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Тема: "Письменники – лауреати Нобелівської премії"
Мета:

розповісти про засновника премії Альфреда Нобеля; ознайомити

студентів з письменниками-лауреатами Нобелівської премії; сприяти перетворенню загальнолюдських цінностей в індивідуальний духовний досвід молоді; виховувати повагу до
людської особистості, до скарбів культури; формувати гуманістичні ідеали добра.
Обладнання: портрети письменників – лауреатів Нобелівської премії та їхні твори,
презентації.
Тип заняття: конференція.
Хід заняття
І. Оголошення теми і мети конференції.
ІІ. Вступне слово викладача про Нобелівську премію.
1. Альфред Бернхард Нобель – шведський інженер-хімік і підприємець, член
Лондонського королівського товариства і Шведської академії.
2. Історія Нобелівської премії.
4. Заповіт Альфреда Нобеля.
5. Нобелівська премія з літератури.
6. Нобелівська премія та Україна.
Письменники - лауреати:
1. Генріх Сенкевич – польський письменник-романіст.
2. Борис Пастернак – російський поет, письменник.
3. Іван Бунін – російський поет, письменник.
4. Ернест Хемінгуей – американський письменник.
5. Бернард Шоу – англійський драматург і публіцист.
6. Альбер Камю – французький романіст.
7. Генріх Белль – німецький письменник.
8. Томас Манн – німецький письменник.
9. Віслава Шимборська – польська поетеса.
10. Михайло Шолохов – російський письменник.
11. Ясунарі Кавабата – японський письменник.
12. Томас Стернз Еліот – американський поет, драматург.
13. Олександр Ісайович Солженіцин – російський історичний прозаїк
14. Еліс Енн Манро – канадська письменниця.
15. Патрік Модіано – французький письменник
16. Світла́на Олекса́ндрівна Алексіє́вич – білоруська письменниця та публіцистка.
ІІІ. Підсумок.
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ВСТУП
Література – це храм, куди можна ввійти лише з чистою совістю і благородними
намірами.

Фрідріх Шиллер

Література відіграє важливу роль у житті людини. Український читач має змогу
ознайомитися не тільки з творами вітчизняних письменників, але й прожити весь
культурно-історичний досвід людства на взірцях зарубіжної літератури, а, відтак, осягнути
загальнолюдське, визначити й усвідомити власне місце, бути завжди готовими до
гуманного, толерантного спілкування з представниками інших формацій.
Письменники зарубіжної літератури не лише розкривають глибинний зміст
повсякденного життя, без остраху торкаються найгостріших конфліктів свого часу,
критично оцінюють суспільне життя своєї доби, а й сягають універсальних, вічних проблем
людського існування. Ось чому твори великих майстрів слова здатні збагачувати наше
уявлення про світ і місце людини в ньому.
Український читач любить твори визначних геніїв зарубіжної літератури таких, як:
Бернард Шоу, Ернест Хемінгуей, Альберт Камю, Генріх Белль, Гарсіа Маркес та багатьох
інших, чиї імена стали відомими всьому світу.
Геніальність та непересічність творів цих письменників спонукала Нобелівський
комітет визнати їх лауреатами престижної премії ХХ століття.

Альфред Бернхард Нобель – шведський інженер-хімік і
підприємець, член Лондонського королівського товариства і
Шведської академії.
Засновником Нобелівської премії є Альфред Бернхард
Нобель

–

шведський

інженер-хімік

і

підприємець,

член

Лондонського королівського товариства і Шведської академії.
Народився Нобель 21 жовтня 1833 року в Стокгольмі.
У 1843 – 1850 роках разом із батьками жив у Петербурзі.
Із 1850 року вивчав хімію в Німеччині, Франції, Італії і США.
У 1853 році повернувся в Росію і працював на фірмі "Нобель", що належала його
батьку.
У 1865 фірма організувала перший у світі завод із виробництва нітрогліцерину і
Нобель став його директором.
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Нещасний випадок на заводі виявив небезпеку в роботі з рідким нітрогліцерином,
після чого Нобель винайшов вибухову суміш, яку назвав динамітом.
Але Нобель не хотів, щоб його відкриття йшло на шкоду людству, тобто на
виготовлення зброї.
Тому перед смертю, а жив він самотньо, уклав заповіт про те, щоб його заводи
продали, гроші вклали в цінні папери, а відсотки з прибутків стали винагородою у вигляді
премій науковцям, літераторам за визначні успіхи в цих галузях.
Серед номінацій Нобелівської премії є література, всі галузі науки, крім математики.
Математиків Нобель обійшов, тому, що коли він винайшов динаміт (1867 p.), дружина
знайшла собі коханця-математика.
10 грудня 1896 року Нобель помер у віці 63 роки у своїй лабораторії в Сан-Ремо
(Італія).
І з того часу кожного року у жовтні засідає Шведська академія і вирішує, кому ж
присудити цю престижну премію?
Перша – за відкриття в галузі хімії.
Друга – фізики.
Третя – фізіології і медицини.
Четверта – літератури.
П'ята – за видатні досягнення для зміцненні миру.
Перша Нобелівська премія була вручена в 1901 році французькому поету Рене
Сюллі-Прюдому.
Вручення Нобелівських премій відбувається 10 грудня кожного року.
Звичайно, відзнака за досягнення в літературі привертає особливу увагу
громадськості. Ця премія дуже престижна. Сума винагороди становить І мільйон доларів.
У галузі літератури за 100 останніх років цю найпрестижніжу премію отримали
99 письменників.
Нобелівська премія присуджується тільки за життя людини, посмертно вона не
присуджується.
Представники 39 країн світу отримали цю премію. Найбільше Нобелівських
лауреатів має Франція.
НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ
Нобелівська премія – міжнародна премія, названа на честь її засновника
шведського інженера-хіміка, винахідника і промисловця Альфреда Бернгарда Нобеля
(1833 – 1896), присуджується з 1901 р.
Нобелівська премія складається із золотої медалі, на якій вигравійовано
зображення А. Нобеля, диплому з відповідним записом і чека на встановлену суму,
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розмір якої залежить від щорічного прибутку Нобелівського фонду (2000 р. вона
становила понад 100 000 дол. США, а в 2015 р. – 950 000 дол. США).
Присудження премій довірено: Королівській АН у Стокгольмі (з фізики, хімії,
економіки), Королівському Каролінському медико-хірургічному інституту у Стокгольмі
(з фізіології або медицини) і Шведській академії (з літератури). У Норвегії спеціально
утворений Нобелівський комітет стортингу (парламенту) присуджує Нобелівську премію
за діяльність у зміцненні миру. Участь Норвегії у присудженні премії має історичне
підґрунтя: до 1905 р. обидві країни були однією державою (шведсько-норвезька унія).
Посмертно Нобелівські премії не присуджуються.
Правом висування кандидатур на здобуття Нобелівської премії користуються
тільки особи (не організації), коло яких визначене положенням про кожний вид
Нобелівської премії.
У галузі фізики, хімії, економіки, фізіології або медицини правом висування у
разовому порядку наділяються компетентні фахівці, які представляють різні країни (по
6 чол. для кожної галузі науки). Королівська АН і Королівський Каролінський медикохірургічний інститут конфіденційно обирають таких осіб щорічно для висування
кандидатур на майбутній рік.
Пропозиції до 1 лютого надсилаються у відповідні комітети з Нобелівської премії.
Обговорення представлених праць і голосування відбуваються таємно, розбіжності по
кандидатурах до протоколів засідань не заносяться. У пресі публікується тільки рішення
та його коротке мотивування (по преміях миру мотивування не дається). Рішення про
присудження премій оскарженню або скасуванню не підлягає.
Нобелівські премії присуджуються незалежно від расової і національної
приналежності, статі, віросповідання, можуть присуджуватися і за праці, виконані
раніше, якщо їхнє значення стало очевидним пізніше.
Усі премії, крім премії миру, можуть присуджуватися лише індивідуально і,
як правило, тільки раз. Як виняток, Нобелівську премію було присуджено двічі
М. Склодовській-Кюрі (1903, 1911), Л. Полінгу (1954, 1962) і Дж. Бардіну (1956, 1972).
Нобелівською премією за наукові заслуги удостоєно ряд видатних учених, у т. ч.
радянських: М. М. Семенова (з хімії, 1956), П. О. Черенкова, І. М. Франка, І. Є. Тамма
(з фізики, 1958), Л. Д. Ландау (з фізики, 1962), М. Г. Басова і О. М. Прохорова (з фізики,
1964), рад. письменника М. О. Шолохова (1965), Л. В. Канторовича (з економічних наук,
1975), П. Л. Капіцу (з фізики, 1978) та ін.
У ряді випадків рішення про присудження Нобелівської премії, особливо за
літературні твори і діяльність із зміцнення миру, були тенденційними й визначалися
політичними інтересами реакційних кіл.
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Історія Нобелівської премії
Альфред Нобель спочатку в своєму заповіті, складеному 14 березня 1893 р.,
висловив бажання направити кошти від своїх патентів на будівництво крематоріїв у
великих містах, чим, за його думкою, мав займатися стокгольмський Каролінський
інститут. Однак ще в 1886 р. Папа Римський визнав кремацію неналежною формою
поховання. У 1895 р. Нобель склав інший заповіт, де наказав створити фонд, відсотки з
якого будуть видаватися у вигляді премії тим, хто впродовж попереднього року приніс
найбільшу користь людству.
Згідно із заповітом А. Нобеля 1895 р. увесь його капітал (31 міліон шведських крон)
було розміщено в акції, облігації та позики, прибуток від яких ділиться на 5 рівних частин і
щорічно присуджується у вигляді премій за найважливіші дослідження і відкриття в галузі
фізики, хімії, фізіології або медицини, за кращі літературні твори, а також за діяльність у
справі зміцнення миру.
У 1968 р. Національний банк Швеції з нагоди свого 300-ліття заснував ще одну
Нобелівську премію – за праці в галузі економіки.
У 1900 р. був створений Нобелівський комітет, який виплачує премії.
Впродовж 1901 – 2010 рр. Нобелівські премії було присуджено 543 рази. У статуті
Нобелівського фонду говориться: "Якщо жодна з робіт на розгляді не має важливості,
призовий фонд повинен бути збереженим до наступного року. Якщо, навіть тоді премія не
може бути присудженою, сума повинна бути додана до Фонду обмеженого фінансування".
Кількість лауреатів

Присуджено

Розділено між Розділено

Нобелівської премії

одному

двома

трьома

лауреату

лауреатами

лауреатами

Фізика

189

47

29

28

Хімія

160

62

22

18

196

38

31

32

Література

107

99

4

-

Захист миру

98

62

28

1

Економіка

67

22

15

5

Організації

23

Всього

840

330

129

84

Медицина

та

між

фізіологія

817 лауреатів та 23 організації були нагороджені Нобелівською премією у період з
1901 р. до 2010 р. Із них, 67 є лауреатами в галузі економічних наук. Невелике число

8
осіб і організацій було удостоєно більше одного разу, що означає, що 813 осіб і 20
організацій отримали Нобелівську премію загалом.
Були роки, коли Нобелівська премія не присуджувалась. Загальна кількість разів – 50.
Більшість з них під час І світової війни (1914 – 1918) і II світової війни (1939 – 1945).
Нобелівська премія

Роки, коли Нобелівська премія не присуджувалась

Фізика

1916, 1931, 1934, 1940, 1941, 1942

Хімія

1916,1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941, 1942

Медицина

1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941, 1942

Література

1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942, 1943

Захист миру

1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939,
1940, 1941, 1942, 1943, 1948, 1955, 1956, 1966, 1967, 1972

Економіка

-

Список наймолодших лауреатів Нобелівської премії
Ім'я

Категорія, рік

Дата народження

Лоренс Брегг

Фізика 1915

31 березня 1890

Вернер Гейзенберг

Фізика 1932

5 грудня 1901

Цзун-Дао Лі

Фізика 1957

24 листопада 1926

Карл Д. Андерсон

Фізика 1936

3 вересня 1905

Павло А. М. Дірака

Фізика 1933

8 серпня 1902

Фредерік Г. Бантінг

Медицина 1923

14 листопада 1891

Рудольф Месбауерівських

Фізика 1961

31 січня 1929

Мейрід Корріган

Захист миру1976

27 січня 1944

Джошуа Ледербергом

Медицина 1958

23 травня 1925

Бетті Уїльямс

Захист миру 1976

22 травня 1943

Рігоберта Менчу Тум

Захист миру 1992

9 січня 1959

Брайан Д. Джозефсон

Фізика 1973

4 січня 1940

Список найстарших лауреатів Нобелівської премії
Ім'я

Категорія, рік

Дата народження

Леонід Гурвіц

Економіка 2007

21 серпня 1917

Раймонд Девіс молодший

Фізика 2002

14 жовтня 1914

Доріс Лессінг

Література 2007

22 жовтня 1919

УоіеЬіго Намбу

Фізика 2008

18 січня 1921
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Віталій Л. Гінзбург

Фізика 2003

4 жовтня 1916

Пейтон Роус

Медицина 1966

5 жовтня 1879

Джозеф Ротблат

Захист миру 1995

4 листопада 1908

Карл Фріш фон

Медицина 1973

20 листопада 1886

Фердинанд Бюіссон

Захист миру 1927

20 грудня 1841

Джон Б. Фенн

Хімія 2002

15 червня 1917

Теодор Моммзен

Література 1902

30 листопада 1817

Віллард Бойл С.

Фізика 2009

19 серпня 1929

Нобелівська премія миру була присуджена 23 рази організаціям у 1901 – 2009 рр.
20 окремих організацій удостоєні Нобелівської премії миру: Служба Верховного
комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців отримала Нобелівську премію
миру двічі, в 1954 і 1981 роках, і Міжнародний комітет де ла Круа Руж (Міжнародний
Комітет Червоного Хреста) був удостоєний премії три рази: в 1917, 1944 і 1963 рр.
Організації, яким було присуджено Нобелівську премію:
2007 – Міжурядова група експертів з питань зміни клімату 2006 – Грамін Банк.
2005 – Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
2001 – Організація Об'єднаних Націй 1999 – Організація "Лікарі без кордонів".
1997 – Міжнародна кампанія з заборони протипіхотних мін.
1995 – Пагуошські конференції з науки та глобальних проблем.
1988 – Миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй.
1985 – Міжнародна організація "Лікарі за запобігання ядерної війни".
1981 – Служба Верховного комісара ООН у справах біженців.
1977 – Міжнародна амністія.
1969 – Міжнародна організація праці.
1965 – Дитяча фундація Організації Об'єднаних Націй.
1963 – Міжнародний комітет Червоного Хреста.
1963 – Ліга товариств Червоного Хреста.
1954 – Служба Верховного комісара ООН у справах біженців.
1947 – Рада Друзів на службі суспільству.
1947 – Американський комітет Друзів на службі суспільству.
1944 – Міжнародний комітет Червоного Хреста.
1938 – Нансенівська міжнародна організація у справах біженців.
1917 – Міжнародний комітет Червоного Хреста.
1910 – Міжнародне бюро миру.
1904 – Інститут міжнародного права.
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Традиції.
Урочисті церемонії вручення Нобелівської премії відбуваються у Стокгольмі та
Осло 10 грудня, у річницю смерті А. Нобеля (у Швеції ця дата збігається з офіційним
днем підняття державного прапора). За традицією шведський король вручає золоті
медалі лауреатів Нобелівської премії, а норвезький король присутній на церемонії.
Кожен лауреат отримує з рук монарха золоту медаль із зображенням засновника
премії Альфреда Нобеля і диплом. Грошова частина премії переказується лауреатам
згідно з їхніми побажаннями.
За положенням лауреат повинен протягом 6 місяців після вручення йому премії
виступити з Нобелівською лекцією – популярним викладом змісту своєї роботи
(передусім, у Стокгольмі або в Осло).
Того ж вечора у Стокгольмській ратуші проходить Нобелівський бенкет за участю
короля і королеви Швеції, членів монаршої родини, нобелівських лауреатів, глави уряду
Швеції, голови риксдагу*, видатних учених, громадських діячів. У цьому святі беруть
участь більше тисячі гостей.
Прийняття рішення про присудження премії миру довірено норвезькому
Нобелівському комітету, члени якого обираються стортингом (парламентом Норвегії) з
числа норвезьких громадсько-політичних діячів, але вони повністю незалежні від
Стортингу в ухваленні рішення про лауреата.
Премія миру може присуджуватися як окремим особам, так і офіційним і
громадським організаціям.
Нобелівську премію миру у присутності короля Норвегії і членів королівської
сім’ї того ж дня 10 грудня вручає в Осло голова норвезького Нобелівського комітету.
Премія миру включає диплом лауреата, медаль і грошовий чек.
Нобелівська премія присуджується щорічно за досягнення у таких галузях:

-

Фізика – із 1900, Швеція.

-

Хімія – із 1900, Швеція.

-

Медицина та фізіологія – із 1900, Швеція.

-

Економіка – із 1969, Швеція.

-

Література – із 1900, Швеція.

-

Захист миру – із 1900, Норвегія.

Риксдаг – однопалатний парламент Швеції, що складається з 349 членів, яких
обирають за пропорційною схемою терміном у чотири роки. Риксдаг очолюється спікером
– тальманом.
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КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ І ПРОЦЕДУРА ПРИСУДЖЕННЯ
НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ
Основним критерієм відбору претендентів на премію є виняткова професійна
компетентність у своїй галузі та міжнародний рівень їхніх наукових, миротворчих чи
літературних досягнень.
Самовисунення кандидата на будь-яку з 6-ти премій автоматично "дискваліфікує"
його особу. Не приносить користі претендентам на цю нагороду й офіційна –
дипломатична, урядова чи політична – підтримка, оскільки Нобелівські установи
незалежні від держави, від своїх урядів чи партій.
До 1 лютого закінчується термін прийому пропозицій щодо кандидатур на
присудження премій у шести номінаціях. У лютому-червні проходить попередній відбір
кандидатур:

авторитетні

експерти

Нобелівських

комітетів

із

великої

кількості

запропонованих претендентів відбирають найгідніших і залишають у списку від 20 до 30
персоналій і організацій (організації перебувають серед претендентів і нагороджених
Премією Миру). По кілька разів обговорюють кандидатури в Нобелівських комітетах.
І вже серед залишених у списку кандидатур проводиться особливо вимогливий і
зважений відбір.
У 1997 р. була, мабуть, рекордна кількість кандидатур, зокрема, на премію в галузі
миротворчої діяльності – 129, а на підтримку однієї з кандидатур надійшло 1189 листів.
Зазвичай копітка відбіркова робота щодо претендентів на премію триває кілька місяців і
завершується у вересні, коли імена обранців подають на остаточний розгляд та офіційне
затвердження членам відповідно Королівської Шведської академії наук, Каролінського
медико-хірургічного

інституту,

Шведської

Академії

літератури,

Норвезького

Нобелівського комітету.
Щодо премії з літератури, то Шведська Академія приймає до розгляду
кандидатури лише тих авторів, чиї твори були опубліковані та здобули широке визнанн я
серед читачів і високу оцінку експертів. При цьому Нобелівські установи витлумачили
гнучкіше дещо двозначні вимоги заповіту до літературного твору, "що відображає
людські ідеали" (вживають і в перекладі: "ідеалістичні тенденції"). Зазвичай, академія
більше надає перевагу авторам за всю сукупність їх творів, аніж за окрему книгу. До того
ж рідкісний випадок, коли запропонована кандидатура одержувала премію з першого
подання. Чимало претендентів висуваються по кілька разів. Прискіпливо розглядаються
не лише художня вартість творів (для цього спеціально перекладених на шведську чи
англійську мову), але й інші суттєві обставини, пов'язані з конкретною кандидатурою.
Премії прагнуть присуджувати поперемінно представникам різних мовних груп, а не
почергово, наприклад, авторам, які пишуть англійською, французькою, іспанською
мовами, хоча може відбутися й таке. Кандидатами на премію з літератури стають поети,
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прозаїки, драматурги, іноді – філософи й історики. Причому, шведські академіки
намагаються нерідко заохотити талановитих, але маловідомих за межами своїх країн
письменників.
У вересні збирається пленум Шведської Академії і після вимогливого відбору
виділяють дві кандидатури з числа видатних майстрів слова. Вони знову проходять
ретельну перевірку і в передостанній четвер жовтня 18 членів Академії збираються для
того, щоб провести остаточний вибір. Як велить традиція, це зібрання проходить у
Будинку біржі в Стокгольмі. Секретар Академії обходить стіл зі срібною тацею в руках.
Учені кладуть на тацю маленькі картки, на яких пишуть ім'я свого кандидата. Потім
напружено чекають результатів голосування. Вимагається абсолютна більшість голосів.
У випадку, якщо цього не досягнуто, голосування повторюється. Заповіт шведського
мільйонера зобов'язує членів Академії виконувати цю його останню волю з честю і
безоплатно. Але, за традицією, після результативного голосування кожен із них одержує
від управителя біржі по срібному талеру на оплату обіду в розташованому навпроти
підвалі-ресторані.
135 провідних хіміків і фізиків із Шведської академії наук і 39 лікарів
із Каролінського медико-хірургічного інституту одержують, як правило, близько
80 рекомендацій від своїх відомих колег із усього світу, до яких вони попередньо
зверталися з проханням про висунення гідних кандидатур на присудження премії, їх
завдання дещо легше, оскільки при оцінці претендентів вони спираються на конкретні
практичні результати наукових досліджень і винаходів, їх реальну цінність для науки,
розвитку лікувальної справи і прогресу у виробництві. У перші роки премії з фізики і
хімії

присуджувалися

переважно

експериментаторам,

а

теоретичні

дослідження

недооцінювалися.
Право на одержання Нобелівської премії за діяльність щодо зміцнення миру
мають, власне кажучи, всі діяльні люди на землі. Справа лише за суспільним визнанням
громадської миротворчої праці претендента на нагороду. Для вимогливої оцінки праці
запропонованих кандидатур Норвезький стортінг щорічно вибирає зі свого середовища
п'ять авторитетних парламентарів різних політичних поглядів. Вже понад 30 років до
складу Норвезького Нобелівського комітету незмінно входить одна жінка. Проте
стортінг не несе відповідальності за рішення Нобелівського комітету: він виступає лише
від свого імені і є цілком незалежним, як і інші установи, що присуджують премії.
Лауреата тут вибирають приблизно так, як і в галузях науки. Та нерідко п'ятірка
парламентарів не може прийти до згоди стосовно однієї кандидатури. Тоді премія
присуджується

миротворчій

організації,

кандидатура

якої

також

висувалась

у

встановленому порядку, або вибори переносяться на наступний рік.
Остаточне рішення щодо конкретного лауреата в кожній номінації приймається,
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як правило, у жовтні кожного року. До самого дня офіційного проголошення імен
лауреатів жодна людина, окрім безпосередньо причетних до виборів членів відповідних
академій, комітетів та дирекції Нобелівського фонду, не має можливості дізнатися, хто
входить до числа реальних кандидатів. Їх імена зберігаються в суворій таємниці.
Внутрішні дискусії та результати голосування на всіх стадіях відбору й остаточного
прийняття рішення ні в якому разі не розголошуються, попри наполегливі спроби
публіцистів, дослідників-нобелістів вивідати бодай найменші відомості. Засідання
Нобелівських комітетів не стенографують, імена претендентів, які залишилися без
премії, не повідомляють. Рішення приймають консенсусом. Все це дозволяє уникати
тиску на Нобелівські установи та убезпечувати від зайвих прикрощів тих, хто був “за
крок” від премії і світової слави.
Правила присудження премії вимагають повної неупередженості осіб, яким
належить вирішувати важливе питання. Але легше про це сказати в Статутах
Нобелівських установ, ніж відсторонитися від особистих симпатій і антипатій.
Незважаючи на те, що у присудженні премій беруть участь найавторитетніші фахівці в
певній галузі знань, творчості, громадської діяльності, шановані та відомі особи, вони, як
і всі ми, здатні помилятися, щось не врахувати. Їм також іноді важко зберегти справжню
неупередженість і громадянську чесність. Нагорода присуджується не за вагому працю
всього життя, а частіше за конкретне особливе відкриття, дослідження, видатний твір,
мужню миротворчу діяльність. Чітко зазначається і так звана "формула присудження
премії".
– Одне речення, в якому міститься оцінка напруженої інтелектуальної роботи
мозку, рук і душі творця. І ніякі протести щодо рівня справедливості при обранні
лауреатів не приймаються до уваги, навіть не реєструються.
Відповідно до волі Нобеля, нагороди його імені присуджуються окремим особам.
Причому дві або й три особи можуть у рівній мірі розділити премію. І лише Премія Миру
може присуджуватися також інституції, організації. Спільна (присуджена одночасно
двом-трьом вченим, письменникам чи громадським діячам-миротворцям) премія
вважається такою ж почесною, як і присуджена одній особі.
Доброю традицією стало присудження Нобелівської премії близьким родичам.
Першою в цьому ряду є славетна родина Кюрі: 5 лауреатських дипломів. Історія науки
всіх часів і всіх народів не знає прикладу, щоб дві подружні пари в двох поколіннях
однієї сім'ї зробили такий великий внесок у науку, як сім'я Кюрі. У 1903 р. старше
покоління
– П'єр Кюрі та Марія Склодовська-Кюрі удостоєні премії з фізики за відкриття
явища радіоактивності, а через тридцять два роки, 1935 р., їх донька Ірен разом із
чоловіком Фредеріком Жоліо-Кюрі одержують Нобелівську премію з хімії за
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дослідження в тій же галузі. У 1911 р. сама Склодовська-Кюрі (полька), найвидатніша в
світі жінка-вчений вдруге стала Нобелівським лауреатом (з хімії). Безмежна відданість
науці забрала життя обох поколінь родини Кюрі: Марія Склодовська-Кюрі, її донька Ірен
і зять Фредерік померли від променевої хвороби, що виникла в результаті багаторічних
експериментів із радіоактивними матеріалами.
Ще 5 разів премію присуджували представникам двох поколінь однієї сім'ї
(батькові й сину). Це – Джозеф Дж. та Джордж П. Томпсон (премії з фізики в 1906 р. та
1937 р.); Уільям Г. та Уільям Л. Брегг (премія з фізики в 1915 р.); Карл М. Г. та Кай
М. Б. Сігбан (премії з фізики в 1924 р. та 1981 р.); Нільс та Оге Бор (премії з фізики в
1922 р. та 1975 р.); Хане та Ульф фон Ейлер (премії з хімії в 1922 р. і з фізики в 1969 р.).
Подружжя Герті Ф. та Ф. Корі стали лауреатами Нобелівської премії з фізіології та
медицини у 1947 р. Гунар К. Мюрдаль удостоєний премії з економіки в 1974 р., а його
дружина Альва – Премії Миру в 1981 р. Яну Тінбергену присуджено премію з економіки
(1969 р.), а його брату Ніколасу – з фізіології та медицини в 1973 р.
ЗАПОВІТ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
«Я, що підписався нижче, Альфред Бернхард Нобель, обдумавши та
вирішивши, цим повідомляю мій заповіт щодо майна, нажитого мною до
моменту смерті.
Все реалізоване майно, що залишається після мене, необхідно розподілити
таким чином: весь мій капітал мої душоприказники мають перевести в цінні
папери, створивши фонд, відсотки з якого видаватимуться у вигляді премії
тим, хто впродовж попереднього року приніс найбільшу користь людству.
Зазначені відсотки слід розділити на п’ять рівних частин, що призначаються:
перша частина тому, хто зробив найважливіше відкриття чи винахід у галузі
фізики, друга – тому, хто здійснив велике відкриття чи удосконалення в галузі
хімії, третя – тому, хто домігся видатних успіхів у галузі фізіології чи
медицини, четверта – тому, хто створив найкращий літературний твір, що
відображає людські ідеали, п’ята – тому, хто внесе вагомий внесок у
згуртування народів, знищення рабства, зниження чисельності наявних армій і
сприяння мирній домовленості. Премії в галузі фізики та хімії мають
присуджуватися Шведською королівською академією наук, з фізіології та
медицини – Королівським Каролінським (медико-хірургічним) інститутом у
Стокгольмі, з літератури – Шведською академією в Стокгольмі, премія миру –
комітетом

