній Британській Індії. 
Хлопчик - єдина дитина в сім'ї Річмонда Текерея і Енн Бехер, якому 
бракувало батьківської любові. Батько помер в 1815 році від лихоманки, і 
рік потому мати відправила сина до Англії. Дитина болісно переживала 
розлуку: судячи з портрету Вільяма і Енн, написаного Джорджем Чіннері в 
1813 році, між ними був тісний родинний зв'язок. 
 У 1817 році жінка вийшла 

заміж за перше кохання Генрі Кармайкла-Сміта. 3 роки по 
тому пара переїхала в Англію. Син побачив рідне обличчя 
після тривалої розлуки, але ненадовго: його відправили в 
закриту школу Чартерхаус в Лондоні. Тут хлопчик 
подружився з Джоном Лічем, майбутнім карикатуристом. 
 В останній рік навчання Вільям захворів, і вступ до 
Трініті-коледжа Кембриджського університету довелося 
відкласти до лютого 1829 року. Молоду людину не 
цікавили точні науки, він публікував сатиричні статті в 
університетських журналах «The Snob» і «The 
Gownsman». Так і не зумівши пристосуватися до 
навчання, Текерей пішов з Кембриджа в 1830-му, відправившись в Париж і Веймар, у Мекки мистецтва 
для тогочасних британців, де відбулося знайомство з Іоганном Вольфгангом фон Гете.  
  У 21 рік молода людина отримала спадок від батька. Частину грошей Вільям програв в карти, 
іншу вклав в збиткові газети «The National Standard» і «The Constitutional», в яких планував 
публікуватися. Крах двох індійських банків, де лежали залишки спадщини, перетворив Текерея в 

бідняка. Повернувшийсь до Лондону, англієць заробляв 
на хліб журналістикою і малюванням карикатур, які 
пізніше прикрашали сторінки його творів, одночасно 
публікувався в журналі «Fraser's Magazine». У цьому 
виданні вийшов перший значущий твір письменника 
«Катерина». 
 
 20 липня 1836 Вільям Теккерей взяв за дружину 
Ізабеллу Гетін Шоу. У сім'ї народилися троє дітей: Енн 
Ізабелла (1837-1919), Джейн (1839, померла у віці 8 
місяців) і Гарієт Меріен (1840-1875). 
 Народження третьої доньки Гарієт обернулося 
трагічною подією в особистому житті письменника: у 

дружини почалася післяродова депресія. У вересні 1840 року Текерей, бажаючи допомогти Ізабеллі 
подолати складний період, відправився з нею в Ірландію. Під час переправи жінка вистрибнула з вікна 
туалету у відкрите море, але її врятували. 
 У листопаді 1840-го психічний стан дружини 
письменника погіршився, знадобився професійний догляд. 5 
наступних років жінка провела в психіатричних клініках 
Парижа, потім за нею спостерігали доглядальниці. Вона так і 
не вилікувалася, але пережила чоловіка на 30 років, померши 
в 1894 році. 
 Навіть коли Ізабеллу наздогнала недуга, Текерей 
залишався вірним дружині в юридичному сенсі, однак мав 
роман із заміжньою британською письменницею Джейн 
Брукфілд, а також з Саллі Бакстер. 
 Найвідомішою дочкою Вільяма є Енн Ізабелла - 
яскрава представниця пізньої вікторіанської літератури. А 
молодша дитина письменника, Гаррієт, вийшла заміж за 
англійського історика сера Леслі Стівена. У пари народилася 
дочка Лаура, яка успадкувала психічний розлад від бабусі 
Ізабелли Гетін Шоу. 
 
 

Енн-Ізабелла, дочка Текерея 
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 На створення «Катерини» Текерея підштовхнула 
біографія Джека Шеппарда, англійської злодія і шахрая 
початку 18 століття, написана Вільямом Гаррісоном 
Ейнсвортом. У романіста вийшло майже улесливий опис 
небезпечного злочинця, і Текерей вирішив зобразити світ 
криміналу таким, яким він був - потворним. 
 Головною героїнею повісті стала Катерина Хейз, остання 
англійка, заживо спалена на багатті. Причиною такого 
суворого покарання стало вбивство чоловіка. Незважаючи 
на намір письменника очорнити злочинців, Катерина 
викликає співчуття, як і двоє її коханців, посібників 
вбивства. 
 Сам твір  погано оцінювався автором, тому при його житті 
«Катерина» побачила світ одного разу: з травня 1839 року 

по лютий 1840-го повість виходила на сторінках «Fraser's Magazine» під псевдонімом Айкі Соломонс, 
есквайр, молодший. 
 У 1844 році в тому ж журналі вийшов другий роман «Кар'єра Баррі Ліндона», пізніше 
перевиданий під назвою «Записки Баррі Ліндона, есквайра, написані ним самим». У центрі оповідання 
- дворянин-аферист з Ірландії, який намагається розбагатіти і ввійти у зібрання англійських 
аристократів. У 1975 році роман екранізований Стенлі Кубриком. «Баррі Ліндон» став одним з кращих 
фільмів режисера: він удостоївся чотирьох нагород премії «Оскар».  
 Реалізм Вільяма Текерея, на відміну від реалізму 
Дікенса, не мав прихильності до романтичної естетики. За 
спогадами Шарлоти Бронте, він є «не романтичним, як 
ранок понеділка». Твори Текерея меньш за все схожі на 
казку. Це сувора, аналітична й насмішлива проза, тому 
Текерея справедливо вважають спадкоємцем англійських 
просвітників 18 ст.: Свіфта, Філдінга, Стіла, Аддісона, які 
демонстрували іронічний різкий погляд на свою схильну до 
чванства батьківщину. Багато років Текерей працював у 
сатиричному журналі «Панч», де разом з ним висміювали 
недоліки Англії Томас Гуд і Дуглас Джерралд. Популярність 
йому принесли пародії, в яких він знущався над епігонами 
романтизму і протиставив їхній творчості свою неприємну, 
але корисну правду. Особливо діставалося авторам 
комерційних або «салонних» романів. Вельми популярними 
тоді буди так звані «романи срібної ложки» (про життя 
аристократів) і романи «ньюгетської школи» (Ньюгет   ̶ знаменита лондонська тюрма, якої вже не існує), 
в яких злочинний світ подавався нерідко у привабливому, лицарськи-благородному вигляді. 
 Твори «Записки Жовтоплюша», «У благородній родині» є насмішкою над тими читачами, які 
полюбляють світську інтимну хроніку. Жовтоплюш  ̶  лакей, що служить у аристократичному будинку. 
Він підглядає і підслухає, ховаючись за шторами, зазираючи у дверні шпари. А потім надсилає отриману 
інформацію до журналу, де остання і публікується. Паскудність Жовтоплюша контрастує із авторським 
сарказмом і навіки відбиває бажання коли-небудь читати «жовту пресу». 

 «Історія Семюеля Тітмарша і знаменитого діаманту Хоггарта», як 
і «Кетрін», є пародією на «ньюгетський роман». Текерей знімає із 
злочинного світу не тільки покривало благородства, а й покривало 
таємничості. Злочинний світ в романах Текерея виступає таким, 
яким він є   ̶ користолюбним і аморальним. Текерей-сатирик не жалів 
не тільки бульварну літературу, а і британську монархію. У вірші 
«Георги» він створює сатиричну картину «букету Георгів» Георга І, 
який «мистецтва ненавидів», Георга ІІ, «жаднюги і спекулянта», 
Георга ІІІ, що «розумом був слабкуватий, але англієць  ̶  від голови 
до п’ят», і Герорга Останнього, тобто ІV, що прославився 
кулінарними і кравецькими здібностями. Текерей його інакше, як 
«кухарем» не називав.  
 В кінці 1840-х років ім'я Вільяма Текерея обговорювалося завдяки 
53 коротким саркастичним нотаткам, які в 1848-му вийшли в 
форматі збірника і отримали назву «Книга снобів». Але світову 
популярність письменникові приніс роман «Ярмарок 
марнославства». Згідно цитаті самого англійця, цей твір підніс його 
«на вершину творчого древа». 

 Сатира письменника завжди була справедливою. Він іронізував не тільки над сучасною Англією, 
а і над собою.  Саме «Книга снобів» (1847) яскраво про це свідчить. Старовинне англійське слово 
«snob» колись мало значення «учень ремісника», тобто «підмайстер». Коли Текерей навчався у 
Кембриджі, слово «сноб» на студентському жаргоні означало «підлабузник». Так презирливо називали 
тих студентів, які намагалися стати товаришами більш знатних і більш заможних студентів, 
принижуючись при цьому. Студент Текерей «снобом» не був, але явище це запам'ятав і пізніше 
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осмислив його як національну англійську рису. 
А оскільки від своєї нації відмовлятися він не 
збирався, то вимушений був назвати 
«снобом» і себе самого. Сучасне розуміння 
слова «сноб» (той, хто із презирством 
ставиться до простих людей) походить від 
книги Текерея. «Книга снобів» являє собою 
низку нарисів, які показують типових 
представників англійського суспільства в їх 
національному прояві. 
  «Книгу снобів» можна вважати прологом 
до найвідомішого твору Текерея «Ярмарок 
марнославства» (1847). Назва книги вводить 
роман у традицію англійської релігійної 
літератури. Проповідник XVII ст. Джон Беньян, 
учасник Великого Бунту 1648 р., перебуваючи 

у в'язниці після революційних подій, написав знамениту книгу-проповідь «Шлях прочанина», в якій у дусі 
середньовічного жанру «видіння» розповів про примарне місто (в якому легко впізнати Лондон), куди 
потрапляє благочестивий прочанин дорогою до Раю. У цьому місці земного Пекла знаходиться Ярмарок 
Суєти, де чоловіки продають дружин, дружини — чоловіків, діти — батьків, а батьки — дітей. І все 
заради єдиної мети — отримати гроші. Причому людські душі та коштовні речі тут оцінюються 
приблизно однаково. 
 Події роману розгортаються на тлі наполеонівських 
воєн. Незважаючи на загрозу руйнування звичного державного 
ладу, герої твору переживають тільки за своє життя і блага: 
чини, титули, матеріальне благополуччя. 
 Ярмарком Суєти Беньян назвав журнал Vanity Fair. Таку 
саму назву має роман Текерея, і перекласти цей англійський 
фразеологізм, який у сучасній мові означає осередок гріха, 
можна по-різному: «базар життєвої метушні», «ярмарок гріха», 
«вистава пороків», «даремна гра» тощо. «Виставою пороків» 
Текерей називає сучасну йому Англію, де «мазурики шастають 
по кишенях, жваво закликають публіку».  
 Роман має не тільки багато значущу назву. Текерей 
назвав «Ярмарок марнославства» «романом без героя», проте 
в центрі оповідання виявляються вихованки пансіону міс 
Пінкертон, Емілія Седлі і Ребека Шарп. Перша дівчина із 
забезпеченої сім'ї, чиста помислами і миловидна, але не 
наділена особливим розумом, а її подруга - безрідна дочка 
художника і танцівниці, яка готова йти по головах заради місця 
під сонцем. По ходу твору письменник немов порівнює двох 
героїнь: хто живе краще, у кого більше грошей - і хто при цьому 
щасливий. Кожне досягнення дівчат - успішний шлюб, великий 
спадок, народження дитини - Текерей жорстко висміює. Він 
представляє суспільство як ярмарок, на якому все купується і 
продається: цінності, любов, повага. 
 Персонажі роману, який має релігійну назву і дивує нерелігійністю свого змісту, не варті не тільки 
визначення героя, вони не є вартими і визначення характеру. Сучасні англійці, згідно із розумінням 
письменника, — просто ляльки, маріонетки, яких він смикає за ниточки, а вони танцюють, кохають, 
їдять, п'ють, народжуються і вмирають. Себе самого автор (до речі талановитий художник) зобразив на 
обкладинці у вигляді балаганного клоуна, «жалюгідного перестарка», який веселить не менш жалюгідну 
публіку. Герої роману, також, як і глядачі балаганної вистави, а за ними й читачі, існують у цьому світі 
за принципом «суєти суєт», за законами базару, де повага до людини визначається об'ємом її капіталу, 
де «дорогий виїзд означає більше, ніж щастя». Таким чином Базар набуває значення реалістичного 
символу сучасного світу, який, за визначенням письменника, є «місцем суєтним, злим, біснуватим, 
повним усіляких шахрайств, фальші й удавань». Звідки ж у такому місці узятися герою?  
 Ребекку Шарп (від англ. sharp — швидкий, різкий, хитрий, гострий) автор обрав героїнею свого 
роману, радше через те, що вона, хоча і є закінченою снобкою, але все ж таки, виглядає живою поряд 
із напівсонною Емілією Седлі (від англ. sadly — сумно) та іншими представниками англійського 
суспільства. Ребекка є єдиною живою істотою цього роману, хоча при погляді на неї стає страшно: в неї 
є розум, але він служить тільки амбіційній спрямованості її особистості, в неї є енергія, але її спрямовано 
на те, щоб прорватися у верхи суспільства, в неї є чарівність, але чарівність продається (правда, 
дорого). В її зелених очах немає ані любові, ані доброти, там є тільки жагуче жадання стати врівень із 
тими, на кого бідна сирота приречена дивитися знизу вгору. Ребекка проходить через різні верстви 
англійського суспільства, вона піднімається усе вище і вище його сходами, і ми проходимо разом із нею 
тим же шляхом, спостерігаючи звичаї спочатку буржуа, потім аристократів. Автор, здається є 
прихильнішим до міщан (буржуа). Аристократи (родина Кроулі) виглядають у нього стадом монстрів. 
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 Долі окремих персонажів є пов'язаними з наслідками битви під Ватерлоо, яка відбулася 15 
червня 1815 р., і в результаті якої армія Наполеона зазнала поразки під тиском британського і 
прусського війська. Чоловік маленької Емілії загинув там, і це зруйнувало її маленьке щастя. Таким 
чином Теккерей показує історію не з лицевої сторони, а з виворітної, він визначає своє місце «серед 
тих, хто не воює» і показує, як видатна історична подія відображається на долях пересічних людей. Син 
Емілії залишився сиротою в результаті битви під Ватерлоо; батько, містер Седлі, розорився в результаті 
державного перевороту у Франції. Маленькі люди часто не розуміють сенсу великих історичних подій, 
їм не вистачає на це розуму, але історія однаково владно втручається в їх маленькі життя. 

 Після виходу роману в світ письменника звинуватили в 
зображенні суспільства в надмірно темних фарбах, на що Текерей 
відповідав, що бачить людей «огидно дурними і егоїстичними». 
Однак, викриваючи аристократів і поміщиків, чиновників і 
дипломатів, англієць не переслідував мети їх принизити. Навпаки - 
хотів змусити суспільство розкрити очі на власне невігластво і 
зарозумілість. 
 «Ярмарок марнославства» - найпопулярніший твір Текерея. 
На даний момент знято понад 20 екранізацій: німі і звукові 
фільми, радіопостановки, телесеріали. Саме «свіже» 
відеопрочитання роману - 7-серійний серіал 2018 року зі Олівією 
Кук і Клаудією Джессі в головних ролях. 

 Досягнувши письменницького тріумфу, англієць не кинув 
писати. У 1850 році світ побачив роман «Пенденніс» (інша назва 
«Історія Пенденніса, його удач і нещасть, його друзів і його 
найлютішого ворога»). Головний герой - Артур Пенденніс, 
сільський хлопець, який відправляється в Лондон, щоб знайти 
місце в житті і суспільстві. Літературні критики відзначили, що 

персонажі з цього роману успадкували характери героїв «Ярмарку марнославства». 

 2 роки по тому Теккерей випустив «Історію Генрі Есмонд» - роман, який письменник вважав 
кращим в бібліографії. Проте, англійська письменниця Джордж Еліот назвала твір «дуже 
незручною книгою, яку ви тільки можете собі уявити». Таку рецензію сучасниця Теккерея дала 
тому, що протягом роману Генрі Есмонд домагається симпатії юної дівчини, а завершується 
розповідь одруженням на її матері. У 1859 році історія отримала продовження в романі 
«Вірджинці». 

 Інші твори «Ньюкоми» (1855), «Вірджинці, або повість із життя минулого століття» (1859) 
демонструють майстерність Текерея-реаліста й сатирика. Роман «Ньюкоми» зближує Текерея із 
реалізмом нової хвилі. Написаний у період соціальної стабільності, коли «голодні сорокові» вже 
відійшли у минуле, «Ньюкоми: Записки вельми респектабельного сімейства» на автобіографічному 
матеріалі осмислюють різницю між окремими історичними епохами через зображення характерів 
представників різних поколінь. Батько Текерея помер, коли сину було шість років. Вільям погано 
пам'ятав його. Але поважав пам'ять молодого офіцера колоніальних військ, який усе своє коротке 
життя присвятив Британській короні. Художник Клайв, головний герой «Ньюкомів» (від англ. 
newcomers — новоприбулі) відображає не тільки внутрішній світ Текерея; він є віддзеркаленням 
внутрішнього світу художників нової хвилі, які вже не мають чіткої соціальної мети, а творять радше 
за інстинктом, ніж за осмисленим бажанням поліпшити світ. 

 Здоров'я Вільяма Текерея почало погіршуватись на початку 1850-х років, його мучило 
нетримання. Крім цього, письменник відчував, що втратив натхнення. Через це він почав зловживати 
їжею і напоями, уславившись «найбільшим літературним ненажерою». Улюбленою приправою англійця 
був червоний перець, часте вживання якого руйнувало систему травлення. 23 грудня 1863 року, 
повернувшись додому після вечері, письменник переніс інсульт. На наступний ранок, 24 грудня, Текерея 
знайшли мертвим. 

 Смерть 52-річного англійця стала несподіванкою. Похорон в Кенсінгтонських садах відвідали 
понад 7 тис. осіб. Тіло письменника покоїться на Кенсальском зеленому кладовищі, а в 
Вестмінстерському абатстві встановлено меморіальний бюст Текерея, виліплений французьким 
скульптором Карло Марокетті. 

Твори: 

 Записки Жовтоплюша (The Yellowplush Papers, 1837) 

 У шляхетній родині 

 Кетрін (Catherine, 1839) 

 Історія Семюеля Тітмарша і знаменитого діаманту Хоггарта 

 Книга снобів, яку було написано одним із них (The Book of Snobs, 1848) 
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 Ярмарок марнославства (Vanity Fair, 1848) 

 Історія Пенденніса (Pendennis, 1848 — 1850) 

 Історія Генрі Есмонда (The History of Henry Esmond, 1852) 

 Ньюкоми (The Newcomes, 1855) 

 (The Rose and the Ring, 1855) 

 Вірджинці, або повість із життя минулого століття (The Virginians, 1857 — 1859) 

 

Екранізації: 

Німе кіно: 

 1911 — «Ярмарок суєти». Режисер Чарльз Кент. У ролі Ребекки — Хелен Гарднер, у ролі 
Емілиї — Роуз Теплі. 

 1915 — «Ярмарок суєти». Режисер Чарльз Бребін. В ролі Ребекки — Мінні Маддерн Фіске, в 
ролі Емілії — Хелен Фултон. 

 1922 — «Ярмарок суєти». Режисер Кортні Роуден. В ролі Ребекки — Космо Кьорлі Белью. 

 1923 — «Ярмарок суєти». Режисер Хьюго Беллін. В ролі Ребекки — Мейбл Беллін, в ролі 
Емілії — Елінор Бордман. 

Звукове кіно: 

 1932 — «Ярмарок суєти». Режисер Честер М. Франклін. В ролі Ребекки — Мірна Лой, в ролі 
Емілії — Барбара Кент. 

 1935 — «Беккі Шарп». Режисер Рубен Мамулян. В ролі Ребекки — Міріам Хопкінс (номінація 
на премію «Оскар» за найкраще виконання головної жіночої ролі), в ролі Емілії — Френсіс Ді. 

 1975 – «Баррі Ліндон», режисер Стенлі Кубрік. 

 1989  ̶  ̶  «Не залишай», СРСР, режисер Леонід Нечаєв. 

 2004 — «Ярмарок суєти». Режисер — Міра Наїр. В ролі Ребекки — Різ Візерспун, в ролі 
Емілії — Ромола Гараї. 

Телевізійні постановки: 

 1967 — «Ярмарок суєти», міні-серіал каналу BBC. Режисер Рекс Такер. В ролі 
Ребекки — Сьюзен Гемпшир, в ролі Емілії — Мерилін Тайлерсон. 

 1976 — «Ярмарка тщеславия», телеспектакль в постановці Московського Державного 
академічного Малого театру Союза РСР, виробницство ТО "Экран" СРСР. 

 1987 — «Ярмарок суєти», міні-серіал каналу BBC. В ролі Ребекки — Ів Метісон, в ролі 
Емілії — Ребекка Шеїр. 

 1998 — «Ярмарок суєти», міні-серіал каналу BBC. Режисер Марк Манден. В ролі 
Ребекки — Наташа Літтл, в ролі Емілії — Френсіс Грей. 