із

п’яти

осіб,

що

обирається

норвезьким

стортингом
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(парламентом). Моє особливе бажання полягає в тому, щоб на присудження
премій не впливала національність кандидата, щоб премію отримували
найдостойніші, незалежно від того, скандинави вони чи ні.
Цей заповіт є останнім і остаточним, він має чинність закону й скасовує
всі мої попередні заповіти, якщо такі виявляться після моєї смерті.
Нарешті, остання моя обов’язкова вимога полягає в тому, щоб після моєї
смерті компетентний лікар однозначно установив факт смерті, і лише після
цього моє тіло слід спалити».
НОБЕЛІВСЬКИЙ ФОНД І НОБЕЛІВСЬКІ КОМІТЕТИ
Для людства остання воля Альфреда Нобеля за його заповітом стала
завершальним і великим винаходом.
Рішення А. Нобеля посмертно утворити фонд для щорічного присвоєння грошових
премій найдостойнішим представникам людства здивувало не лише родичів, колег і
друзів, а викликало обурення шведської громади. Навіть король Швеції був ображений
такою "непатріотичною" дією свого підданого. І тільки з плином часу розкрився мужній
патріотизм інтернаціоналіста Нобеля, який приніс Швеції славу країни-мецената,
перетворюючи Стокгольм раз на рік у столицю світу.
Реалізувати положення свого заповіту Нобель доручив Рагнару Солману,
молодому шведському хіміку, якому він особливо довіряв, та інженеру Рудольфу
Лільєквісту. Виконуючи волю вченого, вони продали всі будинки й підприємства Нобеля
і кошти вклали в цінні папери й акції.
Управління фінансами було покладено на Нобелівський фонд, створений попри
всі складності 1900 р. згідно з умовами заповіту. Тоді ж було затверджено його статут.
Першим

директором-розпорядником

Фонду

став

Рагнар

Солман,

без

наполегливості якого всі задуми Нобеля залишалися б тільки мрією. Сьогодні
директором Нобелівського фонду є онук Рагнара Солмана – Михайло.
Фонд знаходиться в Стокгольмі та є незалежною, неурядовою організацією,
основне завдання якої – фінансове забезпечення як самих премій, так і діяльності п'яти
Нобелівських комітетів. До компетенції Фонду також входить проведення щорічної
церемонії презентації лауреатів Нобелівської премії, проте Фонд не бере участі ні у
висуванні кандидатів, ні в процесі розгляду їхніх кандидатур, ні в прийнятті остаточного
рішення. Ці функції за статутом покладені на п'ять Нобелівських комітетів, що і
приймають рішення про присудження нагород за кожним напрямом.
Шведська Королівська академія наук заснувала у своєму складі три комітети: з
фізики, хімії й економіки. Слід зазначити, що Нобелівська премія з економіки заснована
Шведським банком 1968 р. як визнання особистих заслуг Нобеля – визначного для свого
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часу економіста – практика.
Нобелівський комітет Каролінського медичного інституту вирішує, хто буде
лауреатом у галузі фізіології і медицини. Шведська академія літератури присуджує
літературну

премію,

і

лише

лауреат

Нобелівської

премії

Миру

визначається

Нобелівським комітетом Норвегії, що обирається парламентом цієї країни.
Щороку Нобелівські комітети розсилають тисячі запрошень відомим ученим світу
з проханням повідомити про своїх колег, що заслуговують на присудження Нобелівської
премії.
Право висування кандидатів належить окремим особам, а не установам, і є
конфіденційним. Пропозиції осіб, яким запрошення не надсилалися, не розглядаються.
Крім того, не приймаються заявки на присудження премії та звання лауреата від
приватних осіб.
Дані про кандидатів повинні надсилатися до Стокгольма чи Осло.
Із 1 лютого починається робота Нобелівських комітетів, у якій беруть участь
кілька тисяч фахівців. У жовтні на підставі пропозицій Нобелівських комітетів органи,
що заснували ці комітети, одноосібно приймають остаточне рішення про присудження
премії. І тільки рішення про присудження Нобелівської премії Миру здійснюється
Нобелівським комітетом Норвегії самостійно.
Премія може бути розділена між кількома лауреатами, але їх не повинно бути
більше трьох осіб. Імена нових лауреатів оприлюднюються щороку 21 жовтня – у день
народження Альфреда Нобеля.
Нобелівські премії є унікальними винагородами й особливо престижними. Їхня
добра слава зумовлена надвисокими вимогами до кандидатів, вагомістю грошового
забезпечення, а головне, особистістю творчої людини, якою був А. Нобель.
НОБЕЛІВСЬКІ

ВІДЗНАКИ

І

ГРОШОВА

ВИНАГОРОДА ЛАУРЕАТА
Лауреатам Нобелівської премії вручається Диплом
лауреата з відповідним записом та Золота медаль. Диплом
виготовляється індивідуально для кожного лауреата, він
не має аналогів, не повторюється ні за зовнішнім виглядом, оформленням, ні за змістом
напису (формулюванням заслуги, за яку лауреат нагороджується), що зазвичай
іменується "формула".
Наступного дня кожен лауреат одержує в Нобелівському фонді грошову частину
нагороди – чек із зазначеною грошовою сумою премії.
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Медаль лауреата – золота, діаметр – 65 мм,
вага – 205 г, номінальна вартість – 2000 доларів. На її
аверсивному (лицевому) боці зображено профіль
засновника премії Альфреда Нобеля та викарбувано
роки його життя – 1833–1896. Зображення профілю
Нобеля міститься на всіх без винятку медалях, а зворотний бік медалі – різний: на
реверсивному (зворотному) боці медалі нагородженим за досягнення в галузі хімії і
фізики – зображення алегоричних фігур, що виражають ідею премії, ідентичні, а
нагородженим в інших номінаціях зображення на медалях відмінні. Наприклад, на
реверсивному боці медалі з літератури навколо алегоричних фігур викарбувано напис
латиною, запозичений із шостої пісні "Енеїди" Вергілія: "Сприяє облагородженню життя
відкриттями в галузі мистецтв". Автор медалі – відомий шведський скульптор і гравер
Ерік Ліндберг.
Як нерідко буває з вельми дорогими, пам’ятними для людини реліквіями,
траплялися прикрі випадки також із Золотою медаллю. Так, видатний датський фізик,
нобелівський лауреат Нільс Бор, змушений був рятуватися від гітлерівських окупантів і у
1943 р. виїхав із Копенгагена. Він не ризикував взяти з собою Золоту медаль і розчинив її
в "царській горілці", а пляшку заховав у своїй лабораторії. Коли повернувся додому після
війни, вчений виділив хімічним шляхом золото і замовив медаль заново.
Щодо грошового виміру Нобелівської премії, то її розмір базується на результаті
господарської діяльності Нобелівського Фонду за попередній рік. 10 відсотків від
прибутків перераховуються в основний фонд. Одна чверть суми, що залишилася, йде на
покриття видатків, пов’язаних із процесом виборів лауреатів тощо. Залишок ділиться
порівну між п’ятьма преміями: з фізики, хімії, фізіології чи медицини, літератури,
миротворчої діяльності. Кошти на премії за видатні досягнення в галузі економіки
витрачаються із суми, перерахованої Центральним Банком Швеції.
Якщо в перший, 1901 рік присудження премії лауреати отримували чеком по
150800 шведських крон (нобелівська валюта – це шведські крони), що наближалося до
42000 доларів США (це дорівнювало 25-ти річним окладам професора шведського
(Упсальського) університету), то пізніше їх колеги, наприклад, далай-лама ламаїстської
церкви в Тібеті Тензин Гятсо у 1989 р. одержав три мільйони крон, а у 1993 р. кожен
нобелівський лауреат одержав суму крон, що у перерахунку на долари США дорівнювала
800000 доларів. У грудні 1994 р., зокрема, 91-му лауреату Нобелівської премії з
літератури японському письменнику Кендзабуро Ое (окремі його твори друкувались в
українському журналі "Всесвіт") вручили чек на суму, що в еквіваленті дорівнює майже
1 міліон доларів. Не дивно, що на запитання журналістів про розмір премії, він відповів:
"Я став дуже багатим!". Проте інфляція також, хоча з певними перепадами,

18
постійно зростала, і сьогодні грошова частка Нобелівської премії за своєю купівельною
спроможністю дорівнює лише частині премії 1901 року – першого року її вручення. Все
ж престиж премії не в грошах, хоча й досить великих, а в її високій, незаплямованій
репутації. Більше того, престиж нагороди Нобеля – величина, що постійно зростає.
А як використовується грошова частка премії Нобеля? По-різному. Нерідко – на
доброчинні та благодійні цілі. Наприклад, поляк Г. Сенкевич 5 тисяч шведських крон
передав шведському письменнику А. Йєнсену, котрий успішно пропагував польську
літературу в Скандинавських країнах. І. Бунін розділив частину премії серед російських
емігрантів, які гостро потребували матеріальної підтримки. Р. Ролан всі гроші передав на
фінансування доброчинної діяльності Міжнародного Червоного Хреста. І такі приклади
можна продовжувати.
Іноді премія залишається неотриманою до наступного року. Якщо до 10 грудня
наступного року лауреат не прибуває, премія, зокрема, її грошова частка, повертається
до Нобелівського Фонду. Подібне трапляється й тоді, коли премія в певній номінації не
присуджена нікому. Дві премії в одній і тій же номінації можуть вручатися в один рік у
тому випадку, коли одна залишилася неврученою за попередній рік, а друга присуджена
в рік поточний.
НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ З ЛІТЕРАТУРИ
Нобелівська

премія

в

галузі

літератури

вважається

найпрестижнішою

міжнародною літературною премією у світі.
Правила видачі нагороди
За заповітом Альфреда Нобеля винагорода має бути отримана людиною, що
створила «найбільш видатні роботи в напрямку ідеалізму». Первісна вимога розглядати
тільки ті роботи, що були створені в рік, що передує року нагороди, була змінена, щоб
роботи могли бути розглянуті, якщо їх значення було визнано лише недавно.
Органом присудження Нобелівської премії є Шведська академія. Вона була
заснована за взірцем Французької академії королем Густавом III в 1786 р. Склад академії
– 18 членів, відомих як БЄ Aderton («Вісімнадцять»). Це шведські письменники, поети,
вчені та історики. У виборі лауреата Нобелівської премії працює Нобелівський комітет,
що складається з 4 або 5 осіб вибраних із числа членів Академії на 3 роки.
Право номінації мають члени Шведської Академії та інших академій та інститутів
аналогічного характеру. Це право також мають університетські професори літератури і
філологічних

наук,

переможці

попередніх

номінацій,

президенти

асоціацій,

відповідальних за літературну творчість у країні. Імена кандидатів є засекреченими
протягом 50 років, а це означає, що імена потенційних кандидатів до і після оголошення
призу є тільки чутками.
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Нагороди не розглядалися 7 разів в роки: 1914, 1918, 1935, 1940, 1943. Чотири
рази були надані два призи: у 1904, 1917, 1966 та 1974. Двоє письменників не прийняли
приз: Жан-Поль Сартр та Борис Пастернак (якому це було заборонено радянською
владою).
Єдиний раз, коли премія була присуджена посмертно – в 1931 р. Ерік Аксель
Карлфельдт отримав премію, пробувши членом Академії протягом 20 років її
секретарем. Він був номінований два рази, але не погодився б надати премію самому
собі.
Відповідно до статуту Нобелівського фонду, висувати номінантів можуть такі
особи:
1)

члени Шведської академії, інших академій, інститутів і спільнот із

аналогічними завданнями й цілями;
2)

професори історії літератури та мовознавства університетів;

3)

лауреати Нобелівських премій в області літератури;

4)

голови авторських союзів, що представляють літературну творчість у

відповідних країнах.
Рекорди
Найбільше років на момент отримання Нобелівської премії з літератури (у 2007 р.)
було Доріс Лессінг – 88. Вона ж є найстаршим з нині живих лауреатів.
Наймолодшим лауреатом Нобелівської премії з літератури є Редьярд Кіплінг, який
отримав премію у 42 роки в 1907 р.
Найдовше життя прожив лауреат 1950 р. Бертран Рассел, який помер 2 лютого
1970 р. у віці 97 років.
Найкоротше життя серед лауреатів Нобелівської премії з літератури дісталося
Альберу Камю, який загинув в автокатастрофі у віці 46 років.
Першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури, стала Сельма
Лагерльоф у 1909 р. З того часу лауреатами стали ще 14 жінок, що становить найбільшу
кількість серед жінок-лауреатів інших Нобелівських премій, крім Нобелівської премії
миру, якої також були удостоєні 12 жінок.
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Лауреати Нобелівської премії з літератури за 2000–2010 рр.
Рік

Ім’я

Тема

2000

Гао Сіньцзянь

«За

твори,

відображенням

відзначені

дійсності

універсальним

й

лінгвістичною

майстерністю»
Від’ядхар

2001

«За тонку оповідну майстерність і непохитну

Сураджпрасад

чесність у творах, які примушують читача задуматися

Найпол

про існування пригнічених культур»

Імре Кертес

2002

«За сукупний внесок у світову літературу, за
творчість, яка вивищує крихкий досвід індивіда над
варварським свавіллям історії»

Джозеф

2003

Масквел

Кутзеє

«В’їдливий

скептик,

безжальний

у

своїй

критиці жорстокого раціоналізму і штучної моралі
західної цивілізації»
Ельфріде Елінек

2004

«За музичний вклад у романах і п’єсах, які з
винятковою

мовною

безсенсовність

виразністю

суспільних

стереотипів

описують
та

їхню

поневолюючу силу»
Гарольд Пінтер

2005

«За те, що у своїх п’єсах він відкриває прірву
під щоденним белькотанням та намагається увійти в
зачинені кімнати пригніченості»

Орхан Памук

2006

«За те, що у пошуках меланхолійної душі свого
рідного міста знайшов нові символи зіткнення і
переплетення культур»

Доріс Мей Лессінг

2007

«За наповнене скепсису, пристрасті та сили
розуміння досвіду жінок»

Жан-Марі Гюстав Ле

2008
Клезіо

«За творчість, повну «поетичних пригод» і
«чуттєвого

екстазу»,

також

був

названий

«дослідником суті людини за межами панівної
цивілізації та усередині її»
2009

Герта Мюллер

«За те, що з зосередженістю в поезії та
щирістю в прозі описує життя обездолених»

2010

Маріо Варгас Льоса

«За

картографування

структур

влади

і

створення ясної картини протистояння, бунту і
поразки людської особи»
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НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ ТА УКРАЇНА
Офіційно Україна досі не має жодного нобелівського лауреата. Але наша країна
таки дала світові нобеліантів. І не одного, але, на жаль, про це відомо небагатьом. Вони
народилися в Україні, чи їхні батьки були звідси. Але кожен з них отримав своє високе
визнання за межами батьківщини, на чужині, що відкрила перед ними творчий простір
для особистого піднесення.
Україна – батьківщина шістьох Нобелівських лауреатів.
•

Ілля Мечников – лауреат 1908 року за дослідження з імунології.

•

Зельман Ваксман

– мікробіолог, лауреат 1952 року за відкриття

стрептоміцину (першого антибіотика проти туберкульозу).
•

Роальд Гофман – лауреат 1981 року за розробку теорії перебігу хімічних

реакцій.
•

Саймон Кузнець – лауреат премії з економіки 1971 року за «емпірично

обґрунтоване тлумачення економічного зростання, що призвело до нового й глибшого
розуміння як економічної і соціальної структури, так і процесу розвитку».
•

Георгій Шарпак – фізик, лауреат 1992 року – за детекторні камери –

унікальний світовий винахід.
•

Шмуель Йосеф Агтон – лауреат 1966 року за «глибоко оригінальне

мистецтво оповіді, навіяне єврейськими народними мотивами».
Першим українцем, якого Шведська королівська академія представила до високої
почесної нагороди, був громадянин Російської імперії, дворянин з Харківської губернії
Ілля Мечников (1845–1916). У 1908 р. Нобелівською премією відзначили його теорію
фагоцитозу (захисної реакції організму при запаленнях), що лягла в основу імунології.
Свої дослідження з фізіології та медицини Мечников проводив в Одесі – працював
над створенням вакцин проти сибірської виразки овець та холери курей. Та реалізувати
свій потенціал у провінції та й у столиці імперії молодому вченому не видавалося
можливим. У 1887 р. Мечников переїхав до Парижа, де було більше можливостей
займатися справжньою наукою. Працював у інституті Луї Пастера, який очолив у 1905 р.
У 1902 р. його прийняли в почесні члени Петербурзької академії, а в 1913 р.
запропонували очолити Інститут експериментальної медицини в Петербурзі. Помер
вчений у Парижі у 1916 р.
У Пастерівському інституті в Парижі знайшов можливість займатися справжньою
наукою і фізик Георгій Шарпак (Жорж) (нар. 1924 p.).
Громадянином Франції він став у 1946 р. – сюди ще в 1932 р. переїхала його
родина з Дубровиці на Рівненщині. Георгія Шарпака удостоїли звання лауреата
Нобелівської премії "за винахід пристрію, що відбраковує субатомні частинки в
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субатомному прискорювачі» (як записали у Дипломі), – найкращий винахід 1992 р.
Інше відкриття в медицині – перший антибіотик стрептоміцин – належить
українському мікробіологу Зельману Абрахаму Ваксману (1888–1973). З рідних Прилук
(Чернігівщина) він поїхав вчитися до Одеси, звідти - до Америки у 1911 р. Зельман
Ваксман став першим у вивченні мікробіології грунту. Згодом вченому вдалося відкрити
таємниці туберкульозної палички. Створений ним антибіотик врятував тисячі людських
життів, за що вченого і було нагороджено Нобелівською премією у 1952 р. Ще один
вчений, теж громадянин США, Роальд Гофман (нар. 1937 р. у м. Золочеві Львівської
області), спочатку вивчав медицину у Колумбійському університеті. Пізніше продовжив
наукову роботу в Гарварді, спеціалізуючись з хімії, в Упсалі (Швеція), досліджуючи
явища квантової хімії. До Америки Роальда Гофмана занесла третя хвиля еміграції. Після
нацистських концтаборів, де загинув його батько, він з матір'ю потрапив до Польщі.
Потім – табори переміщених осіб в Австрії, Німеччині, аж поки в 1949 р. вдалося
емігрувати до США. Разом із колегою Кенеті Фукуї Роальд Гофман у 1981 р. був
нагороджений Нобелівською премією «за розробку теорії перебігу хімічних реакцій,
створену ними незалежно один від одного», що відкрила нові можливості для
планування хімічних експериментів.
Емігрувати до США змушений був і Семен Кузнець (1901 –1985). У 1907 р. до
Філадельфії переїхав його батько Абрам Кузнець, торговець хутром, сподіваючись
згодом забрати всю родину. Однак обидва його сини змогли покинути Харків лише в
1922 р. До цього часу старший син, Семен, встиг вивчитися в Харкові на юриста і
попрацювати статистом у профспілках. В Америці він закінчив Колумбійський
університет, пізніше отримав ступінь доктора і викладав у Гарварді.
Все своє життя він займався економічними дослідженнями, спостерігаючи
циклічність економічних процесів, вивчаючи макроекономіку. Йому приписують
народження терміна «валовий національний продукт». У 1971 р. Саймон Сміт (таке
прізвище взяв його батько в США) був нагороджений спеціальною премією імені Нобеля
з економіки.
Залишив Україну в 1907 р. і дев'ятнадцятирічний Шмуель Йосеф Халеві Чачкес,
відомий світові письменник Шмуель Йосеф Агнон (1888–1970). Народився у м. Бучач
Тернопільської області. На початку XX століття подався до Палестини. Через сім років
Агнон

переїхав

до

Німеччини

та

в

1924

р.

повернувся

в

Єрусалим.

Ще

вісімнадцятирічним хлопцем, працюючи у редакції львівської газети, Шмуель Йосеф
видав майже сім десятків своїх творів. Пізніше 85 творів класика єврейської літератури –
повісті й романи про поневіряння галицьких євреїв-емігрантів на івриті та ідиші – були
перекладені десятьма мовами світу. Оригінальна майстерна проза Агнона, що
відображала і загальнолюдські проблеми, була відзначена Нобелівською премією року,
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яку він отримав як громадянин Ізраїлю.
Від України на Нобелівську премію висувалися:
Іван Франко – 1915 р., але помер в 1916. За правилами, премія вручається

1.

тільки живим претендентам.
2.

Павло Тичина у 1966 р.

3.

Микола Бажан у 1970 р. Фактично Микола Бажан відмовився від премії.

4.

У 1985 р. Генріх Белль висунув на здобуття премії Василя Стуса. Але, на

жаль, того ж року він помер від тортур у таборі політв’язнів.
5.

У незалежній Україні на премію з літератури висували Ліну Костенко.

6.

Найсвіжішим є подання на премію В. Ющенка в 2005 р. за завоювання

підтримки народу, відстоювання демократії, свободи і громадянських прав.
МЕМОРІАЛЬНИЙ СИМВОЛ "ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ"
У 2008 р. адміністрація Дніпропетровського університету економіки та права
прийняла рішення про створення на території Університету унікального пам’ятного
знака – меморіального символу "Планета Альфреда Нобеля", що не матиме аналогів ані в
Україні, ані в світі.
Мета створення меморіального символу – славити і популяризувати науку і
творчий потенціал людини, її прагнення до світла і добра, возвеличувати імена
талановитих і геніальних першопрохідців наукової думки на планеті Земля.
Автор меморіалу – Євген Грошев. Цей унікальний пам’ятний знак виготовлено з
корозійно-стійких

металів та

сплавів,

в

основному з

матеріалів

утилізованих

стратегічних ракет, як символвнеску керівництва держави і народу України у справу
ядерного роззброєння на нашій планеті і, водночас, як символ могутності України
світового лідера космічнобудівної галузі.
Меморіальний знак висотою п’ять метрів із символічною Земною кулею
діаметром три метри, з портретами 780 лауреатів Нобелівської премії на бронзових
медалях

із

1901 р.

(діаметр медалей

–

115 мм), встановлено на території

Дніпропетровського університету економіки та права та урочисто відкрито 13 вересня
2008 р. під час Міжнародного Нобелівського економічного форуму "Світова економіка
ХХІ століття: цикли та кризи".
Для реалізації цього проекту та підтримки Нобелівського руху в Україні створено
Благодійний фонд "Планета Альфреда Нобеля", до складу Опікунської ради якого
увійшли Нобелівські лауреати, видатні вчені, відомі громадські та політичні діячі.
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Генрік

Сенкевич

(1986–1916)

–

польський

письменник-романіст.
Польський письменник Генрік Сенкевич походив із
збіднілої шляхетської родини. Навчався у 1866–70 роках на
медичному та історико-філологічному факультетах у Головній
школі (з 1869 - Варшавський університет).
Із

ім'ям

Генріка

Сенкевича

пов'язані

досягнення

польського історичного роману, а також роману психологічного
та новели.
Літературну діяльність він розпочав вже у студентські роки.
Світоглядні пріоритети раннього Сенкевича формувалися під впливом так званого
варшавського позитивізму – ліберальної течії, пов'язаної з процесами капіталізації Польщі
у другій половині XIX століття, а також з наслідками поразки польського повстання
1863 року.
Перша повість молодого письменника "Даремно" (1872) відбивала настрої, поширені
у колах молодої польської інтелігенції після повстання 1863 року. Ліберальнопозитивістські тенденції ранньої творчості Сенкевича позначилися, зокрема, в оповіданнях
"Гуморески з портфеля Воршілли" (1872), у яких критика аристократії поєднується з
ідеалізацією ділків. Проте вже в ранніх оповіданнях, що принесли молодому автору
популярність ("Старий слуга" 1875, "Ганя" 1876), відчувається ностальгія за шляхетськолицарськими часами.
У 1876–1879 роках Сенкевич мандрував містами Європи (Англія, Франція, Італія) та
США. Ця мандрівка суттєво вплинула на письменника, сприявши формуванню світоглядної
ідейно-ціннісної парадигми його творчості.
Скептичне

ставлення

до

цивілізації,

заснованої

на

владі

грошей,

антипрогресистський песимізм Сенкевича поєднується із звеличенням польського
патріотизму як вищої цінності.
Так, у своїх "Листах з мандрів" (1876–1878) Сенкевич в цілому схвально ставиться
до діловитості й духу підприємницької ініціативи американців, проте, водночас за
зовнішньою стороною американського процвітання він зумів розгледіти соціальні
протиріччя, злидні та страждання трудящих, засудити з позиції справжнього письменникагуманіста знищення американськими колонізаторами автентичного індіанського населення.
Американські враження знайшли відбиття в його оповіданнях "Орсо", "Сахем", "За хлібом".
Особливе місце в художній спадщині Сенкевича належить селянській темі, у
розкритті якої реалістичне змалювання вбогості й відсталості польського села поєднується
з обуренням, свавіллям польських чиновників та поміщиків і щирим співчуттям
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знедоленим селянам. Так, у своїх "Ескізах вугіллям" письменник дає гротескносаркастичну характеристику польських чиновників і поміщиків і водночас розкриває
трагедію занапащеної ними селянської родини. Високим гуманізмом проникнуті
оповідання про загибель селянських дітей-сиріт "Янко-музикант" (1879) і "Ангел" (1880).
Протестом проти насильницького знімечення поляків сповнені оповідання "З щоденника
познанського вчителя" (1879) та повість "Бартек-переможець" (1882).
У 80-ті роки Сенкевич звертається до історичної тематики. Інтерес письменника до
минулого батьківщини не був випадковим. Посилення русифікації в Королівстві
Польському в ці роки, національне гноблення поляків спонукали Сенкевича звернутися до
героїчних сторінок історії польського народу, надихнути співвітчизників на продовження
боротьби за національне визволення. Проте, головною рушійною силою національної
історії письменник вважав шляхту, відводячи народним масам другорядну роль. Це суттєво
обмежувало його розуміння подій минулого та бачення історичної перспективи.
Вельми показовим у цьому відношенні є роман "Вогнем і мечем" (1883), який став
першою частиною історичної трилогії, до якої пізніше увійшли романи "Потоп" (1886) та
"Пан Володиєвський" (1888). У цьому творі чітко виявляється тенденційна позиція автора
щодо

національно-визвольної

війни

українського

народу,

очолюваної

Богданом

Хмельницьким. Всі симпатії Сенкевича на боці польської шляхти, лицарські чесноти якої в
романі вкрай перебільшуються та ідеалізуються. Передові представники національної
польської культури, зокрема Болеслав Прус, піддали роман "Вогнем і мечем" гострій
критиці за відсутність у ньому історичної правди та за ідеалізацію шляхти.
Більший історичний реалізм притаманний роману "Потоп", у якому йдеться про
боротьбу польського народу проти шведської навали у середині XVII століття. У романі
"Потоп" дістають літературно-художнього осмислення глибинні причини подальшого
занепаду польської держави – феодальна анархія, зрадницька політика магнатів, свавілля
та егоїзм шляхти. Проте, в цьому романі, як і в першій частині трилогії, виявилась
обмеженість і суперечливість поглядів Сенкевича щодо історії Польщі.
Високий художній рівень твору, майстерно написані захоплюючі пригоди, яскраві
образи трилогії, зокрема роману "Потоп", сприяли успіху письменника. Образи героїв
романів трилогії збагатили польську літературу. Попри схильність до ідеалізації шляхти,
Сенкевич зміг відбити в персонажах своїх творів як позитивні, так і негативні риси
шляхтичів.
Прикладом високого патріотизму й лицарської доблесті є головний герой роману
"Потоп" Анджей Кмітіц, антиподом якого виступає старий шляхтич Заглоба - базіка,
хвалько, п'яниця, боягуз і брехун – більш типовий представник польської шляхти
XVII століття.
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Попри літературно-художні достоїнства трилогії, романи, що її складають,
характеризуються сюжетно-композиційною подвійністю. В основі сюжету кожного з трьох
романів колізії долі вигаданої пари закоханих на тлі воєнних подій та діяльності історичних
осіб. Розміщення персонажів у всіх трьох романах одноманітне: виводиться образ
суперника, який, для надання більшої гостроти сюжету, належить до ворожого табору, всі
герої, як правило, поділяються на позитивних та негативних, і лише деякі з них даються в
розвитку. Розглянута вище трилогія є епопеєю, що поєднує тенденції билинного жанру та
історичного роману вальтерскотівського типу, – головний літературно-художній здобуток
Сенкевича.
Вона характеризується ідеалізацією польського лицарства, не позбавлена рис
націоналізму (особливо в романі "Вогнем і мечем"). Особливість цієї трилогії – зображення
(вельми тенденційне) польських лицарів, що зумовило численні порушення історичної
правди на догоду ідеологічним переконанням автора.
У психологічному романі "Без догмату" (1869–1890), якого також було створено з
метою протидії занепаду національної самосвідомості поляків, Сенкевич дає реалістичний
аналіз духовної деградації сучасної йому молодої людини під впливом зростаючого
скептицизму та декадентських настроїв. Роман "Без догмату" написано у формі щоденника
молодого польського аристократа Леона Плошовського. Людина освічена, розумна,
наділена тонким смаком, Плошовський нічим не займається, ні у що не вірить. Його життя
позбавлене мети та будь-яких прагнень. Йому притаманне, як і багатьом іншим освіченим
молодим людям декадентської доби, відсторонене споглядацько-медитативне ставлення до
дійсності, схильність до постійного самоаналізу, роздвоєність, скептицизм. Ці риси були
також притаманні так званим зайвим людям у російській літературі. Плошовському в
романі протиставляється його тітка, яка твердо дотримується настанов шляхетської моралі.
За задумом Сенкевича, самогубство Леона Плошовського мало затвердити ідейну перемогу
догматів католицизму та аристократично-шляхетського суспільства. Проте, ціннісні
настанови, що їх затверджував Сенкевич, виявились недостатньо переконливими ані для
герою роману, який пішов з життя, ані для читача роману.
Інший роман Сенкевича, що присвячується автором сучасності, – це "Родина
Поланецьких" (1894). Цей роман значно поступався попередньому як в ідейному, так і в
художньому відношенні. Письменник створив ідеалізований образ збанкрутілого шляхтича
Станіслава Поланецького, який вдається до підприємницької діяльності, спекулюючи
хлібом під час голоду. Збагатившись на цих спекуляціях, Поланецький одружується з
нудотно-ідеальною Мариною Правицькою, викуповує її маєток і, осівши у селі, займається
господарством і старанно молиться Богові.
ОСНОВНІ ТВОРИ: "Листи з мандрів", "Вогнем і мечем", "Потоп", "Пан
Володиєвський", "Без догмату".
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Польський романіст Генрік Адам Олександр Пій Сенкевич народився 7 травня
1846 р. у польському містечку Окжейска, що нині знаходиться на території Литви, у
литовсько-польській родині, що одержала дворянство в 1775 р. Його батько, Йозеф
Сенкевич, що брав участь у польському повстанні 1831 р., був власником декількох
невеликих маєтків. Його мати, Степанія (уроджена Чецишовська), походила зі знатної
родини.
Дитячі роки письменника пройшли в сільській місцевості, однак, коли він досяг
шкільного віку, економічні потрясіння змусили його родину, у якій були ще старший брат і
чотири сестри, продати маєток і переїхати у Варшаву, де Генрік зацікавився польською
історією і літературою і почав писати прозу і вірші.
У цілому учень навчався досить посередньо, роблячи успіхи у польській мові і
літературі. Особливо велике враження зробили на нього романи Вальтера Скотта й
Олександра Дюма, під впливом яких юнак написав роман «Жертвопринесення» ("Ofiara"),
рукопис якого не зберігся.
Пробувши недовгий час домашнім вчителем у маєтку однієї знатної польської
родини, Сенкевич поступив у 1866 р. у Варшавський університет. Спочатку він вивчав
право і медицину, а потім, помінявши спеціальність, історію і літературу.
У 60-і роки XIX в. у Польщі проходили масові політичні виступи. Повстання 1863 р.
проти царського самодержавства закінчилося поразкою польських патріотів, і царський
уряд підсилив політику русифікації польської культури (викладання у Варшавському
університеті повинно було вестися винятково російською мовою), а також економічної
залежності Польщі від Росії. Польська інтелігенція у відповідь на це організувала
нелегальний національно-патріотичний рух, що ставив своєю метою протидіяти політиці
русифікації. Новий, впливовий напрямок у польській літературі відстоював пріоритет
реалістичних добутків на сучасні теми, а не героїчних романів, що прославляють польську
історію. Хоча всі ці події не зробили безпосереднього впливу на Сенкевича, без них усі
спроби письменника викликати у читача почуття національної самосвідомості були б
неможливі.
У 1871 р., украй зубожівши, Сенкевич змушений був піти з університету, не здавши
іспити і не одержавши диплома. У наступному році виходить написаний у студентські роки
роман Сенкевича «Дарма» ("Namarne"), що, незважаючи на недоліки, одержав позитивне
відкликання Юзефа Ігнація Крашевського, що веде польського письменника того часу.
У цей же час Сенкевич стає журналістом, пише статті відразу для декількох польських
періодичних видань, їде представником цих газет у Відень і Париж, а також в Остенд. До
1875 р. журналістський талант Сенкевича стає загальновизнаним у колах польської
інтелігенції. У наступному році він здійснює поїздку до США з метою відвідин польської
громади в Каліфорнії, де польські емігранти, не піддаючи репресіям, могли б вільно жити і
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працювати, варшавська «Газета Польська» ("Gazeta Polska") погодилася оплатити
письменнику дорогу в обмін на серію статей про Сполучені Штати.
«Камо грядеши», роман відрізняється «грандіозною історичною панорамою,
багатством фарб і подробиць, творчою енергією, що дала життя численним римлянам і
християнам». До 1916 року, року смерті Сенкевича, «Камо грядеши», один із
найпопулярніших романів свого часу, був розпроданий тільки в США в кількості 1,5 млн
екземплярів По книзі було знято відразу два фільми французький і італійський. Роман був
захоплено зустрінутий польською і закордонною критикою, про нього говорив глава
римської католицької церкви папа Лев XIII.
У себе на батьківщині Сенкевич був настільки популярний, що в 1900 р. у зв'язку з
50-річчям письменника за підпискою йому була зібрана достатня сума грошей для
придбання невеликого маєтку Облегурек неподалік від Кельце. З нагоди ювілею
письменника проводився ряд заходів, друкувалися численні хвалебні статті, причому не
тільки в Польщі, але й у Росії. Незабаром після цього Сенкевич одружився на Марії
Бабській, своїй кузині, а в 1905 р. завершив роман «На полі слави» ("Na polu chwaly"),
продовження своєї першої історичної трилогії.
У 1905 р. Сенкевич був визнаний гідним Нобелівської премії з літератури «за
видатні заслуги в області епосу». Член Шведської академії, назвав Сенкевича одним із
«рідкісних геніїв, що втілюють у собі дух нації... Творчість Сенкевича неосяжно й у той же
час ретельно продумана. Що ж стосується його епічного стилю, то він відрізняється
художньою досконалістю». У відповідному слові Сенкевич відзначив, що «кожна нація
представлена своїми поетами і письменниками... Отже, Нобелівська премія – висока честь
не тільки для автора, але і для народу, сином якого він є. Не раз говорилося, що Польща
мертва, змучена, поневолена, але сьогодні ми одержали доказ її життєздатності і тріумфу».
На початку Першої світової війни Сенкевич залишає Облегурек і переїжджає в
нейтральну Швейцарію, де працює, незважаючи на сильний склероз, у польському
Червоному Хресті.
Він помер у Веве 15 листопада 1916 р., а через вісім років його тіло було перевезено
в Польщу.
При житті Сенкевич одержував високі оцінки критиків різних країн. У книзі
«Нариси про сучасних романістів» ("Essays on Modern Novelists", 1910) американський
критик Вільям Лайонз Фелпс назвав його «одним із найбільших сучасних майстрів
реалістичного роману...». Й хоча в даний час за межами Польщі широковідомий хіба що
роман Сенкевича «Камо грядеши», письменник усе рівно є класиком польської літератури.
«Місце Сенкевича в історії польської словесності непозитне, писав у 1968 р. польський
дослідник Мечислав Гергелевич, він не відкрив нових засобів вираження, однак мистецьки
сполучив традиційні прийоми, якими володів віртуозно».
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Пастернак Борис Леонідович (1890–1690) – російський
поет, письменник.
Російський письменник, лауреат Нобелівської премії 1958 р.
Творчий спадок Пастернака належить до найкращих здобутків
російської літератури XX ст. Як художня особистість він сформувався
в атмосфері «срібного століття» російської поезії, успадкував її
традиції і, примноживши їх, передав новому поетичному поколінню – «шістдесятникам»,
для яких став взірцем не лише творчої, а й високої моральної поведінки – людини, поета,
особистості, котра не зламалась, не поступилася своїми принципами, не знівечила свій
поетичний дар служінням на догоду правлячій ідеології. Творчість Пастернака уособлює
філософський напрям розвитку російської поезії XX ст. Його лірика звернута до кореневих
проблем буття людини та світу, до складних зв'язків між усім сущим. Вона інтелектуально
вишукана і непроста, заглиблена у роздуми і водночас схвильовано пристрасна і мелодійно
розмірена.
Пастернак народився у Москві у професійно-артистичній родині. Його батько,
Леонід Осипович Пастернак, – художник, академік живопису, викладав в Училищі
живопису, скульптури й архітектури. Мати поета, Розалія Ісидорівна Кауфман, була
обдарованою піаністкою. Пастернак виховувався в атмосфері мистецтва, оскільки в їхньому
домі часто гостювали відомі художники, музиканти, письменники. Гостями сім'ї були
Л. Толстой і В. Ключевський, композитори С. Рахманінов і О. Скрябін, художники В. Серов
і М. Врубель. Ще до вступу у 1901 р. у гімназію Пастернак здобув добру домашню освіту,
опанував дві мови – німецьку та французьку. Уже в дитинстві він пережив і перше серйозне
творче захоплення – музикою, якою займався близько шести років. «Під впливом
захоплення Скрябіним потяг до імпровізації і творчості повністю запанував наді мною. З
цієї осені (1903 р.) я шість наступних років, усі гімназійні роки, присвятив докладному
вивченню теорії композиції... Ніхто не сумнівався у моєму майбутньому. Доля моя була
вирішена, шлях обраний. У мені вбачали музиканта, й усе пробачали заради музики...».
Але музику Пастернак усе ж облишив, незважаючи на прихильність свого кумира Скрябіна.
Причиною цього, на думку самого Пастернака, стало слабке володіння технікою гри на
роялі і відсутність абсолютного слуху. «Якби музика була моїм основним заняттям, як це
могло видатися на перший погляд, я б цим абсолютним слухом не переймався... Але музика
була для мене культом», – писав письменник у «Охоронній грамоті» («Охранная грамота»,
1931). Остаточно Пастернак розірвав із музикою в 1909 р. і тоді ж вступив на історикофілологічний факультет Московського університету, де захопився філософією. Щоби
розширити і поглибити свої філософські знання, Пастернак у 1912 р. поїхав у Німеччину й
один семестр провчився у Марбурзькому університеті. Тепер там на його честь названа
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одна з вулиць і встановлена меморіальна дошка, на якій, крім тексту, що засвідчує час
перебування тут Пастернака, вибиті слова із його «Охоронної грамоти»: «Прощавай,
філософіє...». І це не випадково. Паралельно з філософією Пастернак пережив ще одне
захоплення – поезією, і саме вона рішуче витіснила і переважила усе інше в його колі
творчих інтересів і стала справжнім життєвим покликанням.
Перші вірші Пастернака були опубліковані в 1913 р. в альманасі «Лірика». Від
призову до армії у зв'язку з початком Першої світової війни Пастернак був звільнений,
оскільки ще в дитинстві, впавши з коня, серйозно пошкодив ногу. На пропозицію одного із
знайомих Пастернак поїхав на Урал і деякий час працював у конторі одного з хімічних
заводів. Із початком революції 1917 р. він повернувся у Москву, хоча Урал залишить
чималий слід у його творчості. Це і вірші, і проза – «Дитинство Люверс», «Повість»,
«Початок прози 1936 року», другий том «Доктора Живаго», у яких тією чи іншою мірою
позначилися його уральські враження.
Ейфорія від тих кардинальних змін, які відбувалися у країні, на деякий час захопила
й Пастернака. У ранній період він навіть написав овіяний романтикою вірш «Кремль у
буревій 1918 року», у якому вивів образ червоного московського Кремля як символ нового
життя – корабель, спрямований у майбутнє. Втім, революційні мотиви у поезії Пастернака
посідають незначне місце. У 1917–1918 pp. Пастернак написав і свої перші прозові твори, а
також звертався й до перекладів.
У пореволюційні роки він певний час працював у Театральному відділі
Наркомосвіти, а потім у редакції газети «Гудок». «...Виправляв чужі вірші й отримував
пристойну червоноармійську пайку», – з сумною іронією писав він про ті роки. У 1921 р.
нова влада виселила з квартири його батька, котрий змушений був емігрувати. Того ж року
Пастернак познайомився з Євгенією Лур'є, молодою художницею, яка стане його
дружиною. З 1922 p., після підтримки впливового пролетарського критика Я. Полонського,
матеріальний стан Пастернака дещо владнався, і він навіть зміг відвідати у Берліні своїх
батьків. Із метою заробітку Пастернак змушений був погодитись на пропозицію Інституту
В. Леніна збирати іноземні бібліографічні матеріали щодо особи комуністичного вождя.
До середини 20-х pp. Пастернак вже був відомий як автор чотирьох поетичних
збірок. Тепер він випробовує свої сили і в значніших за обсягом поетичних жанрах.
Незабаром з'явилися дві його історично-революційні поеми «Дев'ятсот п'ятий рік»
(«Девятсот пятый год», 1925–1926) і «Лейтенант Шмідт» («Лейтенант Шмидт», 1926–1927),
присвячені першій російській революції 1905 р. і повстанню матросів Чорноморського
флоту. Поему «Дев'ятсот п'ятий рік» високо оцінив Максим Горький, але особисто
Пастернак через деякий час висловив іншу думку про свої «революційні спроби»: «Об цю
стіну необхідно було вдаритись». Не надто схвальний відгук на поему «Лейтенант Шмідт»
було вміщено й у «Великій радянській енциклопедії» 30-х pp.: «...Суспільно-значиму тему
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революції знизив до ліричної оповіді про приватну долю ліричного героя». У 1931 р.
Пастернак написав роман у віршах «Спекторський» («Спекторский»), який також варіював
революційну тему, та автобіографічну повість «Охоронна грамота».
Атмосфера політичних цькувань і репресій межі 20 – 30 pp., самогубство
В. Маяковського гнітюче вплинули на письменника. Він навіть мав намір емігрувати за
кордон, проте його спроба виявилась невдалою. Літо 1930 р. Пастернак провів у Ірпені під
Києвом. Там він познайомився із Зінаїдою Нейгауз, котра стала його другою дружиною.
Упродовж 1931–1959 pp. Пастернак чотири рази відвідав Грузію, яку змалював у кількох
поетичних циклах: «Хвилі» («Волны», 1932), «Художник» («Художник», 1935), «Літні
нотатки» («Летние записки», 1936). Крім того, письменник багато перекладав російською
грузинських поетів.
У тогочасній партійній критиці визнавалася незаперечна художня обдарованість
Пастернака (М. Бухарін навіть назвав його поетом «дуже значного калібру»), але водночас
йому докоряли у «світогляді, що не відповідає епосі», пропонуючи «тематично й ідейно
перебудуватись». Попри всі ці докори, влада деякий час все ще ставилася до нього
поблажливо: у 1936 р. йому надали дачу з селищі Передєлкіно (де він жив до самої смерті і
де тепер розміщений його меморіальний музей), а через рік – нову квартиру у
побудованому у Москві письменницькому будинку. У Передєлкіно поет зустрів і початок
війни. Улітку 1943 р. Пастернак у складі письменницької бригади виїжджав на фронт,
поблизу Орла. Його вірші, опубліковані у літературних збірках, журналах, газетах, згодом
склали ліричний цикл, у якому постає образ поета-гуманіста і патріота.
У 30 – 40-х pp. вийшли друком нові поетичні збірки Пастернака, а паралельно він
почав писати «велику прозу», робота над якою триватиме 10 років і виллється восени
1956 р. у роман «Лікар Живаго» («Доктор Живаго»).
У романі відтворена трагічна доля російської інтелігенції,