 2018  ̶  ̶  «Ярмарок суєти», британський мінісеріал телеканала ITV та Amazon Studios, 
режисер Джеймс Стронг. В ролях: Олівія Кук, Клодія Джессі, Том Бейтман, Джоні Флін, 
Саймон Расел Біл. 

Театральна адаптація: 

 П'єса «Беккі Шарп» Ленгдона Елвіна Мітчела. 

Видання українською: 

ТЕККЕРЕЙ ВIЛЬЯМ МЕЙКПIС. Ярмарок суєти: РОМАН БЕЗ ГЕРОЯ/ ТЕККЕРЕЙ; пер. О. Сенюк- 
К. : ВИЩА ШК., 1983. - 621 c 
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Бернард Шоу 

Джордж Бернард Шоу  ̶  ірландський драматург, публіцист, 
лауреат Нобелівської премії з літератури 1925 року. Саме 
Шоу, разом із Г. Ібсеном і А. Чеховим був засновником 
гостросоціальної, інтелектуальної драми. Но основі традицій 
ібсенівського театру, Шоу створив неповторну драматургічну 
систему.  

Цього року Бернарду Шоу виповнюється 165 років. 

Народився 26 липня 1856 р. у дрібнобуржуазному районі 
Дубліна  ̶  Портобелло. Він був єдиним і наймолодшим сином 
у родині Джорджа Карра Шоу і Люсінди Елізабет Шоу, мав 
двох старших сестер: Люсінду Френсіс та Елінор Агнес. 
Родина походила з Англії та належала до протестантів, що 
осіли в Ірландії. Батько пиячив, родичі прилаштували його до 
державної служби. На пенсії він підробляв торгівлею зерном. 
Мати, за її словами, прожила з батьком «збідніло  ̶
аристократичне життя». 

Мати мала коханця, Джорджа Джона Лі, яскраву особистість, добре відому в дублінських музичних 
колах, і Бернарда Шоу все життя не покидала нав’язлива ідея, що біологічним батьком його міг 
бути саме Джордж Лі. Думки дослідників біографії письменника розходяться щодо цього. Мати була 
байдужа та скупа на ласку до сина і це його зачіпало. Майбутній письменник знайшов втіху в музиці. 
Джордж Лі був деригентом і вчителем співу, мати мала 
прекрасне мецо ̶ сопрано, тож музика постійно звучала в 
будинку Шоу і там часто збирались музиканти та співаки. 

 З 1862 року Лі з родиною Шоу почали співмешкати у 
будинку №1 по вулиці Гетч  ̶Стріт у багатому районі Дубліна. 
Також вони мали заміський котедж на Долкі ̶ Гілл. Учні Лі часто 
давали юному Бернарду книжки, які він читав запоєм, завдяки 
чому отримав знання хорових та оперних творів і познайомився 
з різноманітною літературою. 

 Середню освіту здобув у Дубліні. Між 1865 та 1871 
роками змінив 4 школи, які ненавидів. Шкільний досвід 
розчарував його у формальній освіті. Він писав потім: «Школи 
та вчитеоі були тюрмами та наглядачами, де тримають дітей, 
аби батьки позбулися тягаря турбот та відповідальності». 

 У 15 років Шоу покинув школу и почав працювати 
молодшим клерком у дублінський земельній конторі. Швидко 
пішов у гору до головного касира. У цей час хлопця знали як 
Джорджа Шоу, а з 1876 він став підписуватись як Бернард Шоу. 

 У 1873, Джордж Лі вирушив до Лондона і більше до 
Дубліна не повернувся. Два тижні потому мати Бессі вирушила 
за ним, забравши із собою дочок. Без фінансової підтримки Лі вона не могла існувати далі. Бернард 
залишився у Дубліні з батьком і став опановувати самостійно фортепіано. 

 На початку 1876 року Шоу дізнається від матері, шо середня сестра Агнес помирає від 
туберкульозу. Він звільнився та рушив у березні того року на похорон до Лондона. Мати дозволила 
йому оселитися у своєму будинку в Лондоні безкоштовно, та треба було шукати роботу. Шоу ве 
закинув підліткову ідею стати художником, а про кар’єру письменника ще не думав. Однак Лі 
знайшов йому підробіток «літературним рабом»  ̶  вести від імені Лі музичну колонку в сатиричному 
журналі The Hornet. Стосунки матері із Лі погіршились після переїзду до Лондона, проте Шоу й далі 
спілкувався з ним, бо Лі знайшов йому ще підробіток репетиційним піаністом і співаком на заміну. 
Тобто опікувався як власним сином. 

 Зрештою Шоу таки повернувся до офісної роботи. У цей час він отримав читацький 
абонемент до читальної зали Британського музею (предтечу Британської бібліотеки) і проводив 
там більшість вільного часу, пробував писати. Перша спроба написати драму припала на 1878 рік. 
Це була сатирична п’єса на релігійну тематику, написана білим віршем. Твін покинутий 
незавершеним, як і перший роман. Проте перший завершений роман «Недосвідченість» (1879) був 
надто похмурим, щоб зацікавити видавців, і його не публікували аж до 1930  ̶х років. 

Будинок родини Шоу у Дубліні 
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 Недовго Бернард Шоу пропрацював у новоутвореній Телефонній Компанії Едісона, але 
після злиття ізТелефонною Компанією Белла він вирішив не продовжувати працювати, а зайнятись 
письменництвом професійно. 

 Чотири наступні роки Шоу отримував незначний дохід від написання і його утримувала 
мати. 1881 року заради економії і все більше через принцип він став вегетаріанцем, відростив 
бороду щоб приховати на обличчі шрами від віспи. Написав романи «Ірраціональний зв’язок» 
(1880) та «Кохання серед артистів» (1881), але жоден не дійшов до видання. Їх опубліковано лише 
частинами кілька років потому у соціалістичному журналі Our Corner. 

 1880 року Шоу почав відвідувати збори товариства Zetetical, метою 
якого був - "пошук істини в усіх питаннях, що зачіпають інтереси 
людства". Тут він зустрів Сідні Вебба, молодшого державного 
службовця, який, як і Шоу, займався самоосвітою. Попри відмінність 
стилю і темпераменту, вони швидко визнали потрібні якості один в 
одному і розвинули дружбу на все життя. Шоу пізніше згадував: "Ти знав 
усе, чого я не знав, а я знав усе, чого ти не знав... ми мали все, щоб 
вчитися один у одного і досить мізків, щоб зробити це". 

 Черговою спробою Шоу писати драму була одноактова п'єса 
французькою "Un Petit Drame", написана 1884 року, але не 
опублікована за його життя. Того самого року критик Вільям 
Арчер запропонував співпрацю, з сюжетами Арчера і діалогами Шоу. 
Проект застопорився, але Шоу повернувся до плану як основи п'єси 
"Вдівцеві будинки" 1892 року, і зв'язок з Арчером виявився дуже 
важливим для кар'єри письменника. 

 На початку 1880 ̶ х Шоу зацікавився економікою, прочитав книгу Генрі Джорджа «Прогрес і 
бідність», та став відвідувати засідання Соціал ̶ демократичної Федерації (СДФ), де відкрив для 
себе твори Маркса. Більшу частину 1883 року Шоу вивчав «Капітал». Шоу сумнівався у здатності 
СДФ залучити робочий клас до ефективного радікального руху й не вступив в цю організацію. 

 Після прочитання тракту "Чому багато бідних?", виданого нещодавно 
створеним Товариством Фабіана (організація англійських інтелектуалів, що мала на меті досягнути 
соціалізму поступовими мирними реформами), Шоу відвідав наступне розрекламоване засідання 
організації 16 травня 1884 року. У вересні увійшов до його складу, і до кінця року підготував 
товариству його перший маніфест, опублікований як Фабіанський трактат № 2. У січні 1885 року 
вступив до виконавчого комітету товариства і пізніше того самого року залучив до нього Вебба, а 
також блискучу ораторку Анні Безант. 

 З 1885 по 1889 рік Шоу брав участь у двотижневих засіданнях Британської економічної 
асоціації. Цей досвід змінив його політичні ідеї, від відійшов від марксизму і став апостолом 
градуалізму. Коли у 1886 ̶ 1887 фабіанці обговорювали, чи варто прийняти анархізм, Шоу 
приєднався до більшості, яка відкинула цей підхід. Після жорстокого розгону мітингу на 
Трафальгар ̶ сквер 13 листопада 1887 року Шоу переконався у безперспективності намагань 
кинути виклик владі. Після цого він багато в чому погодився з принципом «проникнення», 
прихильником якого був Вебб: згідно з яким соціалізм найлегше встановити шляхом проникнення 
людей та ідей в наявні політичні партії. 

 Протягом 1889 Шоу виступив редактором публікацій «Фабіанські есе про соціалізм» та 
«Перехід». 1890 року Бернард написав трактат №12 «Що таке соціалізм»  ̶  ̶  перегляд більш 
раннього трактату, в якому Шарлотта Вілсон визначила соціалізм в анархістських термінах. У новій 
версії Шоу запевняв, що «соціалізм можна досягнути абсолютно конституцйним чином за 
допомогою демократичних іституцій». 

 Середина 1880 ̶ х стала поворотним моментом у житті Шоу: він, врешті, втратив невинність, 
мав два опублікованих романи і почав кар’єру критика. Він зберігав цноту аж до свого 29 ̶ го дня 
народження, коли його нерішучість вдалось подолати Джейн (Дженні) Паттерсон, вдові на кілька 
років старшої від Шоу. Їх роман тривав 8 років, і не все було гладко. Інтимне життя викликало багато 
суперечок серед біографів, але є консенсус, що стосунки з Паттерсон  ̶  ̶  одні з небагатьох його не 
платонічних романів. 

 Два опублікованих романі, жоден з яких не був комерційно успішним, були двома останніми 
у жанрі: «Професія Кешія Байрона» (1882) і «Нетовариський соціаліст» (1883). Останній 
опублікували як серіал 1884 року в журналі ToDay. 

 В 1884-85-х роках Шоу був зайнятий написанням книги і музичної критики для лондонських 
газет під впливом Арчера. Коли 1886 року Арчер пішов у відставку з посади арт ̶ критика The World, 

Вільям Арчер, колега та 
благодійник Шоу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:William_Archer.jpg
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то забезпечив передачу посади Бернардові. У світі сучасного 
мистецтва Шоу найбільше захоплювався Вільямом Моррісом та 
Джоном Раскіном, і прагнув слідувати їхнім заповітам у критиці. 
Найбільше Шоу прославився як музичний критик, пишучи під 
всевдонімом Корно ді Бассетто. Він вів колонки у різних журналах 
аж до 1894 року, але публікував окремі критичні статті протягом всієї 
кар’єри, останню 1950 року. 

 З 1895 по 1898 роки Шоу був театральним критиком для 
Saturday Review, редактором якого був його друг Френк Гарріс. Він 
виступав проти штучних умовностей і ліцемірства у вікторіанському 
театрі і закликав створювати п’єси реальних ідей і справжніх героїв. 
До цого часу він вже почав сер’йозну кар’єру драматурга. З 1890 ̶ х 
Шоу фактично став драматургом. Спочатку він просувався вільно: 
«Зальотник» з’явився 1893 року, але опублікований 1898 року, 
постановки довелося чекати до 1905 ̶ го. Аналогічно, «Професія пані 
Ворен» (1893) 5 років чекала публікації і 9   ̶ виходу на сцену. 

 Першим успіхом була постановка «Зброя та людина» (1894). 
В цій насмішливо ̶ руританській комедії автор висміює романтизацію кохання, військової честі та 
суспільного становища. Преса знайшла п’єсу занадто довгою і звинуватила Шоу у посередності, 
знущанні над героїзмом і патріотизмом і копіюванні стилю Вільяма Швенка Гілберта. Громадськість 
дотримувалась іншої думки і керівництво театру влаштувало додаткові покази, щоб вдовільнити 
попит. Спектакль був показаний також у Нью ̶ Йорку. Серед акторів цієї постановки була Флоренс 
Фарр, з якою Шоу мав романтичні стосунки між 1890 і 1894 роками, що дуже обурювало Дженні 
Паттерсон. 

 Успіх «Зброї та людини» вдалося повторити не відразу. «Кандіда», в якій йдеться про 
молоду жінку, яка робить звичайний романтичний вибір через незвичайні причини, не отримала 
жодної постановки у Саут ̶ Шилдсі в 1895 році. 1897 року невелика п’єса про Наполеона під назвою 
«Обранець долі» мала єдину постановку в Кройдоні. У 1890 ̶ х п’єси Шоу були краще відомі на 
папері, ніж на сцені Вест ̶ енда. Його найбільший успіх десятиліття  ̶   ̶ історична мелодрама «Учень 
диявола», яку поставив Річард Менсфілд у Нью ̶ Йорку в 1897 році, принесла авторові понад 2 тис. 
фунтів роялті. 

‘ У січні 1893 року як делегат від Фабіанського товариства Шоу взяв участь у Бредфорській 
конференції, яка привела до створення Незалежної робочої партії. Він скептично до неї поставився 
і не вірив у її можливості. Шоу переконав конференцію прийняти резолюцію про скасування 
непрямих податків та оподаткування нетрудових доходів «до вимирання». До кінця 1890 ̶ х Шоу 
послабив політичну діяльність. 1897 року він обійняв посаду голови общинної ради в лондонському 
районі Сент ̶ Панкрас. 1898 внаслідок перевтоми здоров’я Шоу різко погіршилось, за ним 
доглядала Шарлотта Пейн ̶ Таунсенд, багата англо ̶ ірландка, з якої його познайомив Вебб. 
Минулого року вона запропонувала Шоу одружитися, він відмовився, але, коли вона наполягла, 
щоб доглядати за ним у сільському будинку, то Шоу, стурбований тим, що це може викликати 
скандал, погодився на шлюб. 

 Шлюбна церемонія відбулась 1 червня 1898 року в реєстраційному офісі Ковент ̶ Гардена. 
Обом нареченим було по 41 року. На думку біографа та критика Сент ̶ Джона Ірвина, «їхнє спільне 
життя було цілком вдалим». Шлюб не приніс дітей, оскільки вважають, що в ньому ніколи не було 
сексу. Шоу любив стверджувати, що відсутність статевого кохання була цілковитою ініціативою 
Шарлотти, але ця думка не дуже поширена. 

 У перші тижні шлюбу Шоу був дуже зайнятий написаннями свого марксистського аналізу 
циклу опер Вагнера «Перстель Нібелунгів», лопублікованого наприкінці 1898 року під назвою 
«Ідеальній Вагнерівець».  

 У 1906 році подружжя переїхало до заміського будинку в Айот Сент ̶ Лоренс (Гартфордшир), 
який перейменували на «Куточок Шоу» і жили там решту життя.  

 Протягом п’яти років з 1904 по 1909 було поставлено 14 п’єс Шоу. Перша, «Інший острів 
Джона Булла», комедія про англійця в Ірландії, привабила провідних політиків, зокрема Едварда 
VII, який сміявся так сильно, що зламав стілець. Виставу прибрали з дублінського Театру Абатства, 
боячись, що вона образить глядачів, хоча її показали в листопаді 1907 року в Королівському театрі 
Дубліна. Друга, «Людина й надлюдина», завершена 1902 року, мала успіх у театрі Роял ̶ Корт в 
1905 році і в нью  ̶ йоркській постановці того ж року Роберта Лорейна. Серед інших робіт Шоу 
«Майор Барбара» (1905), що зображує контрастну мораль виробників зрої і Армії Спасіння; 
«Лікарева дилема» (1906), переважно серьйозна п’єса про професійну етику; «Цезар і Клеопатра», 



36 
 

контрудар Шоу по шекспірівській «Антоній і Клеопатра», 
показана в Нью  ̶Йорку в 1906 році і наступного року в Лондоні. 

 В ці роки процвітаючий та авторитетний, Шоу 
експериментував з нетрадиційними театральними формами, які 
його біограф Стенлі Вайнтрауб назвав «дискусійною драмою» і 
«серйозним фарсом». До цих п’єс належать «Одруження» 
(прем’єра 1908 р.), «Викриття Бланко Поснета» (1909), 
«Нерівний шлюб» (1910), «Перша п’єса Фанні» (1911). Лорд  ̶
камергер, офіційний театральний цензор в Англії, заборонив 
«Викриття Бланко Поснета» через релігійні мотиви. Натомість 
п’єсу поставили в Дубліні і вона збирала вщерть повні зали 
Театру Абатства. «Перша п’єса Фанні»  ̶  комедія про 
суфражисток, з  ̶поміж п’єс Шоу йшла найдовше під час пешого 
показу  ̶  622 рази. 

 «Андрокл і лев» (1912), меньш єретичне дослідження 
істинних і хибних релігійних поглядів, ніж «Про постріл Бланко», 
йшла впродовж восьми тижнів у вересні ̶ жовтні 1913 року. За 
нею була она з найуспішніших   ̶ «Пігмаліон», написана в 1912  ̶му і поставлена у Відні наступного 
року, і в Берліні невдовзі після цього. Акторкою у ролі «квіткарки кокні» була місіс Патрік Кемпбелл, 
з якою у Шоу були романтичні зв’язки, що викликало заклопотаність Шарлотти Шоу, але до початку 
прем’єри в Лондоні все закінчилось. 

 На початку Першої світової, 1914 року Шоу написав трактат «Здоровий глузд про війну», у 
якому стверджував, що народи, які воюють, одниково винні. Такий погляд був підданий анафемі в 
атмосфері палкого патріотизму і образив багатьох друзів Шоу. Дійшло до того, що поява Шоу на 
якомусь заході викликала негайний відхід багатьох присутніх. Попри репутацію Шоу, британська 
влада оцінила пропагандистські навички драматурга і запросила відвідати його поле битви на 
Західному фронті. Репортаж Шоу на 10 тис. слів, який наголошував на людських аспектах 
солдатського життя, добре прийняли і його голос став не таким самотнім.  

 Прем’єра трьох коротких п’єс Шоу відбулась під час війни: «Інка перусалемський» (1915) 
мала проблеми з цензурою через бурлескний показ не лише супротивника, але й британського 
військового командування; «О’Флаерті, кавалер ордена Вікторії» сатирично показує ставлення 
уряду до ірландських призовників, її заборонено у Великобританії і представлено на базі 
Королівського літного корпусу в Бельгії 1917 року; «Огасес виконує свій обов’язок» добродушний 
фарс, отримавший ліцензію, показаний в театрі Роял ̶ корт у 1917. 

 З питання взаємовідносин Англії та Ірландії Шоу стверджував, що повна незалежність була 
б недоцільною, альянс з більшою силою був необхідним. Дублінське Великоднє повстання 1916 
року застало його зненацька. Після його жорстокого придушення британськими військами Шоу 
висловив жах через страти лідерів повстанців, але продовжував вірити в якусь форму англо ̶ 
ірландського союзу. У праці «Як вирішити ірладське питання» (1917) він уявляв собі федеративний 
устрій, з національними та імперськими парламентами.  

 У післявоєнний період Шоу розчарувався у примусових заходах британського уряду щодо 
Ірландії і приєднався до своїх товаришів ̶ письменників: Хлера Беллока та Гілберта Честертона у 
публічному осуді цих дій. Англо ̶ ірландський договір у грудні 1921 року призвів до розділу Ірландіх 
між північчю та півднем, що не могло радувати Шоу. 1922 року спалахнула громадянська війна на 
півдні між фракціями, які були за договір та проти нього, перша з яких створила Ірландську Вільну 
державу. Шоу відвідав Дублін у серпні й зустрівся з Майклом Коллінзом, тодішнім керівником 
Тимчасового уряду Вільної держави. Письменник був вражений Коллінзом и засмутився, коли три 
дні по тому ірландський лідер потрапив у засідку і загинув від рук сил, які були проти договору. 

Шоу все життя залишався британським підданим, але взяв подвійну британсько ̶ ірландську 
національність у 1934 році. 

 Перша велика праця післявоєнного часу «Дім, де розбиваються серця» (1916 ̶ 1917), 
поставлена у 1920 ̶ му на Бродвеї. Робота прийнята холодно. 

 Наймасштабніша театральна робота Шоу «Назад до Мафусаїла» (1918 ̶ 1920), поставлена 
1922 року. Це цикл –з 5 п’єс, який змальовує еволюцію і наслідки довголіття від Едемського саду 
до 1920 р. н.е. 