розкрита на тлі

історичних зламів, які переживала Росія в першій половині XX ст. У центрі твору – життя
лікаря, філософа і поета Юрія Андрійовича Живаго, котрий разом із Ларою (Ларисою
Федорівною Антиповою) виступають головними героями роману. Вже на початку роману
Живаго втрачає батьків: його мати помирає, а батько, колишній мільйонер, зубожівши,
вчиняє самогубство, вистрибнувши з потяга. Доля сироти складається непросто. Він живе у
Москві, у родині професора Громеко, згодом вступає на медичний факультет університету,
віршує. Після одруження з донькою професора Тонею Громеко у них народжується син.
Далі – Перша світова війна, на яку мобілізують Живаго, поранення, госпіталь, де
відбувається зустріч з Ларою, яка там працює. Але вона одружена: невдовзі залишає
госпіталь. Революцію 1917 р. Живаго зустрічає в Москві, де працює у лікарні і веде
щоденник, куди входять вірші і проза. Випадково на вулиці він зустрічає Євграфа Живаго,
не знаючи, що це його молодший брат. Постать брата – найзагадковіша у романі. Про нього
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майже нічого не відомо, але у нього впливові зв'язки, він завжди з'являтиметься в житті
старшого брата несподівано, і завжди, коли потрібна його допомога. За порадою брата
родина Живаго залишає Москву, у якій стає небезпечно, і переселяється на Урал, у
Варикіно, колишній маєток діда Тоні. Тут Живаго знову зустрічає Лару і тепер між ними
спалахує справжнє кохання. Впродовж буремних років війн і революцій поступово
формується і змінюється світогляд Живаго. Якщо спочатку він сприймає революцію з
ентузіазмом, називаючи її «чудодійною хірургією», то в подальші роки змінює своє
ставлення до неї: «Я був налаштований надзвичайно революційно, а тепер гадаю, що
насильством нічого не вдієш». Незабаром у житті Живаго відбулися зміни: дружина з
дітьми повернулись у Москву, а звідти виїхали за кордон. Не склалося і його щастя з
Ларою, котру, підступно обманувши, вивіз за кордон її колишній коханець, адвокат
Комаровський. Самотній Живаго повертається в Москву, перебиваючись випадковими
заробітками, пише невеличкі книжечки, де викладає свої медичні та філософські погляди,
думки про релігію й історію, вірші й оповідання. У Москві він і помирає від серцевого
нападу.
Критики вважають «Лікаря Живаго» своєрідною духовною автобіографією
Пастернака, у якій він висловив свою остаточно сформовану ідейну позицію. Як і у віршах
Пастернака, у романі порушуються вічні теми: природа, революція, мистецтво, кохання,
філософія, історія і сучасність. Тут, на думку академіка Д. Лихачева, «перехрещуються усі
лінії його творчих настанов: на повернення до дитячої безпосередності погляду на світ, до
вияву природності життя, до спроможності літературних традицій відкривати невідкрите.
Зійшлись притаманні його творчості прагнення прози до поезії і поезії до прози. Повною
мірою виявились і світоглядні засади Пастернака: його переконаність у справжній цінності
сили духу і внутрішньої свободи людини, яка завжди залишається собою і не
підпорядковується тиранії сильної волі – власної або чужої. Відобразилось і розуміння
людської історії як частини природи, в якій людина бере участь поза власною волею, і
вищої краси дійсності в художній творчості». Сам Пастернак так визначав задум свого
роману: «Я хочу подати історичний образ Росії впродовж останнього сорокап'ятиліття, і
водночас ...цей твір буде вираженням моїх поглядів на мистецтво, на Євангеліє, на життя
людини в історії і на багато чого ще... Загальна атмосфера твору – моє християнство». До
роману доданий цикл із 25 віршів, нібито написаних Юрієм Живаго, що насичені
євангельськими картинами і релігійною символікою, яка приховано чи явно співвіднесена з
біографічними обставинами й особливостями світогляду Живаго та його автора.
Після завершення роману Пастернак передав його рукопис для публікації відразу у
два журнали – «Новый мир» і «Знамя», але цензура заборонила його публікацію. Натомість
у 1957 р. він був опублікований за кордоном, в Італії, і ця публікація стала ще однією
підставою для присудження письменнику у 1958 р. Нобелівської премії «за видатні
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досягнення в сучасній ліричній поезії і на традиційній ниві великої російської прози». У
зв'язку із цим навколо постаті Пастернака і його роману розгорнулося безпрецедентне за
масштабами (як на післясталінські часи) ідеологічне цькування. Письменник був змушений
відмовитися від премії, але й попри це його виключили зі Спілки письменників СРСР (за
передачу на Захід роману).
Наскільки можна було відверто про всі ті інсинуації навколо його особи Пастернака
висловився у вірші «Нобелівська премія»:
Десь там воля, світло, люди,
Я ж – мов звір у хащині:
Оточили звідусюди,
І не вирватись мені.
Шум погоні, чорні віти,
Ставу темне полотно, –
Вже мені не уціліти.
Хай що буде, все одно.
Хто я – вбивця, тать кривавий?
За що кару я несу?
Світові подарував я
Краю рідного красу...
(Пер. М. Стріхи)
Упродовж 1957–1958 pp. роман «Лікар Живаго» був перекладений 24 мовами і лише
у 1988 р. він вийшов друком на батьківщині Пастернака. Сам митець ніколи не відмовлявся
від нього: «Єдине, з приводу чого мені у житті немає в чому каятись, це роман. Я написав
те, що думаю, – писав Пастернак у листі до одного з керівників Союзу письменників. –
Хочу вас запевнити, що я приховав би його, якби він був слабким. Але він виявився
сильнішим від моїх сподівань, сила ж дається зверху, і, таким чином, подальша його доля
мені непідвладна. Втручатися я не буду. Якщо правду, яку я знаю, треба спокутувати
стражданням, це не новина, і я готовий прийняти будь-що». Важка ідеологічна атмосфера, у
якій перебував Пастернак, остаточно підірвала його сили й ослаблене здоров'я (ще
працюючи над романом, він переніс інфаркт). Зловісним пророцтвом у цьому плані
сповнений перший вірш добірки, яка завершувала роман «Лікар Живаго»:
Та порядок змінений не буде,
Неминучий і кінець путі.
Я самотній. Фарисеї всюди,
І всього трапляється в житті.
30 травня 1960 р. Пастернак помер і був похований на кладовищі у Передєлкіно.
19 лютого 1987 р. секретаріат правління Спілки письменників СРСР скасував постанову
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1958 р. про виключення Пастернака зі своїх лав.
Як поет, Пастернак формувався під перехресним впливом символістів та футуристів.
Формально він співвідносив себе з групою поміркованих футуристів «Центрифуги»,
у 20-х pp. входив навіть у ЛіФ (Лівий фронт Мистецтв), тобто найбільш радикальне й
агресивне крило пролетарської літератури, але фактично не належав ні до тих, ні до інших.
Із футуристами, а потім і з ліфівцями, поета пов'язувала лише спільна зорієнтованість на
пошуки нової поетичної мови, а також особиста дружба з В. Маяковським і М. Асеєвим,
котрі входили до цих угруповань.
Перші поетичні збірки «Близнюк у хмарах» («Близнец в тучах», 1914) та «Понад
бар'єри» («Поверх барьеров», 1917) були учнівськими. У них ще чітко прослідковується
пошук власного поетичного голосу й індивідуального стилю і віддається данина тогочасній
поетичній моді – символістській недомовленості та футуристському мовленнєвому
епатажу. Сам Пастернак пізніше скептично оцінював свої перші поетичні спроби і, готуючи
їх до перевидання, неодноразово переробляв.
Широку популярність Пастернаку принесла наступна збірка «Сестра моя – життя»
(«Сестра моя – жизнь», 1922), продовжена у 1923 р. збіркою «Теми і варіації» («Темы и
вариации»). Характеризуючи вірші першої із цих збірок, Максим Горький зазначав: «Коли
вчитуєшся в них, дивуєшся багатству і картинності порівнянь, вихору звучних слів,
своєрідних рим, сміливим малюнкам і глибині змісту. Він посів винятково важливе місце в
історії російської поезії XX століття». У 1932 р. вийшла друком нова поетична збірка
Пастернака «Друге народження»(«Второе рождение»), яка, крім усього іншого, увібрала в
себе і завуальовані відгуки поета на атмосферу гонінь та репресій, що набирали обертів у
країні. Втім, уже з перших своїх збірок Пастернак постає як поет особливий, не схожий на
інших. Пастернак й сам відчував складність своєї лірики і постійно прагнув до якомога
чіткішого та дохідливішого вираження. Саме тому він уважав (у більшості випадків
несправедливо) усю свою лірику, написану до 40-х pp., недосконалою. Межовими, за його
власним зізнанням, стали для нього 40-і pp. і, зокрема, збірка «На вранішніх потягах» («На
ранних поездах», 1943). У подальші роки Пастернак створив ще кілька поетичних збірок
«Земний простір» («Земной простор», 1945), «Коли розгуляється» («Когда разгуляется»,
1957), у яких прагне до чіткості та зрозумілості вираження.
Пастернак увійшов в історію російської поезії як поет підкреслено нетрадиційний, не
схожий на інших, відмінний як за поетичною манерою, так і за тематикою. Найперше, що
підкреслювала критика, протиставляючи Пастернака іншим поетам, це відсутність у нього
інтересу до злободенної, гостросоціальної тематики, політичних та громадянських тем, які
перебували в центрі уваги тогочасної «радянської» поезії. Це і так, і не так. З одного боку, у
Пастернака можна знайти зразки, можливо, і не зовсім традиційної, але цілком
громадянської і навіть патріотичної лірики (це, зокрема, історично-революційні поеми
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«Дев'ятсот п'ятий рік», «Лейтенант Шмідт», роман у віршах «Спекторський», цикл віршів,
присвячених боротьбі радянського народу з фашистською навалою і т. д.), з іншого боку,
сам Пастернак ніколи не вважав їх головними у своїй творчості, всю свою увагу і поетичну
пристрасть віддаючи іншим, ближчим і зрозумілішим йому темам.
Центральне місце у його поезії посідає тема природи. Природа у ліриці Пастернака –
це завжди щось більше, ніж звичайний пейзаж. А. Ахматова зауважувала, що «природа усе
життя була єдиною і повноправною Музою, його потаємною співрозмовницею, його
Нареченою і Коханкою, його Дружиною і Вдовою – вона була для нього тим, чим була
Росія для Блока». Пейзаж у Пастернака – це вже не пасивний об'єкт зображення, а головний
герой і активний ініціатор дії, осереддя зображення, яке концентрує навколо себе головні
образи твору і думки автора, забарвлює їх відповідним настроєм і вдихає у них життя. У
критиці неодноразово зазначалося, що уподібнення природи людині, яке загалом властиве
поезії, у Пастернака досягає такої межі, що пейзаж починає виступати у нього в ролі
своєрідного наставника і морального взірця. Неконкретизована у більшості його поетівсучасників, природа у Пастернака яскраво індивідуальна і неповторна, вона має свій
характер і своє обличчя.
Важливою темою, до якої упродовж усього життя звертався Пастернак, була тема
поета і поезії. За концепцією, якої дотримувався П., мистецтво – це, насамперед,
відсторонений погляд на життя, яке не спирається ні на який попередній досвід і готові
уявлення, а немовби сприймається вперше, з усією безпосередністю, свіжістю та
хаотичністю вражень. Поет немовби не впізнає реальність і, описуючи її, не вдається до
готових схем і встановлених логічних зв'язків між предметами. З дитячою неупередженістю
у сприйняттях і оцінках він щоразу, наче вперше, відкриває реальність, і щоразу вона
постає перед ним як щось незнане досі, напрочуд дивне і несприйнятне з позиції
загальноприйнятої логіки – звідси у віршах Пастернака значна кількість фантастичних
образів, незвичайних порівнянь і уподібнень, несподіваних ракурсів зображення предмета.
Одна з найуживаніших у Пастернака варіацій на тему мистецтва – це його зародження у
надрах природи, або ж пояснення його суті через образи природи («Цей лютий! Час для сліз
і віршів...», 1912; «Визначення поезії», 1917, пер. А. Кичинського):
Це – загуслий заливистий свист,
Це – при березі лускіт льодинок,
Це – умерзлий у темряву лист,
Це – кількох солов'їв поєдинок.
Це – солодкий притихлий горох,
Це – усесвіту сльози в лопатках,
Це – з пюпітрів і флейт – Фігаро
Круто валиться градом на грядку...
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Не менш важливий тематичний елемент поезії Пастернака – це філософські, кореневі
аспекти буття людини і світу – сенс буття, призначення людини, сутність природи та
навколишнього світу тощо. У багатьох творах Пастернака ми знаходимо пристрасне
бажання дійти, «докопатися» до самої суті, до основи речей, які нас оточують, природи та
характеру взаємозв'язків, що встановлюються між різноманітними предметами та явищами
буття і т. д. Зображуючи той або інший предмет, Пастернак прагне змалювати не стільки
його «фотографічну» достовірність, скільки його приховану реальність, непомітну за
призвичаєністю сприйнять (своєрідною програмовою декларацією його філософської поезії
є вірш «У всьому хочу я дійти самої суті...»). Пастернак, як пише О. Синявський,
«вдивлявся в нього [предмет], проникав у глибину його властивостей і сутності,
змальовуючи не тільки перше враження від предмета, а й його поняття, ідею. Недаремно
окремі вірші Пастернака так і називаються – «Визначення» («Визначення поезії»,
«Визначення душі «і т. д.)».
Лірика Пастернака зазвичай утруднена для сприйняття. Ще Максим Горький у
рецензії на поему П. «Дев'ятсот п'ятий рік» виокремлював такі стильові ознаки його поезії:
смислова напруга і непевність, насиченість образами, асоціативність і недоокресленість
зображуваного. Ще однією прикметною ознакою стилю Пастернака є його метафоричність.
Утім, метафора у Пастернака не просто засіб для підкреслення мальовничості, картинності
зображуваного чи надання йому певного емоційного колориту. За влучним зауваженням
О. Синявського, «метафора у поетиці Пастернака виконує насамперед функцію зв'язку.
Вона миттєво, динамічно стягує в одне ціле розрізнені частини дійсності і тим самим
немовби втілює велику єдність світу, взаємодію і взаємопроникнення явищ».
Як і Маяковський, Пастернак вдавався до експериментів із засобами мовленнєвого
вираження, намагаючись знайти шляхи оновлення поетичної мови. На відміну від
Маяковського, котрий намагався «демократизувати» поетичну мову за рахунок введення у
неї «мови вулиці», Пастернак стриманіший у виборі засобів: його улюблений прийом
полягав у тому, щоби вводити в поетичну мову прозаїзми, які, на його думку, не
деформували, а, навпаки, підкреслювали її поетичність, її естетичну відстороненість від
мови повсякденного спілкування. Спільна з футуристами ознака поетичного стилю
Пастернака – «ламаний синтаксис» (граматична невпорядкованість, інверсованість слів,
невиправдано довгі безсполучникові ряди слів, повтори, безприкметникові чи бездієслівні
конструкції тощо), який був покликаний відтворювати природну хаотичність і
невпорядкованість живого розмовного спілкування.
Пастернак своєю поетичною творчістю зробив важливий внесок у створення в країні
тієї атмосфери внутрішньої свободи і духовного розкріпачення особистості, якою
наснажувалися культура і література.
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Іван Олексійович Бунін (1870 – 1953) – російський поет,
письменник.
Іван Бунін народився 10 жовтня (за старим стилем) 1870 року у
Воронежі, куди батьки переїхали для навчання старших братів.
Іван Олексійович походив із древнього дворянського роду, що
бере свій початок з XV століття. Рід Буніна дуже великий і
розгалужений, і історія його надзвичайно цікава. Із роду Буніних вийшли такі представники
російської культури і науки, як знаменитий поет, перекладач Васілій Жуковський, поетеса
Анна Петрівна Буніна, географ-мандрівник Петро Петрович Семенов-Тянь-Шанський.
Буніни знаходилися в спорідненні з Кіреєвськими, Шеншиними, Ґротами, Воєйковими.
Дитинство Івана Буніна пройшло в глухомані, в одному з невеликих родових маєтків
(хутір Бутирки Єлецького повіту Орловської губернії). Початкові знання Бунін одержав від
домашнього вчителя, «студента Московського університету, якогось Н. О. Ромашкова,
людини… дуже талановитої – і в живописі, і в музиці, і в літературі, – згадував
письменник, – ймовірно, його захоплюючі розповіді в зимові вечори… і те, що першими
моїми книгами для читання були «Англійські поети» і «Одіссея» Гомера, розбудили в
мені пристрасть до віршування, з'явилося трохи дитячих віршів…». Рано проявилися й
артистичні здібності Буніна. Він міг одним, двома жестами передражнити чи представити
когось – зі знайомих, чим викликав захоплення оточуючих. Завдяки цим здібностям Бунін
пізніше став чудовим читцем своїх творів.
У 10 років Івана Буніна віддали в Єлецьку гімназію. Під час навчання він живе
в Єльці в родичів і на приватних квартирах.
Уперше Бунін опублікувався в 1887 році. У петербурзькій газеті «Родіна» були
опубліковані вірші «Над могилою С. Я. Надсона» і «Сільський жебрак». Там же протягом
цього року були надруковані ще десять віршів і оповідання «Два мандрівники» і
«Нефедка». Так почалася літературна діяльність І. О. Буніна.
Восени 1889 року Бунін оселився в Орлі та почав працювати в редакції газети
«Орловський вісник», де «був усім, чим прийдеться, – і коректором, і перекладачем,
і театральним критиком…». У цей час молодий письменник жив тільки літературною
працею, тяжко бідував. Батьки допомогти йому не могли, тому що родина остаточно
розорилася, садиба і земля в Озерцях були продані, а мати і батько стали жити нарізно, у
дітей і рідних.
Із кінця 1880-х років Бунін пробує свої сили в літературній критиці. Ним
опубліковані статті про поета самоучку Е. І. Назарова, про Т. Г. Шевченка, талантом якого
він захоплювався з юності, про Н. В. Успенського, двоюрідного брата Г. І. Успенського.
Пізніше з'явилися статті про поетів Є. А. Баратинського й А. М. Жемчужнікова.
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Перша книга Буніна – «Вірші 1887 – 1891 р.» – вийшла в 1891 році в Орлі як додаток
до «Орловського вісника». Як згадує сам поет, це була книга «чисто юнацьких, надміру
інтимних» віршів. Відгуки провінційної і столичної критики були в цілому співчутливі,
підкуповували точність і мальовничість картин природи. Трохи пізніше вірші й оповідання
молодого письменника з'являються й у «товстих» столичних журналах – «Російське
багатство», «Північний вісник», «Вісник Європи». Схвально відгукнулися на нові твори
Буніна письменники А. М. Жемчужніков і М. К. Михайловський, який написав, що з Івана
Олексійовича вийде «великий письменник».
У

1893 –1894

роках

Бунін

зазнав

впливу

величезних

ідей

особистості Л. М. Толстого. Іван Олексійович відвідував колонії толстовців в Україні,
вирішив зайнятися бондарним ремеслом і навіть навчився набивати обручі на бочки. Але в
1894 році в Москві відбулася зустріч Буніна з Толстим, що сам і відговорив письменника
опрощуватися до кінця.
На початку 1895 року Бунін їде в Петербург, а потім у Москву. Із цього часу він
входить у столичне літературне середовище: знайомиться з М. К. Михайлівським,
С. Н. Кривенко, В. Григоровичем, К. Д.

Бальмонтом, В. Я. Брюсовим, Ф. К. Сологубом,

В. Г. Короленко, О. І. Купріним Н. Н. Златовратським, А. П. Чеховим,.
Особливо важливими для Буніна були знайомство і подальша дружба з
Антоном Чеховим, у якого він подовгу гостює в Ялті та незабаром стає своїм у його
родині.
Говорячи про творчість Буніна, слід зазначити, що він був блискучим перекладачем.
У 1896 році вийшов переклад Буніна поеми американського письменника Генрі
Лонгфелло «Пісня про Гаявату». Цей переклад неодноразово перевидавався, і протягом
багатьох років поет вносив у текст перекладу виправлення й уточнення. «Я всюди
намагався, – писав у передмові перекладач, – триматися якомога ближче до оригіналу,
зберегти простоту та музичність мови, порівняння й епітети, характерні повторення слів і
навіть, за змогою, число і розташування віршів».
Перша книга оповідань Буніна «На край світу» вийшла в 1897 році «серед майже
одностайних похвал». У 1898 році виходить віршований збірник «Під відкритим небом».
Ці книги, поряд із перекладом поеми Г. Лонгфелло, принесли Буніну популярність у
літературній Росії.
На початку 1901 року у видавництві «Скорпіон» у Москві вийшов збірник віршів
Буніна «Листопад» – результат недовгого співробітництва письменника із символістами.
Відгуки критики були неоднозначні. Але в 1903 році збірник «Листопад» і переклад
«Пісня про Гаявата» були визнані гідними Пушкінської премії Російської Академії наук.
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Поезія І. Буніна завоювала особливе місце в історії російської літератури завдяки
багатьом, тільки їй властивим перевагам. Співець російської природи, майстер
філософської і любовної лірики, Бунін продовжував класичні традиції, відкриваючи
незвідані можливості «традиційного» вірша. Бунін активно розвивав досягнення «золотого
століття» російської поезії, ніколи не відриваючись від національного ґрунту, залишаючись
росіянином, самобутнім поетом.
На початку творчості для бунінської поезії найхарактерніша пейзажна лірика, що
володіє дивною конкретністю, точністю позначень. Із 1900-х років поет звертається до
лірики філософської. Буніна цікавить як вітчизняна історія з її легендами, казками,
переказами, так і джерела зниклих цивілізацій, стародавній Схід, антична Греція, раннє
християнство.
Із початку 1900-х років починається співробітництво Буніна з видавництвом
«Знання», що призвело до більш близьких стосунків Івана Олексійовича з О. М. Горьким,
який керував цим видавництвом.
Восени 1909 року Буніну присуджена друга Пушкінська премія за книгу «Вірші
1903 – 1906», а також за переклад драми Байрона «Каїн» і книги Лонгфелло «Із золотої
легенди». Того ж 1909 року Бунін обраний почесним академіком Російської Академії наук
із розряду красного письменства. У цей час Іван Олексійович посилено працює над своєю
першою великою повістю – «Село», що принесла автору велику популярність і стала
подією в літературному житті Росії. Навколо повісті спалахнули запеклі суперечки, в
основному обговорювалася об'єктивність і правдивість цього твору. О. М. Горький так
відгукнувся про повість: «Так глибоко, так історично село ніхто не брав».
У грудні 1911 року на Кіпрі Бунін закінчив повість «Суходіл», присвячену темі
вимирання дворянських садиб і засновану на автобіографічному матеріалі. Повість мала
величезний успіх у читачів і літературної критики.
Незважаючи на громадянські заворушення в Петербурзі в 1915 році виходить у
видавництві А. Ф. Маркса «Повне зібрання творів» Буніна в шести томах. Як писав автор,
туди «входить усе, що я вважаю більш-менш гідним друку».
У січні та лютому 1917 року Бунін жив у Москві. Першу світову війну і Лютневу
революцію письменник сприймав як страшні ознаки всеросійської катастрофи. Літо й
осінь 1917 року Бунін провів у селі, увесь час витрачаючи на читання газет, і спостерігав
наростаючу хвилю революційних подій. 23 жовтня Іван Олексійович із дружиною виїхав до
Москви.
Еміграція
Жовтневу революцію Бунін рішуче і категорично не прийняв. Він відкидав будь-яку
насильницьку спробу перебудувати людське суспільство, оцінивши події жовтня 1917 року
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як

«криваве

божевілля»

і

«повальне

божевілля».

Спостереження

письменника

післяреволюційного часу відбилися в його щоденнику 1918 – 1919 років «Окаянні дні». Це
яскравий, правдивий, гострий і влучний публіцистичний твір, пронизаний гострим
неприйняттям більшовицької революції. У цій книзі – невимовна біль за Росію і гіркі
пророцтва, висловлені з тугою і безсиллям щось змінити в хаосі руйнування вікових
традицій, культури, мистецтва Росії.
21 травня 1918 року Бунін виїхав з Москви до Одеси. В Одесі Бунін продовжує
працювати, працює у газетах, зустрічається з письменниками і художниками. Місто багато
разів переходило з рук у руки, змінювалася влада, порядки. Усі ці події вірогідно відбиті в
другій частині «Окаянних днів».
Знайшов час Бунін привітати своєю творчістю і Київ; у кінці вересня 1918 року в
Інтимному театрі на літературному вечорі прочитав свої нові твори: оповідання «Сни
Чанга» і «Треті півні».
26 січня 1920 року на іноземному пароплаві «Спарта» Буніни відплили до
Константинополя, назавжди залишивши Росію – гаряче улюблену Батьківщину. Бунін
болісно і важко переживав трагедію розлуки з Батьківщиною. Щиросердечний стан
письменника і події тих днів частково відображено в розповіді «Кінець» (1921). До березня
Бунін добрався до Парижу – одного з центрів російської еміграції. Усе подальше життя
письменника пов'язане з Францією, за винятком короткотермінових поїздок до Англії,
Італії, Бельгії, Німеччини, Швеції, Естонії. Велику частину року Буніни проводили на
півдні країни в містечку Грас, біля Ніцци, де знімали дачу. Зимові місяці Буніни звичайно
проводили в Парижі, де в них була квартира на вулиці Жака Оффенбаха.
Бунін не відразу зміг повернутися до творчості. На початку 1920-х років видаються
книги дореволюційних оповідань письменника в Парижі, Празі, Берліні. В еміграції Іван
Олексійович написав мало віршів, але серед них є ліричні шедеври: «І квіти, і джмелі, і
трава, і колосся…», «Михайло», «У птаха є гніздо, у звіра є нора…», «Півень на
церковному хресті». У 1929 році в Парижі виходить підсумкова книга Буніна – поета
«Обрані вірші», що затвердив за письменником одне з перших місць у російської поезії. В
основному в еміграції Бунін працював над прозою, результатом чого з'явилися кілька книг
нових оповідань: «Роза Єріхона» (Берлін, 1924), «Мітіне кохання» (Париж, 1925),
«Сонячний удар» (Париж, 1927), «Боже древо» (Париж, 1931) та інші.
Необхідно особливо відзначити, що майже усі твори Буніна емігрантського періоду
написані на російському матеріалі.
Дев'ятого листопада 1933 року зі Стокгольма прийшла звістка про присудження
Буніну Нобелівської премії. Івана Олексійовича висували на премію Нобеля ще в 1923 році,
потім знову – у 1926, а з 1930 року його кандидатуру розглядали щорічно. Бунін був
першим із російських письменників, який одержав Нобелівську премію. Це було світове
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визнання таланта Івана Буніна і російської літератури в цілому.
У 1934 – 1936 роках у Берліні видавництво «Петрополіс» випустило Зібрання творів
Буніна в 11 томах.
У вересні 1939 року гримнули перші залпи Другої світової війни. Бунін засуджував
наступаючий фашизм ще до початку воєнних дій. Роки війни Буніни провели в Грасі на
віллі «Жаннет». Незважаючи на воєнне лихоліття, Бунін продовжує працювати. За час
війни іфн написав книгу оповідань під загальною назвою «Темні алеї» (перше повне
видання – Париж, 1946).
У післявоєнні роки Бунін зацікавлено стежить за літературою в радянській Росії,
захоплено

відгукується

про

творчість

К. Г. Паустовського

й

О. Т. Твардовського.

Наприкінці життя Бунін багато працював над книгою про А. П. Чехова. Ця робота йшла
поступово багато років, письменник зібрав багато цінного біографічного і критичного
матеріалу, але завершити книгу так і не встиг. Незакінчений рукопис підготувала до друку
Віра Миколаївна. Книга «Про Чехова» вийшла у Нью-Йорку в 1955 році, вона містить
найцінніші відомості про геніального російського письменника, друга Буніна – Антона
Павловича Чехова.
Життя великого письменника закінчилася на чужині. І. О. Бунін помер 8 листопада
1953 року в Парижі, похований на російському цвинтарі Сент-Женев'єв-де-Буа під
Парижем.
Бунін і Україна 1937 рік
У Росію (тоді Московію) рід Буніних (Бунікевських) переселився з України (тоді у
складі Польщі) у XV столітті. Сам письменник дослідив, що його рід походить з Волині.
«Країна… ця мріялася мені неозорими весняними просторами всієї тієї південної
Русі, яка дедалі більше й більше захоплювала мою уяву і давниною своєю, і сучасністю. У
сучасності був великий і багатий край, краса його нив і степів, хуторів і сіл, Дніпра й
Києва, народу сильного і ніжного, у кожній дрібниці побуту свого красивого і охайного,–
наступника слов'янства істинного, дунайського, карпатського. А там, у давнині, була
колиска його…». Таких рядків – освідчень у любові до своєї прабатьківщини можна знайти
багато в написаному Іваном Буніним.
В Україну письменник потрапив у юнацькі роки. Подовгу жив у Харкові
(1887 – 1889), Полтаві (1890 – 1894), Одесі (1898 – 1901 та 1918 – 1920), бував у Києві.
Поїздка справила на нього таке сильне враження, що потім він протягом 30 років
систематично відвідував ці краї. Географія його подорожей Україною була дуже великою:
Харків, Київ, Полтава, Одеса, Канів, Ромни, Слов'янськ, Святі Гори, Кременчук,
Катеринослав, Каховка, Нікополь, Миколаїв, Миргород, Кам'янець-Подільський, Кобеляки,
Путивль, а також численні села і хутори. Бунін плавав по Ворсклі, побував на острові
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Хортиця, любив одеське узбережжя Чорного моря, тричі подорожував по Дніпру.
Як сам зазначав, «жадібно шукав зближення з її народом, жадібно слухав пісні, душу
його». Вплив українського фольклору відчувається в його оповіданнях «На край світу» та
«Лірник Родіон», а також у багатьох віршах («Мушкет», «Вже підсихає хміль на тині…» та
інших. У нарисі «На Чайці», а особливо в романі «Життя Арсеньєва» Україна присутня як
місце на землі, де письменник знайшов гармонію між вічністю й красою.
„Не можу спокійно чути слів: Чигирин, Черкаси, Хорол, Лубни, Чортомлик, Дике
поле, не можу без хвилювання бачити очеретяні дахи, стрижені селянські голови, жінок у
жовтих та червоних чоботях, плетених кошиків, у яких вони носять на коромислах вишні
та сливи… «Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу
козачім…» Це Шевченко – цілком геніальний поет!“.
1890 року Бунін мандрує Дніпром. Йому найбільше у світі хотілось побувати в
Каневі на могилі Тараса Шевченка. Дружина письменника В. Муромцева – Буніна
згадувала:
«…говорив мені, що ці перші мандри Україною були для нього найяскравішими, що
ось тоді він остаточно закохався в неї, в її дівчат у живописних розшитих костюмах,
здорових і незалежних, у парубків, кобзарів, у білосніжні хати, що ховалися в зелені садів, і
захоплювався, як всю цю надзвичайну красу своєї батьківщини відтворив у своїй поезії…
Тарас Шевченко. Зізнавався, що ні одна могила великих людей його так не хвилювала, як
могила Шевченка».
1891 року Бунін надрукував статтю «Пам'яті Т. Г. Шевченка». Йому належать
переклади Шевченкових віршів «Закувала зозуленька» та «Заповіт», а також низки
віршів Бориса Грінченка і оповідання Олекси Стороженка «Вуси».
Іван Бунін контактував

із українськими письменниками-сучасниками Михайлом

Коцюбинським, Борисом Грінченком, Іваном Франком, визнаним перекладачем і
редактором «Кобзаря» І. А. Белоусовим, етнографом В. Гнатюком.
Твори

Буніна

Рильський, Микола

українською
Зеров, Аркадій

мовою

перекладали Павло

Казка, Василь

Щурат, Іван

Тичина, Максим
Вирган,

Леонід

Смілянський, Олександр Ільченко.
Українську тему в доробку Буніна досліджували Іван Бажинов та Володимир
Базилевський, а Григорій Зленко присвятив перебуванню Буніна в Україні оповідання
«Вогонь зблизька» (1971).
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Ернест Міллер Хемінгуей (1899 – 1961) –
американський письменник.
Ернест Міллер Хемінгуей народився 21 липня
1899 року в Ок-Парке, невеличкому, чистенькому
містечку, поруч з Чикаго – найбільшим торговопромисловим центром Середнього Заходу. Майбутній
письменник ріс у культурній, забезпеченій родині, і батьки, кожен по-своєму, намагалися
спрямувати його інтереси. Батько – лікар за професією й етнограф-аматор за уподобаннями
– захоплювався полюванням, брав з собою в ліси Ерні, водив його в індіанські селища,
намагався привчити сина спостерігати природу, звірів, птахів, придивлятися до
незвичайного життя індіанців. Мати – аматорка музики й живопису, яка навчалася співу й
дебютувала у нью-йоркській філармонії, тут, у своєму містечку, змушена була
задовольнятися викладанням музики, співом у церковному хорі, а сина прагнула навчити
грі на віолончелі. Музиканта з Ерні не вийшло, але любов до гарної музики та картин
залишилася у Хемінгуея на все життя. Батько – супутник його дитинства й отроцтва. Але
після того як йому виповнилося п'ятнадцять років, Ернест не мав нічого спільного з
батьком (проблема "батьків і дітей"). Пізніше батько виникає лише у примарних спогадах і
снах, а супутник його змужнілості, приклад завзятої і мужньої денної праці – це дід,
учасник Громадянської війни 1861 - 1865 років.
Ок-Паркська середня школа, де Хемінгуей отримав середню освіту, славилася
високим рівнем загальноосвітньої підготовки. Майбутній письменник із вдячністю згадував
своїх викладачів рідної мови та літератури, а шкільна газета "Трапеція" і шкільний журнал
"Скрижаль" дали йому можливість спробувати свої сили в літературі (він пише фейлетони
та короткі оповідання). За що б не брався Ерні, він в усьому намагався бути першим. Був
капітаном і тренером різних спортивних команд, отримував призи з плавання і стрільби,
був редактором "Трапеції". Є думка, що все це були спроби Хема (як його звали близькі
друзі) і довести собі та навколишньому світу, що він не дівчинка. Річ у тім, що батьки
письменника дуже хотіли мати доньку і до семи років вдягали Ерні в дівчачу сукню. На все
життя

ці

спогади

дитинства

стали

ахіллесовою

п'ятою

Хемінгуея,

комплексом

неповноцінності, який він переборював весь час, займаючись тільки "мужніми" справами:
спортом, полюванням, коридою, військовою журналістикою. У шкільні роки Хемінгуей
багато читав. Пізніше, вже після "Фієсти", він стверджував, що писати навчився, читаючи
Біблію. З традиційного шкільного читання Хемінгуея не зачепили ні вірші Теніссона і
Лонгфелло, ні романи Скотта, Купера, Гюго, Діккенса. Зате Шекспір і Марк Твен
залишилися уподобанням на все життя.
Після закінчення школи юнак якийсь час працює у невеличкій газеті. Коли
Хемінгуею виповнилось дев'ятнадцять років, він їде до Європи, щоб добровольцем взяти
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участь у Першій світовій війні, яка стала для нього першим життєвим університетом. Воює
він у складі транспортного корпусу, в одному з санітарних загонів, що його США
направили в італійську армію.
У ніч на 9 липня Хемінгуей, потрапивши під мінометний вогонь, був важко
поранений. При огляді відразу на місці в Хемінгуея витягли двадцять вісім осколків, а
всього нарахували їх двісті тридцять сім. Хемінгуея евакуювали до Мілана, де він пролежав
кілька місяців і переніс кілька серйозних операцій коліна. Вийшовши з госпіталю,
Хемінгуей був нагороджений італійським військовим хрестом і срібною медаллю за
доблесть – другою за значенням військовою нагородою.
У 1919 році Хемінгуей повертається додому до Сполучених Штатів в ореолі героя,
одним із перших поранених, одним з перших нагороджених.
Якщо життєва біографія Хемінгуея почалася, власне кажучи, в окопах на річці
Пьяве, то його літературна біографія бере свої витоки в Парижі 20-х років, де він оселяється
після війни. Париж у ті часи був Меккою модернізму. Письменники, поети, художники з
усіх усюд з'їжджалися сюди, щоб зануритися в цю атмосферу, де руйнувались колишні
цінності і створювалися нові, породжені XX століттям. У цей нуртуючий вир і занурився
молодий журналіст, який твердо вирішив стати письменником.
У Парижі Хемінгуей познайомився з такими знаковими постатями модерністської
літератури, як Джеймс Джойс, Гертруда Стайн. Вони були кумирами, непорушними
авторитетами для молодих літераторів. Хемінгуей прислухався до Гертруди Стайн, уважно
вивчав досвід Джойса. Прислухався, вивчав, але у своїй творчості шукав власний шлях.
У пошуках цього власного шляху Хемінгуею допомогла велика російська
реалістична література. Він відкрив, за його словами, інший, чудесний світ, що дарували
російські письменники. "Проникнути в саму суть явищ, зрозуміти послідовність фактів і
дій, що викликають ті чи інші почуття, і так написати про дане явище, щоб це залишалося
дієвим і через рік, і через десять років...", – записи зі щоденника Хемінгуея тих часів, які
дають можливість побачити письменницькі наміри молодого починаючого літератора.
Глибинному дослідженню життя, умінню передати і закріпити справжні людські емоції у
творі, так, щоб читач і через багато років зазнав почуття співпереживання, він учився в
російських письменників, передовсім, у Достоєвського, Тургенєва, Толстого.
Одночасно з пошуком свого шляху в літературі визначався і світогляд письменника,
формувалися його політичні переконання. Він багато подорожував у ті роки Європою: як
кореспондент кількох американських газет побував у Німеччині, Швейцарії, Іспанії,
Туреччині. В Італії він зрозумів, що таке фашизм, і на все життя зненавидів його. Для будьякого письменника важливо визначити своє місце у світі. Хемінгуею в цьому допомогла
греко-турецька війна, звідки він у 1922 році як військовий журналіст посилав свої
кореспонденції. Колишній фронтовик побачив війну зовсім іншими очима, що визначило
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його громадську позицію: "писати нещадну правду про життя".
Дебютом у світі літератури для Хемінгуея-журналіста став збірник "Три оповідання і
десять віршів" (1923). Відтоді він вирішує покінчити з журналістикою, бо, за особистим
зізнанням, "телеграфний стиль репотажу став затягувати його". Етапною в творчості
Хемінгуея стає книга "В наш час" (1925) – збірник оповідань, об'єднаний спільним задумом
та ідейно-тематичним спрямуванням, а також особливим стилем – лаконічним, стриманим.
Пізніше подібний принцип організації тексту автор визначить як "принцип айсберга".
Збірник "В наш час" цікавий ще й тим, що в ньому Хемінгуей вперше зачіпає проблеми
"загубленого покоління", геніально продовжені в повісті "Фієста" (1926) і романі
"Прощавай, зброє!" (1929). Останній твір приніс світову славу й визнання Хемінгуею.
Антивоєнна проблематика подається автором у протиставленні страхіть війни та
найкращого людського почуття – кохання. Трагічна історія кохання лейтенанта Генрі й
медсестри Кетрін (Ромео і Джульєтта епохи Першої світової війни) назавжди
запам'ятовується читачам. На загальний тон роману, визначення одного з його лейтмотивів
– утрата всього дорогого й улюбленого, вплинули події особистого життя письменника
(самогубство батька та вкрай небезпечні пологи дружини). У середині 1927 року Хемінгуей
удруге одружився з Поліною Пфейфер – паризькою журналісткою, американкою з
Сент-Льюїса. Улітку 1928 року (у самий розпал роботи над романом "Прощавай, зброє!")
вона перенесла важкі пологи. Дитина народилася шляхом кесаревого розтину. На щастя,
вижили і мати, і син (але пов'язані з цим переживання відбилися в романі і залишилися
незабутніми). Тієї ж осені 1928 року в Ок-Парку наклав на себе руки його батько.
Підсумком роздумів письменника над подіями в Європі кінця 30-х років стали
романи "Мати і не мати" (1937) і "По кому подзвін" (1940). Перший відобразив зміну у
світогляді письменника, пошуки подолання самотності та перехід до соціальної
проблематики. Другий – величний епічний твір, у якому автор із філософських позицій
усвідомлює події війни в Іспанії. Новим для Хемінгуея стає те, що в романі "По кому
подзвін" головне місце посіли не приватні долі героїв, а доля героя і революції.
Під час Другої світової війни Хемінгуей створює на Кубі приватну агенцію по
боротьбі з фашистами. Разом із друзями на яхті "Пілар" патрулює узбережжя Атлантичного
океану в пошуках німецьких підводних човнів. У 1944 році бере участь у визволенні
Парижа. Активна боротьба з фашизмом поєднується з журналістською діяльністю. Нариси
та репортажі воєнних часів увійшли в книгу "Люди на війні" (1942). Під час війни
Хемінгуей також працює над книгою про море, яка так і не була закінчена й вийшла вже
після його смерті ("Острови в океані" (1970)).
1952 рік стає черговою перемогою Хемінгуея: він пише підсумковий твір свого
життя – повість "Старий і море". Це квінтесенція роздумів і міркувань письменника про
людину і її місце у всесвіті. Наступні два роки стають роками вшанування великого Хема

46
вдома (Пулітцерівська літературна премія (1953)) і визнання його діяльності у світі
(Нобелівська премія (1954)).
Наступні роки свого життя Хемінгуей багато мандрує (Іспанія, Франція, Східна
Африка), але постійно живе на Кубі – країні, яка стала для письменника новою
батьківщиною ще з часів Другої світової війни.
Останнім завершеним твором великого Хемінгуея стала книга спогадів "Свято, яке
завжди з тобою" (1960, опублікована 1964), що розкривала своєрідну атмосферу
художнього життя Парижа 20-х років.
В останні роки життя Хемінгуей хворіє, його переслідує синдром смерті батька
(кілька разів він робить невдалі спроби покінчити життя самогубством, навіть перебуває
деякий час у лікарні). Одужавши, 1 липня 1961 року повертається додому в садибу Фінка
Віхія на Кубі, а вранці 2 липня 1961 року, вставши зрання, бере зі свого численного
арсеналу улюблений карабін і зводить свої порахунки з життям.
"Старий і море"
Повість "Старий і море", на перший погляд, може здатися дуже простою, однак,
попри невеликий об'єм, дуже містка, її визначають як філософську притчу. Проста,
невибаглива історія старого рибалки Сант'яго стає узагальненою історією складного шляху
людини на землі, яка кожного дня веде нескінченну боротьбу за існування, поєднуючи її з
намаганням жити у злагоді з навколишнім світом.
Один із прототипів повісті – рибалка Григоріо Фуентес, котрий жив у присілку
Кохімара, на Кубі. Одного разу, коли рибалка та письменник пливли на шхуні, вони
зустріли старого й хлопчика, які боролися з великим марліном. Ця зустріч і стала
поштовхом до створення повісті "Старий і море".
"Мені ніколи не доводилось вибирати героїв, скорше, герої вибирали мене. Як і
багато моїх попередників, я захоплювався людьми сильними, які підкоряють собі
обставини", – писав Е. Хемінгуей.
Сюжет повісті дуже простий: старий рибалка Сант'яго, який живе надголодь,
вийшовши в море, піймав найбільшу рибину за все своє життя, таку велику, що не може
затягти її до човна і транспортує за бортом. Акули, які почули запах крові, потроху
об'їдають велику рибину і, незважаючи на спротив старого рибалки, повністю її з'їдають.
Човен Сант'яго повертається до рідного берега лише з кістяком риби, але на боці старого
моральна перемога, бо він не скорився до самого кінця.
ОСНОВНІ ТВОРИ:
"В наш час" (1925), Фієста" (1926), "Прощавай, зброє!" (1929), "Мати і не мати" (1937),
"По кому подзвін" (1940), "Старий і море" (1952), "Свято, яке завжди з тобою" (1960).
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Джордж

Бернард

Шоу

(1856

–

1950)

–

англійський драматург і публіцист.
Лауреат Нобелівської премії з літератури за 1925р.
На українській сцені вперше ставив п'єси Шоу Лесь
Курбас у «Молодому

театрі» («Кандіда»,

1918)

й Театрі

ім. Т. Шевченка («Учень диявола», 1922); пізніше у Театрі ім.
І. Франка були виставлені «Свята Йоанна» (1924) й «Учень
диявола» (1948).
Саме Б. Шоу разом із Г. Ібсеном і А. Чеховим був «батьком» гостро соціальної,
інтелектуальної драми, «драми ідей». Продовжуючи на новій основі традиції ібсенівського
театру, Б. Шоу створив неповторно своєрідну драматургічну систему.
Народився 1856 року в Дубліні (Ірландія). Почав працювати клерком у віці 15 років.
У 1876 році з Ірландії переїхав до Англії. У 80-ті роки Бернард Шоу працював
літературним рецензентом, театральним оглядачем та музичним критиком у кількох
британських газетах і журналах, де на нього вперше звернули увагу як на талановитого
автора. У 1885 році Шоу написав першу п'єсу «Дома удівця»; опісля – «Волокита» (1893) і
«Професія місіс Воррен» (1893–1894). Значної популярності набула комедія Шоу
«Пігмаліон» (1912).
У 1950 році Джордж Бернард Шоу помер.
Прочитавши

«Капітал» Маркса,

Шоу

відразу

й

беззастережно

прийняв

ідеї соціалізму. Відтепер і назавжди він вважав себе пропагандистом соціалізму, а вже
потім письменником, драматургом, громадським діячем. У 1884 р. він вступив до
Фабіанського

товариства,

мета

якого

полягала

в

перетворенні

суспільства

з

капіталістичного в соціалістичне. У товаристві Шоу виступав із лекціями, у яких виявився
його унікальний ораторський талант. Беручи участь у мітингах, він відточував свою
ораторську майстерність, дар сатирика й уміння поглянути на звичні речі під незвичним
кутом зору.
Свої найзначніші праці за 30-річний період громадської діяльності Шоу опублікував
у збірці «Нариси фабіанського соціалізму». У статтях цієї збірки він, окрім іншого,
виступав на підтримку соціалізму і проти анархізму. Громадська діяльність Шоу не
обмежувалася полемічними виступами, політичними памфлетами й літературою — він
працював також у місцевому управлінні того району, у якому жив, потім — муніципальним
радником. На цих посадах він діяв у комітетах охорони здоров'я, водопровідного,
житлового будівництва. Захопившись такого роду діяльністю, Шоу навіть висунув у 1924 р.
свою кандидатуру до лондонської Ради графства від прогресивної партії. Проте,
відмовившись від звичайних методів передвиборної боротьби, не бажаючи йти на
компроміси з опонентами й не прагнучи сподобатися пересічному виборцю, він у діалогах
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із ними виявив небажання миритися з їхніми переконаннями, висміював їхні забобони і
знання. Отже, у результаті, відштовхнув від себе всіх

— католиків, лібералів,

консерваторів, звичайних виборців і, зрозуміло, не пройшов до парламенту.
Бернард Шоу у 30-х роках виступав за вбивство людини, якщо вона є паразитом у
суспільстві і нічого не здатна зробити для суспільства корисного. Він послуговувався
ідеями

Карла

Маркса та Фрідріха

Енгельса.

Спочатку

його

ідеї

сходились

із

послідовниками Гітлера, але пізніше він відмовився від підтримки Гітлера, оскільки
вважав, що паразити суспільства є не тільки серед євреїв. Бернард Шоу виступав за
застосування гуманного газу, як спосібу позбавлення від «паразитів» суспільства. Пізніше,
як відомо, цей газ буде винайдений і широко застосований у концентраційних
таборах нацистської Німеччини.
Яскрава ілюстрація поглядів Б. Шоу з його щоденників: «Маючи справу з особами,
яких неможливо приручити, які за своєю сутністю не здатні стримати своїх насильницьких
чи власницьких потягів і не мають застережень щодо пожертвування іншими задля власної
зручності; карати таких осіб було би сміховинно. Ми можемо так само намагатися карати
шматок черепиці за те, що вона впала з даху і вдарила по голові священика. Але вбивати їх
цілком виправдано і дуже потрібно».
Б. Шоу заперечував факт українського голоду й репресій проти української
інтелігенції. Коли Б. Шоу, який відвідав СРСР з 21 по 31 липня 1933 p., європейські
журналісти запитали про голод, він із властивим собі цинізмом відповів, що ніколи і ніде не
їв так смачно, як у СРСР. Письменник загалом відзначався винятковою аморальністю та
подвійними стандартами, попри те, що його міфологізована постать є одним зі зразків
«моральності» в літературі XX сторіччя.
У травні 1898 р. мільйонерка й соціалістка 40-річна Шарлотта Пейн-Таузенд
відпочивала в Європі. Отримала телеграму від приятеля з Лондона. Той повідомляв, що на
рік старший за неї містер Джордж Бернард Шоу от-от віддасть Богові душу в своїй квартирі
на Фіцрой-сквер, 29. Шарлотта познайомилася з цим ірландцем два роки тому. Він одразу її
причарував. Він каламбурив без упину. Шукав сякого-такого стола аби прилаштуватися й
записувати думки для чергового памфлету. Якби Джорджеві не нагадували про їжу, він міг
померти просто за письмовим столом.
Через два дні Шарлотта була в Лондоні. Одразу побігла до Шоу. У його тісній, наче
комірчина, кімнаті поміщалися лише стіл, дерев'яне крісло-гойдалка та друкарська
машинка. Книжки, газети, рукописи, брудні тарілки з залишками недоїденої вівсянки,
чашки з-під какао, яблучні недогризки захаращували підвіконня, підлогу, стіл. Зверху все
це було вкрите шаром сажі в палець завтовшки, яка летіла з розчахнутого вікна. Послугами
прибиральниці він не користувався. Боявся, що та може викинути щось зайве.
Шарлотта запропонувала переїхати до неї. Хотіла сама доглядати за письменником
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аби він видужав. Той погодився. Вирішили, що ліпше їм буде побратися, адже інакше б по
місту пішли погані чутки. Шлюб узяли 1 червня 1898 р. За 45 років подружнього життя
вони жодного разу не кохалися — так домовилися ще до весілля, бо обоє вважали секс
огидною справою. Тим часом увесь Лондон гудів: Джордж Шоу, цей невдаха-письменник і
баламут-соціаліст, урвав дружину, сума посагу якої сягала шестизначної цифри. Чиновник,
що оформляв шлюб, сплутав нареченого — у дуже потертому сюртуку і на милицях — із
жебраком, який прийшов подивитися на церемонію.
Твори:
"Обранець долі"
П'єса "Дома удівця"
"Волокита" 1893 р.
"Професія місіс Воррен" 1893-1894 рр.
Комедія "Пігмаліон" 1912 р..
Українські переклади творів Шоу:
«Цезар і Клеопатра» (Коломия, 1913).
«Велика Катерина» (Львів, 1922).
«Твори», т. 1, 3, 5, 7 (X. — К., 1931 — 32).
«Учень диявола» (К., 1954).
«П'єси» (К., 1956).
«Професія місіс Уоррен» (К., 1957).
Альбе́р Камю́ (1913-1960 ) — французький

романіст,

філософ, публіцист, один із лідерів філософсько-мистецького
напрямку екзистенціалізму.
Лауреат Нобелівської премії з літератури 1957 року.
Альбер Камю народився 7 листопада 1913 року в
містечку Мондові в Алжирі, яке на той час було французькою
колонією, у сім'ї найманого сільськогосподарського робітника, що
через рік після народження сина помер від поранення на полі бою Першої світової війни.
Мати, іспанка за походженням, працювала прибиральницею в багатих сім'ях. Дитина
зростала у злиднях. Освіту пощастило здобути тільки завдяки допомозі директора ліцею,
який виклопотав для хлопця стипендію. У 1932—1936 рр. під час навчання в Оранському
університеті (Алжир), Альберу доводилося тяжко працювати, що призвело до виснаження
організму й він захворів на сухоти. Проте це не завадило йому бути життєрадісним,
енергійним, жадібним до знань і розваг, чутливим і до краси середземноморської природи, і
до глибин духовної культури. Згодом А. Камю писав:
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Я був десь на півдорозі між злиднями і сонцем. Злидні не дозволяли мені
повірити, нібито все гаразд в історії та під сонцем; сонце навчало мене, що
історія — це ще не все. Змінити життя — так, але тільки не світ, який я
обожнював.
Захоплення середземноморською красою і французькою філософією з часом
зумовило його світогляд й естетику, які базувалися на середземноморській культурній
традиції та античній культурі з її язичництвом і культом тіла. У цій системі юнак намагався
уникнути протиставлення духу і тіла, злити їх в органічну єдність. А. Камю брав активну
участь і в громадському житті. У 1934 році вступив до комуністичної партії, яку покинув
через три роки, проводив антинацистську пропагандистську роботу, організував
самодіяльний театр, співпрацював із незалежною лівою пресою. У цей час почалася його
письменницька діяльність. Тоді, зокрема, були написані перший варіант повісті
«Сторонній» та нотатки до есе «Міф про Сізіфа».
Навесні 1940 року вперше приїхав до Франції, куди остаточно переселився через рік.
В окупованій країні приєднався до Руху Опору, друкувався в підпільній газеті «Комба», а
згодом її очолив. У 1943—1944 рр. видав у нелегальній пресі «Листи німецькому другові»,
у яких із гуманістичних позицій засуджував спроби виправдання ідеї фашизму. На цей час
А. Камю став відомим як автор «Стороннього» та «Міфу про Сізіфа», що побачили світ
у 1942—1943 рр. і викликали захоплення французької інтелігенції. Ці твори були сприйняті
як екзистенціалістські, співзвучні з напрямами, що за національної катастрофи
поширювалися серед свідомої частини населення. Саме завдяки творчості А. Камю
філософське вчення екзистенціалізму стало популярним у Франції. В його основі, а надто у
варіанті А. Камю, є твердження абсурдності буття («абсурд є метафізичним станом людини
у світі», — говориться у «Міфі про Сізіфа»), уявлення про світ як про царство хаосу і
випадковості. Чільне місце посідає думка про те, що людина відповідальна сама за себе.
Людині доводиться жертвувати собою аби виправдати своє існування. Вже самим актом
народження вона виявляється закинутою у світ поза своєю волею і бажанням. З моменту
появи вона отримує від природи й смертний вирок, термін виконання якого їй невідомий.
Убивають хвороби, старість, війни, кати, злидні, навіть сонце, як у романі «Сторонній». У
годину вирішального випробовування людина залишається наодинці з собою, зі своєю
долею. Тепер їй належить стати Людиною, створити себе із закинутої у світ матерії.
Людина народжується не тоді, коли з'являється на світ, а тоді, коли силою свого розуму
створює себе як мислячу істоту. Це духовне народження відмежовує її від природи, робить
свідомою своєї минущості. Суспільство потребує віри в уже існуючі цінності. Воно карає
бунтарство за допомогою своїх соціальних інституцій — армії, поліції, суду, громадської
думки. Такий внутрішній конфлікт романів і п'єс письменника-екзистенціаліста. Водночас
А. Камю проголошував, що розум людини, усвідомлюючи абсурдність буття, не може
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змиритися з нею. Людина, що мислить, кидає виклик абсурдові, не сподіваючись на його
остаточне подолання. У «Міфі про Сізіфа» А. Камю писав:
Для людини без шор немає видовища прекраснішого, ніж свідомість у двобої з
дійсністю, яка перемагає. Ні з чим не зрівняти образ гордої людяності… Дисципліна,
якій дух себе підпорядковує, воля, яку він кує з будь-якого підручного матеріалу,
рішучість зустрічати віч-на-віч — у цьому є могутність і непересічність.
Цей трагічний стоїцизм з часу Руху Опору став для Камю основою його
гуманістичної етики. За його допомогою письменник у роки окупації та національного
приниження пробуджував активний відгук у гуманістично настроєної французької
інтелігенції. По-своєму мобілізував її на боротьбу з нацизмом.
Повоєнні роки
Невелика за обсягом творча спадщина А. Камю створювалась переважно під
час Другої світової війни та повоєнних років. Це наклало свій відбиток і на теми, що
порушувалися письменником, і на спосіб їх висвітлення. Для його творчості характерне
поєднання власне белетристики з філософськими роздумами. У 1947 році вийшов у світ
роман «Чума», який засвідчив найвищу межу ідейної еволюції автора: за визначенням
самого письменника відбувся перехід від «етапу абсурду» до «етапу протесту».
Письменник працював також у жанрі філософської етеїстики та громадсько-політичної
публіцистики, виступив у ролі літературного критика.
У 1950-х роках А. Камю пережив світоглядну і творчу кризу, що призвело до
зниження його творчої активності. Письменник чимдалі частіше не знаходив відповіді на
складні проблеми, які ставило перед ним суспільне життя. Загострилися суперечності,
притаманні його світогляду й суспільно-політичній позиції, що знайшло вираження у
трактаті «Бунтівна людина» (1951). Відкриваючи вади буржуазного суспільства Франції та
Заходу, Альберт Камю не приймав і соціалізм Східної Європи у його сталінському варіанті.
Книга «Бунтівна людина» значною мірою була реакцією на злочини сталінізму, на
сталінські масові репресії та терор. На великому історичному матеріалі Альбер Камю
дійшов висновку про неминучість переродження революції у тиранію, перетворення
колишніх борців проти гноблення на значно жорстокіших гнобителів. На думку автора, це
універсальний і фатальний закон історії, її абсурд. Протистояти йому може тільки постійне
бунтарство, опозиція влади, яка є неминучим насильством і несправедливістю. У 1957 році
Альбер Камю одержав Нобелівську премію за свою літературну творчість.
4 січня 1960 року письменник потрапив у автомобільну катастрофу біля міста Санс.
Помер у невеличкому містечку Вілльблевен. Похований у місті Лурмарен у районі
Люберон на півдні Франції.
Твори:
«Слід і лице» (L'envers et l'endroit) (есе) (1937).
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«Сторонній» (L'Étranger) (повість) (1942).
«Міф про Сізіфа» (Le Mythe de Sisyphe) (есе) (1942).
«Чума» (La Peste) (роман) (1947).
«Каліґула» (Caligula) п'єса (1944). *
«Листи до німецького друга» (Lettres à un ami allmand) (есе) (1944).
«Справедливі» (Les justes) (1950).
«Бунтівна людина» (L'Homme révolté) (роман) (1951).
«Падіння» (La Chute) (1956).
«Вигнання і царство» (Exil et le royaume) (есе) (1957).
«Перша людина» (Le premier homme) (роман) (1954 — посмертно).
Українські переклади:
Вибрані твори. Іл. худ. В. К. Александрова. Київ, Видавництво художньої літератури
«Дніпро», 1991.— 655 с.(Серія «Зарубіжна проза ХХ століття»). ISBN 5-308-00908-2.
Трагічний гуманізм Альбера Камю. Передмова Д. Наливайка.
Сторонній. Повість. Переклад А. Перепаді.
Чума. Роман. Переклад А. Перепаді.
Падіння. Повість. Переклад А. Перепаді.
Із книги «Вигнання і царство».
Зрадлива жінка. Переклад М. Тютюнника.
Відступник, або Сум'яття в душі. Переклад А. Перепаді.
Гість. Переклад А. Перепаді.
Йона, або Художник за роботою. Переклад М. Тютюнника.
Обітний камінь. Переклад А. Перепаді.
З книги «Шлюби».
Літо в Алжірі Переклад О. Чернія.
З книги «Літо».
Прометей у пеклі. Переклад О. Жупанського.
Калігула. Переклад П. Таращука.
Шведські бесіди. Промова від 10 грудня 1957 р. Переклад Віктора Шовкуна.
Критичні есе.
Зустріч з Андре Жідом. Переклад Л. Кононовича.
Мистець за ґратами. Переклад Л. Кононовича.
Роже Мартен дю Гар. Переклад О. Жупанського.
Рене Шар. Переклад О. Жупанського.
Д. Наливайко. Інтелектуальна проза Альбера Камю.
Щаслива смерть. Роман. Переклад Григорія Філіпчука.
Перша людина. Роман. Переклад Олега Жупанського.
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Вісла́ва Шимбо́рська — польська
поетеса, есеїстка, літературний критик і
перекладачка.
Співзасновниця
польських

Товариства

письменників

член Польської

академії

(1989),
знань (1995),

лауреатка Нобелівської премії з літератури (1996), відзначена Орденом Білого Орла (2011).
Віслава Шимборська дебютувала на сторінках видання «Dziennik Polski» віршем
«Шукаю слова» (Szukam słowa) 1945 року. 1952 року у видавництві «Czytelnik» видала
першу збірку поезії «Ось чому ми живемо» (Dlatego żyjemy), того ж року стала
членом Спілки письменників Польщі. У 1953–1966 роках була керівником відділу поезії
тижневика «Życie Literackie», згодом у 1967–1981 роках публікувала там фейлетони, які
писала до 2002 року. 1983 року почала співпрацю з виданням «Tygodnik Powszechny». З
1988 року була членом ПЕН-клубу, з 2001 — почесним членом Американської академії
мистецтв та літератури.
Її матір'ю була Анна Марія (у дівоцтві Роттермунд, 1890–1960), а батьком Вінцентій
Шимборський,

управитель закопанських такурницьких володінь

графа Владислава

Замойського. В січні 1923 року батьки переселилися з Закопаного до Ку́рника з метою
впорядкувати тамтешні фінансові справи графа, через що Віслава народилася у Бніні (тепер
район Ку́рника). З 1924 року родина Шимборських мешкала в Торуні, з 1929 —
у Кракові на вулиці Радивилівській. Там же Віслава відвідувала спершу Початкову школу
ім. Юзефи Йотейко, а згодом — Гімназію Сестер урсулинок.
Із початком Другої світової війни продовжила навчатися таємно, а з 1943 року
почала працювати клерком на залізниці аби уникнути вивезення до Німеччини. В той же
час уперше виконала ілюстрації до книжки (підручник англійської мови First steps in
English Яна Станіславського) і почала писати оповідання, іноді — вірші.
З 1945 року брала участь у літературному житті Кракова, до 1946 року належала до
літературного угруповання «Inaczej». За пізнішими спогадами, найбільше враження на неї
справив Чеслав Мілош. Того ж року вступила на полоністику у Яґеллонському
університеті, аби згодом перейти на соціологію. Втім через матеріальну скруту покинула
навчання.
У квітні 1948 року вийшла заміж за Адама Влодка. Молодята оселилися в Домі
Письменників на вулиці Крупнічій, проте вже 1954 року вони розлучилися. Була пов'язана з
письменником Корнелем Філіповичем (із 1969 по 1990, коли Філіпович помер), хоча їх
ніколи не зв'язували ані шлюбні зв'язки, ані спільне помешкання.