 1920 року папа Бенедикт XV проголосив Жанну д’Арк святою, Шоу вже давно вважав Жанну 
цікавим історичним персонажем. Він написав «Святу Йоанну» в 1923му з прем’єрою у грудні того 
року. Публіка прийняла з захопленням.  
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 1925 року Шоу отримав Нобелівську премію з літератури за таким обгрунтуванням: «За 
творчість, відзначену ідеалізмом і гуманізмом, за іскрометну сатиру, що часто поєднується з 
винятковою поетичною красою». Він прийняв нагороду, але відхилив грошовий приз до неї на тій 
підставі, що «мої читачі і мої глядачі дають мені більше ніж достатньо грошей для моїх потреб» 

 Починаючи з 1924 року Шоу писав роботу, яку охарактеризував як свій «Магнум опус», 
політичний трактат під назвою «Керівництво розумної жінки для соціалізму і капіталізму». Книга 
війшла друком 1928 року і добре продавалася. Накрикінці десятиліття Шоу написав свій останній 
Фабіанський трактат, коментар щодо Ліги Націй. Він описав Лігу як «школу нового міжнародного 
діяча, як проти старої дипломатії закордонних справ», але вважав, що вона ще не стала 
«Федерацією миру». 

 Повернувся до театру Шоу з п’єсою «Візок з яблуками» (1928), вона була несподівано 
популярною. Прем’єра відбулась у Варшаві в червні 1928.  

 Упродовж 20 ̶ х років Шоу втрачав віру в те, що суспільство можна змінити за допомогою 
фабіанського градуалізму і ставав все більшим прибічником диктатур. 1922 року він вітав прихід 
до влади в Італії Беніто Муссоліні. Також на початку 20 ̶ х Шоу захопився Радянським Союзом і 
назвав Леніна «одним дуже цікавим державним діячем у Європі». Відмовившись від декількох 
можливостей відвідати СРСР, 1931 року він приєднався до команди на чолі з Ненсі Астор. Візит 
був добре зрежисований і закінчився зустріччу зі Сталіним, якого Шоу пізніше назвав «грузинським 
джентльменом» без ніякої злоби. На обіді в свою честь Шоу сказав: «я бачив усі жахи і я був дуже 
задоволений ними».  

 Захоплення Муссоліні і Сталіним демонструвало його зростаюче переконання в тому, що 
диктатура є єдиним життєздатним політичним укладом. Коли нацистська партія прийшла до влади 
в Німеччині в січні 1933, Шоу охарактеризував Гітлера як «дуже чудову людину, дуже здібну 
людину», і заявляв, що пишається тим, що він єдиний письменник в Англії, який «бездоганно 
ввічливий і справедливий до Гітрела». Шоу сприйняв Пакт Молотова  ̶Ріббентропа 1939 року як 
тріумф Сталіна, який, за його словами, тепер мав Гітлера під нігтем. 

 У 30  ̶ті вийшла п’єса «Гірко, але правда» (1931). Прем’єра відбулась у Бостоні 1932 року, 
прийняли її не дуже добре. 

 Протягом цього десятиліття Шоу часто подорожував. Більшість його поїздок були разом з 
Шарлоттою, вона любила подорожі океанськими лайнерами, а Шоу мав спокій, щоб писати 
впродовж тривалих періодів у морі. Захопливий прийом чекав їх у Південній Африці в 1932 році, 
попри всі його гучні вислови про расовий розкол країни. Перший візит Шоу до США відбувся 1933 
року, не дивлячись на те, що його п’єси вже давно ставили на Бродвеї. Така затримка була 
викликана тим, що Шоу вважав США «жахливою країною, нецевілізованим місцем», «не придатним  
щоб ним управляти;… неліберальним, забобонним, грубим, жорстоким, анархічним і свавільним». 
Він відвідав Голлівуд, який його не вразив, і Нью ̶ Йорк, де він читав лекції перед забито вщерть 
залою Метрополітен ̶ Опера. Нова Зеландія, яку він і Шарлотта відвідали наступного року, здалася 
йому «найкращою країною, в якій я був». Він закликав її громадян бути більш впевненими у собі й 
послабити свою залежність від торгівлі з Англією. В морі він завершив дві п’єси: «Дурень з 
несподіваних островів» і «Шестеро з Кале», а також почав роботу над «Мільйонеркою». 

 Попри своє презирливе ставлення до Голлівуду, Шоу був ентузіастом кіно і в середині 
десятиліття написав сценарії для можливих кіноверсій вистав «Пігмаліон» і «Свята Жанна». 
Останню ніколи не було екранізовано, в на першу Шоу довірив права невідомому Габріелеві 
Паскалю, який став її продюсером на Пайнвуд Студіоз 1938 р. Шоу вважав, що Голлівуд не має 
нічого спільного з кіно, але це не завадило фільму виграти Оскара. Він описав свою нагороду за 
«Найкраще написаний сценарій» як образу, що вона прийшла з такого джерела. Він став першим, 
кого нагородили і Нобелівською премією і Оскаром. 

 Останніми п’єсами Шоу у 30 ̶ х були «Нове закінчення «Цимбеліна» (1936), «Женева» 
(1936), «У золоті дні доброго короля Карла» (1939). Наприкінці десятиліття Шоу почав страждати 
від слабкого здоров’я. Шарлотта буда все більш недієздатною через хворобу Педжета, а в нього 
розвинулась злоякісна анемія. Лікування включало ін’єкції концентрату печінки тварин і було 
успішним, але це було порушення його вегетаріанських переконань, що викликало засудження з 
боку войовничих вегетаріанців. 

 Ранні п’єси Шоу були відродженя на Вест ̶ Енді упродовж Другої світової війни. 1944 року 
дев’ять п’єс поставлено в Лондоні, в головних ролях Лоуренс Олів’є, Маргарет Лейтон. Другий 
фільм по Шоу зняв Паскаль «Майор Барбара» (1941) був меньш успішним, почасти тому, що 
Паскаль наполягав на власній режисурі, до якої не мав здібностей. 
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 Після початку війни і швидкого завоювання Польщі, Шоу був звинувачений у пораженстві, 
коли в своїх статтях вимагав мирної конференції. Однак, коли він переконався, що мирний договір 
неможливий, публічно закликав США приєднатись до боротьби. Бомбардування Лондона 1940 ̶ 41 
роках змусило подружжя Шоу, яким було за вісімдесят, послійно жити в Айон Сент ̶ Лоренс, але 
навіть там вони були не застраховані від нальотів. 1943 року найважчі бомбардування Лондона 
залишилися позаду і Шоу повернулися у Вайтголл Корт, де легше було організувати медичну 
допомогу Шарлотті. Її стан погіршився і вона померла у вересні. 

 Останній політичний трактат Шоу «Чого хоче кожен політик?» вийшов друком 1944 
року.Книга продавалась добре, 85 тис. екземплярів до кінця року. Після самогубства Гітлера в 
травні 1945 Шоу схвалив офіційне співчуття, запропоноване ірландским прем’єр ̶ міністром 
Еймоном де Валера, в німецькому посольстві Дубліна. Шоу не схвалював повоєнний 
Нюрнберзький процес над переможеними німецькими лідерами, як акт власної правоти «Мі всі   ̶  ̶ 
потенційні злоченці». 

 Паскаль отримав третю можливість екранізувати Шоу «Цезар і Клеопатра» (1945). Його 
кошторис втричі перевищив початковий бюджет і фільм став «найбільшою фінансовою невдачею 
в історії британського кіно». Критики сприйняли фільм стримано, але американські колеги  ̶  
тепліше. Шоу подумв, що блиск фільму звів нанівець драму і вважав його «поганою імітацією 
Сесіля Б. де Мілля». 

  В рік свого 90  ̶ліття Шоу прийняв свободу Дубліна і став першим Почесним громадянином 
району Сент ̶ Пакратс (Лондон). Того ж року він відмовився від англійского Ордену Заслуг, 
вважаючи, що заслуги митця може визначити тільки посмертний вирок історії.1946 року побачив 
світ «Злочин у вигляді позбавлення волі», працю широко хвалили, вважалося, що кожний студент 
американської системи кримінального правосуддя має її прочитати. 

 Шоу продовжував писати і після 90 років. Його 
останніми виставами були «Мільярди Байанта» 
(1947), остання повнометражна робота «Небилиці» 
(1948), комічна п’єса для ляльок «Шекс проти Шо» 
(1949), «Чому вона не побажала» (1950). 

 Протягом останніх своїх років Шоу 
насолоджувався доглядом за садом у Куточку Шоу. 
Він помер у 94 роки від ниркової недостатності, 
спричиненої травмами, яких він зазнав при падінні під 
час обрізки дерев. Письменника кремували 6 
листопада 1950 року в крематорії Горлерс ̶ Грін, а 
попіл змішаний з Шарлоттиним, розкидали вздовж 
пішохідних доріжок і навколо пам’ятника «Святій 
Жанні» в їхньому саду. 

Перелік творів: 

Рік 
написання 

Назва Рік видання 

1892 «Голосуй! Голосуй! Голосуй!» 1892 

1878 «Моя люба Дорога…» 1906 

1885 «Чудесна помста» 1906 

1916 Августус виконує свою частину діла 1919 

1912 Андрокл і лев 1916 

1907 Антракт у будинку розваг 1927 

1912 Анульовано! 1916 

1936 Артур і ацетон (playlet) 1936 

1884–92 Будівлі вдовця 1893 
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Рік 
написання 

Назва Рік видання 

1928 Візок з яблуками 1930 

1917 Ганна Жанська, більшовицька імператриця 1919 

1916–17 Дім розбитих сердець 1919 

1885 До економних поміщиків і капіталістів 1885 

1898 Досконалий вагнеріанець 1898 

1936 Женева 1939; rev. 1939, 
1940, 1946, 1947 

1936–47 Життєрадісні мільярди 1949 

1900 Жінки як радники 1900 

1893–94 Зброя та людина 1898 

1899 Звернення капітана Брасбаунда 1901 

1895 Здоровий глузд мистецтва 1895 

1890 Ібсен 1970 

1904 Інший острів Джона Буля 1907 

1880 Ірраціональний зв'язок 1905 

1894 Кандіда 1898 

1913 Катерина Велика: Кому досі вклоняється слава 1919 

1891 Квінтесенція ібсенізму 1891 

1881 Кохання серед артистів 1900 

1929 Ліга націй 1929 

1906 Лікар перед дилемою 1911 

1932 Логічне обґрунтовування вчинків влади Росії 1964 

1895 Людина долі 1898 

1901–02 Людина й надлюдина 1903 

1933 Майбутнє політичної науки Америки 1933 

1905 Майор Барбара (play) 1907 

1884 Маніфест 1884 

1931–34 Мільйонерка 1936 

1933 На каменях 1934 
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Рік 
написання 

Назва Рік видання 

1918–20 Назад до Метнуселаху 1921; rev. 1930, 
1945 

1919 Настанови Конференції миру 1919 

1948 Небилиці 1951 

1879 Недосвідченість 1930 

1887–88 Незакінчена новела 1958 

1893 Неможливість анархізму 1892 

1909 Нерівний шлюб 1914 

1883 Нетовариський соціаліст 1887 

1915 О'флахерти В. С. 1919 

1913 Обов'язок краси 1932 

1907–08 Одруження 1911 

1878 Паперові ноги Не видано 

1910–11 Перша п'єса Фанні 1914; 

1912 Пігмаліон 1916 

1894 План трудової компанії 1894 

1887 Правильна радикальна програма 1887 

1932 Пригоди чорної дівчинки в її пошукові Бога 1932 

1905 Пристрасть, отрута, і заціпеніння 1905 

1909 Про постріл Бланко 1911 

1909 Проблиск реальності (play) 1926 

1882 Професія Кешія Байрона 1901 

1893 Професія місіс Уорен 1898 

1923 Свята Іоанна 1924 

1904 Сенс муніципальної торгівлі 1908 

1893 Серцеїд 1898 

1910 Смаглява леді сонетів 1914 

1901 Соціалізм для мільйонерів 1901 

1895–96 Ти не можеш розповісти 1898 
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Рік 
написання 

Назва Рік видання 

1938–39 У золоті дні доброго короля Карла 1939; rev. 1947 

1896 Учень диявола 1901 

1900 Фабіанізм і імперія: маніфест 1900 

1892 Фабіанська спільнота: що це таке 1892 

1892 Фабіанський електронний маніфест 1892 

1889 Фабіанські риси в соціалізмі 1889 

1898 Цезар і Клеопатра 1901 

1909 Чарівний підкидьок 1926 

1950 Чом би їй це не зробити 1960 

1901 Чудовий Бешвіль 1901 

1949 Шекс проти Шо 1950 

1934 Шестеро з Кале 1936 

1890 Що таке соціалізм 1890 

1904 Як він брехав її чоловіку 1907 

1884 Un Petit Drame 1959 

 

 

Герберт Веллс 

 Герберт Джордж Веллс  ̶ англійський письменник, найбільш 
відомий як письменник-фантаст, хоча має значний доробок праць 
історичних, на політичну тематику, публіцистики та настільних ігор. 
Поряд з Мері Шеллі, Едгаром Елланом По, Жулем Верном та 
видавцем Х’юго Гернсбеком вважається одним із засновників 
сучасної наукової фантастики. Передбачив появу літаків, танків, 
космічних подорожей, ядерної зброї, супутникового телебачення й 
чогось схожого на Всесвітню мережу. Його наукова фантастика 
представляла подорожі у часі, вторгнення іншопланетян, 
невидимість та біо ̶ інженерію. Його називали «Шекспіром наукової 
фантастики». Цього року письменникові виповнюється 155 років. 

 Веллс зробив свої роботи переконливими, наділяючи їх 
банальними деталями наряду з одним нетривіальним 
припущенням, яке отримало назва «закон Веллса». 

Батько був садівником, потім гравцем в крікет, пізніше утримував 
крамницю й врешті розорився. Мати працювала служницею в 

багатому будинку (пізніше описаному Веллсом в романі «Тоно Бенге»).  

 Визначальною подією в житті молодого Уеллса став нещасний випадок 1874 року, в 
результаті якого він зламав ногу і був прикутий до ліжка. Щоб скоротати час, він почав читати книги 
з місцевої бібліотеки, принесені йому батьком. Незабаром він став відданий іншим світам і життям, 
до яких йому дали доступ книги; вони також стимулювали його бажання писати. 
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 Освіту отримав у школі Мідгерст і в Кінгз ̶ ̶коледжі 
Лондонського університету за спеціальністю біологія. Родина 
збідніла й намагалася прилаштувати дітей в учні з різних 
спеціальностей. Веллса віддали учнем до драпірувальника. Його 
досвід роботи у Хайда, де хлопець працював по 13 годин в день та 
ночував в гуртожитку разом з іншими учнями пізніше надихнув 
Веллса на написання романів «Колесо фортуни» (1896), «Історія 
містера Поллі» (1910) та «Кіппс» (1905). Ці твори, які опису життя 
середньго класу, приводять до порівняння Веллса із Чарлзом 
Дікенсом. Але Веллс описував низку соціальних верств і навіть 
спробував у творі «Тоно  ̶ Бунге) діагностувати англійське 
суспільство вцілому. 

 У батьків Герберта був непростий шлюб, в першу чергу через 
релігійні мотиви: мати була протестанткою, а батько  ̶  
вільнодумцем. На черговій роботі покоївкою матері заборонили 
селити разом із собою родину у господарському домі в Аппарку, тож 
чоловік та діти жили окремо. Проблеми Герберта зростали, оскільки 
він потерпів невдачу як продавець тканин і як помічник хіміка. Однак 
у хазяйському домі, де працювала мати, була велика бібліотека, у 
яку молодий Герберт занурився, читаючи багато класичних творів: «Республіка», «Утопія» Томаса 
Мора, видання Даніеля Дефо,   ̶ це було початком занурення Веллса у сер’йозну літературу. 

 У жовтні 1879 року мати Веллса через родичів організувала вступ 
Герберта до Національної школи в Вукі, що у Сомерсеті у якості учня  ̶
вчителя (старшокласника, який навчає молодших дітей початковій 
програмі). Однак через кілька місяців Веллса звільнили через 
порушення в його кваліфікації, й він повернувся до Аппарку, де 
працювала мати. Потім була спроба працювати учнем та помічником 
хіміка у сусідньому Мідгерсті. Через кілька років Веллс повернувся до 
посади вчителя  ̶ учня, у школі запам’ятали його знання з латини та 
природознавства. Ця удача допомогла Герберту продовжити 
самоосвіту більш сер’йозно. Й 1884 року він виграв стіпендію у школі 
природничих наук (пізніше Королівський науковий коледж у Південному 
Кенсингтоні, нині частина Імперський коледж Лондона). Там Веллс 
вивчав біологію під керівництвом Томаса Генрі Гакслі, відомого 
британського природознавця, зоолога, пропагандиста дарвінізму. 
Відомий також його онук, Олдос Гакслі, британський письменник  ̶

фантаст, одна з книг якого дала назву культовій музикальній групі «The 
Doors». 

 До 1893 року відносяться перші публікації Веллса як есеїста і новеліста в популярних 
газетах і журналах «Pall Mall Gazette», «Pall Mall Budget», що дозволило йому покинути 
вчителювання і стати журналістом ̶ фрілансером. Він отримує замовлення на серію повістей і 
романів з науковим нахилом. 

 Веллс називав себе «соціалістом», проте «не марксистом». У 1903  ̶му він, як і Бернард Шоу 
до нього, вступив до Фабіанського товариства, але за 6 років покинув цю справу. 

 Протягом творчого життя з 1895 року Веллс написав близько 40 романів і багато оповідань, 
більше десятка полемічних творів на філософські теми і стільки ж робіт про перебудову 
суспільства, дві всесвітні історії, 30 томів з політичними і соціальними прогнозами, більше 30 
брошур на різні темі про фабіанство, озброєння, націоналізм, загальний мир тощо, 3 книги для 
дітей і одну автобіографію. 

 Першим твором вважається роман «Машина часу» (1895), про подорож винахідника у 
віддалене майбутнє. Після з’явилися «Остров доктора Моро» (1896), «Людина ̶ невидимка» (1897), 
«Війна світів» (1898), «Перші люди на Місяці» (1901). Останній роман екранізований 2010 року 
каналом ВВС. Ці твори забезпечили письменникові славу найзначнішого експериментатора в жанрі 
наукової фантастики і показали його здатність зробити правдоподібною найзухвалішу вигадку. 
Згодом у подібних творах, наприклад у романі «Звільнений світ» (1914), він сполучив наукову 
вирогідність з політичними прогнозами про прийдешню всесвітню державу. Теза про науку, здатну 
створили всесвітню державу, у якій людина зможе розумно використовувати свої винаходи, з 
наснагою повторюється у всіх книгах Вселлса. Однак його оптимізм зруйнувала Друга світова 
війна. Після неї Веллз написав «Розум на краю своєї натягнутої вузди» (1945) де пророчив 
вимирання людства. 

Томас Гакслі 

Веллс у школі 
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 У творах письменник демонструє талант у зображенні характерів і побудові фабули, додає 
гумору. Інколи сюжет вишитий роздумами про науку, лекціями про всі допустимі та неіснуючі 
предмети, відгуки на актуальні події в світі, так що лише деяки з творів містять складові, що 
гарантують їм увічнення. Багато творів автора автобіографічні. Веллс визнавав, що єдина книга, у 
якій зображені найістостніші ідеї його життя, це «Що ми робимо зі своїм життям?» (1931). Деякі 
критики вбачають автобіографічні елементи в оповідання «Двері в стіні», де сюжет є філософськи 
завуальованою метафорою до роздумів Веллса щодо суїциду. У творі двері символізують перехід 
до довгоочікуваного потойбічного життя. Головний герой не наважується на самогубство, але 
пізніше жалкує про втрачений шанс. 

 Найзначнішим своїм твором сам Веллс вважав «Працю, багатство і щастя людства» (1932), 
однак до читача він добрався завдяки книзі «Нарис історії» (1920), яка багато років була в списках 
бестселерів. 

 Веллс був діабетиком і у 1934 році став співзасновником організації The Diabetic Association 
(відомої сьогодні як Diabetes UK). У 1891 р. він одружився зі своєю двоюрідною сестрою Ізабель 
Мері Веллс. Через три роки вони розійшлися, коли Веллс закохався в одну зі своїх учениць, Емі 
Кетрін Робінс (Джейн), з якою він переїхав до Вокінга (Суррей) у травні 1895 р. Там, у Вокінгу він 
написав «Війну світів» та «Машину часу», завершив «Острів доктора Моро», опублікував «Чудовий 
візит» та «Колеса фортуни», а також почав «Сплячий прокидається», «Любов і містер Льюїшем». 

 Влітку 1896 року Веллс та Джейн переїхали до великого будинку у Вустер ̶ парку на два 
роки, поки слабке здоров’я не привело їх до Сендгейту, де вони побудували великий родинний 
будинок Спейд Хауз у 1901 році. Від Джейн у Веллса було два сина: Джордж Філіп (відомий як «Гіп, 
1901 ̶ 1985) та Френк Річард (1903  ̶1982) (дідусь режисера Саймона Веллса). Джейн померла 6 
жовтня 1927 року у віці 55 років. 