54
Проводила семінари поезії на літературно-мистецьких студіях Яґеллонського
університету. 1953 року підписалася під Резолюцією Спілки письменників Польщі, що
підтримала арешт на сфабрикованих підставах католицьких духівників, судовий процес над
якими отримав назву «Краківський процес».
До 1966 року була членом ПОРП. 1957 року Шимборська зав'язала контакти з
паризькою «Культурою» і Єжи Ґедройцем. 1964 року потрапила до списку підписантів
сфальшованого владою протесту проти Радіо «Свобода».
1975 року підписала протестний лист 59, у якому провідні польські інтелектуали
протестували проти змін до конституції, які проголошували керівну роль ПОРП та вічний
союз із СРСР. У листопаді 2011 року Віслава Шимборська пережила складну операцію.
Померла 1 лютого 2012 року уві сні у власному будинку в Кракові. Урну з прахом поетеси
поховали 9 лютого у Кракові.
Літературна творчість
Віслава Шимборська отримує Орден Білого Орла з рук
президента Броніслава Коморовського (Краків, 17 січня 2011).
Перші вірші опублікувала у виданні «Dziennik Polski», згодом
— у «Walka» та «Pokolenie». В той час Шимборська була пов'язана з
осередком соціалістичних реалістів. У 1947 — 1948 роках була
секретарем освітнього двотижневика «Świetlica Krakowska», де
займалася зокрема ілюстраціями до книг.
1949 року першу збірку віршів Шимборської «Вірші» (за
іншими даними, «Пошиття прапорів») не допустили до друку,
оскільки «не відповідала соціалістичним вимогам». Книжковим дебютом стала видана 1952
року збірка «Ось чому ми живемо» (Dlatego żyjemy).
Відтак Шимборську прийняли до Спілки письменників Польщі. Була також членом
Товариства польських письменників. У 1953 — 1981 роках була членом редакції видання
«Życie Literacki», де з 1968 року вела рубрику «Додаткові лекції» (Lektury nadobowiązkowe),
які пізніше також було опубліковано у форматі книги. У 1981 — 1983 роках входила до
складу редакційної колегії краківського місячника «Pismo».
Шимборська була нерозривно пов'язана з Краковом і багаторазово підкреслювала
свою прив'язаність до цього міста.
У творчості Віслави Шимборської важливе місце займали також лімерики, через що
вона входила до Ложі лімериків, президентом якої є її секретар Міхал Русінек. Належить до
найбільш перекладаних польських авторів. Її книги перекладали на 42 мови.
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Критика
Найчастіше Шимборську критикували за лояльність до ПНР.
У лютому 1953 року разом із іншими 52 особами світу культури підписала так звану
Резолюцію Спілки письменників Польщі у Кракові у справі краківського процесу.
Підписання резолюції було на руку комуністичній владі, що в показовому процесі над
священиками краківської курії, звинувачених у діяльності на користь США, хотіла
продемонструвати свою силу щодо незалежних структур Католицької церкви в Польщі.
Маніфест мав заохотити владу до прискорення виконання смертних вироків, звідки
виникло звинувачення, що письменниця має кров на пері.
Деякі вірші Шимборської підтримують ленінізм і сталінізм. Наприклад, в одному з
віршів зі збірки «Ось чому ми живемо» вона назвала Леніна «Адамом нового людства».
Основні збірки поезій:
«Тому живемо» (1952).
«Волання до Єті» (1957).
«101 вірш» (1966).
«Вибрані поезії» (1967).
«Велика кількість» (1976).
«Люди на мосту» (1986).
«Кінець і початок» (1993).
«Сто віршів — сто втіх» (1997).
«Мить» (2003).
"Вистачить" (2012).
Українські переклади:
Вірші Шимборської перекладали: Дмитро Павличко, Григорій Кочур,
Ярина Сенчишин, Наталя Сидяченко, С. Шевченко, Леонід Череватенко,
О. Гордон, Анатолій Глущак.
Віслава Шимборська. Вибрані поезії та есе.
Переклад вірша Віслави Шимборської.
Фома Пугаляк
КІТ У ПУСТОМУ ПОМЕШКАННІ
Померти – так не личить робити з котом.
Бо до чого має вчепитися кіт
В пустому помешканні.
Видряпуватись на стіни.
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Отиратися поміж меблів.
Наче нічого тут не змінилося,
Однак все замінене.
Ніби не пересунуте,
Однак розсунуте.
І вечорами лампа вже не світить.
Слухати кроки на сходах,
Але не ті.
Рука, котра кладе рибу на тарілку,
Також не та, котра.
Щось тут не починається
В свій звичний час.
Щось тут не відбувається
Як повинно.
Хтось тут був і був,
А потім нагло зник
І вперто відсутній.
Всі шафи вже переглянуто.
Усі полички пробігано.
Під диван влізено і перевірено.
Навіть порушено договір
І папір порозкидано.
Що іще можна зробити?
Спати й чекати.
Нехай він тільки-но повернеться,
Нехай тільки покажеться.
Вже він дізнається,
Що з котом так не можна.
Йтиметься в його сторону
Наче зовсім і не хотілося,
Поволі,
На дуже ображених лапах.
І жодних стрибків чи писків на старті.
2013
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Ге́нріх Теодо́р Белль (1917 — 1985) — німецький прозаїк і
новеліст.
Автор антинацистських та соціально-критичних романів «Де
ти був, Адаме?» (1951), «Більярд о пів на десяту» (1959), «Очима
клоуна» (1963), «Груповий портрет

із дамою» (1971), що

вирізняються глибиною психологічного аналізу, гостротою етичної
проблематики та гуманізмом. Оповідання, автобіографічна повість
«Що станеться з хлопчиком…» (1981), театральні, телевізійні, та
радіоп'єси, літературна критика. Нобелівська премія (1972).
Генріх Теодор Белль, німецький прозаїк і новеліст народився 21 грудня 1917 року
у Кельні, одному з найбільших міст Рейнської долини, у багатодітній родині майстра з
виготовлення художніх виробів із дерева Віктора Белля й Марі (Германнс) Белль. Предки
Белля втекли з Англії при Генріхові XIII: як і всі ревні католики, вони піддавалися гонінням
з боку англіканської церкви.
Після закінчення середньої школи в Кельні Белль, що писав вірші й оповідання з
раннього дитинства, виявився одним із небагатьох учнів у класі, які не вступили
у Гітлер'югенд. Проте через рік після закінчення школи юнак був притягнутий до
примусових трудових робіт, а у 1939 р. покликаний на військову службу. Служив
Белль капралом на Східному й Західному фронтах, кілька разів був поранений і зрештою в
1945 р. потрапив у полон до американців, після чого просидів кілька місяців у таборі для
військовополонених на півдні Франції. Після повернення у своє рідне місто Белль недовгий
час навчався в Кельнському університеті, потім працював у майстерні батька у міському
бюро демографічної статистики й при цьому не переставав писати.
Нобелівську премію Белль отримав у 1972 році «за творчість, у якій сполучається
широке охоплення дійсності з високим мистецтвом створення характерів і яка стала
вагомим внеском у відродження німецької літератури». У 1942 році Белль одружився з
Анною Марі Чех, яка народила йому двох синів. Разом із дружиною Белль перекладав
на німецьку мову таких американських письменників, як Бернард

Маламуд і Селінджер.

На той час, коли Белль одержав Нобелівську премію, його книги стали широковідомі не
тільки в Західній, але й у Східній Німеччині, навіть у Радянському Союзі, де було
розпродано кілька мільйонів екземплярів його творів. Разом із тим, Белль зіграв помітну
роль у діяльності Пен-клубу, міжнародної письменницької організації, за допомогою якої
він надавав підтримку письменникам, що піддавалися утискам у країнах комуністичного
режиму. Після того як Олександр Солженіцин в 1974 р. був висланий з Радянського Союзу,
він до від'їзду в Парижі жив у Белля. Помер Белль у віці 67 років, перебуваючи під Бонном,
у гостях у одного зі своїх синів 16 липня 1985 р.
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Ранні оповідання Белля за характером схожі з оповіданнями багатьох німецьких
авторів кінця 1940-х років; вони являють собою поверхові, нещадно реалістичні портрети
«маленьких людей», що живуть у руїнах розбомблених міст.
У 1949 році вийшла у світ й одержала позитивний відгук критики перша повість
Белля «Поїзд точно за розкладом»: історія про молодого солдата, якого чекає повернення
на фронт і швидка смерть. «Поїзд прийшов вчасно» — це перший твір Белля із серії книг, у
яких описується безглуздість війни й труднощі післявоєнних років; такі «Подорожній, коли
ти прийдеш у Спа…» 1950), «Де ти був, Адаме?» 1951) і «Хліб ранніх років». Всі ці книги
звучать палкими обвинуваченнями жахам і хаосу війни. Авторська манера Белля, що писав
просто і ясно, була орієнтована на відродження німецької мови після пихатого стилю
нацистського режиму.
Відійшовши у своєму першому романі «Більярд о пів на десяту» («Billiard um
halbzehn», 1959) від манери Trummer literatur («літератури руїн»), Белль оповідає про сім'ю
відомих кельнських архітекторів. Хоча дія роману обмежена всього одним днем, завдяки
ремінісценціям і відступам у романі розповідається про три покоління — панорама роману
охоплює період від останніх років правління кайзера Вільгельма до процвітаючої «нової»
Німеччини 50-х рр. «Більярд о пів на десяту» значно відрізняється від більш ранніх творів
Белля — і не тільки масштабом подачі матеріалу, але й формальною ускладненістю. «Ця
книга, — писав німецький критик Генрі Плард, — доставляє величезну розраду читачеві,
тому що показує цілющість людської любові».
У 60-тих рр. твори Белля стають композиційно ще складнішими. Дія повісті «Очима
клоуна» («Ansichten eines Clowns», 1963) відбувається також протягом одного дня; у центрі
оповідання перебуває парубок, який говорить по телефону й від імені якого ведеться
оповідання; герой воліє грати роль блазня, аби тільки не підкоритися лицемірству
післявоєнного суспільства. «Тут ми знову зіштовхуємося з головними темами Белля:
нацистське минуле представників нової влади й роль католицької церкви в післявоєнній
Німеччині», — писав німецький критик Дітер Геніке.
Темою «Самовільної відлучки» («Entfernung von der Truppe», 1964) і «Кінця одного
відрядження» («Das Ende einer Dienstfahrt», 1966) також є протидія офіційній владі. Більш
об'ємний і набагато більше складний, порівняно з попередніми творами, роман «Груповий
портрет з дамою» («Gruppenbild mit Dame», 1971) написаний у формі репортажу, що
складається з інтерв'ю й документів про Лені Пфейффер, завдяки чому розкриваються долі
ще шістдесяти людей. «Простежуючи протягом півстоліття німецької історії життя Лені
Пфейффер, — писав американський критик Ричард Локк, Белль створив роман, що оспівує
загальнолюдські цінності».
«Груповий портрет з дамою» був згаданий під час присудження Беллю Нобелівської
премії (1972), отриманої письменником «за творчість, у якій сполучається широке
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охоплення дійсності з високим мистецтвом створення характерів і яке стало вагомим
внеском у відродження німецької літератури». «Це відродження, — сказав у своїй промові
представник Шведської академії Карл Раґнар Ґіров, — порівняне з воскресінням повсталої з
попелу культури, яка, здавалося, була приречена на повну загибель, проте, на нашу
загальну радість і користь, дала нові паростки».
У тому ж році, коли Белль надав допомогу Солженіцину, він написав публіцистичну
повість «Зганьблена честь Катаріни Блюм» («Die verlorene Ehre der Katharina Blum»), у якій
виступив із різкою критикою продажної журналістики. Це оповідання про несправедливо
обвинувачену жінку, яка зрештою вбиває репортера, що оббрехав її. У 1972 році, коли
преса була переповнена матеріалами про терористичну групу Баадера Мейнхоф, Белль
пише роман «Під конвоєм турботи» («Fursorgliche Blagerung». 1979), у якому описуються
руйнівні соціальні наслідки, що виникають через необхідність підсилювати засоби безпеки
під час масового насильства. Спогади про ранню юність у Кельні «Що станеться із
хлопчиком, або Яка-небудь справа по книжковій частині» вийшли у 1981 р.
У рік смерті Белля (1985) був виданий найперший роман письменника «Солдатська
спадщина» («Das Vermachtnis»), який був написаний в 1947, однак публікувався вперше.
«Солдатська спадщина» оповідає про криваві події, що відбувалися під час війни в районі
Атлантики й Східного фронту. Попри те, що в романі відчувається деякий надрив,
відзначає американський письменник Вільям Бойд, «Солдатська спадщина» є добутком
зрілим і досить значним: «від нього віє вистражданими ясністю й мудрістю». Його іменем
названо Фонд Гайнріха Белля у Німеччині.
Твори:
Де ти був, Адаме? (Wo warst du, Adam?, 1951).
І не промовив жодного слова… (Und sagte kein einziges Wort, 1953).
Дім без господаря (Haus ohne Hüter, 1953).
Більярд о пів на десяту (Billard um halbzehn, 1959).
Груповий портрет з дамою (Gruppenbild mit Dame, 1971).
Дбайлива облога (Fürsorgliche Belagerung, 1979).
Солдатська спадщина (Das Vermächtnis, 1985).
Поїзд точно за розкладом (Der Zug war pünktlich, 1949).
Хліб ранніх років (Das Brot der frühen Jahre, 1955).
Очима клоуна (Ansichten eines Clowns, 1963).
Втрачена честь Катаріни Блум (Die verlorene Ehre der Katharina Blum,1974).
Що станеться із хлопчиком або Яка-небудь справа по книжковій частині,1981).
Подорожній, коли ти прийдеш у Спа… (Wanderer, kommst du nach Spa, 1950).
Самовільна відлучка (Entfernung von der Truppe, 1964).
Кінець одного відрядження (Das Ende einer Dienstfahrt, 1966).
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Пауль

Томас

Манн

(1875-1955)

—

німецький

письменник.
Пауль Томас Манн — майстер епічного роману, лауреат
Нобелівської премії з літератури (1929), брат Генріха Манна,
батько Клауса Манна та Еріки Манн.
Пауль Томас Манн, самий знаменитий представник свого
сімейства, багатого на відомих письменників, народився 6 червня
1875 р. у родині заможного любекського купця Томаса Йоханна
Генріха Манна, який обіймав посаду міського сенатора. Мати Томаса, Юлія Манн,
уроджена да Сільва-Брунс, походила з родини з бразильськими корінням.
Родина Манн була досить численною. У Томаса було два брати і дві сестри:
старший брат, відомий письменник Генріх Манн (1871 — 1950), молодший брат Віктор
(1890 — 1949) і дві сестри Юлія (1877— 1927, самогубство) і Карла (1881 — 1910,
самогубство). Родина Манн була заможною, а дитинство Томаса Манна було безтурботним
і майже безхмарним.
У 1891 помирає від раку батько Томаса. Згідно з його заповітом продається фірма
сім'ї і будинок Маннов в Любеку. Дітям і дружині довелося задовольнятися відсотками від
вирученої суми грошей.
Після смерті батька в 1891 р. і продажу сімейної фірми родина переїхала в Мюнхен,
де Томас прожив (із невеликими перервами) до 1933 р. У середині 1890-х Томас і Генріх на
час виїхали в Італію.
Однак ще в Любеку Манн почав проявляти себе на літературному терені, у якості
творця і автора літературно-філософського журналу «Весняна гроза», а в подальшому
писав статті до журналу «XX століття», видавцем якого був його брат Генріх Манн.
Після повернення з Італії Манн недовго (1898—1899 рр.) працює редактором
популярного німецького сатиричного журналу «Сімпліціссімус», проходить річну
армійську службу і публікує перші новели.
Проте популярність до Томаса Манна приходить тоді, коли в 1901 р. виходить
перший роман «Будденброки». У цьому романі, за основу якого була взята історія його
власного роду, Манн описує історію занепаду і виродження купецької династії з Любека.
Кожне нове покоління цієї сім'ї все менш і менш здатне продовжувати справу своїх
батьків через відсутність властивих їм бюргерських якостей, якось ощадливість,
старанність і обов'язковість і все більше, і більше йде від реального світу в релігію,
філософію, музику, пороки, розкіш і розпусту.
Підсумком цього стає не тільки поступова втрата інтересу до комерції і престижу
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роду Будденброкків, а й втрата не тільки сенсу життя, але і волі до життя, що є причиною
безглуздих і трагічних смертей останніх представників цього роду.
Слідом за Будденброкками послідувало видання не менш успішної збірки новел під
назвою «Трістан», кращою з яких була новела «Тоніо Крегер».
Головний герой цієї новели відрікається від любові, як від того, що приносить йому
біль і присвячує себе мистецтву, проте зустрівши випадково Ганса Гансена і Інгерборг
Хольм — двох різностатевих об'єктів своїх нерозділених почуттів, він знову переживає те
саме сум'яття, яке колись охоплювало його при погляді на них.
У 1905 р. Томас Манн одружується на професорській дочці Каті Прінгсхайм
(нім. Katharina «Katia» Hedwig Pringsheim). Від цього шлюбу у них з'явилося шестеро дітей,
троє з яких — Еріка, Клаус і Голо — проявили себе згодом на літературній ниві.
Шлюб Манна посприяв входженню письменника до великої буржуазії і це багато в
чому зміцнювало політичний консерватизм Манна, який до пори до часу не проявлявся на
публіці.
У 1911 році на світ з'являється новела «Смерть у Венеції» про жадання літнього
мюнхенського письменника Густава Ашенбаха, що відправився на відпочинок до Венеції
до побаченого там невідомого хлопчика на ім'я Тадзіо, що закінчується смертю художника
у Венеції.
У роки Першої світової війни Манн виступав на її підтримку, а також проти
пацифізму і суспільних реформ, свідченням чого стали його статті, що ввійшли згодом у
збірник «Роздуми аполітичного» і ця позиція призводить до розриву з братом Генріхом,
який мав протилежні погляди.
Примирення між братами настало лише тоді, коли після вбивства націоналістами
міністра закордонних справ Веймарської республіки Вальтера Ратенау Томас Манн
переглянув свої погляди і став підтримувати демократію і навіть соціалізм.
У 1924 році виходить новий після «Будденброкків» великий і успішний твір Томаса
Манна — «Чарівна Гора». Головний герой — молодий інженер Ганс Касторп приїжджає на
три тижні відвідати свого хворого туберкульозом двоюрідного брата Йоахіма Цімсена і сам
стає пацієнтом цього санаторію, де проводить сім років духовного учнівства і дозрівання.
У 1929 р. Манну присуджується Нобелівська премія з літератури за роман
«Будденброки».
У 1933 р. письменник разом із сім'єю емігрує з нацистської Німеччини і оселяється
в Цюріху. У тому ж році виходить перший том його роману-тетралогії «Йосип і його
брати», де Манн по своєму інтерпретує історію біблійного Йосипа.
У 1936 році після безуспішних спроб вмовити Манна повернутися до Німеччини,
нацистська влада позбавляє Томаса Манна і його сім'ю німецького громадянства і
письменник стає підданим Чехословаччини, а в 1938 році письменник переїздить до США,
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де заробляє на життя викладачем в Прінстонському університеті.
У 1939 році виходить роман «Лотта у Веймарі», що описує взаємовідносини
постарілого Гете і його юнацької любові Шарлотти Кестнер, що стала прототипом героїні
«Страждань юного Вертера» та зустрілася з поетом знову через багато років.
У 1942 р. він переїжджає в місто Пасифік-Палісейдз і веде антифашистські передачі
для німецьких радіослухачів. А в 1947 році з'являється на світ його роман «Доктор
Фаустус», головний герой якого багато в чому повторює шлях Фауста, незважаючи на те,
що дія роману відбувається в XX столітті.
Після Другої світової війни ситуація в США приймає все менш сприятливий для
Манна характер: письменника починають звинувачувати у співпраці з СРСР.
У червні 1952 року сім'я Томаса Манна повертається до Швейцарії. Незважаючи на
небажання переселятися в розколоту країну назовсім, Манн, тим не менш, охоче буває в
Німеччині (в 1949 році у рамках відвідин святкування ювілею Гете йому вдається побувати
і в ФРН, і в ГДР).
В останні роки життя він активно публікується — в 1951 році з'являється роман
«Обранець», у 1954 році з'являється остання його новела «Чорний лебідь», і тоді ж Манн
продовжує працювати над романом, який він розпочав ще до Першої світової війни під
назвою «Визнання авантюриста Фелікса Круля» (опублікований незакінченим), що
оповідає про сучасного Доріана Грея, який, володіючи талантом, розумом і красою, тим не
менше вважав за краще стати шахраєм і за допомогою своїх афер почав стрімко
ппосуватися

суспільною

драбиною,

поступово

втрачаючи

людську

подобу

і

перетворюючись на потвору.
Письменник помер 12 серпня 1955 року в Цюріху від атеросклерозу.
Томас Манн — майстер інтелектуальної прози. Своїми вчителями він називав
російських

письменників-романістів

Льва

Толстого

і

Достоєвського;

докладний,

деталізований, неспішний стиль письма письменник дійсно успадкував від літератури XIX
століття.
Однак теми його романів, безсумнівно, прив'язані до століття XX. Вони сміливі,
ведуть до глибоких філософських узагальнень і одночасно експресіоністично розжарені.
Провідними проблемами романів Томаса Манна є відчуття фатального наближення
смерті (повість «Смерть у Венеції», роман «Чарівна гора»), близькість інфернального,
потойбічного світу (романи «Чарівна гора», «Доктор Фаустус»), передчуття краху старого
світопорядку, краху, який призводить до зламу людських доль і уявлень про світ, нерідко в
рисах головних героїв простежується легкий гомоеротизм (на думку І. С. Кона, див. кн.
«Місячне світло на зорі. Лики і маски ...»).
Всі ці теми нерідко переплетені у Манна з темою фатального кохання. Можливо, це
пов'язано із захопленням письменника психоаналізом (пара Ерос — Танатос).
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Михайло Шолохов

(1905 — 1984) — російський

письменник.
Лауреат Нобелівської премії 1965 р.
Шолохов Михайло Олександрович народився 11.05.1905 р.
на хуторі Кружилін станиці Вешенської колишньої Донської
області — тепер Ростовська область Росії в родині управляючого
паровим млином. Навчався спочатку у церковнопарафіяльній
школі, а потім у Каргинському початковому училищі, в Богучаровській гімназії, у якій
вдалося закінчити лише чотири класи.
Вирішальну роль у визначенні долі молодого Шолохова відіграли суворі події
боротьби за утвердження Радянської влади на Дону. За спогадами письменника: «1918
року, коли окупаційні німецькі війська підходили до Богучарова, я перервав заняття і виїхав
додому. Після цього продовжувати навчання не міг, тому що Донська область стала ареною
запеклої громадянської війни». Ще підлітком Шолохов включився в боротьбу за
встановлення Радянської влади на Дону. Він перебував у складі так званих продовольчих
загонів, воював із кулаками, брав участь у переписі населення і ліквідації неграмотності,
служив у станичному ревкомі, був діловодом заготівельної контори, якою завідував його
батько.
Роки ранньої юності Шолохова були роками не тільки участі в революційній боротьбі,
а й напруженої творчої праці, навчання. Він читає Пушкіна, Лермонтова, Гоголя, Толстого,
Чехова, Горького, бере участь в роботі агітгруп і драмгуртка в станиці Каргинській.
У жовтні 1922 р. Шолохов їде до Москви з палким бажанням продовжити освіту і
спробувати сили в літературі. Довелося бідувати, перебиватись випадковими заробітками
чорнороба, служити рахівником в управлінні будинками, перепробувати ще чимало
професій. Крім всього іншого, брав активну участь в житті комсомольських письменників і
поетів літературної групи «Молода гвардія».
1926 року Шолохов переїжджає на постійне проживання на станицю Вешенська.
1932 року Шолохов вступає в ряди ВКП(б), поєднує напружену творчу роботу з
громадською діяльністю.
У серпні-вересні 1934 року Шолохов бере активну участь у роботі Першого
Всесоюзного з'їзду радянських письменників. Разом із Горьким та іншими відомими
письменниками його обрали до президії з'їзду, а потім — до складу першого Правління і до
Президії Спілки радянських письменників. Впродовж наступного року Шолохов перебував
за кордоном, відвідав Данію, Англію, Францію, де зустрівся з діячами культури, виступав із
доповідями про сучасну радянську літературу.
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Брав участь у роботі Міжнародного конгресу на захист культури, де його обирали
членом бюро Міжнародної асоціації письменників на захист миру і членом президії цієї
асоціації. 1939 р. Шолохов був обраний дійсним членом Академії наук СРСР. Після
початку Другої світової війни Шолохов як військовий кореспондент Радінформбюро,
«Правди», «Червоної зірки» часто виїжджав на місця боїв, розмовляв із солдатами, його
нариси «На Дону», «На Смоленському напрямку», «Військовополонені», оповідання
«Наука ненависті», розділи роману «Вони воювали за Батьківщину» публікувалися в газеті
«Правда» і багатьох інших виданнях. Вони користувалися великою популярністю у читачів
фронту й тилу.
Першим виступом Шолохова у друці став фейлетон «Іспит» (1923) на сторінках
газети «Юнацька правда». 1924 року було надруковане перше оповідання Шолохова
«Родимка».
1924 — 1926 — у журналах «Вогник», «Прожектор», «Зміна», «Журнал селянської
молоді», газеті «Молодий ленінець» та ін. друкуються оповідання Шолохова (понад два
десятки) та повість «Шлях-дороженька». У другій половині 20-х років побачили світ перші
прозові збірки Шолохова «Донські оповідання» (1926), «Лазоревий степ» (1926), які
вмістили оповідання, надруковані у періодиці. У центрі їх зображення — події революції та
громадянської війни на Дону, трагічна доля донського козацтва. Збірки поклали початок
літературної популярності письменника.
1928 року з'явились перша і друга книги роману-епопеї «Тихий Дон». Третя книга
роману була опублікована у 1929— 1932 роках, четверта — у 1937—1940 роках. Головний,
найбільш відомий роман Шолохова «Тихий Дон» — це монументальна розповідь про
Першу світову війну, революцію, події громадянської війни, про те, як сприймали усі ці
події мешканці Дону. У романі діють близько 600 персонажів. Один із головних героїв
роману є Григорій Мелехов — запальний, свободолюбний і вільнодумний дончак, котрий
хоробро воював із німцями на фронтах Першої світової війни, а потім, після революційного
перевороту, постав перед необхідністю політичного вибору. Спочатку він воює на боці
білих,

потім

на

боці

червоних

і,

зрештою,

потрапляє

до

загону

«зелених».