 Веллс був ловеласом, у  нього було багато романів. Від 
письменниці Ембер Рівз у нього народилась дочка Анна ̶ Джейн 
(1909). За домовленістю з Веллсом Ембер вийшла заміж за 
адвоката того ж року. З 1910 по 1913 коханкою Веллса була 
письменница Елізабет фон Арнім. У 1914 р. у нього народився 
син Ентоні Вест (1914 ̶ 1987) від письменниці та феміністки 
Ребеки Вест, яка була на 26 років молодша за Веллса. У 20 ̶ х 
роках 20го століття у Герберта була коханкою Маргарет 
Сенджер, американська активістка з контродю над 
народжуваністю. Між 1924 та 1933 він співпрацював з 22  ̶річною 
молодою голандською авантюристкою та письменницею Одетт 
Кюн, до якої приїздив пожити  ̶ відпочити у Франції. Веллс 
присвятив їй найдовшу книгу «Світ Вільяма Кліссольда» (1926). 
Коли Веллс приїздив до Росії в 1920му році, він скористався 
гостинністю Максима Горького та переспав з його коханкою 
Мурою (Марією) Будберг (у дівоцтві Закревською). Їх роман 
продовжився з 1933 року, коли Марія емігрувала до Британії 
після розриву із Горьким. Стосунки з Веллсом тривали до самої 
його смерті, він навіть пропонував їй руку, але Мура відхилила 

пропозицію 

  
З Горьким та Мурой Будберг З Леніним 

 

 

Мура Будберг 
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 Роман Девіда Лоджа «Людина з 
частин» (2011) - «оповідання, 
засноване на фактичних джерелах» 
(примітка автора) - дає 
переконливий і в цілому 
співчутливий опис відносин Веллса 
зі згаданими вище жінками та 
іншими 

 Режисер Саймон Веллс (1961), 
правнук автора, був консультантом 
зі сцен майбутнього у фільмі «Назад 
у майбутнє, частина II» (1989).  

 Одним із засобів самовираження 
Веллса були його малюнки і скетчі. 
Загальним місцем для них були 
форзаци і титульні листи його 
власних щоденників, і вони 
охоплювали широкий спектр тем, від 
політичних коментарів до його 
почуттів до своїх літературних 
сучасників і його нинішніх 
романтичних інтересів. Під час 
шлюбу з Емі Кетрін, яку він називав 
Джейн, він намалював значну 
кількість картинок, багато з яких були 
відвертими коментарями з приводу 
їхнього шлюбу. У цей період він 
називав ці картини «пікшуа». Ці 
«picshuas» були предметом 
дослідження біографів Веллса 
протягом багатьох років, і в 2006 році 
була опублікована книга на цю тему. 
На малюнку зображений шлях 
молодого літератора до успіху. 

 Росію Веллс відвідав тричі: в 1914, 1920 і 1934 роках. Під час свого другого візиту він і 
побачив свого старого друга Максима Горького і за допомогою Горького познайомився з 
Володимиром Леніним. У своїй книзі «Росія в тіні» Веллс описав Росію яка оговтується від повного 
соціального колапсу, «найповнішого з того, що коли-небудь траплявся з будь-якою сучасною 
соціальною організацією». 23 липня 1934 року, після відвідин президента США Франкліна Д. 
Рузвельта, Веллс поїхав в Радянський Союз і протягом трьох годин брав інтерв'ю у Йосипа Сталіна 
для журналу New Statesman. Він розповів Сталіну, як бачив «щасливі обличчя здорових людей» 
на відміну від свого попереднього візиту в Москву в 1920 році. Однак він також критикував 
беззаконня, класову дискримінацію, насильство з боку держави і відсутність свободи слова. 
Сталіну сподобалася бесіда. Як голова лондонського ПЕН-клубу, який захищав права авторів 
писати без залякування, Веллс сподівався, що поїздкою в СРСР він зможе переконати Сталіна 
силою аргументу. Перед від'їздом він зрозумів, що найближчим часом реформ не відбудеться. 

 В останні роки літературна репутація Веллса пішла на спад, оскільки він став просувати 
ідеї, які відкидалися більшістю його сучасників, а також більш молодими авторами, на яких він 
раніше вплинув. У зв'язку з цим Джордж Оруелл охарактеризував Веллса як «занадто розумного, 
щоб розуміти сучасний світ». Г.К. Честертон уїдливо зауважив: «Містер Веллс - природжений 
оповідач, який продав своє первородство за горщик з повідомленнями».  

 Веллс помер через невстановлені причини 13 серпня 1946 року в віці 79 років у своєму 
будинку за адресою Гановер-Терас, 13, з видом на Риджентс-парк в Лондоні. У своїй передмові до 
видання 1941 «Війни в повітрі» Веллс заявив, що його епітафія повинна бути такою: «Я ж сказав 
вам. Прокляті дурні». Тіло було піддано кремації в крематорії Голдерс-Грін 16 серпня 1946 р.; його 
прах був згодом розсіяний над Ла-Маншем в Дорсеті. 

 Пам'ятна блакитна дошка на його честь була встановлена Радою Великого Лондона в його 
будинку в Риджентс-парку в 1966 році. 
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 На українській сцеці вперше Бернарда Шоу ставив Лесь Курбас у «Молодому театрі» 
(«Кандіда», 1918), й Театрі ім. Т. Шевченка («Учень диявола», 1922). Пізніше в Театрі ім. І. Франка 
поставили «Святу Йоанну» (1924) і повторно «Учня диявола» (1948). 

Романи та оповідання: 

1. Машина часу (1895) (Науково-фантастичний, НФ) 

2. Чудесний візит (1895) (НФ) 

3. Острів доктора Моро (1896) (НФ) 

4. Колеса фортуни (1896) 

5. Чоловік-невидимка (1897) (НФ) 

6. Війна світів (1898) (НФ) 

7. Коли Сплячий прокинеться (1899) (НФ) 

8. Любов і містер Льюішем (1900) 

9. Перші люди на Місяці (1901) (НФ) 

10. Морська Дама (1902) (НФ) 

11. Їжа богів і як вона прийшла на землю (1904) (НФ) 

12. Кіппс (1905) 

13. Сучасна утопія (1905) (НФ) 

14. У дні комети (1906) (НФ) 

15. Війна у повітрі (1908) (НФ) 

16. Енн Вероніка (1909) 

17. Тоно-Бунге (1909) 

18. Історія Містера Поллі (1910) 

19. Сплячий прокидається (1910) (переглянуте видання роману When the Sleeper Wakes, 
1899) (НФ) 

20. Новий Макіавеллі (1911) 

21. Шлюб (1912) 

22. Пристрасна дружба (1913) 

23. Дружина сера Ісаака Хармана (1914) 

24. Звільнений світ (1914) (НФ) 

25. Білбай (1915) 

26. Великі шукання / Чудове дослідження (1915) 

27. Проникливість пана Брітлінга / Містер Брітлінг п'є чашу до дна / Містер Брітлінг і 
війна (англ. Mr. Britling Sees It Through, 1916) 

28. Душа єпископа (1917) 

29. Джоан і Пітер (1918) 

30. Незгасимий вогонь (1919) 

31. Тайники серця / Сховки серця (The Secret Places of the Heart, 1922) 

32. Люди як боги (1923) (НФ) 

33. Cон (роман) / Сон / Сон Сарнака (1924) (реалістичний і НФ) 

34. Батько Христини Альберти (Christina Alberta's Father, 1925) 

35. Світ Вільяма Кліссолда (The World of William Clissold, 1926) 

36. В очікуванні (Портрет жінки) (Meanwhile (The Picture of a Lady), 1927) 

37. Праця, багатство і щастя людства (The Work, Wealth, and Happiness of Mankind, 1932) 

38. Розум на краю своєї натягнутої вузди (Mind at the End of Its Tether, 1945) 

Оповідання: 

1. Аргонавти часу (1888) 
2. Правдиво про Пейкрафта (1888) 
3. Угода в страусах (1894) 
4. Відпуска містера Ледбеттера (1894) 
5. Тріумфи таксидерміста (1894) 
6. Червона кімната (1896) 
7. Кришталеве яйце (1897) 
8. Зірка (1897) 
9. Історія майбутніх днів (1897) 
10. Історія кам’яного століття (1897) 
11. Чудотворець (1898) 
12. Видіння Страшного суду (1899) 
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13. Викрадені тіла (1898) 
14. Новий прискорювач (1901) 
15. Земля броненосців (1903) 
16. Країна сліпих (1904) 
17. Імперія мурах (1905) 
18. Хвіртка в стіні (1906) 
19. Перлина кохання (1924) 
20. Дивна історія газети Браунлоу (1932) 
21. Гравець у крокет (1936) 

Нехудожні твори: 

1. Нарис історії / Нариси історії цивілізації (The Outline of History, 1920) 

2. Відкрита змова / Легальна змова (The Open Conspiracy, 1920) 

3. Що ми робимо зі своїми життями? (англ. What Are We to Do With Our Lives? 1931 — 
перероблена і розширена версія Відкритої змови) 

Сценарії: 

1. «Прийдешнє»  ̶  англ. філософсько-
фантастичний фільм Вільяма Кемерона Мензіса 
1936 року за сценарієм Герберта Веллса. 
2. «Людина, яка могла творити чудеса»  ̶  ̶  
британський кінофільм реж. Лотара Мендеса за 
сценарієм Веллса, знятий у 1936 році. 
 

Екранізації: 

1. Подорож на Місяць (1902)  
2.  Перші люди на Місяці (1919) 
3.  Людина-невидимка (1933)  
4. Острів втрачених душ (1933)  
5. Прийдешнє (1936)  
6. Людина, яка могла творити чудеса (1937)  
7. Історія містера Поллі (1949)  
8. Війна світів (1953) 
9. Машина часу (1960) 

10. Перші люди на Місяці (1964) 
11. Половина монетки (1967) 
12. Їжа богів (1976) 
13. Острів доктора Моро (1977) 
14. Імперія мурах (1977)  
15. Машина часу (1978) 
16. Форма прийдешнього Герберта Уеллса (1979) 
17. Війна світів: Наступне сторіччя (1983) 
18. Людина-невидимка (1984)  
19. Їжа богів II (1988) 
20. Острів доктора Моро (1996) 
21. Машина часу (2002) 
22. Війна світів (2005) 
23. Війна Світів Герберта Уеллса (2005) 
24. Війна світів: справжня історія (2005) 
25. Герберт Уеллс: війна зі світом (2006) 
26. Війна світів 2: Наступна хвиля (2008) 
27. Перші люди на Місяці (2010) 
28. Війна світів — правдива історія (2011) 
29. Країна сліпих Герберта Велза (2014) 
30. Жахливі світи Герберта Велза (2016) 
31. Війна світів (мінісеріал, 2019) 
32. Війна світів (2019) 

 

 

Веллс консультує акторів "Прийдешнього" 
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Барбара Картленд 

  Барбара Картленд, англійська письменниця, що стала 
відомою завдяки написанням любовних «жіночих» романів. 
Також публікувалась під ім’ям Барбара Мак ̶ Коркодейл. 
Народилась 1901 року й прожила майже століття (померла 
2000 р.). Цього року авторці виконується 120 років. 

  Розповідь про біографію письменниці можна почати з її 
неординарної особистості, тому що з філософською 
складовою текстів справи йдуть сумно. Світ Барбари Картленд 
- світ пристрасті і рожевих бальних суконь. За свою майже 
столітню біографію англійська письменниця видала 723 
романи про кохання і потрапила в книгу рекордів Гінеса як 
найуспішніший британський автор. У свої кращі часи вона 
писала по 26 романи на рік ... 

  У виданих романах кохання у неї в надлишку - навіть 
перекладачам захотілося різноманітності. The Sign of Love 
перетворився в «Намисто з зірок», Love for Sale - в 
«Небезпечну прогулянку», Love Me Forever - в «Прекрасну 
черницю», Wish for Love - в «Принца для Попелюшки», Only 
Love - в «Юну втікачку» і так далі. Якщо ви зустрінете жінку, яка 
все це прочитала - біжіть не озираючись. Барбара розповіла в 
одному з інтерв'ю: 

  «Всі мої героїні, за винятком однієї-єдиної, - незаймані. 
Всі молоді й прекрасні. Для всіх любов - це в першу чергу не 
секс, а прояв самих чистих душевних поривів. Вони ніколи не 
стануть спати з чоловіком, якщо той колись не надіне їм 

обручку. У всякому разі, не раніше 118-ї сторінки.»  

 За якою моделлю побудовані всі романи Барбари Картленд? Прекрасна безневинна 
дівчина стає об'єктом пристрасті найдостойнішого «мачо», далі приблизно на півтори сотні 
сторінок розтягується детективна частина, де розлучені долею герої пробираються крізь болота 
неприємностей, щоб одружитися в районі останньої сторінки. На цьому все закінчується. Однак 
прісний сюжет зовсім не бентежить читачок, адже, купуючи чергове творіння Барбари, вони знають 
напевно: у історії неодмінно буде щасливий кінець. Тобто справжня радість любовного роману 
криється в можливості керувати своєю мрією. 

 І Барбара чудово це знала. Машина кохання імені Барбари згодом перетворилася в машину 
заробляння грошей. Десятки друкарок працювали на підмогу у пані Картленд, її син вивчав книги з 
історії, щоб пояснити матері історичні особливості періоду, в якому існувала чергова її ідеальна 
героїня. Десятки мільйонів жінок відмовлялися і відмовляються розуміти, що стають жертвами 
чужих фантазій і чужого ідеального життя. Для автора головне - потрапити в той струмінь, коли 
саме ви страждаєте від нещасливого кохання або й зовсім від його відсутності. 

 Барбара Картленд народилася в Бірмінгемі 9 липня 1901 року. Вона пережила дві світові 
війни: Перша світова залишила її сиротою, Друга світова 
позбавила молодших братів. Дівчина була змушена сама 
заробляти на життя. Вона вважала за краще професію 
світського репортера, вела свою колонку пліток в «Дейлі 
Телеграф» і одного разу вирішила випробувати вдачу на 
літературному терені, опублікувавши свій перший роман 
«Пазл» в 1923 році, твір для тих часів досить відвертий. 

 Але в жодному романі Барбари ви не знайдете 
еротичної сцени, її книги можуть читати навіть діти. Вона 
все життя підозріло ставилася до фізичного боку кохання 
і відкрила «жахливу правду» про взаємини статей в 18 
років, після чого поспіх розірвала заручини з молодим 
офіцером, який ризикнув зайти зі своєю цнотливою 
нареченою трохи далі невинного поцілунку в щічку. 
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 Проте Барбара двічі була заміжня і мала безліч друзів чоловічої статі. На старість (а 
старість у Барбари була довгою) вона стала нестерпною до розлучень і адюльтеру, хоча в 
численних інтерв'ю любила натякати, що користується у чоловіків шаленою популярністю. 

 Барбара Картленд любила обох своїх чоловіків. За першого, заможного офіцера 
Олександра Маккоркодейла, вона вийшла в 1927 році. У подружжя народилася дочка Рейна, яка у 
1936 році вийшла заміж за восьмого графа Спенсера, батька принцеси Діани. 

 На книгах Барбари Картленд виросло ціле покоління романтичних дівчат. Зачитувалася 
романами «бабусі» і принцеса Діана, падчерка Рейни. У зрілому віці популярність Барбари 
підтримували не тільки її романи, але і її репутація екстравагантної дами: вона носила рожеві довгі 
сукні і їздила в білому ролс-ройсі. Саме Барбара ввела моду на білі автомобілі, маленьких ручних 
песиків і харчові добавки. 

 Старість стала найщасливішим періодом її життя: Барбара спокійно надиктовувала 
секретареві свої романи, насолоджувалася статусом королеви дамської сентиментальної прози, її 
книги купувалися в десятках країн світу, інтерв'ю з нею охоче публікували кращі видання Англії, її 
дочка стала графинею. 

 У 1981 році знаменита письменниця була удостоєна титулу кавалерственої дами ордена 
Британської імперії, якого довго домагалася. У 77 років у супроводі Королівського філармонічного 
оркестру вона записала альбом пісень про кохання. До недавнього часу з продажу її творів 
лідирувала Франція. Але сьогодні перше місце належить Росії. Щомісяця виходять чотири нові 
книги Барбари Картленд. 

 Барбара Картленд входить до числа письменників з великою кількістю перекладів, за 
даними ЮНЕСКО, перебуває на 7  ̶му місці за кількістю врахованих перекладних видань. Окрім 
романів Картленд укладала збірки рецептів, писала книги про здоровий спосіб життя, ведення 
домашнього господарства, автобіографії і біографії сучасників. Після смерті письменниці в її архіві 
залишилось ще понад сотню романів, тому й досі виходять нови книжки. Твори Барбари 
неодноразово екранізували. 

 Барбару Картленд часто звинувачували в 
сентиментальності і неоригінальності сюжетів і 
персонажів. У 2011 році у Великобританії було 
опубліковано листування автора любовних 
романів і детективів Джорджетт Хейєр, де та 
звинувачує Картленд у привласненні сюжетів і 
навіть імен героїв її романів і «катастрофічному 
невігластві» з приводу зображуваної історичної 
епохи. 

 Барбара Картленд внесла вклад в розвиток і 
популяризацію планеризму, який був увінчаний 
Премією єпископа Райта в 1984 році. Як 
пристрасний пілот-планерист, Картленд хотіла 
розсунути межі використання планерів, які в 1920-
1930-ті роки експлуатувалися тільки на коротких 
дистанціях. Тому в 1931 році Картленд побудувала 
планер для тривалого перельоту і зробила на 

ньому політ тривалістю більше 200 миль, захопивши з собою вантаж – авіапошту. Успішний досвід 
Картленд був в числі тих, що допомогли усвідомити корисність планерів. Планери з вантажами для 
тривалих перельотів активно використовувалися під час Другої світової війни. 

Екранізації: 

 1991 Дуель сердець / Duel of Hearts (TV movie) (novel) 

 1990 Привид в Монте-Карло / A Ghost in Monte Carlo (TV movie) (novel) 

 1989 Леді і розбійник / The Lady and the Highwayman (TV movie) (novel) 

 1987 На волосину від загибелі / A Hazard of Hearts (TV movie) (novel) 

 1 979 Пристрасть - це кохання / The Flame Is Love (TV movie) (novel) 
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Вільям Ґолдінґ 

  Цьому англійському письменнику, лауреату 
Нобелівської премії з літератури 1983 року виповнюється 110 років 

  Вільям Джералд Ґолдінґ народився 19 вересня 1911 
року в селі Сент-Коламбія Майнор (графство Корнуолл) в родині 
Алека Ґолдінґа, шкільного викладача і автора кількох підручників. 
Про своє дошкільне дитинство Вільям зберіг трохи спогадів: 
знайомих і друзів у нього не було, коло спілкування обмежувалося 
членами сім'ї і нянею Лілі. Запам'яталися лише прогулянки сільською 
місцевістю, тривалі виїзди до Корнуольського морського узбережжя, 
а також зачарованість «жахами і мороком фамільного маєтку в 
Мальборо і прилеглого цвинтаря». У ці ранні роки у Ґолдінґа 
зародилися дві пристрасті: до читання та математики. Хлопчик почав 
самоосвіту з класики («Одісея», Гомер), прочитав романи Дж. 
Свіфта, Е. Р. Бероуза, Жюля Верна, Е. А. По.  

  У 1921 році Вільям вступив до середньої школи 
Мальборо, де його батько Алек викладав природничі науки. Тут у юнака вперше з'явилася ідея 
зайнятися письменництвом: в дванадцятирічному віці він задумав свій перший художній твір, 
присвячений темі зародження профспілкового руху. Збереглася лише перша фраза запланованої 
12-томної епопеї: «Я народився в герцогстві Корнуол 11 жовтня 1792 року; мої батьки були 
багатими, але чесними людьми». Як зазначалося згодом, вживання «але» вже говорило багато 
про що. 

  У 1930 році, приділивши особливу увагу 
латині, Вільям вступив в Брейзноуз-коледж (англ. 
Brasenose College) Оксфордського університету, де, 
слідуючи волі батьків, вирішив зайнятися 
природничими науками. Йому треба було два роки, 
щоб зрозуміти хибність вибору і в 1932 році, змінивши 
програму навчання, сконцентруватися на вивченні 
англійської мови і літератури. При цьому він не тільки 
зберіг, але і розвинув в собі інтерес до старовини; 
зокрема до історії первісних спільнот. Саме цей 
інтерес (на думку критика Б. Олдса) зумовив ідейну 
основу його перших серйозних творів. У червні 1934 року він закінчив коледж з дипломом другого 
ступеня. 

 Бувши студентом Оксфорда, Ґолдінґ почав писати вірші; спочатку це захоплення служило 
свого роду психологічним розвантаженням, противагою необхідності занурюватися в точні науки. 
Як писав Бернард Ф. Дік, літератор почав просто «записувати свої спостереження - про природу, 
нерозділене кохання, зов морів і спокуси раціоналізму». Один з його студентських друзів 
самостійно скомпонував ці уривки в збірник і відіслав їх у видавництво Macmillan, яке готувало 
спеціальну серію публікацій поезії молодих авторів. Одного ранку, восени 1934 р., Ґолдінґ 
несподівано отримав чек на п'ять фунтів за збірку Poems by W. G. Golding, таким чином і 
дізнавшись про початок своєї літературної кар'єри. 