Після кількох років війни Григорій, як і мільйони російських людей, виявився духовно
спустошеним. Внутрішні пошуки Мелехова, суперечливість його характеру, щиросердечні
метання надають його образу яскраво-трагічного пафосу. Починаючи приблизно з 70-х
років, навколо цього твору не вщухають літературно-критичні суперечки. Чимало
письменників та літературознавців, наприклад, О. Солженіцин, обвинувачували Шолохова
у плагіаті — у тім, що велика частина «Тихого Дону» списана з рукописів козацького
письменника Федора Крюкова.
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Інші дослідники, серед яких два американські фахівці у сфері російської літератури,
підтверджували оригінальне авторство роману. 1941 р. за роман «Тихий Дон» Шолохов
отримав Державну премію СРСР.
Із початку 1932 р. письменник розпочав роботу над новою епопеєю, що отримала
назву «Піднята цілина» (друга, завершальна її частина побачила світу 1959—1960 роках).
Роман змальовує драматичні процеси колективізації, які відбувалися на Дону на початку
30-х років. У романі Шолохов протиставляє три групи персонажів: комуністів, що
намагаються привнести у село нові соціалістичні ідеї, їхніх ворогів — захисників старого
правопорядку і маси козацтва.
Комуністичний

осередок

представлений

робітником-двадцятип'ятитисячником

Семеном Давидовим, колишнім революційним матросом, який за наказом партії прибуває в
станицю Гремячий Лог для проведення колективізації, та членами сільради, Нагульновим і
Разметновим, які сприяють усім його реформаторським починанням. Вороги в «Піднятій
цілині» — це представники різних соціальних прошарків. Серед них офіцер Половцев,
нащадок старої дворянської фамілії Летьєвський, міцний господар-куркуль Островнов,
бандит Тимофій Рваний та ін. Це люди, котрі прагнуть перешкодити діям комуністів.
1960 року роман «Піднята цілина» був удостоєний Ленінської премії з літератури.
Значну частину творчого спадку Шолохова складають твори, присвячені подіям Другої
світової війни.
До числа найбільш відомих із них належать оповідання «Наука ненависті» (1942) і «Доля
людини» (1956—1957) і роман «Вони боролись за Батьківщину» (1943—1944).
Головний герой оповідання «Наука ненависті» лейтенант Герасимов на звільненій від
ворога території побачив сліди «господарювання» гітлерівців і був приголомшений
проявом нечуваного людиноненависництва. «Спалені вщент села, сотні розстріляних жінок,
дітей, старих, знівечені трупи червоноармійців, що потрапили в полон, зґвалтовані і позвірячому убиті жінки, дівчата і дівчатка-підлітки...». А поряд — залиті кров'ю учнівські
зошити і підручники.
Головна тема оповідання «Доля людини» — звеличення мужності та незламності
характеру російської людини. В центрі зображення — нелюдські знущання та муки, яких
довелося зазнати у фашистському полоні звичайному російському солдатові Андрію
Соколову. У двобої з ворогом, комендантом німецького табору, садистом і катом
Мюллером, честь і гідність російської радянської людини стають тією зброєю, за
допомогою якої герой твору здобуває моральну перемогу. Доля окремої людини стає у
творі Шолохова символом багатостраждальної, але водночас героїчно-незламної долі
усього радянського народу.
В романі «Вони боролись за Батьківщину» описується перший період війни, коли
Радянська

Армія

відступала

під

натиском

переважаючих

сил

супротивника.
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Із важкими боями відходили російські воїни, на смерть стояли вони на підступах до
Сталіні рада. У романі просто і правдиво відтворений героїзм радянських солдатів,
фронтовий побут, товариські бесіди, скріплена кров'ю непорушна дружба. Змальовані
образи робітника-шахтаря Петра Лопахіна, комбайнера Івана Звягінцева, агронома Миколи
Стрельцова, сибіряка бронебійника Якима Хортиця, єфрейтора Кочетигова, лейтенанта
Голощекова, кухаря Петра Лисиченка. В романі глибоко розкритий російський
національний

характер,

що

яскраво

виявився

в

дні

важких

випробувань.

Шолохов був не тільки письменником, а й громадським діячем
— членом Всесвітньої Ради Миру, депутатом Верховної Ради СРСР від 1937 p., з 1939 р.
— дійсним членом АН СРСР, почесним доктором філологічних наук Ростовського-наДону

і

Лейпцизького

університетів,

почесний

доктор

права

Сент-Андруського

університету.
Літературна, журналістська та публіцистична діяльність Шолохова заслужила високу
оцінку з боку громадськості:
1945 рік — письменник був нагороджений орденом Слави за військові заслуги,
1955 рік — нагороджений орденом Леніна,
1965 рік — Шолохова удостоїли звання лауреата Нобелівської премії з літератури
«за художню силу й повноту, з якими він у своєму епічному творі про Дон зобразив
історичну епоху в житті російського народу» (на церемонії вручення Шолохов був
названий «одним з найвидатніших письменників нашого часу»),
1965 рік — у Стокгольмі присуджена міжнародна премія миру у сфері культури,
1967 рік — Шолохову присвоїли звання Героя Соціалістичної Праці,
1980 рік — присвоїли звання Героя Соціалістичної Праці вдруге.
Крім того, впродовж попередніх років письменник був нагороджений шістьма
орденами Леніна, орденом Жовтневої Революції, орденом Вітчизняної війни І-го ступеня,
багатьма іншими радянськими та зарубіжними орденами.
«Шолохов відкрив Дон, як Колумб відкрив Америку», — такі і подібні їм визнання роблять
письменники різних країн і континентів. «Будучи глибоко російським, національним
художником, — пише Г. Борян,— він одночасно належить усім народам, тому що в його
висічених із алмазу та полум'я героях сконцентроване загальнолюдське і вічне».
Книги Шолохова видавались на 80 мовах народів СРСР 829 разів загальним тиражем
53 мільйони 276 тисяч примірників. За кордоном його твори видавались більш як 700 разів
у 47 країнах 45 мовами.
Помер М. Шолохов — 21.02.1984 р. в с. Вешенська.
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Ясунарі Кавабата (14 червня 1899 —16 квітня 1972) —
видатний японський письменник, офіцер французького ордена
мистецтв і літератури.
1899 — народився в селі Акутагава, неподалік від Осаки, був
старшим сином у родині, займався приватною практикою лікаря.
Батько письменника був високоосвіченою людиною, захоплювався
літературою і мистецтвом.
1901 — від туберкульозу помирає батько письменника.
1902 — від туберкульозу помирає мати. Разом із бабусею переїжджає в Ібаракі.
1906 — вмирає бабуся.
1912 — у Ібаракі вступає до середньої школи.
1914 — вмирає дідусь. Ті, що жили в Осаці родичі по материнській лінії забирають
дитину до себе, однак для продовження занять у школі Кавабата знову повертається в
Ібаракі, де оселяється в шкільному гуртожитку. Мотиви сирітства у подальшому не раз
знайдуть своє відображення у його творах.
1917 — закінчує середню школу в Ібаракі і переходить у старшу школу при
Токійському університеті. У шкільні роки захоплюється живописом, мріючи стати
художником, проте вже до 15 років зосереджується на літературі. До цього ж часу
відноситься захоплення скандинавською літературою (перш за все, Стріндбергом), а також
творами японських авторів, що належали до групи «Сіракаба».
1918 — здійснює першу подорож на півострів Ідзу.
1920 — поступає на філологічний факультет Токійського університету (відділення
англійської філології).
1921 — переходить на відділення японської філології Токійського університету.
Починає свій шлях у літературі, дебютувавши з оповіданням «Картини поминання
полеглих на війні» та увійшов до складу редакції студентського літературного журналу
«Нове навколо нас». Літературній кар'єрі молодого письменника сприяло знайомство і тісне
спілкування з письменником і драматургом Кікучі Кан, який став його опікуном. Він дав
високу оцінку оповіданню молодого автора, а також, плануючи покинути Японію, навіть
просив Акутагаву Рюноске сприяти публікаціям подальших робіт Кавабати.
1924 — закінчує Токійський університет, отримавши ступінь бакалавра мистецтв.
У жовтні у числі 14 письменників, серед яких, крім Кавабати, були Екоміцу Реіті, Катаока
Теппей, Накагава Еіті, Фудзісава Такео та інші, утворює групу літераторів-модерністів, які
назвали себе неосенсуалісти. Група починає видавати журнал «Літературна епоха», а сам
Кавабата відноситься до головних теоретиків і ідеологів нового напрямку. Об'єднання
неосенсуалісти розпадається через чотири роки.
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1925 — опубліковані ранні оповідання «Щоденник шістнадцятирічного» і «Почуття
сироти». У автобіографічному «Щоденнику шістнадцятирічного» описуються 14 днів
1914 року, що передували смерті діда. Незважаючи на зрілу модерністську манеру письма,
оповідання, за твердженням самого Кавабати, було написане саме у 1914 році.
1926 — опублікована та принесла широку популярність Кавабаті повість
"Танцівниця з Ідзу». Повість вважається кращим твором раннього періоду творчості
письменника. Одружується.
1929 — у газеті «Асахі сімбун» починається серійна публікація повісті «Веселі
дівчата з Асакуса», що зображувала картини життя токійського району Асакуса, відомого
численними розважальними закладами і богемним стилем життя його мешканців.
1931 — починає роботу над написанням в експериментальній манері повісті
«Видіння в кришталевій кулі» (залишилася незакінченою). У творі відчувається сильний
вплив «Улісса» Джеймса Джойса. У 30-х роках Кавабата публікує ще ряд модерністських
творів, де використовує прийоми потоку свідомості і фрейдистського психоаналізу. У їх
числі близька естетиці сюрреалізму повість «Голки, скло і туман».
1932 — опублікована написана у сюрреалістичній манері повість «Елегія». Фінал
твору дав привід ряду критиків стверджувати про буддійські настрої письменника.
1933 — опубліковано оповідання «Птахи і звірі» (залишилося незакінченим).
1934 — призначається членом Консультативної ради з літератури, створеного під
егідою Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ. Закінчує роботу
над автобіографічною повістю «Листи до батьків». Двічі відвідує гарячі джерела в Юдзаве,
де починає роботу над романом «Снігова країна».
1935 — опублікована перша частина роману «Снігова країна» в журналі «Ніхон
Херон». Наступні частини поступово виходять у різних журналах до травня 1937 року.
1937 — премія урядової Консультативної ради з літератури (за повість «Снігова
країна»).
1938 — у якості журналіста пише ряд репортажів про події у Японії у тому році
«Серії ігор в го».
1941 — разом із іншими письменниками двічі відвідує Маньчжурію на запрошення
маньчжурських газет і командування Квантунської армії.
1942 — приступає до роботи над романом «Майстер гри в го» («Мейдзін») за
мотивами раніше опублікованих журналістських нотаток (закінчений у 1954 році). Входить
в Японське літературне товариство «Служіння батьківщині», курує Управлінням інформації
при Кабінеті Міністрів.
1943 — удочеряє дитину свого двоюрідного брата з Такацукі (Осака). Опубліковані
«Місце народження» (залишилася незавершеною), «Захід сонця», «Ім'я батька» і «Дорога
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Токайдо» — твори, які продемонстрували зростання інтересу письменника до проблеми
національної культурної традиції.
1944 — Премія Кікучі Кан (за «Місце народження», «Захід» та інші твори).
1945 — протягом місяця працює в якості військового кореспондента у військовій
частині, розташованій у префектурі Кагосіма.
1946 — починає співпрацю зі створеним у тому році журналом «Нінген».
1948 — обирається 4-м президентом японського відділення ПЕН-клубу.
1949 — опубліковані «Стогін гори», «Тисячокрилий журавель» і ряд інших
ключових для всієї творчості Кавабати робіт.
1950 — продовжуючи традицію, започатковану Танідзакі в 1934 році, видає «Нову
хрестоматію з літератури», де в популярній формі у вигляді есе розкриває для читачів
творчість таких японських письменників, як Акутагава Рюноске, Кікучі Кан, Ісікава Дзюн
та ін.
1952 — Премія Японської академії мистецтв (за повість «Тисячокрилий журавель»).
1954 — Премія Номи (за повість «Стогін гори»).
1955

—

опублікована

повість

«Озеро».

Завершує

роботу

над

своїм

наймасштабнішим за обсягом твором «Токійці» і повістю «Бути жінкою».
1957 — у журналі «Синто» починається публікація повісті «Сплячі красуні».
1957 — на посаді віце-президента міжнародного ПЕН-клубу головує на
Міжнародному конгресі його членів у Японії (у Токіо та Кіото).
1958 — Премія Кікучі Кан (за керівництво японським відділенням «ПЕН-клубу»).
1961 — нагороджений Орденом культури. Починає писати повість «Стара столиця»,
для роботи над якою тимчасово переїжджає в Кіото.
1962 — опублікована повість «Стара столиця». Приз газети «Майніті» по розділу
культури (за повість «Сплячі красуні»).
1964 — опублікована сюрреалістична повість «Рука». Розпочато роботу над повістю
«Кульбаби» (публікувалася частинами у журналі «Синто» до 1968 року).
1968 — нагороджений Нобелівською премією з літератури «за письменницьку
майстерність, яка передає єство японської свідомості». Виступає з пронизаною цитатами з
буддійської поезії лекцією «Красою Японії народжений».
1969 — стає почесним громадянином міста Ібаракі.
1970 — відвідує Тайвань і Корею.
1971 — приймає участь у передвиборній кампанії токійського губернатора.
1972 — у квітні гине від отруєння чадним газом у своєму робочому кабінеті в Дзусі.
Основна версія — самогубство. Причини досі залишаються нез'ясованими.
1985 — у Ібаракі відкривається будинок-музей Кавабати.
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Томас Стернз Еліот (1888 — 1965) — англо-американський
поет.
Лауреат Нобелівської премії 1948 року. Головні проблеми
творчості Еліота — трагізм людського існування, духовна криза в
умовах антигуманної сучасної цивілізації. Модернізм Еліота визначався
його позицією, яка ґрунтувалася на розчаруванні у суспільному
прогресі, у моральному потенціалі людства. Поет створив образ «безплідної землі», писав
про відчуження людини у здеградованому світі. Глибокий песимізм та іронія, що
переростає у сатиру, взаємодіють у його творчості. Прогнозуючи ймовірну загибель
європейської культури, Еліот знаходив духовне джерело у християнській релігії та вірі, які
можуть стати на заваді відчаю та бездуховності.
Еліот народився у заможній і респектабельній сім'ї, його дитинство та юність минули
у США. Майбутнього письменника виховували у пуританському дусі, відтак він здобув
досвід суворої самодисципліни і стриманості. Еліот закінчив школу у Сент-Луїсі, у 1906 р.
вступив у Гарвардський університет. Захоплення романтичною поезією Дж. Н. Г. Байрона,
П. Б. Шеллі та Дж. Кітса, віршами Д. ґ. Россетті та А. Ч. Свінберна, яких він наслідував у
своїх юнацьких поетичних спробах, змінилося інтересом до середньовічної літератури.
Знайомство з «Божественною комедією» Данте стало однією з найважливіших подій у
житті Еліота (1910). У Гарварді Еліот відвідував лекції літературознавця І. Беббіта, котрий
справив на нього великий і, значною мірою, вирішальний вплив. Беббіт розвивав ідеї школи
«нового гуманізму», заперечував сучасну цивілізацію у будь-яких її формах та виявах
(демократія, індустріалізм, романтизм); саме він посіяв у душі Еліота зерно сумніву у
цінності романтичної традиції, протиставивши їй класицизм. У студентські роки Еліот,
слухаючи курс І. Беббіта про французьку літературну критику, звернувся до книги
А. Саймонса «Символізм у літературі», яка відкрила перед ним поетичний світ А. Рембо,
П. Верлена і Жуля Лафорга.
У період 1910 — 1912 pp. були створені і в 1915 р. опубліковані відомі вірші Еліота
«Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока», «Портрет дами», «Прелюди», «Рапсодія вітряної
ночі».
У 1914 p. Еліот залишив США. Протягом деякого часу він відвідував лекції у
Німеччині, потім у Сорбонні (Франція). У 1915 p. Eліот прибув у Англію і вступив у
Мертон-коледж у Оксфорді, а згодом оселився у Лондоні. Відтак назавжди залишився у
Британії. Викладав, виступав як літературний критик і рецензент, брав участь у виданні
часопису «Егоїст».
У 1915 р. він одружився з Вів'єн Хейвуд, але цей шлюб виявився невдалим. У 1930 р.
подружжя розпалося. У 1947 р. Вів'єн померла, а у 1957 p. Еліот одружився вдруге —
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обраницею стала його секретарка Валері Флетчер, (вона була молодшою за Еліота на 38
років).
Із 1922 по 1939 р. Еліот видавав журнал «Крайтеріон» та сприяв літературному
становленню молодих поетичних талантів; надавав консультації деяким видавництвам.
Рання творчість Еліота розвивалася під впливом естетичної програми неокласицизму
та імажизму. Засновником цих течій у Англії був філософ та поет Т.Е. Г'юм, котрий
виступив проти романтичного мистецтва. Поети-імажисти, що гуртувалися навколо
журналу «Егоїст», — Р. Олдингтон, X. Дулітл, американець Е. Паунд були прибічниками
строгого, точного, образного стилю і цілісного ритмічного малюнку вірша. Вони
захоплювалися французькою, давньою італійською, китайською і японською поезією. Ідеал
строгої системи неокласицизму особливо приваблював Еліота. Він негативно ставився до
мистецтва Ренесансу, вважаючи, що воно створило підґрунтя для індивідуалізму. Взірцем
поезії для Еліота стали англійські «метафізичні поети» XVII ст., і передусім Дж. Донн. У
своїх есе «Ендрю Марвелл» (1921) та «Метафізичні поети» (1921) Еліот порівнює
французьких символістів із «метафізиками», зауважуючи, що у своїх віршах вони (Еліот
має на увазі П. Лафорга і Корб'єра) «ближчі до школи Донна, аніж будь-який сучасний
англійський поет». Еліот вважає, що й класичні поети (Ж. Расін) володіли здатністю
чуттєвого вираження думки, яка так імпонувала йому у «метафізиків». Таким чином, Еліот
виокремлює три особливо близькі йому поетичні традиції: метафізичну, класичну і
символічну.
В 1939 році, з початком Другої світової війни, видання «Крайтеріон» зупинилося, а
Еліот почав служити уповноваженим по цивільній обороні. Багато часу він проводив в
Гілфорді, де написав ще три вірші, які лягли до основи твору «Спалений Нортон».
В 1948 році Томас Еліот був нагороджений Нобелевською премією з літератури та
орденом «За заслуги». В 1964 році поета було нагороджено Президентською Медаллю
Свободи.
Помер Томас Стернз Еліот 4 січня 1965 р., у віці 76 років, від емфіземи, та його порох
був відвезений до Церкви Св. Майкла в Іст Кокер, село у Сомерсеті, звідки у середині
XVII ст. його предок Ендрю Еліот вирушив у Америку.
Твори
Еліот Томас Стернз. Вбивство у соборі. Переклад Зенона Тарнавського.Мюнхен, 1963.
Еліот Томас Стернз. Вибране. В перекладах О. Гриценка, В. Коротича, М.Габлевич,
О. Мокровольського, М. Стріхи, Ю. Лісняка, І. Драча, Ф.Неуважного, В. Діброви,
Г. Кочура, М. Москаленка, Д. Павличка. Київ,1990.
Еліот Томас Стернз. Котознавство від Старого Опосума. Переклад Івана Андрусяка.
Київ, 2008.
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Порожні люди
I
Ми люди порожні,
Спустошені люди,
Соломою випхані,
Купчимось
I мозки солом'яні хилим.
Як шелести, шепоти наші
Тихенько й подібно
Тріщать шарудінням безсилим,
Як вітер в сухій ковилі,
Як лапки щурів на побитому склі
У нашій коморі.
Цей контур без форми, без кольору тінь,
Сила збезвладнена, жести без рухів;
О ті, що увійшли,
З відкритим поглядом у сонне царство смерті,
Згадайте нас - але обов'язково Не безсловесні душі пригадайте Спустошених і
випханих людей.
II
Я не відважусь зустріти очі в снах
У приспаному царстві смерті.
Їх тут немає:
Тут за очі править
Блиск сонця на пощербленій колоні,
Там дерево хитається,
I голос
Там виникає з вітровіння,
Іще величніший та дальший,
Аніж зоря у небі голім.
Дозволь мені не наближатись
У соннім королівстві смерті.
Дозволь, я збережуся
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I збережу всі машкари свої,
Ці шкіри зі щура та крука й схрещені кістки Пересторогу,
Щоб вестися, як вітер в полі,
Не наближатися, Ми стрілись не востаннє
У царстві присмерку.
III
Країно мертва,
Кактусовий краю,
Де ідоли камінні
Підвелися, щоб прийняти
Моління із долоней у мерця.
Вгорі - зоря вмирає миготливо.
Чи виглядає все подібно
У іншім королівстві смерті?
Прокидаємося самотньо
В годину, коли
Тіла нам проймає чулість,
Уста поцілунків прагнуть
Та мають складати моління каменю.
IV
Очі не тут.
Тут немає очей
В долині, де гинуть зорі,
В порожній долині Зламаній щелепі королівств наших минулих,
В останньому з місць зустрічей
Ми зійдемось,
Притишуючи кроки,
Там, де потоки струмують широкоплинно.
Невидющі, доки
Очі в нас не воскреснуть,
Як одвічна зоря,
Чи троянда зі ста пелюстками.
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В королівстві присмерку й смерті
Єдина надія
Порожніх людей.
V
Обтанцюймо кактус колом
Кактус колом кактус колом
Обтанцюймо кактус колом
О п'ятій годині ранку.
Між думкою
Та дійсністю
Між наміром
Та дією
Падає Тінь
Це ж бо царство Твоє
Між задумом
I твором
Між почуттям
Та відгуком
Падає Тінь
Життя отаке довге
Між бажанням
I спазмом
Між можливістю
Та існуванням
Поміж суттю
Та між приниженням
Падає Тінь
То королівство Твоє
Для Тебе Життя
Для Тебе то
Світ кінчається саме так
Світ кінчається саме так
Світ кінчається саме так
Не вибухом, а вищанням.
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Олександр

Ісаєвич

Солженіцин

—

російський

письменник, публіцист, поет, громадський і політичний діяч.
Олександр Ісаєвич (Ісаакієвич) Солженіцин народився
11 грудня 1918 року у Кисловодську. Батько — Ісаакій Семенович
Солженіцин,

російський

православний

селянин

з

Північного

Кавказу.
Мати — українка Таїсія Захарівна Щербак, дочка господаря
багатої на Кубані економії, розумом і працею піднявся на цей ступінь таврійського чабананаймита. Батьки Солженіцина познайомилися під час навчання в Москві і незабаром
одружилися. Ісаакій Солженіцин під час Першої світової війни пішов на фронт
добровольцем і служив офіцером. Він загинув до народження сина, 15 червня 1918 року,
вже після демобілізації (у результаті нещасного випадку на полюванні). Він зображений під
ім'ям Сани Лаженіцина в епопеї «Червоне колесо» (на основі спогадів дружини).
У результаті революції і громадянської війни родина була розорена, і в 1924 році
Солженіцин переїхав із матір'ю до Ростова-на-Дону.
Із 1926 по 1936 рік навчався у школі. У молодших класах піддавався глузуванням за
носіння хрестильного хрестика і небажання вступати у піонери, отримав догану за
відвідування церкви. Під впливом школи прийняв комуністичну ідеологію, в 1936 році
вступив до комсомолу. У старших класах захопився літературою, почав писати есе та
вірші; цікавився історією, громадським життям.
У 1936 році поступив до Ростовського державного університету. Не бажаючи
робити літературу основною спеціальністю, обрав фізико-математичний факультет.
За спогадами шкільного та університетського друга, «...навчався на математика не
стільки за покликанням, скільки тому, що на фізматі були виключно освічені і дуже цікаві
викладачі». Одним із них був Д. Д. Мордухай-Болтовська (під ім'ям ГоряїноваШаховського Солженіцин виведе його у романі «У колі першому» і в поемі «Доріженька»).
У

1937

році

задумав

«великий

роман

про

революцію

1917

року».