 Згодом Ґолдінґ неодноразово висловлював жаль з приводу того, що ця збірка побачила 
світ; якось раз навіть придбав старий екземпляр - виключно, щоб порвати його і викинути (лише 
пізніше він дізнався, що знищив колекційну рідкість). Однак вірші 23-річного поета стали згодом 
розглядатися критиками як цілком «зрілі і самобутні»; крім того, зазначалося, що вони яскраво 
характеризують спектр інтересів автора, центральне місце в якому займають тема розділеності 
суспільства і критика раціоналізму. У числі віршів, на які дослідники згодом звертали увагу, були 
«Non-Philosopher's Song», сонет про конфлікт «розуму і серця», а також антираціоналістічний твір 
«Mr. Pope ». У 1935 році збірка продавалася по шилінгу за екземпляр; згодом, коли його автор став 
знаменитим, вартість раритетної книги підскочила до декількох тисяч доларів. 

 У 1935 році Вільям отримав ступінь бакалавра мистецтв і восени в якості викладача 
приступив до роботи в школі Michael Hall на півдні Лондона. У ці роки, підробляючи в розрахунковій 
палаті і соціальних службах (зокрема, в лондонському притулку для бездомних), він почав писати 
п'єси, які сам же ставив в невеликому лондонському театрі. Восени 1938 року Ґолдінґ повернувся 
в Оксфорд для отримання диплома про закінчення університету; в січні наступного - почав 
підготовчу викладацьку практику в Солсберійській школі єпископа Вордсворта, спочатку - в 
середній школі Мейдстоун (Maidstone Grammar School), де і познайомився з Енн Брукфілд, 
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спеціалісткою з аналітичної хімії. У вересні 
1939 року вони одружилися і переїхали в 
Солсбері: тут початківець літератор 
приступив до викладання англійської мови 
та філософії - вже безпосередньо в 
Вордсвортской школі. У грудні того ж року, 
незабаром після народження первістка, 
Ґолдінґ пішов служити на флот. 

  Першим бойовим кораблем Вільяма 
Ґолдінґа став HMS Galatea, що діяв на 
півночі Атлантичного океану. На початку 
1942 року майбутнього письменника 
перевели в Ліверпуль, де в складі морського 
патрульного підрозділу він ніс багатогодинні 

чергування в Гладстоунському доці. Навесні 1942 ̶ го він був направлений в MD1, військовий 
дослідний центр в Букингемширі, а на початку 1943 ̶ го, відповідно до поданого прохання, був 
повернутий до діючого флоту. Незабаром він опинився в Нью-Йорку, де зайнявся організацією 
переправлення міноносців - з доків виробника в Нью-Джерсі до Великобританії. Пройшовши 
спеціальну підготовку на десантному кораблі-ракетоносці, як командир такого судна він взяв участь 
у подіях «D Day»: висадку союзників у Нормандії і вторгненні на острів Валгерен. 

 Демобілізувавшись у вересні 1945 року, Вільям Ґолдінґ повернувся до викладання в школі 
Вордсворт в Солсбері; в ці ж дні він приступив до серйозного вивчення давньогрецької літератури. 
«Якби мені дійсно довелося вибирати прийомних літературних батьків, то я назвав би такі гучні 
імена, як Евріпід, Софокл, можливо, Геродот ... Можу зауважити також, що <в ті роки> я розвинув 
в собі глибоку любов до Гомера», - розповідав письменник Дж. Бейкеру ( «William Golding, A Critical 
Study»). Тоді ж Ґолдінґ повернувся до довоєнного захоплення: літературної діяльності; спочатку - 
до написання рецензій та статей для журналів. Жоден з чотирьох ранніх романів письменника не 
був опублікований, всі рукописи згодом виявилися втраченими. Пізніше автор говорив, що ці 
спроби були заздалегідь приречені на провал, тому що в них він намагався задовольнити потреби 
- не свої власні, але видавництва. Від письменника, що пройшов війну, чекали чогось, заснованого 
на військовому досвіді - мемуарів або роману. 

 У 1952 році Ґолдінґ приступив до роботи над романом, що має назву «Незнайомці, які 
з'явилися зсередини» (Strangers from Within); в січні наступного року почав розсилати рукописи 
видавцям, раз по раз отримуючи відмови. У 1953 році роман протягом семи місяців читався і 
відкидався видавцями; рецензент Faber & Faber вважав твір «абсурдним, нецікавим, порожнім і 
нудним». В цілому двадцять один видавець повернув рукопис автору. А потім Чарльз Монтейт 
(англ. Charles Monteith), в недавньому минулому - юрист, прийнятий видавництвом на посаду 
редактора за місяць до цього, майже в буквальному сенсі слова вийняв роман з сміттєвого кошика. 
Він і вмовив Faber & Faber купити твір - за сміховинну суму в 60 фунтів стерлінгів. 

 Алегоричний роман про групу школярів, які опинилися на острові під час якоїсь війни 
(розгортається, швидше за все, в недалекому майбутньому), в жорстко відредагованому 
Монтейтом варіанті і під новим заголовком «Повелитель мух» (англ. Lord of the Flies) вийшов у 
вересні 1954 року . Спочатку задуманий як іронічний «коментар» до «коралових островів» Р. М. 
Балантайна, він являв собою складну алегорію первородного гріха в з'єднанні з роздумами про 
глибинну людську суть. Перші відгуки на цей твір, пригодницький за сюжетом, апокаліптичний за 
задумом, були стриманими і неоднозначними. Після виходу в м'якій обкладинці книга стала у 
Великобританії бестселером; в міру того, як росла репутація роману, змінювалося і ставлення до 
нього літературної критики. В кінцевому підсумку «Повелитель мух» за рівнем інтересу з боку 
аналітиків виявився порівнянний з двома основними книгами Дж. Оруелла. У 1955 році Ґолдінґ був 
обраний в Королівське літературне товариство. Популярність в США прийшла до письменника 
після чергового перевидання «Повелителя мух» в 1959 році. 

 Життєвий досвід воєнних років, як сам письменник зізнавався згодом, позбавив його будь-
яких ілюзій щодо властивостей людської природи. «Я почав розуміти, на що здатні люди. Всякий, 
що пройшов війну і не зрозумів, що люди творять зло подібно до того, як бджола виробляє мед, - 
або сліпий, або несповний розуму», - говорив він. «Будучи молодою людиною, до війни я мав 
легковажно-наївні уявлення про людину. Але я пройшов через війну, і це змінило мене. Війна 
навчила мене - і багатьох інших - зовсім іншому», - говорив письменник в інтерв'ю Дугласу А. 
Девісу, New Republic. 

 Ґолдінґ все своє життя вважав самий свій знаменитий роман «нудним і сирим», а його мову 
- «школярською» (англ. O-level stuff). До того факту, що «Повелитель мух» вважається сучасною 
класикою, він ставився не дуже серйозно, а зароблені на ньому гроші розглядав як щось, 
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рівнозначне «виграшу в Монополію». Письменник щиро не розумів, як міг цей роман залишити в 
тіні його більш сильні книги: «Спадкоємці», «Шпиль» і «Злодюжку Мартіна». В кінці життя Ґолдінґ 
не зміг змусити себе навіть перечитати рукопис в його первісному, невідредагованому варіанті, 
побоюючись, що засмутиться до такої міри, «що зможе створити з собою щось жахливе». Тим 
часом, в щоденнику він розкривав і глибші причини своєї відрази до «Повелителя мух»: «По суті, я 
зневажаю себе, і мені важливо, щоб мене не відкрили, не розпізнали, щоб не розворушили». 

 Вільям Ґолдінґ продовжував займатися викладацькою діяльністю аж до 1960 року: весь цей 
час він писав у вільні години. У 1955 році вийшов його другий роман «Спадкоємці» (англ. The 
Inheritors). Тема: «громадський порок, як наслідок порочності людської природи» отримала тут 
новий розвиток. Роман, дія якого відбувається на зорі становлення людства, Ґолдінґ називав 
згодом своїм найулюбленішим; високо оцінили твір і літературні критики, що звернули увагу на те, 
як автор розвинув тут ідеї «Повелителя мух». 

 У 1956 році був опублікований роман «Злодюжка Мартін» (англ. Pincher Martin); один з 
найскладніших творів письменника в США вийшов під заголовком «Дві смерті Крістофера 
Мартіна»: видавці побоювалися, що читачеві тут може виявитися невідомим сленгове значення 
слова «пінчер» («дрібний злодюжка»). Історія про «сучасного Фауста», який «відмовляється 
прийняти смерть навіть з рук Господа», - потерпілий аварію корабля морський офіцер вибирається 
на стрімчак, який представляється йому островом, і марно чіпляється за життя, - завершила 
«первісний» етап у творчості Голдінга лише формально; дослідження основних тем двох перших 
романів було продовжено в новому сенсі, в експериментальній структурі і з увагою до найдрібніших 
деталей. 

 У другій половині 1950-х років Ґолдінґ почав брати активну участь в столичному 
літературному житті, співпрацювати в якості рецензента з такими виданнями, як The Bookman і The 
Listener, виступати на радіо. У тому ж році його розповідь «Надзвичайний посол» (Envoy 
Extraordinary) увійшов до збірки «Sometime, Never» (видавництва Eyre and Spottiswoode), поряд з 
розповідями Джона Уіндема і Мервіна Піка. 24 лютого 1958 року в Оксфорді відбулася прем'єра 
п'єси «Мідний метелик» (The Brass Butterfly, з Алістером Сімом в головній ролі), поставленої за 
оповіданням «Надзвичайний посол». Вистава з успіхом пройшла у багатьох містах Британії, місяць 
демонструвалася на столичній сцені. Текст п'єси був опублікований в липні. Восени 1958 Ґолдінґ 
переїхав в селище Боверчок (Bowerchalke). Протягом двох наступних років письменник переніс дві 
важких втрати: померли його батько і мати. 

 У 1959 році був опублікований роман «Вільне падіння» (англ. Free Fall); твір, основною 
ідеєю якого, за задумом автора, була спроба показати, що «життя спочатку нелогічне, і 
залишається таким до тих пір, поки ми самі не нав'яжемо йому логіку», багатьма вважається 
найсильнішим у його спадщині. Зодягнені в художню форму роздуми про межі вільного вибору 
людини відрізнялися від перших творів Голдінга відсутністю іншомовності і строго викресленого 
сюжету; тим не менш, розвиток основних ідей, що стосувалися критики базових понять про 
людське життя і його сенс, було продовжено і тут. 

 Восени 1961 року Ґолдінґ з дружиною 
відбув до США, де рік пропрацював в 
жіночому художньому коледжі Hollins (штат 
Вірджинія). Тут в 1962 році він почав роботу 
над своїм наступним романом «Шпиль», а 
також виголосив першу версію лекції 
«Притча» - про роман «Повелитель мух». 
Пояснюючи в інтерв'ю 1962 року суть свого 
світогляду щодо основної теми своїх перших 
романів, Голдінг говорив: «У глибині душі я 
оптиміст. На інтелектуальному рівні 
розуміючи, що ... шанси у людства підірвати 
себе - приблизно один до одного, на 
емоційному рівні я просто не вірю, що воно це 

зробить». У тому ж році Ґолдінґ звільнився зі школи Вордсворт і став професійним літератором. 
Виступаючи на зустрічі європейських письменників в Ленінграді в 1963 році, він так формулював 
свою філософську концепцію, виражену в романах, що забезпечили йому популярність: 

 «Факти життя приводять мене до переконання, що людство уражено хворобою... Це і 
займає всі мої думки. Я шукаю цю хворобу і знаходжу її в самому доступному для мене місці - в 
собі самому. Я впізнаю в цьому частину нашої спільної людської натури, яку ми повинні 
зрозуміти, інакше її неможливо буде тримати під контролем. Ось тому я і пишу з усією 
пристрастю, на яку тільки здатний...» 
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 Всесвітньому визнанню автора сприяв фільм «Повелитель мух» 1963 року, знятий 
режисером Пітером Бруком. 

  Одним з найважливіших творів Ґолдінґа 
вважається «Шпиль» (англ. The Spire, 1964). У романі 
міцно сплітається міф і реальність, автор звертається 
до дослідження природи натхнення і роздумів про те, 
яку ціну доводиться людині платити за право бути 
творцем. У 1965 році вийшла збірка «Гарячі врата» 
(англ. The Hot Gates), що включала в себе 
публіцистичні та критичні роботи, написані в 1960-
1962 роках для журналу «Спектейтор». Були 
особливо відзначені нариси про дитинство («Billy the 
Kid», «The Ladder and the Tree») і есе «Притча», в 
якому автор спробував відповісти на всі питання, що 
задавали йому про роман «Повелитель мух» читачі й фахівці. До цього моменту Ґолдінґ придбав 
як масову популярність, так і авторитет у критиків. Потім, однак, у творчості письменника настала 
багаторічна пауза, коли з-під пера його виходили лише оповідання та новели. 

 У 1967 році вийшла збірка трьох новел під загальним заголовком «Піраміда», об'єднаних 
місцем дії, провінційним Стілбурном, де вісімнадцятирічний Олівер пізнає життя як «складне 
нагромадження лицемірства, наївності, жорстокості, збоченості і холодного розрахунку». Твір, в 
деяких елементах автобіографічний, викликав суперечливі відгуки; не всі критики визнали його в 
повній мірі романом, але багато хто відзначив незвичайне поєднання соціальної сатири і елементів 
психологічного роману. Значно тепліше був зустрінутий збірник «Бог-скорпіон» (The Scorpion God: 
Three Short Novels, 1971), три новели якого переносять читача в Стародавній Рим («Надзвичайний 
посол»), в первісну Африку («Клонк-клонк») і на узбережжя Нілу в IV тисячоліття до нової ери («Бог-
Скорпіон»). Книга повернула письменника до більш звичного жанру притчі, який був використаний 
їм тут, щоб проаналізувати актуальні для новітнього часу філософські питання людського буття, 
але зберегла елементи соціальної сатири. 

 У наступні роки критики губилися в здогадах про те, що сталося в 1970-х роках з 
письменником, який помітно знизив творчу активність. Висловлювалися найпохмуріші прогнози, 
пов'язані з кризою світогляду, творчим тупиком, в який нібито зайшов «втомлений пророк» з 
Солсбері. Але в 1979 році роман «Видима пітьма» (заголовок якого був запозичений з поеми 
Мільтона «Втрачений рай»; таке визначення поет-класик давав Пеклу) ознаменував повернення 
Ґолдінґа в літературу великих форм і був удостоєний меморіальної премії Джеймса Тейта Блека. 
Перші ж сцени книги, в яких маленька дитина зі страшними опіками виходить з вогню під час 
бомбардування Лондона, змусили критиків знову заговорити про біблійні аналогії і погляди 
письменника на проблему початкового, первісного Зла. Дослідники відзначали, що в кінці 1970-х 
років у Ґолдінґа мовби відкрилося «друге дихання»; за наступні десять років з-під його пера вийшли 
п'ять книг, які по глибині проблематики і майстерності виконання не поступалися його першим 
творам. 

 За романом «Видима пітьма» (1979) послідували «Ритуали плавання» (1980), що принесли 
авторові Премію Букера і поклали початок «Морський трилогії» - соціально-філософській 
алегоричній розповіді про Англію, що «пливе в невідомість хвилями історії». У 1982 році Голдінг 
опублікував збірку есе під назвою «Рухома мішень» ( «A Moving Target», 1982), а рік по тому став 

володарем найвищої літературної нагороди. 

  У 1983 році Вільям Ґолдінґ був удостоєний Нобелівської 
премії з літератури - «за романи, які з ясністю реалістичного 
оповідального мистецтва в поєднанні з різноманіттям і 
універсальністю міфу допомагають осягнути умови існування 
людини в сучасному світі». Для багатьох стало несподіванкою 
те, що Ґолдінґові віддали перевагу перед іншим англійським 
кандидатом, Гремом Гріном. Більш того, один з членів 
Шведської академії, літературознавець Артур Лунквіст, 
голосуючи проти обрання Ґолдінґа, заявив, що цей автор - 
явище суто англійське і його твори «не представляють 
істотного інтересу». Іншу оцінку творам кандидата дав Ларс 
Іюлленстен: «Романи і розповіді Ґолдінґа - це не тільки похмурі 
повчання і темні міфи про зло і зрадницькі руйнівні сили, це ще 
й цікаві пригодницькі історії, які можуть читатися заради 
задоволення», - говорив представник Шведської академії. 
«Його книги хвилюють і захоплюють. Їх можна читати із 
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задоволенням і користю, не докладаючи особливих зусиль... Але при цьому вони порушили 
надзвичайний інтерес серед професійних літературних критиків, які виявили величезний пласт 
складнощів і двозначностей в роботах Ґолдінґ», - говорилося в офіційній заяві Шведської академії. 

 У Нобелівській лекції Вільям Ґолдінґ в жартівливій формі відрікся від репутації безнадійного 
песиміста, сказавши, що він - «універсальний песиміст, але космічний оптиміст». 

 «Двадцять п'ять років тому на мене легковажно наклеїли ярлик песиміста, не розуміючи, 
що цей титул причепиться надовго, так само, як, наприклад, до імені Рахманінова причепилася 
знаменита до-дієз мінорна прелюдія. Жодна аудиторія не відпускала його зі сцени, до тих пір 
поки він не виконає її. Так і критики вчитуються в мої книги до тих пір поки не знайдуть що-
небудь, що здається їм безнадійним. І я не можу зрозуміти чому. Сам я не відчуваю цієї 
безнадійності <...> Розмірковуючи про світ, яким править наука, я стаю песимістом... Проте, я 
оптиміст, коли згадую про духовний світ, від якого наука намагається мене відволікти... Нам 
треба більше любові, більше людяності, більше турботи.» 

У. Голдінг, Нобелівська мова, 1983 

  У 1988 році Голдінг отримав від Королеви Єлизавети Другої лицарський титул. За чотири 
роки до цього письменник опублікував роман «Паперові людці» (The Paper Men), в англо-
американській пресі викликав запеклі суперечки. За ним послідували «Тісна сусідство» (Close 
Quarters, 1987) і «Пожежа внизу» (Fire Down Below, 1989). У 1991 році письменник, незадовго до 
цього відсвяткував свій восьмидесятих день народження, самостійно об'єднав три романи в цикл, 
який був виданий під однією обкладинкою під заголовком «На край світу: морська трилогія». 

 У 1992 році Вільям Ґолдінґ дізнався про те, що страждає злоякісною меланомою; в кінці 
грудня пухлина була видалена, але стало ясно, що здоров'я письменника підірвано. На початку 
1993 року він приступив до роботи над новою книгою, завершити яку не встиг. Роман «Подвійна 
мова» (The Double Tongue), відновлений за незавершеними нарисами і тому це порівняно 
невеликий твір, що розповідає (від першої особи) історію віщунки Піфії, був опублікований в червні 
1995 року, через два роки після смерті автора. 

 Вільям Ґолдінґ раптово помер від обширного інфаркту у себе вдома в Перанауортолі 19 
червня 1993 року. Його поховали на церковному кладовищі в Баверчоці, а панахиду відслужили в 
Солсберійському кафедральному соборі під тим самим шпилем, який надихнув письменника на 
одид з його найвідоміших творів. 

 У 1939 році, як вже було сказано, Вільям Ґолдінґ одружився з Ен Брукфілд, спеціалісткою з 
аналітичної хімії; тоді ж подружжя переїхало в Солсбері, графство Вілтшир, де прожили більшу 
частину життя. У вересні 1940 року в родині народився син Девід; дочка Джудіт Діана народилася 
в липні 1945 року. Ен Ґолдінґ померла 31 грудня 1995 і була похована разом з чоловіком на 
кладовищі в Боверчорці. 

 Донька Ґолдінґа,  Джудіт Карвер написала біографію «Діти коханців» (Faber & Faber, 
травень 2011 року), приурочену до сторіччя з дня народження письменника. 

 «Тема книги частково вказує на приказку: 'Діти коханців - завжди сироти'; наші батьки 
були занадто захоплені один одним і кожен собою ... », - розповідала Карвер в інтерв'ю «Гардіан». 

 Авторка стверджувала, що її батько «у багатьох відношеннях був дуже доброю, 
розуміючою, милою, теплою і веселою людиною», зауважуючи: «Дивно, але ніхто не вірить в це: 

всі переконані, що він був надзвичайно похмурим». Багато в чому 
такому погляду на особливості характеру Ґолдінґа сприяла 
публікація в 2009 році біографії Джона Кері «William Golding: the 
Man Who Wrote Lord of the Flies», яка, при всій скандальності 
деяких одкровень, отримала повну підтримку Джудіт Карвер. 
Основну увагу автор книги зосередив на тих рисах особистості 
Голдінга, які робили письменника в його власних очах «монстром». 

 У Ґолдінґа було нещасливе дитинство: згідно з біографією 
Джона Кері, він «зростав боязким, делікатним, лякливим 
хлопчиком», страждав від самотності і відчуженості. Автор 
життєпису вважав, що психологічні проблеми ґолдінґівського 
дитинства були багато в чому зумовлені глибинними класовими 
мотивами: батько, зубожілий інтелектуал, викладав у середній 
школі, яка знаходилася неподалік від елітного Marlborough College. 
Одним вже тільки своїм зовнішнім виглядом учні цього закладу 
змушували юного Ґолдінґа відчути себе «брудним і приниженим». 
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Його прагнення до літературного успіху багато в чому мотивувалося «жагою помсти»: «Справді 
кажучи, у мене в глибині душі було одне бажання: втерти носа цим мальборовцям...», - зізнавався 
пізніше нобелівський лауреат. Класові забобони і пізніше переслідували Ґолдінґа: в коледжі 
Брейзноуз за ним закріпилися невтішні характеризуючі абервіатури: «N.T.S.» ( «Not top shelf», «не 
вищий клас») і «N.Q.» ( «Not quite <gentleman>», «не цілком <джентльмен>»). Ненависть до 
снобізму письменник проніс крізь все життя: в одній з рецензій він навіть зізнавався, що завжди 
мріяв «обмотати Ітон милею-другою дроту, завантажити туди кілька сот тонн TNT» з детонатором 
і на хвилину «... відчути себе Єговою». 

 Люди, які спілкувалися з Ґолдінґом в останні роки його життя, звертали увагу на «морський» 
відбиток, що лежав на всій його зовнішності. «Він був схожий, скоріше, на старого, який ось-ось 
пуститься рекламувати рибні плавники або вибухне матроської піснею, але ніяк не на лауреата 
Нобелівської премії, який створив кілька вкрай оригінальних творів минулого століття», - 
зауважував оглядач Telegraph Books. У 1966 році, коли кореспондент BBC попросив скульптора і 
художника Майкла Ейртона дати характеристику Ґолдінґу-людині, той відповів: «середнє між 
капітаном Хорнблоуером і Святим Августином». Як зауважував з цього приводу Р. Дуглас-
Фейрхерст, у другій частині цього порівняння мова могла йти, хіба що, «про Августина до прийняття 
ним християнства». Ґолдінґ писав про себе в щоденнику: «Коли-небудь, якщо моя літературна 
репутація залишиться на такому ж високому рівні, люди почнуть вивчати моє життя, і виявлять, що 
я - монстр». 

 Як зазначав Джон Кері в біографії «Вільям Ґолдінґ: людина, 
яка написала Повелителя мух», в характері письменника ще до 
війни була присутня якась темна сторона, витоки якої залишилися 
непроясненими. Біограф припускав, що в житті письменника мав 
місце якийсь застарілий «жахливий» епізод; «Прихована гидота» 
(hidden obscenity), суть якої для сторонніх залишилася прихованої. 
Можливо, це мало відношення до переживань раннього дитинства: 
відомо, що мати Ґолдінґа страждала дивним психічним розладом, 
який «з настанням темряви перетворював її на небезпечну 
маніячку: вона жбурляла в маленького Вільяма ножі, уламки 
дзеркала, чайники з окропом». Дочка Джудіт підтверджувала: 
письменник «... зневажав себе, і коріння цього почуття були дуже 
глибокі. Іноді він ставився до цього жартівливо, відбиваючись 
самозневажливим глузуванням, але іноді відчувалося, що десь в 
ньому криється щось настільки темне, що він з цим просто не може 
жити». 

  У зв'язку з романом «Вільне падіння», де виразно і докладно описувалися деталі 
психологічного катування, якій головний герой піддався в гітлерівському таборі для 
військовополонених, сам Ґолдінґ помічав, що «розуміє нацистів», тому що «сам такий по своїй 
природі». Щоденники письменника містять описи кількох вчинків, ним скоєних, яких він соромився 
все життя; наприклад, розповідь про те, як він застрелив кролика в графстві Корнуол, і як той глянув 
на вбивцю, перш ніж впасти, - «з виразом подиву і гніву на мордочці». 

 Один з найскандальніших епізодів біографії Кері стосується опису Ґолдінґом своєї невдалої 
спроби зґвалтування п'ятнадцятирічної дівчини. Письменник виправдовував свій вчинок тим, що 
та, «неповноцінна від природи», в 14 років була «сексуальна, як мавпочка». Вважається, що цей 
епізод був побічно використаний в романі «Злодюжка Мартін». Правда, Джудіт Карвер фрагмент 
біографії з описом «невмілого» згвалтування не дуже шокував: вона говорила, що батько належав 
до сексуально закомплексованого покоління і міг тут перебільшувати власну жорстокість. Втім, 
чоловік Карвер стверджував, що все життя письменник «тренувався в приниженні оточуючих - 
зрозуміло, в тих випадках, коли взагалі помічав їх існування». 

 Судячи з деяких щоденникових записів, Ґолдінґ нерідко немов би відпрацьовував на 
реальних людях деякі епізоди своїх майбутніх творів. Особливий інтерес у зв'язку з цим викликали 
описи, що стосувалися його викладацької діяльності. Відомо, що, приступивши до репетицій «Юлія 
Цезаря», він особливий упор робив на тому, щоб всі хлопчики «відчули відчуття натовпу, що прагне 
крові». При цьому він докладно роз'яснив одному з юних акторів, як користуватися кинджалом 
(«увіткнути в живіт, розпороти його рухом вгору»). Організувавши шкільну експедицію до розкопок 
часів неоліту неподалік від Солсбері, Ґолдінґ ̶ вчитель розділив хлопчиків на дві групи, одна з яких 
захищала украплення, інша - атакувала його. Обидва випадки нагадали рецензентам відповідні 
епізоди в «Володарі мух» і «Спадкоємцях». Все це, писав Дуглас-Фейрхерст, вказує на те, що 
письменника «спокушала можливість використання життєвих ситуацій для відпрацювання 
елементів прози». Іноді, за словами рецензента, Ґолдінґ «ставився до учнів як до ос у бляшанці, 
яких можна гарненько струснути - просто, щоб поглянути на результат». Відомо також, що 
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письменника переслідували нічні кошмари, деякі з яких нагадували нариси для тих чи інших подій 
в романах і нерідко такими ставали згодом. 

 Ґолдінґ не відрізнявся агресивністю; навпаки, згідно з біографією Кері, це була «людина 
багатьох скорбот, яка йшла по життю, долаючи одну за одною перешкоди з непохитною 
завзятістю». Письменник «боявся висоти, уколів, ракоподібних, комах і всього, що плазує...  

Будучи досвідченим моряком, він не володів почуттям напрямку; один з його катерів затонув. За 
кермом автомобіля він міг заблукати, перебуваючи в кількох милях від власного будинку». Відомо, 
що значна частина цих проблем була пов'язана зі зловживанням алкоголем. Не будучи клінічним 
алкоголіком, Ґолдінґ дуже багато пив, впадав в запої - тоді і здійснював свої самі дикі витівки. 
Одного разу, прокинувшись в будинку лондонських знайомих в паніці від власного нічного кошмару, 
він схопився і розірвав на частини ляльку Боба Ділана, тому що уявив, ніби-то в такому вигляді 
перед ним постав сам Сатана. Рецензент «Гардіан» відзначав, що не тільки в романах, але і в 
житті письменник безперервно боровся з «демонами в голові»; відчував безперервну боротьбу в 
собі «релігійності і раціональності, міфів і науки». При цьому Р. Дуглас-Фейрхерст відзначав: 
факти, викладені в біографії Джона Кері, являють читачеві не стільки «монстра», скільки людину, 
яка «розпізнала в собі монстра, що живе в усьому людстві»: тому - відчуває хворобливий інтерес 
до насильства, страждання і всього, «що знаходиться на вивороті цивілізованості». Голдінг, за 
словами рецензента «Телеграф», був схильний - як відчувати в собі зло, так і співчувати тим, хто 
був жертвою жорстокості. 

Твори: 

 1934 — Вірші (Poems) 

 1954 — Володар мух (Lord of the Flies) 

 1955 — Нащадки (The Inheritors) 

 1956 — Крадій Мартін (Pincher Martin) 

 1956 — Надзвичайний посол (Envoy Extraordinary) 

 1958 — Мідний метелик (The Brass Butterfly), п'єса 

 1959 — Вільне падіння (Free Fall) 

 1964 — Шпиль (The Spire) 

 1965 — Гарячі ворота (The Hot Gates), оповідання 

 1967 — Піраміда (The Pyramid) 

 1970 — Клонк-клонк (Clonk Clonk) 

 1971 — Бог Скорпіон (The Scorpion God) 

 1979 — Видима пітьма (Darkness Visible) 

 1982 — Рухома мішень (A Moving Target), оповідання 

 1982 — Нессі — легенда (Nessie — The Legend), стаття 

 1984 — Паперові люди (The Paper Men) 

 1985 — Щодення єгиптянина (An Egyptian Journal) 

 До країв світу (To the Ends of the Earth), трилогія: 

o 1980 — Обряд ініціації (Rites of Passage) 

o 1987 — Безпосередньо близько (Close Quarters) 

o 1989 — Вогонь внизу (Fire Down Below) 

 1996 — Подвійна мова (The Double Tongue), посмертно. 

Переклади українською: 

 Вільям Ґолдінґ. Володар мух. Шпиль. Переклад з англійської: Соломія Павличко (Володар 
мух), Юрій Лісняк (Шпиль). Київ: Молодь, 1988.– 328 с. ISBN 5-7720-0136-1 

 (перевидання) Вільям Ґолдінґ. Володар мух. Переклад з англійської: Соломія 
Павличко; худ. П. Машков. Київ: Основи, 2000.– 254 с. 1-ше видання ISBN 966-500-
027-6 

 (перевидання) Вільям Ґолдінґ. Володар мух. Переклад з англійської та передмова: 
Соломія Павличко; художник: П. Машков. Київ: Основи, 2004.– 254 с. 2-ге 
видання ISBN 966-500-027-6 

 (перевидання) Вільям Ґолдінґ. Володар мух. Переклад з англійської: Соломія 
Павличко. Харків: КСД, 2015, 2016. 304 с. ISBN 978-966-149-097-9 
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 Вільям Ґолдінґ. Бог Скорпіон. Переклад з англійської: Дмитро Костенко. Київ: журнал 
«Всесвіт» № 12(720) 1988.   

 (видання окремою книжкою) Вільям Ґолдінґ. Бог Скорпіон. Переклад з англійської: 
Дмитро Костенко. Чернівці: Книги — ХХІ. 2015. 112 с. ISBN 978-617-614-114-3 

Визнання: 

 У 1983 році Ґолдінґ був удостоєний Нобелівської премії «за романи, які допомагають 
зрозуміти умови існування людини у світі». 

 1980 рік — Букерівська премія за «Обряд переходу» («Rites of Passage»). 

 1983 рік — Нобелівська премія з літератури за «Володаря мух» («Lord of the Flies»). 

Екранізації: 

 Подорож на край землі /To the Ends of the Earth, (Великобританія, 2005, міні-серіал, реж. 
Девід Етвуд) 

 Володар мух / Lord of the Flies, (Великобританія, 1963, реж. Пітер Брук) 

 Володар мух / Lord of the Flies, (США, 1990, реж. Гаррі Гук) 

 Володар мух — телевистава театру «Арт Хаус», (Росія, 2004, реж. Вадим Тухватулін) 

 Арена - Мрії Вільяма Голдінга / Arena - The Dreams of William Golding (2012), 
документальне кіно про письменника. 

 

Сполучені Штати Америки 

Гаррієт Бічер ̶ Стоу 

 Гарієт Елізабет Бічер Стоу  ̶  ̶  американська письменниця, борчиня 
за ліквідацію рабства, яка стала відомою завдяки своємо роману 
«Хатинка дядька Тома». Роман вважався одним з головних бестселерів 
19-го століття. Книга зробила письменницю багатою і викликала запеклі 
дискусії в американському суспільстві. Ряд дослідників стверджує, що 
Авраам Лінкольн називав Бічер-Стоу жінкою, яка змінила історію США. 

 Письменниця з'явилася на світ влітку 1811 в містечку Лічфілд штату 
Конектикут у родині пастора. Батьки назвали дівчинку, свою сьому 
дитину, Гаррієт Елізабет, раніше у них була дочка Гаррієт, яка померла 
в дитинстві. Загалом у родині було 12 дітей 

 У 5 років майбутня романістка осиротіла: померла мати Роксана 
Фут. Батько Лайман Бічер ще 2 рази одружувався і на додачу до восьми дітей, які залишилися від 
першої дружини, обзавівся ще чотирма спадкоємцями. 

 Гаррієт вчилася в жіночій семінарії міста Гартфорд, якою керувала її старша сестра - 
реформатор американської освіти Катаріна Естер Бічер. Навчальний заклад давав вихованкам 
глибокі знання з математики й філології. Однокласницею молодшої Бічер була Сара Вілліс, що 
стала потім письменницею і публіцистом Фанні Ферн.  

 Після випуску Гаррієт викладала в семінарії. У 1832 році дівчина переїхала в Цинцинаті і 
приєдналася до літературної салону «Клуб напівколоній». 

 У 24 роки Гаррієт вийшла заміж за викладача семінарії, якою керував батько, - 
преподобного Келвіна Елвіса Стоу. Чоловік поділяв ліберальні погляди молодої дружини, яка, 
судячи з фото, була вельми симпатичною, і заохочував до літературної творчості дружину. 
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 Письменницю переслідували трагедії в особистому 
житті. Із сімох дітей, народжених Гаррієт, мати пережили 
тільки троє. Серед причин смерті нащадків романістки - 
холера і сепсис, нещасні випадки. Син Фредерік пропав 
без вісті. 

 У 70-х роках 19-го століття Америку вразив скандал, 
пов'язаний з братом письменниці Генрі Уордом Бічером. 
Родич романістки, будучи відомим проповідником, 
зраджував дружині з її подругою. Про скандал збиралася 
написати роман європейська колега Гаррієт, Жорж Санд, 
але наміру завадила смерть французької письменниці. 
Сім'я Бічер розділилася, але літераторка підтримувала 

Генрі і вірила в невинність брата. 

 Бібліографія Бічер-Стоу велика і включає поеми, статті, розповіді, гімни і твори в жанрі нон-
фікшн. До роману «Хатина дядька Тома» жінка опублікувала підручник географії та збірку новел 
«Нарис з новоанглийского життя». 

 До написання головної книги її життя Гаррієт підштовхнув закон, що забороняв приховувати 
рабів-утікачів. І батько, і чоловік письменниці неодноразово допомагали втікачам. У центрі «Хатини 
дядька Тома» - біографія літнього темношкірого американця, який всупереч обставинам 
залишається доброю людиною, та допомагає товаришам по нещастю. Мета книги - показати 
жителям півночі США жахи, що відбуваються в південних рабовласницьких штатах, і закликати 
жителів півдня до милосердя. 

 Вперше твір вийшов в формі серії публікацій в газеті «Національна ера». Перше видання 
книги розійшлося тиражем 300 тис. прим. Роман викликав хвилю критики. Опоненти звинувачували 
Гаррієт в наклепі і незнанні південних реалій. Послідувала низка «антітомскіх романів» - творів, які 
описували гуманних плантаторів, які допомагають темношкірим працівникам адаптуватись до 
життя в Америці. У відповідь на звинувачення письменниця випустила книгу «Ключ до" Хатині 
дядька Тома "», що розповідає про прообрази героїв. 

 Цікаво, що в 20-му столітті «Хатину» критикували вже афроамериканці. Темношкірі борці 
за рівність засуджували покірність головного героя, його «непротивлення злу насильством». Ім'я 
Том серед афроамериканців стало принизливим і набуло негативного забарвлення. 

 Роман «Хатина дядька Тома» перекладено багатьма мовами. Українською його вперше 
видано 1918 року. Далі в історії спливає одеське видання 1937 року. 

 Бурхливі дискусії викликала ще одна книга Бічер-Стоу «Виправдання леді Байрон». Твір 
звинувачував англійського поета в аморальності і подружній невірності. 

  У романі «Дред, повість про Прокляте Болото» (1856) соціальні питання поставлено 
гостріше, ніж у «Хатині дядька Тома», але художньо він набагато слабший. 

 В кінці життя письменниця страждала хворобою Альцгеймера. У 77 років Гаррієт знову 
почала писати «Хатину дядька Тома», перебуваючи в 
переконанні, що удосконалює рукопис. Насправді романістка 
відтворювала по пам'яті на папері уривки свого головного 
твору. 

 За спогадами сусіда Бічер-Стоу, Марка Твена, літня 
дама любила лякати навколишніх жителів, непомітно 
прокрадаючись в їх будинки і видаючи звіроподібні крики. Коли 
настрій Гаррієт змінювалося, жінка грала на піаніно сумні 
мелодії. 

 Письменниця померла в 85 років. Бічер-Стоу похована 
в Масачусетському місті Андовер поруч з чоловіком і сином 
Генрі Еллісом, що потонув в 1857 році. 

Твори: 

 Травнева квітка (The Mayflower or, Sketches of Scenes and 
Characters Among the Descendants of the Pilgrims, 1843) 

 Хатина дядька Тома (Uncle Tom's Cabin, 1852) 
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 Ключ до «Хатини дядька Тома» (A Key to Uncle Tom's Cabin, 1853) 

 Дред, повість про Прокляте Болото (Dred, A Tale of the Great Dismal Swamp, 1852) 

 The Minister's Wooing (1859) 

 The Pearl of Orr's Island (1862) 

 As «Christopher Crowfield» 

o House and Home Papers (1865) 

o Little Foxes (1866) 

o The Chimney Corner (1868) 

 Men of Our Times (1868) 

 Old Town Folks (1869) 

 Little Pussy Willow (1870) 

 Lady Byron Vindicated (1870) 

 My Wife and I (1871) 

 Pink and White Tyranny (1871) 

 Palmetto-Leaves (1873) 

 We and Our Neighbors (1875) 

 Poganuc People (1878) 

 

Теодор Драйзер 

 Теодор Герман Альберт Драйзер 
 ̶  ̶  американський письменник і 
громадський діяч, якому в цьому році 
виповнюється 150 років. 

 Письменник, який розвинув в 
роботах основні ідеї творчості 
сучасників, на прикладі конкретного 
людського життя вивчав сплетіння сил 
природи і соціальних тенденцій. 
Будучи романістом, Драйзер не 
забував і про тему «прокляття плоті», 
незмінно співчуваючи героям своїх 
творінь. 

 Теодор Драйзер народився 27 
серпня 1871 року в розташованому на Середньому Заході місті Терре-Хот (штат Індіана). Батько, 
Йоган Пауль Драйзер, німець, що імігрував в США у 1844 році і мати,Сара Шенеб, що походила з 
громади менонітів, володіли підприємством з обробки вовни. Але після пожежі, яка знищила запаси 
вовни, та травми батька, який після пожежі пішов працювати на будівництво, після загибелі трьох 
старших синів родини, сім’я стала часто 
переїжджати з місця на місце. Остаточно осіли у 
провінційному містечку Терре  ̶Хот в Індіані.  

 Жили Драйзери досить бідно. Голова 
родини брався за будь-яку роботу, але грошей на 
утримання дев'ятьох дітей катастрофічно не 
вистачало. У зв'язку з плачевним матеріальним 
становищем Теодор після закінчення школи 
покинув рідну домівку і поїхав в Чикаго на 
заробітки. Хлопець не цурався важкої праці й встиг 
попрацювати і прибиральником в ресторані, і 
різноробочим в крамниці, і навіть вантажником. 

 У 1889 році амбіційний юнак успішно здав 
вступні іспити в Індіанський університет в 
Блумінгтоні. Щоправда, через відсутність грошей 
закінчити навчальний заклад так і не вдалося. У пошуках кращого життя Драйзер переїжджав з 
міста в місто. За роки поневірянь (з 1892 по 1894 рр.) Теодор встиг побувати репортером в газетах 
Піттсбурга, Толедо, Чикаго, Сент-Луїса і Нью-Йорка. 

 

Батьки Драйзера 
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 В 1894 р. переїжджає до Нью-Йорка, де його брат Поль Дрессер організує музичний журнал 
«Еврі манс», і Драйзер починає працювати редактором. У 1897 кидає журнал. Писав на 
замовлення «Метрополітен», «Харперс», «Космополітен». До появи свого першого роману 
в 1900 Драйзер опублікував 42 статті й ряд поем. В інтерв'ю для довідника «Хто є хто в Америці» 
(1899) Теодор Драйзер вказав, що ним написані дві книги: «Дослідження про знаменитих 
сучасників» і «Поеми». 

 Дебютний роман «Сестра Керрі» побачив світ у 
1900 році. В основі сюжету - історія провінційної 
дівчини Кароліни (Керрі) Мібер, яка в пошуках кращого 
життя приїхала в Чикаго. У творі чітко простежується 
традиційний для американського автора мотив 
грошей. Письменник у барвах описує ті підлості, на які 
здатна піти людина заради власного добробуту. 

 Ключовим персонажам роману - Керрі і двом 
чоловікам (Друе і Герствуд), що зіграли в її житті 
визначальну роль, - фізіологічно чужі такі якості, як 
прихильність, вдячність, співчуття і любов. Всі троє 
дбають лише про власну вигоду і в будь-який момент 
на догоду своїм інтересам готові піти по головах. 

 Друга робота - «Дженні Герхардт» - була опублікована в 1911 році. У творі йдеться про 
милу, але бідну як церковна миша дівчину з комплексом жертви, яка заради благополуччя близьких 
переходить до статусу утриманки.  

 У 1912 році в світ вийшов перший роман з трилогії «Бажання» - книга «Фінансист». Твір, в 
основу сюжету якого покладено біографію американського мільйонера Чарльза Йеркса, розповідає 
читачам історію життя Френка Каупервуда. Головний герой народився в родині дрібного 
банківського службовця, який після досягнення сином зрілого віку влаштував юнака на роботу в 
фірму, в якій сам працював. Зарекомендувавши себе в організації як талановитого комерсанта, 
Френк через деякий час поїхав підкорювати Філадельфію. Там біржовий маклер провів пару вдалих 
операцій і став мільйонером. Новий статус дозволив юному підприємцю потрапити в елітарні кола 
філадельфійского вищого суспільства. У книзі, поряд з описом фінансових махінацій головного 
героя, також проводиться друга сюжетна лінія, яка розповідає про особисте життя Каупервуда. 
Драйзер описував персонажа свого роману без прикрас, наділяючи його як позитивними, так і 
негативними якостями. Зрештою, бунтарська натура Френка, яка не бажала вважатися з 
загальноприйнятими принципами і правилами поведінки у вищому суспільстві, доводить його до 
в'язниці. 

 Дії наступного роману «Титан» 1914 року розгортаються в Чикаго. Френк, який не вміє 
робити висновки, повертається в рідну йому середу махінаторства. Тепер його мета - газові та 
транспортні компанії. Фінансовий геній вибирає для себе метод батога і пряника. Одних чиновників 
він підкуповує, а інших залякує. Конкуренти, чиї інтереси ненароком зачепив комерсант, вступають 
з неугодним підприємцем в запеклу війну за владу. Френк Каупервуд програє бій і йде в тінь. В цей 
же період і в сімейному житті головного героя настає чорна смуга. Дружина, дізнавшись про зв'язок 
чоловіка з молоденькою дівчинкою, намагається накласти на себе руки. Френк рятує благовірну і 
вмовляє її поїхати разом з ним до Лондона, де, за його запевненням, вони почнуть нове життя. 

 Дії третього, заключного роману «Стоїк» (виданий вже після смерті письменника в 1947 
році) розгортаються в столиці Франції. Там Каупервуд займається будівництвом лінії 
метрополітену. Незважаючи на солідний вік, улюбленець долі все також намагається покласти в 
свою кишеню всі гроші світу. На цей раз в його плани втручається хвороба нирок. Після чергового 
загострення чоловік, чиї амбіції не дозволили йому прожити щасливе і спокійне життя, вмирає, 
встигнувши перед смертю висповідатися в гріхах перед дружиною і коханкою. 

 Між публікаціями книг серії «Бажання» на прилавки вийшли «Геній» (1915 рік), 
«Американська трагедія» (1925 рік) і «Оплот» (1946 рік). Наполовину автобіографічний роман 
«Геній» знайомить читача з життям художника Юджина Вітла, особистість якого зазнає змін, коли 
той потрапляє в буржуазну середу. Весь життєвий шлях Юджина, описаний в романі, Драйзер 
розділяє на три етапи: юність, боротьба, бунт. Історія, зіткана з творчості і пристрастей, з любові 
до жінок і живопису, з запаморочливого успіху і гірких падінь, не залишить нікого байдужим. 

 В основі сюжету «Американської трагедії» - реальні події, що відбулися в Америці в 1906 
році. Даний твір логічно можна розділити на три частини. У першій читач знайомиться з головним 
героєм Клайдом Гріффітсом, який разом зі своєю побожною родиною подорожує містами Америки 
з релігійною місією. Юнакові, що живе в бідності вважається чужим світосприйняття батьків, які 

Будинок Драйзера 
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вважають своїм обов'язком наставити на шлях істинний якомога більшу кількість людей. Молодий 
хлопець, всією душею прагнув до кращого життя, влаштувався розсильним в готель, де нові друзі 
долучили його до хорошого життя, алкоголю і відвідування повій.  

 Друга частина роману починається в Чикаго. Саме туди головний герой втік після 
неприємного інциденту. У місті великих можливостей він познайомився зі своїм дядьком, який 
запропонував йому роботу на фабриці з виробництва комірців. Гріффітс прийняв пропозицію і 
негайно переїхав в Лікург (штат Нью-Йорк). На виробництві працьовитий юнак в найкоротші 
терміни досягає підвищення. В цей же період і його особисте життя зазнає змін. Він закохується в 
свою підлеглу - Роберту – і, доки домагається її, втрачає до неї інтерес. Потім в його житті 
з'являється примхлива аристократка Сондра.  

 Третя частина присвячена киданням Гріффатса між багатою кокеткою і люблячою його 
бескористливим коханням дівчиною. Ситуація ускладнюється тим, що Роберта носить під серцем 
його дитину, тому просто так користуватися нею Клайд не може. У книзі «Оплот» розповідається 
про життя родини Барнсів, квакерів, що належать до ортодоксальної регілійної течії. Конфлікт 
поколінь, пов’язаний  з підростанням дітей, складає центральну лінію твору. 

 Драйзер — художник-натураліст. Його мистецтво — мистецтво фактів та речей — 
будується на спогляданні за життям як воно є. Разом з тим Драйзер і художник-психолог. 

 У 1944 р. Американська академія мистецтв і літератури нагороджує Драйзера почесною 
золотою медаллю за видатні досягнення в галузі мистецтва й літератури. 

 Першою дружиною літературного генія 
була Сара Осборн Вайт. З рудоволосою 
спокусницею письменник познайомився в 1893 
році. Тоді молодому репортерові сент-луїсської 
газети «Репаблік» Теодору Драйзеру доручили 
супроводжувати переможниць конкурсу 
«Кращий вчитель» на Чиказьку всесвітню 
виставку. Серед призерок була і його майбутня 
дружина. Простодушність, краса і 
сором'язливість дівчини полонили 
письменника. У стані любовної ейфорії  пара 
заручилася. Однак незабаром після цього 
Драйзер став помічати відмінності між ним і 
коханою. 

 Суспільство того часу засуджувалj фізичні 
контакти між молодими людьми, що не узаконили свої відносини. Драйзеру була близька така 
філософія, а ось Вайт свято вірила в інститут шлюбу і протягом п'яти років не підпускала до себе 
Теодора, заявляючи, що інтимна близькість відбудеться тільки після весілля. 28 грудня 1898 року 
в Вашингтоні Герман Теодор Драйзер і Сара Осборн Вайт побралися. 

 Оскільки письменник постійно контактував з тодішньої інтелектуальною богемою, він 
спробував ввести в це коло і Сару. Спроба виявилася невдалою: дівчина не могла розслабитися в 
чужії їй буржуазній атмосфері. Однак ця обставина не заважало панночці з чисто жіночої 
проникливістю спостерігати за небайдужим ставленням жінок цього суспільства до її чоловіка. 

 Достовірно відомо, що в Нью-
Йорку у Драйзера були інші жінки. Він 
швидко закохувався і настільки ж 
швидко остигав. Так відбувалося до 
того моменту, поки в житті літератора 
чи не з'явилася Тельма Кудліп. Тельма 
була дочкою однієї із співробітниць 
журналу, редактором якого був 
Драйзер. Герман зізнався дружині, що 
запалився почуттями до іншої. У 1909 
році відбулося їх розлучення. Вже на 
схилі віку, в 1944 році, Теодор 
одружився на своїй двоюрідній сестрі 
Гелен Річардсон. 

 Теодор Драйзер помер від 
серцевої недостатності 28 грудня 1945 

Теодор і Сара 

Теодор і Гелен 
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року в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). 

 Творча спадщина письменника збереглася в збірках романів та оповідань. Крім іншого, в 
1931 і 1951 роках в США режисерами Джозефом фон Штернбергом і Джорджем Стівенсом за 
мотивами роману «Американська трагедія» були зняли фільми. Також були екранізовані твори 
письменника «Дженні Герхардт» (1933 рік) і «Сестра Керрі» (1952 рік). 

Цитати письменника: 

«Щастя приходить до того, хто вміє чекати». 

«Гроші швидко виявляють своє безсилля, як тільки бажання людини стосуватиметься області 
почуттів». 

«Людей, які глибоко і серйозно люблять один одного, мало займає думка сторонніх». 

«Не пишайся, коли допомагаєш бідному. Будь вдячний, що тобі випала ця можливість». 

«Нічого немає реального і вічного, крім сердечної, людської доброти». 

«Світ холодно проходить повз тих, хто не бере участі в його божевіллі». 

«Час зміцнює наші звички, бажання і почуття». 

«Роби добро заради добра, і тоді ти досягнеш повної відчуженості» 

«Благословен не той, кому дається, а той, хто дає». 

«Нерозумно давати поради людям, які не бажають їх приймати». 

Переклади українською: 

Українською мовою окремі твори Драйзера переклали М. Коваленкова, М. Івченко, Л. 
Смілянський, І. Буше, Л. Ященко, О. Кундзіч, Е. Ржевуцька, М. Дмитренко та ін. 

 Теодор Драйзер. Привид золота (збірка оповідань). Переклад з англійської: Михайло 
Івченко. — Київ: Культура, 1929. 

 Теодор Драйзер. Негр Джеф (новела). Переклад з англійської: Марія Коваленко. — Харків: 
ДВУ, 1930. — 47 c. 

 Теодор Драйзер. Нариси і оповідання. Переклад з англійської: Н. Андріанова, З. Біленко, О. 
Варкентін, Г. Волковиський, О. Кундзич, А. Хуторян. — Київ: Держлітвидав України, 1950. — 
215 с. 

 Теодор Драйзер. Пастка. Переклад з англійської: Олексій Кундзіч. — Київ: Держлітвидав, 
1962 . — 56 с. 

 Теодор Драйзер. Пастка. Переклад з англійської: Микола Дмитренко. // Американська новела 
(збірка). — Київ: Дніпро, 1976. — 440 с. 

 Теодор Драйзер. Американська трагедія у 2 томах. Переклад з англійської: Буше Іван, 
Смілянський Леонід, Ященко Леопольд. — Київ: Радянський письменник, 1953. — 720 с. / 
1955. — 666 с. 

 (передрук) Теодор Драйзер. Американська трагедія у 2 томах. Переклад з англійської: Буше 
Іван, Смілянський Леонід, Ященко Леопольд. — Харків: Фоліо, 2016. — 512 с. — ISBN 978-
966-03-7626-7 (том I), 512 с. — ISBN 978-966-03-7627-4 (том II). 

 Теодор Драйзер. Сестра Керрі. Роман. Переклад з англійської: Елеонора Ржевуцька. — Київ: 
Дніпро, 1955. — 448 с. 

 (передрук) Теодор Драйзер. Сестра Керрі. Роман. Переклад з англійської: Елеонора 
Ржевуцька. — Київ: Дніпро, 1964. — 430 с. 

 (передрук) Теодор Драйзер. Сестра Керрі. Роман. Переклад з англійської: Елеонора 
Ржевуцька. — Київ: Дніпро, 1971. — 410 с. 

 Теодор Драйзер. Дженні Герхардт. Переклад з англійської: не вказано. — Київ: Радянський 
письменник, 1954 . — 331 с. 

 (передрук) Теодор Драйзер. Дженні Герхардт. Переклад з англійської: не вказано. — Харків: 
Фоліо, 2016. — 432 с. — ISBN 978-966-03-7628-1. 

 Теодор Драйзер. Фінансист. Переклад з англійської: Олена Концевич. — Харків: Фоліо, 
2017. — 635 с. — ISBN 978-966-03-7850-6 (серія «Зарубіжні авторські зібрання»). 

 Теодор Драйзер. Титан. Переклад з англійської: Євген Тарнавський. — Харків: Фоліо, 2017. 
672 стор. ISBN 978-966-03-7862-9 (серія «Зарубіжні авторські зібрання»). 
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 Теодор Драйзер. Сестра Керрі. Роман. Переклад з англійської: не вказано. — Харків: Фоліо, 
2017. — 432 с. ISBN 978-966-03-7765-3 (серія «Зарубіжні авторські зібрання»). 

 Теодор Драйзер. Стоїк. Переклад з англійської: Олександр Юдін. — Харків: Фоліо, 2018. 384 
стор. ISBN 978-966-03-8042-4 (серія «Зарубіжні авторські зібрання»). 

 

Річард Бах 

 Річарду Баху, американському письменнику, 
автору бестселерів «Джонатан Лівінгстон, мартин», 
«Ілюзії. Пригоди месії мимохіть», цього року 
виповнюється 85 років. З сімнадцяти років письменник 
захоплюється польотами і творчість його пов’язана з 
польотами на літаках та літанням у метафоричному 
контексті. 

 Річард Дейвіс Бах народився 23 червня 1936 
року в Оук-Парку, штат Іллінойс. Син Роланда Баха, 
колишнього капелана армії США, та Руфі (Шоу) Бах. 
По материній лінії Річард Бах є прямим нащадком 
великого німецького композитора Йогана Себастіана 

Баха.  

 1955 року Річард Бах вступив до Університету штату Каліфорнія в Лонг-Біч, де навчався 
протягом чотирьох наступних років і брав уроки пілотування літака. Приблизно в цей час 
познайомився зі своєю першою дружиною Бетті, яка народила йому шестеро дітей. Однак, 1973 
року він вирішив розлучитися, втративши віру в шлюб як такий. 

 Син від першого шлюбу Джонатан, написав книгу «Понад хмарами» про стосунки з батьком, 
якого він ніколи не знав. 

 Істинною пристрастю Річарда завжди були літаки: армійську службу він проходив в 
резерві військово-морського флоту. У 1956-59 роках працював пілотом у Військово-повітряних 
Силах США. У 1960-х очолював Асоціацію старовинних літаків, а також працював пілотом-
каскадером, авіаінструктором, учасником розважальних польотів на Середньому Заході, де він 
пропонував прогулянкові польоти на біплані по три долари з людини. Водночас Річард Бах також 
працював незалежним письменником, продаючи свої статті таким журналам як «Флаїнг» (де також 
працював редактором за сумісництвом), «Соурінг», «Ейр Фектс» тощо. Більшість його книг певним 
чином пов'язані з польотом, починаючи з його дебютної книги «Чужий на Землі» (1963) і ранніх 
оповідань, в яких йде мова про літаки, та закінчуючи пізнішими творами, в яких письменник 
використовує політ як філософську метафору. 

 Всесвітньо відомим Річард Бах став після публікації філософської притчі «Джонатан 
Лівінгстон, мартин» (або «Чайка на і’мя Джонатан Лівінгстон») (1970). На зйомках 
фільму «Джонатан Лівінгстон, мартин» (1973) Бах познайомився зі своєю майбутньою дружиною, 
яка працювала акторкою.1981 року вони одружились. Відтоді Леслі була постійним співавтором 
свого чоловіка, а також стала героїнею книг «Міст через вічність», «Єдина» та «Втеча від безпеки». 
1997 року Річард Бах і Леслі Перріш розлучилися. У квітні 1999 року Річард Бах одружився втретє, 
цього разу з Сабріною Нельсон-Алексопулос. 

 31 серпня 2012 року легкомоторний літак, за штурвалом якого знаходився сам письменник, 
потрапив у авіакатастрофу. Під час посадки він зачепив лінію електропередач. Річард Бах 
отримав черепно-мозкову травму і переломи. Він був госпіталізований на 4 місяці, згодом 
виписаний додому. Бах повідомив, що досвід зустрічі зі смертю надихнув його до закінчення 
четвертої частини повісті «Джонатан Лівінгстон, мартин». За день до аварії Річард Бах передав у 
видавництво свій останній на той час твір «Подорожі з Пафф» (англ. «Travels with Puff»), який 
вийшов друком 19 березня 2013 року . Саме на літаку з назвою «Пафф», письменник і потрапив в 
аварію. 2014 року світ побачив сиквел роману «Ілюзії. Пригоди месії мимохіть» — «Ілюзії ІІ. 
Пригоди учня мимохіть». 

Переклади українською: 

 Річард Бах. Чайка Джонатан Лівінгстон: повість. — Х. : Фоліо, 2007. — 127 с. — ISBN 
9789660337626. 

 Ричард Бах «Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон». Переклад Андрія Євса. Журнал «Всесвіт», 
2015, № 07-08, ст.27-44 



63 
 

 Ричард Бах. Джонатан Лівінгстон, мартин. — К. : КМ-Букс, 2016. — 128 с. — ISBN 978-617-
538-428-2.. Переклав Дмитро Шостак 

 Ричард Бах. Ілюзії. — К. : КМ-Букс, 2016. — 128 с. — ISBN 978-617-7409-16-7.. Переклав 
Дмитро Шостак 

 Річард Бах «Ілюзії або пригоди месії мимоволі». Переклад Валерія Грузина. Журнал 
«Всесвіт», 1989 

 Ричард Бах. Ілюзії ІІ. Пригоди учня мимохіть. — К. : КМ-Букс, 2018. — 96 с. — ISBN 978-617-
7535-66-8.. Переклав Дмитро Шостак 

 Річард Бах «Міст у вічність». Переклад Павла Насади. Журнал «Всесвіт», 1997, № 10, 11-12. 

Видання: 

 Stranger to the Ground / «Чужий на Землі» (1963) 

 Biplane / «Біплан» (1966) 

 Nothing by Chance / «Нічого не буває випадково» (1969) 

 Jonathan Livingston Seagull / «Джонатан Лівінгстон, мартин» (1970) 

 A Gift of Wings / «Дар крил» (1974) 

 There's No Such Place As Far Away / «Немає такого місця  — „далеко“» (1976) 

 Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah / «Ілюзії: Пригоди месії мимохіть» (1977) 

 The Bridge Across Forever: A Love Story / «Міст через вічність» (1984) 

 One / «Єдина» (1988) 

 Running from Safety / «Втеча від безпеки» (1994) 

 Out of My Mind / «За межами мого розуму» (1999) 

 Flying / «Політ» (2003) 

 Messiah's Handbook / «Посібник Месії» (2004) 

 The Ferret Chronicles: / «Хроніки фреток» (Тхори): 

o Air Ferrets Aloft / «Фретки в піднебессі» (2002) 

o Rescue Ferrets at Sea / «Фретки-рятівники на морі» (2002) 

o Writer Ferrets: Chasing the Muse / «Фретки-письменники: В погоні за Музою» (2002) 

o Rancher Ferrets on the Range / «Фретки-ранчери» (2003) 

o The Last War: Detective Ferrets and the Case of the Golden Deed / «Остання війна: Фретки-
детективи і Справа про Золотий Подвиг» (2003) 

o Curious Lives: Adventures from the Ferret Chronicles / «Пригоди Фреток» (Жовтень 2005, 
однотомний збірник попередніх заміток про фреток) 

 Hypnotizing Maria/ Гіпноз для Марії (2009) 

 Travels with Puff (2013)/ «Подорожі з Пафф» 

 Illusions II: The Adventures of a Reluctant Student/ «Ілюзії ІІ. Пригоди учня мимохіть» (2014) 

 Life with My Guardian Angel/ «Життя з моїм Ангелом Охоронцем» (2018) 

 

Польща 

Станіслав Лем 

 Станіслав Герман Лем   ̶польський письменник  ̶
фантаст єврейского походження, найпопулярніший з 
польских письменників за кількістю мов перекладів 
його творів. Цього року письменнику виповнюється 100 
років. 

 Народився майбутній письменник у Львові 12 
вересня 1921 року у родині Самуїла Лема, військового 
лікаря ̶ отоларінголога і Сабіни Лем (Волнер). Батьки 
взяли шлюб у синагозі і брали участь в житті єврейської 
громади Львова. Самуїл разом з братом Фредеріком 
належали до товариства підтримки єврейської молоді 
в отриманні вищої освіти (так званого «Товариства 
риґоризантів у Львові»). Але більшість дядьків та тіток 

Станіслава Лема загинули у Голокості у 1941 ̶ 42 рр. 
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 Про свої юнацькі роки у Львові Лем розповів у 
автобіографічній книзі «Високий Замок» (1966): 2 ̶ га 
львівська гімназія (нині це Ліцей №8 Львівської 
міськради, вул. Підвальна, 2), потім Львівський 
медінститут… Німецька окупація Львова влітку 1941 
перервала навчання. Під час окупації Лем, як 
«блондин арійського вигляду» міг безпечно 
пересуватись вулицями Львова з підробленими 
паперами при собі, через що врятувався й врятував 
батьків. 

 Пізніше Лем уникав розмов про єврейське 
походження та смерть більшості родичів. З його автобіографій, зокрема трилогії «Незагублений 
час» можна вивести, що він був вихований на римо ̶ католицький кшталт і лише під чай війни 
усвідомив, що був євреєм. Журналістам він відмовлявся розповідали про життя в окупованому 
Львові. Твір «Серед померлих» (частина «Незагубленого часу») присвячений подіям Другої 
світової, Лем згодом заборонив перевидавати. Біографи Лема роповідають, що свої спогади подій 
Другої світової автор зашифрував у творах «Едем», «Повернення з зірок», «Голос Господа», 
«Соляріс», «Непереможний». 

 У липні 1945 родина Лемів репатріювалась до Кракова, де Станіслав продовжив навчатися 
на медичному факультеті Ягеллонського університету. З 1946 почав друкувати оповідання, в 1948 
написав роман «Шпиталь Преображення», який включено до трилогії «Незагублений час», 
опубліковану у 1955. 

 1951 вийшла книга «Астронавти», успіх окриляв і письменник почав працювати 
інтенсивніше, видаючи щороку нову книгу: «Сезам» (1954), «Магелланова хмара» (1955), «Зоряні 
щоденники Йона Тихого» (1957), «Едем» (1959), «Вторгнення з Альдебарану» (1959), «Повернення 
з зірок» (1961), «Книга роботів»  (1961), «Щоденник, знайдений у ванні» (1961), «Соляріс»  (1961), 
«Вихід на орбіту» (1962), «Місячна ніч» (1963), «Казки роботів» (1964), «Непереможений» (1964), 
«Кіберіада» (1965), «Полювання» (1965), «Рятуймо космос» (1966), «Розповіді про пілота Піркса» 
(1968), «Ідеальна порожнеча» (1971), «Маска» (1976), «Нежить» (1976), «Повторення» (1976), 
«Голем XIV» (1981) та ін. У 1988 році вийшов ще один роман «Фіаско». 

 Твори, що їх писав Лем, були творами класичної наукової фантастики, Science Fiction про 
космічні подорожі, роботів, далекі планети. Сюди ж відноситься юмористична фантастика 
(Кіберіада, Казки роботів, Полювання, Повторення). Лем також створив чимало есе, розмірковуючи 
в них над проблемами жанру, шляхами розвитку науки, технічного прогресу і всього людства 
(«Діалоги» (1957), «Сума технології» (1964), «Філософія випадку» (1968), «Фантастика і 
футурологія» (970), «Уявна величина» (1973), «Роздуми та шкиці» (1975), «Бібліотека 21 століття» 
(1986). Не залишився недоторканим і детективний жанр  ̶  ̶  «Слідство» (1959). 

 Герої творів Лема: Йон Тихий, Піркс, Тарантог, вчені роботи Трурль та Кляпавцій, кожен 
має свою нішу, являючи собою «фірмовий знак» певного піджанру у автора. Виробивши спочатку 
у книгах  ̶ циклах (Зоряні щоденники, Розповіді про Піркса, Кіберіада) чисті культури трьох 
улюблених напрямків: класична саєнс фікшн, белетризована фантасто ̶ футурологічна есеїстика 
та пародійно ̶ сатирична фантастика) Лем потім неодноразово повертався до цих «заготовок», 
додаючи до них нові розповіді. Одна з книг «Додаток» цілком складається з нових історій про 
улюблених героїв: Йона Тихого, Трурля та Піркса. 

 Цикл «Кіберіада», що поєднує в собі «Казки роботів» та всі твори, які розповідають про 
конструкторів Трурля і Кляпавція, вийшов у 1960 ̶ х роках. Шанувальники були здивовані, адже 
сюжети більшості «казок» цілком традиційні, 
із тих, що назбирав і розклав по поличках ще 
В. Пропп (російський філолог ̶ фольклорист), 
хіба що дещо перекручені. Замість 
вогнедишних зміїв тут були кібернетичні 
потвори, замість тридев’ятих царств   ̶   ̶ 
віддалені галактики. Але вдумливий читач 
знайде в книзі чимало дотепних 
спостережень сучасності, гіркувато ̶ іронічних 
і глибоких роздумів про людину й людство. 

 Через роки Лем помістив у книзі 
«Маска» ще одну казку  ̶  ̶  розділ 
«Цифраньове виховання», що складається з 
вступу та двох новел. Перша, «Розповідь 
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першого розмороженого»  ̶  ̶  безжальна і насмішкувата пародія на сталінізм, як на втілену 
концепцію казарменого соціалізму. Друга, «Розповідь другого розмороженого»  ̶  ̶  не меньш гостра 
сатира на сучасне суспільство, на дегуманізаційні процеси. 

 Новела «Голос Неба», написана як спогади вченого ̶ математика Гоґарта про його участь у 
науковому проекті Master's Voice, розповідає про спробу розшифрування «зоряного листа»  ̶   ̶ 
таємничих сигналів з космосу.  

 Останньою книгою Лема є видана після смерті письменника у липні 2006 року збірка ів 
«Раса хижаків. Останні тексти». Фактично це збірка останніх публікацій, які двічі на місяць 
друкувалися у тижневику «Tygodnik Powszechny». Редактор Томаш Фіалковський у післямові так 
визначив жанр цих публікацій: «Ці статті не є політичною публіцистикою: це радше спроба 
діагностування стану світу у всій його складності, сплетіння різнорідних ниток, сусідство яких 
часто вражає, але завжди є вмотивованим». 

 Спектр зацікавлень пана Лема був дуже широким, йому була притаманна манера 
несподівано змінювати об'єкт обговорення. Тематика його виступів надзвичайно різноманітна: 
тенденції розвитку суспільства, роль інтелектуалів у сучасному світі, тероризм, війни, стихійні 

лиха, політика і політики Польщі та світу, 
література і наука, деградація людства, конфлікт 
і співіснування цивілізацій, культур та релігій — 
це все переплітається в кожній з публікацій. На 
честь Лема названа мала планета 3836 Lem, яку 
22 вересня 1979 року відкрив Микола 
Черних у Кримській астрофізичній обсерваторії. 

 Лем був одружений з лікаркою ̶ радіологом 
Барбарою Лесьняк. У 1968 році у них народився 
син Томаш Лем, який працює мемуаристом та 
перекладачем. 

 

Романи: 

 Астронавти (1951) 

 Шпиталь преображення (1955) 

 Магелланова хмара (1955) 

 Розслідування (1959) 

 Едем (1959) 

 Повернення з зірок (1961) 

 Рукопис, знайдений у ванні (1961) 

 Соляріс (1961) 

 Непереможний (1964) 

 Високий замок (1966) 

 Голос Неба (1968) 

 Футурологічний конгрес (1971) 

 Катар (1976) 

 Огляд на місці (1982) 

 Мир на Землі (1987) 

 Фіаско (1987) 

Цикли: 

Казки роботів: 

 Троє електрицарів (1964) 

 Уранові вуха (1964) 

 Як Ерг Самозбудник блідавця переміг (1964) 

 Скарби короля Біскаляра (1964) 

 Дві потвори (1964) 

 Біла смерть (1964) 

 Як Мікромил і Гігаціян таке вчинили, що туманності порозбігалися (1964) 

 Казка про цифрову машину, що змагалася з драконом (1964) 

 Радники короля Гідропса (1964) 

 Автоматеїв друг (1964) 
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 Король Глобарес і мудреці (1964) 

 Казка про короля Мурдаса (1963) 

 Загадка (1992) 

Кіберіада: 

 Як уцілів Всесвіт (1964) 

 Трурлева машина (1964) 

 Велика прочуханка (1964) 

Сім подорожей Трурля і Клапавція: 

 Подорож перша, або Гарганціянова пастка (1965) 

 Подорож перша «А», або Трурлів Елетрибалт (1965) 

 Подорож друга, або пропозиція короля Жорстокія (1965) 

 Подорож третя, або Дракони ймовірності (1965) 

 Подорож четверта, або про те, як Трурль, заради врятування королевича Пантарктика від 
мук кохання, застосував жінотрон і як потім довелося вдатись до дітомета (1965) 

 Подорож п’ята, або Жарти короля Балеріона (1965) 

 Подорож п’ята «А», або Трурлева консультація (1965) 

 Подорож шоста, або Як Трурль і Кляпавцій Демона Другого Порядку створили, щоб 
подолати розбійника Морданя (1965) 

 Подорож сьома, або як власна досконалість привела Трурля до біди (1965) 

 Про королевича Фериція і королівну Кришталю (1965) 

 Казка про три машини  ̶оповідачки короля Геніальйона (1965) 

 Альтруїзин, або оповідь про те, як пустельник Добрицій захотів ощасливити Космос і що з 
того вийшло (1965) 

 Щаспобут (1971) 

 Цифраньове виховання (1976) 

 Повтор (1979) 

 

Розповіді про пілота Піркса: 

 Випробування (1959) 

 Умовний рефлекс (1963) 

 Патруль (1959) 

 Альбатрос (1959) 

 Термінус (1961) 

 Полювання (1963) 

 Розповідь Піркса (1965) 

 Випадок (1965) 

 Слухання (1968) 

 Ананке (1971) 

Зоряні щоденники Йона Тихого: 

 147 вихорів (1964) 

 Подорож восьма (1966) 

 Подорож одинадцята (1960) 

 Подорож дванадцята (1957) 

 Подорож тринадцята (1956) 

 Подорож чотирнадцята (1956) 

 Подорож вісімнадцята (1971) 

 Подорож двадцята (1971) 

 Подорож двадцять перша (1971) 

 Подорож двадцять друга (1954) 

 Подорож двадцять третя (1954) 

 Подорож двадцять четверта (1953) 

 Подорож двадцять п’ята (1954) 

 Подорож двадцять шоста (1954) 

 Подорож двадцять восьма (1966) 

 Остання подорож Йона Тихого (1999) 

 Користь з дракона (1993) 
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Зі спогадів Йона Тихого 

 Зі спогадів Йона Тихого: І. Професор Коркоран (1960) 

 Винахід професора Декантора (1960) 

 Зі спогадів Йона Тихого: ІІІ. Професор Зазул (1960) 

 Зі спогадів Йона Тихого: IV. Фізик Мольтеріс (1961) 

 Зі спогадів Йона Тихого: V. Пральна трагедія (1962) 

 Клініка доктора Вліпердіуса (1964) 

 Доктор Діагор (1964) 

 Рятуймо Космос (Відкритий лист Йона Тихого) (1964) 

 Професор Доньда (1976) 

Абсолютний вакуум: 

 Абсолютний вакуум (1971) 

 Марсель Коска: «Робінзонади» (1971) 

 Патрик Ганнаган: «Гігамеш» (1970) 

 Саймон Мерріл: «Sexplosion» (1971) 

 Альфред Целлєрман: «Группенфюрер Луї XVI» (1970) 

 Solange Marriot: «Rien du tout, ou la consequence» (1971) 

 Joachim Fersengeld: «Perykalypsis» (1971) 

 Gian Carlo Spallanzani: «Idiota» (1971) 

 «Do Yourself a Book» (1971) 

 Куно Млатьє: «Одіссей з Ітаки» (1970) 

 Raymond Seurat: «Toi» (1971) 

 Alistar Waynewright: «Being Inc.» (1970) 

 Wilhelm Klopper: «Die Kultur als Fehler» (1970) 

 Cesar Kouska: «De Impossibilitate Vitae»; «De Impossibilitate Prognoscendi» (1971) 

 Arthur Dobb: «Non serviam» (1974) 

 Альфред Теста: «Нова космогонія» (1971) 

Уявна величина: 

 Цезарій Стрибіш. Некробії. (1973) 

 Реджинальд Гуллівер. Ерунтика. (1973) 

 Історія бітичної літератури у п'яти томах (1973) 

 Вестрандівська екстелопедія в 44 магнітомах (1973) 

 Голем XIV (1973) 

Бібліотека XXI століття: 
 Провокація (1980) 

 J. Johnson and S. Johnson: «One human minute» (1982) 

 Das kreative Vernichtungsprinzip. The World as Holocaust (1983) 
 Weapon System of the Twenty First Century or The Upside-down Evolution (1983) 

Повісті і оповідання, що не ввійшли в цикли: 

 Людина з Марса (1946) 

 Кінець світу о восьмій (1947) 

 Клієнт бога (1954) 

 Кришталева куля (1954) 

 ЕСІП (1954) 

 Щур у лабіринті (1956) 

 Автоінтерв’ю (1957) 

 Вторгення (1958) 

 Друг (1958) 

 Вторгнення з Альдебарану (1959) 

 Молот (1959) 

 Темрява та пліснява (1959) 

 Вихід (1959) 

 Формула Лімфатера (1961) 

 Правда (1964) 

 Двоє молодих людей (1965) 

 137 секунд (1972) 

 Маска (1976) 



68 
 

 Моє життя (1983) 

 Матрац (1996) 

 Пітвалі XXI століття (1996) 

П’єси 

 Чи ви існуєте, містере Джонсе? (1955) 

 Вірний робот (1963) 

 Листковий пиріг (1968) 

 Місячна ніч (1976) 

 Коріння. Багатоактна дррама. (2008) 

Філософія, футурологія та публіцистика: 

 Діалоги (1957) 

 Сума технології (1964) 

 Філософія випадку (1968) 

 Фантастика та футурологія (1970) 

 Таємниця китайської кімнати (збірник есе) (1996) 

 Мегабітова бомба (збірник есе) (1999) 

 Миттєвість (збірник есе) (2000) 

 Мій погляд на літературу (2003) 

 Раса хижаків (2006) 

Екранізації: 

 «Мовчазна зірка» (нім. Der Schweigende Stern). Польща - НДР, 1960, режисер Курт Метціг, за 
романом «Астронавти»  

 «Екскурсія в космос» (пол. Wycieczka w kosmos). Польща, 1961 

 «Чи ви існуєте, містере Джонсе?». Короткометражний телефільм по кіносценарію пол. 
Przekładaniec, Челябінська студія телебачення, 1961, режисер Леонід Півер 

 «Безлюдна планета» (пол. Bezludna planeta]). Польща, 1962 

 «Друг» (пол. Przyjaciel). Польща, 1963 

 «Ікар-1» (чеськ. Ikarie XB-1). Чехословаччина, 1963, за мотивами роману Магелланова хмара 

 «Чорна кімната професора Тарантога» (пол. Czarna komnata profesora Tarantogi). Польща, 1964. 
За однойменною п'єсою 

 «Вірний робот». СРСР, 1965 

 «Професор Зазуль» (пол. Profesor Zazul), Польща, 1965. За 3-я новелою (пол. Kłopoty wynalazcy) 
циклу «Зі спогадів Йона Тихого» (пол. Ze wspomnień Ijona Tichego) [27] 

 «Тридцятихвилинний театр». Сезон 4, епізод 34 (англ. Thirty-Minute Theatre. Season 4, Episode 
34: Roly Poly). Великобританія, 1969, за п'єсою «Чи ви існуєте, містере Джонсе?» (Пол. 
Przekładaniec) 

 «Вірний робот». Чехословаччина, 1967 

 «Випробування». СРСР, 1968, режисер Е. Осташенко 

 «Листковий пиріг» (пол. Przekładaniec). Телевізійний фільм, Польща, 1968, режисер Анджей 
Вайда 

 «Соляріс». Телеспектакль, СРСР, 1968, режисер Б. Ніренбург 

 «Соляріс» СРСР, 1972, режисер Андрій Тарковський. За однойменним романом 

 «Слідство» (пол. Śledztwo). Польща, 1973, режисер Марек Пестрак 

 «Пригоди Пиркса» (угор. Pirx kalandjai). Міні-серіал, Угорщина, 1973 

 «Дізнання пілота Пиркса» (пол. Test pilota Pirxa). Польща - СРСР, 1978, режисер Марек Пестрак 

 «Лікарня Преображення» (пол. Szpital przemienienia). 1979, режисер Едвард Зебровських 

 «Подорож чотирнадцята» з «Щоденників Йона Тихого», в телециклі «Цей фантастичний світ», 
випуск 1. СРСР, Центральне телебачення, 1979. Режисер Тамара Павлюченко, автори сценарію 
Людмила Ерміліна, Андрій Костенецкий 

 «З щоденників Йона Тихого. Подорож на Інтеропію ». Мультфільм, Баку, 1985 

 «Жертва мозку» (англ. Victim of the Brain). Нідерланди, 1988, включає екранізацію «Подорожі 
сьомої» з циклу «Сім подорожей Трурля і Кляпавція» 

 «Бутерброд». Телевистава, СРСР, 1989, режисер Петро Штейн. За кіносценарієм пол. 
Przekładaniec 

 «Повернення із зірок». Телевистава, СРСР, 1990, ТВ «Ленінград», 6 серій 

 «Маріанська западина» (нім. Marianengraben). Німеччина, 1994 

 «Маска». Телевистава з циклу телепередач «Лавка світів» (в ролях: О. Бикова, І. Краско, Е. 
Дзямешкевіч), 1995 

 «Слідство» (пол. Śledztwo). Телевистава, Польща, 1997, режисер Вальдемар Кшистек, за 
однойменним романом 

 «Соляріс» (англ. Solaris). США, 2002 режисер Стівен Содерберг. За однойменним романом 
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 «1». Угорщина, 2008, за мотивами есе «Одна хвилина людства» зі збірки «Провокація» 

 «Іййона Тихий: Космопілот» (нім. Ijon Tichy: Raumpilot). Серіал, Німеччина, 2007 «Маска». 
Польща, 2010 режисери Стівен і Тімоті Квей 

 «Конгрес», 2013, режисер Арі Фольман, за романом «Футурологический конгрес» 

Українські переклади: 

 Повернення з зірок. — Львів: Каменяр, 1965 (переклад Івана Бречака, А. Кисіля та Софії 
Скирти). 

 Катар. — Львів: Каменяр, 1982. — 136 с. (переклад Івана Сварника). 

 Голем XIV (у збірці «У сріблястій місячній імлі».) — Київ: Веселка, 1986 (переклад Юрія 
Попсуєнка). 

 Професор Доньда // Всесвіт. — 1988. — № 4 (переклад Олега Короля). 

 Одна хвилина людства // Всесвіт. — 1988. — № 4 (переклад Олександра Гриценка). 

 Кіберіада (Збірка творів С. Лема, в тому числі: «Казки роботів», «Сім подорожей Трурля і 
Кляпавція», «Голем XIV», «Нежить», «Голос неба» та ін.). — К.: Дніпро, 1990. — 815 
с. — ISBN 5-308-00727-6. 

 Фіаско // Всесвіт. — 1990. — № 2—5 (переклад Дмитра Андрухіва). 

 Соляріс. — Київ: ВВФ «Котигорошко» ЛТД, 1996 (переклад Дмитра Андрухіва), — 190 
с. — ISBN 5-7707-7796-6 

 Високий Замок. — Львів: ЛА «Піраміда», 2002. — 164 с. — ISBN 966-7188-67-
1 (переклад Лариси Андрієвської). 

 Апокрифи. — Львів: Літопис, 2002. — 456 с. 

 Голем XIV. — Львів: Літопис, 2002. — 144 c. (переклад Андрія Поритка). 

 Соляріс. — Львів: Кальварія, 2005. — 200 с. (переклад Дмитра Андрухіва) — ISBN 966-663-
154-7. 

Серія «П'ятикнижжя Лемове» 

 Лем С. Казки роботів. Кіберіада. Маска. Пер. з пол.: Юрій Попсуєнко та інші. — Тернопіль: НК-
Богдан, 2016. — 528 с. — ISBN 978-966-1045-32-2. («П'ятикнижжя Лемове», том 1) 

 Лем С. Едем. Соляріс. Повернення із зірок. Непереможний. Пер. з пол.: Дмитро Андрухів та 
інші — Тернопіль: НК-Богдан, 2016. — 768 с. — ISBN 978-966-1045-35-3. («П'ятикнижжя Лемове», том 

2) 

 Лем С. Із зоряних щоденників Ійона Тихого. Зі спогадів Ійона Тихого. Мир на 
Землі. Пер. з пол.: Роман Терещенко та інші. — Тернопіль: НК-Богдан, 2017. — 608 с. — ISBN 
978-966-10-4536-0. («П'ятикнижжя Лемове», том 3) 

 Лем С. Футурологічний конгрес. Розповіді про пілота Піркса. Голем XIV. Фіаско. Пер. з пол.: 
Роман Терещенко та інші. — Тернопіль: НК-Богдан, 2017. — 880 с. — ISBN 978-966-10-4537-
7. («П'ятикнижжя Лемове», том 4) 

 Лем С. Високий замок. Шпиталь преображення. Людина з Марса. Ранні 
оповідання. Пер. з пол.: Ірина Шевченко та інші. — Тернопіль: НК-Богдан, 2017. — 720 
с. — ISBN 978-966-10-4538-4. («П'ятикнижжя Лемове», том 5) 
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