В університеті Солженіцин навчався на «відмінно» (сталінський стипендіат), продовжував
літературні вправи, на додаток до університетських занять самостійно вивчав історію і
марксизм-ленінізм.
Із самого початку літературної діяльності гостро цікавився історією Першої
світової війни і революції. У 1937 році почав збирати матеріали з «Самсонівської
катастрофи», написав перші розділи «Серпень Чотирнадцятого» (з ортодоксальних
комуністичних позицій).
У 1939 році вступив на заочне відділення факультету літератури Інституту
філософії, літератури та історії в Москві. У серпні 1939 року вчинив із друзями подорож на
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байдарці по Волзі. Життя письменника з цього часу і до квітня 1945 року — описано в
поемі «Доріженька» (1948—1952).
27 квітня 1940 року одружився зі студенткою Львівського університету Наталією
Решетовською.
Закінчив університет у 1941 році з відзнакою, йому було присвоєно кваліфікацію
науковця II розряду в області математики і викладача.
. У вересні 1941 року разом із дружиною отримав розподіл шкільним вчителем у
Морозовськ Ростовської області, проте вже 18 жовтня був покликаний і направлений у
вантажний кінний обоз рядовим. З початком Великої Вітчизняної війни Солженіцин не був
одразу мобілізований, оскільки був визнаний «обмежено придатним» за станом здоров'я.
Активно домагався покликання на фронт.
У діючій армії з лютого 1943 року; служив командиром батареї звукової розвідки
794-го Окремого армійського розвідувального артилерійського дивізіону (ОАРАД)
(пізніше — шістьдесят восьмий Сєвськ-Речицький ПАБр) другого Білоруського фронту
(польова пошта № 07900 «Ф»). Бойовий шлях — від Орла до Східної Прусії. Був
нагороджений орденами Вітчизняної війни і Червоної Зірки, у листопаді 1943 року отримав
звання старшого лейтенанта. На фронті вів військові щоденники, багато писав, відправляв
свої твори московським літераторам для рецензії. У 1944 році отримав доброзичливий
відгук Б. А. Лавреньова.
На фронті Солженіцин продовжував цікавитися громадським життям, але почав
критично ставитися до Сталіна (за «спотворення ленінізму»); у листуванні зі старим другом
(Миколою Віткевичем) лайливо висловлювався про «пахана», під яким вгадувався Сталін,
зберігав у особистих речах складену разом із Віткевичем «резолюцію», в якій порівнював
сталінські порядки з кріпосним правом і казав про створення після війни «організації» для
відновлення так званих «ленінських» норм.
Листи викликали підозру військової цензури.
2 лютого 1945 послідувало телеграфне розпорядження № 4146 заступника
начальника Головного управління контррозвідки «Смерш» НКО СРСР генерал-лейтенанта
Бабича про негайний арешт Солженіцина і доставку його до Москви.
3 лютого армійською контррозвідкою розпочата слідча справа 2 / 2 № 3694-45.
9 лютого Солженіцин у приміщенні штабу підрозділу був заарештований,
позбавлений військового звання капітана, а потім відправлений до Москви, в Лубянску
в'язницю. Допити тривали з 20 лютого по 25 травня 1945 року (слідчий — помічник
начальника 3-го відділення XI-го відділу 2-го управління НКДБ СРСР капітан держбезпеки
Єзепов). 6 червня начальником 3-го відділення XI-го відділу 2-го управління полковником
Іткіним, його заступником підполковником Рубльовим і слідчим Езеповим складено
обвинувальний висновок, який було 8 червня затверджено комісаром держбезпеки
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3-го рангу Федотовим. 7 липня Солженіцин заочно засуджений Особливою нарадою до 8
років виправно-трудових таборів і вічного заслання після закінчення терміну ув'язнення
(за статтею 58, пункт 10, частина 2, пункт 11 Кримінального Кодексу РРФСР).
У серпні спрямований до табору в Новий Єрусалим, 9 вересня 1945 року переведений
до табору в Москві, ув᾿язненні якого займалися будівництвом житлових будинків на
Калузькій заставі.
У червні 1946 року переведений у систему спецтюрем 4-го спецвідділу НКВС, у вересні
направлений у спецінстітут для ув'язнених («шарашку») при авіамоторному заводі у
Рибінську, через п'ять місяців — на «шарашку» до Загорська, у липні 1947 року — в
аналогічний заклад у Марфино (під Москвою). Там він працював за фахом — математиком.
У Марфино Солженіцин почав роботу над повістю «Люби революцію». Пізніше останні дні
на Марфінській шарашці описані Солженіциним у романі «У колі першому», де сам він
виведений під ім'ям Гліба Нержина, а його співкамерники Дмитро Панін і Лев Копелєв.
У грудні 1948 року дружина заочно розлучилася з Солженіциним.
У травні 1950 року Солженіцин через сварки з начальством «шарашки» був етапований до
Бутирської в'язниці, звідки у серпні був направлений до Степлаг — особливий табір у
Екібастузі.
Майже третину свого тюремно-табірного терміну — з серпня 1950 по лютий 1953 року
— Олександр Ісаєвич відбув на півночі Казахстану. У таборі був на «загальних» роботах,
деякий час — бригадиром, брав участь у страйку.
Пізніше табірне життя отримає літературне втілення в оповіданні «Один день Івана
Денисовича», а страйк в'язнів — у кіносценарії «Знають істину танки». На засланні написав
п'єсу «Республіка Праці» (про табір), роман «У колі першому»

(про своє перебування на

"шарашці») і нарис «Протерти очі», "Горе від розуму».
Узимку 1952 року у Солженіцина виявили ракову пухлину, до кінця 1953 року стан
здоров'я різко погіршився, він був прооперований у таборі. У січні 1954 року він був
направлений до Ташкента на лікування, в березні виписаний зі значним поліпшенням.
Хвороба, лікування, зцілення і лікарняні враження лягли в основу повісті «Раковий
корпус», яка була задумана навесні 1955 року.
У висновку Солженіцин повністю розчарувався у марксизмі, із часом повірив у Бога
і схилився до православно-патріотичних ідей (повне заперечення комуністичної ідеології,
розпуск СРСР і створення слов'янської держави на території Росії, Білорусії та частині
України, встановлення у новій державі авторитарного ладу із поступовим переходом до
демократії, спрямування ресурсів майбутньої Росії на духовний, моральний і релігійний
розвиток народу, у першу чергу росіян, білорусів, українців як братніх народів.)
Після звільнення Солженіцин був відправлений у заслання на поселення «навіки»
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(село Берлік Коктерекского району Джамбульської області, південний Казахстан).
Працював учителем математики і фізики у 8 —10 класах місцевої середньої школи імені
Кірова.
У червні 1956 року рішенням Верховного Суду СРСР Солженіцин був звільнений без
реабілітації «за відсутністю у його діях складу злочину».
У серпні 1956 року повертається із заслання в Центральну Росію. Живе в селі Мільцево
(поштове відділення Торфопродукт Курловского району Владимирської області), викладає
математику в Мезіновській середній школі Гусь-Кришталевого району. Тоді ж зустрівся зі
своєю колишньою дружиною, яка остаточно повернулася до нього у листопаді 1956 року.
6 лютого 1957 року рішенням Військової колегії Верховного суду СРСР Солженіцин
реабілітований.
У 1959 році Солженіцин написав оповідання «Щ —

854» про життя простого

ув᾿язненого з російських селян, у 1960 році — оповідання «Не варто село без праведника» і
«Права кисть», перші «Крохотки», п'єсу «Світло, що в тобі» («Свічка на вітрі»). Пережив
певну кризу, через усвідомлення неможливості опублікування своїх творів.
У 1961 році під враженням від виступу Олександра Твардовського (редактора
журналу «Новий світ») на XXII з'їзді КПРС, передав йому «Щ—854», попередньо
вилучивши з оповідання найбільш політично гострі, свідомо не прохідні через радянську
цензуру фрагменти. Твардовський оцінив розповідь надзвичайно високо, запросив автора
до Москви і став домагатися публікації твору. М. С. Хрущов подолав опір членів
Політбюро і дозволив публікацію розповіді.
Оповідання «Один день Івана Денисовича» було надруковано у журналі «Новий світ»
№ 11, 1962 року, відразу ж перевидано і переведено на іноземні мови.
30 грудня 1962 Солженіцин був прийнятий до Спілки письменників СРСР.
У 1974 — 1976 роках Солженіцин жив у Цюріху (Швейцарія). Після двох років
перебування в Цюріху Олександр з родиною переїжджає в США і поселяється в штаті
Вермонт, де письменник завершує третій том роману «Архіпелагу ГУЛАГ» (російське
видання — 1976 р., англійське — 1978 р.), а також продовжує роботу над циклом історичних
романів про російську революцію: «Августом четырнадцатого», пізніше перейменованого в
«
К

27 травня 1994 року Солженіцин повернувся до Росії. Після свого приїзду Солженіцин

р
оселився
під Москвою, у виділеному йому володінні в селі Троїце-Ликова, де продовжив
а
займатися
літературною працею.
с
н

Останні роки життя провів у Москві і на підмосковній дачі. Незадовго до смерті

о
хворів,
але продовжував займатися творчою діяльністю. Працював над підготовкою та
е
к
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виданням свого найповнішого, 30-томного зібрання творів.
Після перенесеної їм важкої операції у нього діяла тільки права рука. У ніч з 3 на 4
серпня 2008 року Солженіцин помер.
Творчість

Солженіцина

відрізняє постановка масштабних

епічних

завдань,

демонстрація історичних подій очима кількох персонажів різного соціального рівня, що
знаходяться по різні сторони барикад. Для його стилю характерні символічність композиції,
не завжди виражена авторська позиція (подається зіткнення різних точок зору).
Відмінною особливістю його творів є документальність; більшість персонажів має
реальних прототипів, особисто знайомих письменнику. «Життя для нього більш
символічне, ніж літературна вигадка».
Для Солженіцина, як в художній прозі, так і в есеїстиці, характерна увага до
багатств російської мови, використання рідкісних слів зі словника Даля (аналізом якого він
почав займатися в молодості).
Твори:
• "Пир победителей" (сатирична пьеса).
• "Один день Ивана Денисовича" (1959).
• "Матренин двор" (1959 —1960).
• "Случай на станции Кречетовка" (1963).
• "Для пользы дела" (1963).
• "Захар-Калита" (1966).
• "В круге первом" (1955 —1968).
• "Раковый корпус" (1963 —1966).
• "Август 1914" (1971).
• "Красное Колесо" (1971—1991).
• "Архипелаг ГУЛАГ" (1958 —1968).
• "Ленин в Цюрихе" (1975).
• "Бодался телёнок с дубом" (1975—1991).
• "Эго" (1995).
• "На краях"(1995).
• "Молодняк" (1995).
• "Настенька" (1995).
• "Абрикосовое варенье" (1995).
• "Угодило зёрнышко промеж двух жерновов" (1998 —2001).
• "Россия в обвале" (1998).
• "Двести лет вместе" (1975 —1995).
• "Желябугские выселки", "Адлиг Швенкиттен " (1999).
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Еліс Енн Манро — канадська письменниця.
Лауреатка

Нобелівської

премії

з

літератури за 2013 рік

та Букерівської премії, триразовий лауреат канадської премії
генерал-губернатора в галузі художньої літератури.
Нобелівську премію з літератури за 2013 рік отримала
канадка Еліс Манро, церемонія вручення нагороди відбулася
10 грудня у Стокгольмі. Про це

оголосила Королівська

шведська академія наук, яка відповідає за присудження нагород. Манро стала 13-ю жінкою,
яка отримала Нобелівську премію з літератури.
Манро народилася 10 липня 1931 року у Вінгемі (провінція Онтаріо), Канада.
Її батько — фермер Роберт Ерік Лейдлоу, мати — шкільна вчителька Енн Кларк
Лейдлоу.
Еліс почала писати у підлітковому віці і опублікувала своє перше оповідання
«Виміри тіні» у 1950 році під час навчання в університеті Західного Онтаріо (Western
University), де вивчала англійську мову із 1949 року. У цей період вона працювала
офіціанткою, на збиранні тютюну, у бібліотеці.
У 1951 році покинула університет, вийшла заміж за Джеймса Манро, із яким разом
вчилася і переїхала до Ванкувера. У них народилися доньки Шейла (1953), Кетрін (1955) і
Дженні (1957), але Кетрін померла через 15 годин після народження.
У 1963 році родина переїхала до Вікторії, де Еліс відкрила книгарню під назвою
«Книги Манро». У 1966 році народилася донька Андреа.
Свою першу збірку розповідей "Танець щасливих тіней" опублікувала у 1968 році. Її
було високо оцінено і завдяки цьому Манро виграла премію генерал-губернатора, найвищу
літературну премію Канади. Цей успіх закріпив твір «Життя дівчаток і жінок» (1971 рік),
збірка взаємопов'язаних оповідань, яку іноді помилково називають романом.
Еліс Манро і Джеймс розлучилися у 1972 році. Еліс повернулася до Онтаріо і почала
працювати в Університеті Західного Онтаріо.
У 1976 році одружилася з географом Джеральдом Фремліні. Подружжя переїхало на
ферму неподалік від Клінтона, Онтаріо. Пізніше родина переїхала з ферми до міста.
У 1978 році було опубліковано збірку «А хто ти, власне, така?». Ця книга дозволила
Мунро виграти премію генерала-губернатора вдруге.
У 1979—1982 рр.

вона

подорожувала

по

Австралії, Китаю та Скандинавії,

представляючи свою творчість.
У 1980 році займала посаду письменника-резидента в Університеті Британської
Колумбії та Квінслендському університеті.
У 1980-х і 1990-х роках публікувала збірки оповідань приблизно раз на 4 роки.

81
У 2002 році її донька Шейла Манро опублікувала мемуари про своє дитинство і
життя матері.
Історії Еліс Манро часто з'являються у таких виданнях як The New Yorker, The
Atlantic, Grand Street, Mademoiselle та The Paris Review. Її останню збірку «Занадто багато
щастя» було опубліковано у серпні 2009 року.
Її оповідання «Ведмідь перейшов через гору» було адаптовано для екрану
режисером Сарою Поллі як кінофільм «Без неї» (у ролях Джулі Крісті та Гордон Пінсент.
Фільм дебютував у 2006 році на кінофестивалі у Торонто. Фільм було висунуто на Оскар за
найкращий адаптований сценарій, однак премію здобув інший фільм.
Книги:
Танець щасливих тіней (англ. Dance of the Happy Shades) —
1968 рік (лауреат премії 1968 р. генерал-губернатора Канади).
Життя дівчаток і жінок (англ. Lives of Girls and Women) —
1971 рік.
Щось я хотів сказати Вам (англ. Something I've Been Meaning to Tell You) — 1974 рік.
А хто ти, власне, така? (англ. Who Do You Think You Are?) — 1978 рік (лауреат премії
1978 р. генерал-губернатора Канади).
Супутники Юпітера (англ. The Moons of Jupiter) — 1982 рік (твір номіновано на
премію генерал-губернатора Канади).
Прогрес любові (англ. The Progress of Love) — 1986 рік (лауреат премії 1986 генералгубернатора для художної літератури).
Друг моєї юності (англ. Friend of My Youth) — 1990 рік (лауреат книжкової премії
Trillium).
Відкриті секрети (англ. Open Secrets) — 1994 рік (номіновано на премію генералгубернатора).
Обрані сюжети — 1996 рік.
Любов доброї жінки (англ. The Love of a Good Woman) — 1998 рік (переможець
премії Гіллер 1998 року).
Ненависть, дружба, залицяння, закоханість, шлюб (англ. Hateship, Friendship,
Courtship, Loveship, Marriage) — 2001 рік.
Любов не пропадає — 2003 рік.
Вінтаж Манро — 2004 рік.
Утікач (англ. Runaway) — 2004 (переможець премії Гіллер 2004 року).
Віднесені: збірка оповідань — 2006 рік.
Краєвид з Кесел Рок (англ. The View from Castle Rock) — 2006 рік.
Занадто багато щастя (англ. Too Much Happiness) — 2009 рік.
Дороге життя (англ. Dear Life) — 2013 рік.
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Найкращий автор оповідань у світі – 77-річна Еліс Манро
Канадійка, яка пише коротко, сильно і страшно, як Стефаник і Чехов, отримала
Міжнародну Букерівськy премію 2009 року.
"Еліс Манро, в основному, відома як новелістка, проте до кожної розповіді вона
вносить стільки ж глибини, мудрості і влучності, скільки поміщається в об`ємних романах",
— наголошується в рішенні журі, одним з членів якого був відомий український
письменник Андрій Курков.
У список претендентів на здобуття престижної літературної премії входила
російська письменниця і драматург Людмила Уліцкая. Всього у списку претендентів на
премію значилися 12 авторів із семи країн. Серед них були такі відомі письменники, як
американець Едгар Доктороу, перуанець Маріо Варґас Льоса, англомовний письменник
індійського походження, лауреат Нобелівської премії (2001 рік) Від`ядхар Найпол.
Премія розміром у 60 тисяч британських фунтів буде вручена на урочистій церемонії
у Дубліні 25 червня. Премія Man Booker International Prize вручається за досягнення у галузі
художньої літератури англійською мовою раз на два роки. У 2005-му переміг албанський
письменник Ісмаїль Кадаре, а два роки опісля премію одержав нігерієць Чинуа Ачебе.
“Манро має непохитний талант відкривати незвичайне у звичайнісінькому” —
стандартна цитата книжкового критика журналу Newsweek, винесена на паперову
обкладинку книги “Життя дівчаток і жінок”,— Омелян Тарнавський
Її можна прикласти до кожного оповідання 77-річної Еліс Манро (Alice Munro), яка
стала володарем однієї із найпрестижніших книжкових премій світу – Міжнародного
Букера. Вона цілком могла стати і переможцем "просто Букера" (Міжнародний Букер —
друга,

усесвітня

складова

конкурсу

для

англопишучих

громадян

Британської

Співдружності), але його дають за довгі романи, а не за короткі оповідання.
“Їхній Чехов”
“Наш Чехов”, — каже про свою землячку ще одна канадська авторка (лауреат
Букера—2000) Маргарет Етвуд.
Книжковий оглядач газети “Гардіан” Ліза Аллердайс є більш категоричною:
“Читаюча аудиторія зустріла новину про цю нагороду з незвично одностайним “Нарешті!”
Будемо сподіватися, що Букер для Еліс Манро познайомить якнайбільше читачів із
найкращим автором короткої прози у світі”.
Еліс Манро — Чехов і Стефаник
У прозі Манро немає нічого пікантного, — вважає критик. Автор – цілком
старосвітський оповідач, життя триває, щось закінчується, щось починається... Але її герої
завжди змінюються, як це і має відбуватися з героями гарної прози, і змінюються
капітально.
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Її прозу важко назвати ліричною. Вона швидше нагадує добряче вискоблений стіл
статечна літньої кухні – чистий і простий, але водночас із переплетінням сучків, таких
досконалих і складних.
Манро ніколи не напише великий роман “із життя епохи” — та, схоже, вона взагалі
ніколи роману не напише. Всі оповідання Еліс – це драми, які відбуваються у маленьких
містечках, у глибинці її рідного Онтаріо; багато її персонажів-канадійців, як і сама автор,
вирушають у подорож не заради пригод, а тільки для того, щоб повернутися.
Манро не пише про Велику Ідею, Політику або Історію. Ба більше: хоча в її прозі
вистачає і пристрасті, і невірності, і розриву стосунків (Манро часто проголошують співцем
жіночої сексуальності ХХ-го сторіччя), власне сексу ви знайдете там небагато. Коротше
кажучи, нічого модного. І все ж незважаючи на ці суттєві у нашому світі недоліки, у 77
років Еліс Манро стала однією з найшанованіших письменників сучасності.
При цьому вона залишається феноменом – критика обожнює і падає ниць, але є і
незадоволені читачі, які звинувачують її в “незрозумілості”. Творчість Манро – як секрет
Полішинеля, про який усі знають і голосно кричать, але він постійно повертається у статус
секрету, який хочеться розгадати. Як каже згадана вище Маргарет Етвуд: “Ніби вона
вискакує звідкись із вигуком “Сюрприз!” – а потім раптом знову вискакує, і знову”.
Читацькі скарги на незрозумілість – наслідок відданості Манро жанру і манері
оповіді. Вона пише дуже довгі (до 60 сторінок) оповідання, події і дійові особи у яких часто
перетинаються. Нагадує ще одного співця північноамериканської глибинки – Вільяма
Фолкнера.
Кожен критик ставить собі за мету відзначити, що її оповідання загалом
розкривають життя героїв як жоден роман не зробить: подібно до безрозмірної жіночої
торби, оповідання Манро магічним чином розширюється, щоб умістити не тільки необхідні
деталі і шматки щоденного життя героїв, але і потаємну, інтимну сторону цього життя.
І, без сумніву, проза новообраного лауреата Букера переповнена домашністю,
повсякденною рутиною і тим, що називають “маленькими чудесами”. “Людські життя були
нудними, звичайнісінькими, захоплюючими і безмірними – глибокі печери, вистелені
кухонним лінолеумом”, – як пише Еліс Манро у своєму “Житті дівчаток і жінок”.
Небагато авторів описують роздвоєність, темряву, плутатину – і радість – людських
стосунків із такою теплотою як Манро. Вона пише так відверто (іноді навіть шокуюче
відверто) про “звичайне життя”, що нелегко навіть зрозуміти, якими незвичними є її
оповіді. Але неможливо уникнути раптової блискавки упізнавання, відчуття причетності –
того, що авторка залишає недосказаним, інтимним, як подарунок.
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Чудо у повсякденності
Саме блискавка залишає у кожного читача Манро відчуття, що він отримує якесь
знання уперше. 77-річна бабуся знову і знову вистрибує перед читачем із вигуком
“Сюрприз!”.
А вкупі все це дозволяє визначити її твори як Велику Літературу, хоч воно і звучить
так помпезно, як ніколи не буває у коротких оповіданнях Еліс Манро.
У тих північноамериканських краях і нашого цвіту чимало. Може, у її героях ми
упізнаємо не тільки порухи душі “звичайного канадійця”, але й нашого “маленького
українця”.
Еліс Манро. Ведмідь прийшов з-за гори (уривок)
“...Через рік із гаком Ґрант почав помічати безліч записок на спеціальних жовтих
папірцях, розклеєних по всьому домі. Це не було новиною – Фіона завжди записувала всяку
всячину – назву книги, яку вона почула по радіо, чи те, що треба зробити саме цього дня.
Вона занотовувала навіть свій вранішній розпорядок дня. Оскару така акуратність
видавалася таємничою і зворушливою: “7:00 – йога. 7:30 – 7:45 зуби, обличчя, зачіска.
7:45 – 8:15 прогулянка. 8:15 – Ґрант і сніданок”.
Нові записки були іншими. Наліплені на шухляди у кухні – "Виделки і ложки,
рушнички, ножі". Наче не можна просто відкрити шухляду і глянути, що ж там. Далі пішло
ще гірше. Вона поїхала в місто і подзвонила Ґранту з телефонної кабінки, щоб запитати
дорогу додому. Потім вона пішла на щоденну прогулянку через поле у ліс і повернулася у
дім уздовж загорожі – довгий-предовгий гак в обхід. Вона сказала, що якщо орієнтуватися
на загорожі, то завжди вийдеш куди-небудь до людей.
Із цього важко було зробити якісь висновки. Про загорожі вона говорила ніби
жартома, і домашній номер телефону могла згадати без жодних проблем.
– Не думаю, що варто хвилюватися, – казала Фіона. – Очевидно, просто вилітає з
голови.
Він запитав, чи вона ще п'є снодійне.
– Якщо й так, то я не пам'ятаю, –

сказала вона. А потім перепросила за

легковажність. – Упевнена, що не п'ю жодних таблеток. Хоча, може, й варто. Якісь
вітаміни, скажімо. Вітаміни не допомогли. Вона могла застрягти на ганку, згадуючи, куди ж
зібралася. Вона забувала увімкнути вогонь під пательнею з овочами чи налити воду у
кавоварку. Вона запитала у Ґранта, коли вони в'їхали в цей будинок: “Торік чи позаторік?”
– Дванадцять років тому, – сказав він.
– Нічого собі!
“Вона завжди була дещо того”, – сказав Ґрант лікарю, безупішно намагаючись
пояснити, що Фіонині здивування і вибачення зараз виглядають цілком звичайно, іноді
навіть мило...”.
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Патрік Модіано – французький письменник.
Автор тридцяти романів. Лауреат кількох літературних
премій, зокрема Гонкурівської від 1978 року за роман «Вулиця
темних крамниць» та Нобелівської 2014 року «за мистецтво
пам'яті, завдяки якому він виявив найнезбагненніші людські
долі й розкрив життєвий світ людини часів окупації». Твори
автора перекладено багатьма мовами.
Патрік

Модіано

народився

30

липня 1945 року

у повоєнній Франції, у паризькому передмісті – Булонь-Біянкур. Його батько Альберт
Модіано – комерсант із заможного роду італійських євреїв із Тоскани (Італія). Мати Луїза
Колпейн – фламандка з Антверпена, бельгійська кіноактриса.
Батьки познайомилися окупованому Парижі восени 1942 року.
За півтора року у лютому 1944-го вони побралися. Вчився Модіано спершу у
початковій школі у Жуї-ан-Жозас (Паризький регіон), далі – у коледжі Святого Йосипа у
містечку Тон (Верхня Савойя), згодом у паризькому ліцеї Генріха IV. Завершив середню
освіту і здобув ступінь бакалавра в Аннесі, проте до університету вирішив не вступати.
Ще навчаючись у ліцеї Генріха IV, познайомився з приятелем своєї матері –
письменником Ремоном Кено, який захоплювався математикою і погодився дати йому
кілька

уроків

геометрії.

Пізніше

він

увів

юнака

до

літературного

кола

при

видавництві Ґаллімар. Згодом саме це видавництво видало більшість романів Модіано,
включно з першим – «Площа Зірки», що вийшов 1968 року й одразу приніс визнання
авторові. У 2014 році став лауреатом Нобелівської премії з літератури.
2 вересня 1970 році

25-літній Патрік одружився з Домінік Зерфюс. У них

народилося дві доньки: Зіна — 1974 року, Марі — 1978 року (стала співачкою).
Збірка романів: «Зниклий квартал» та «Вулиця темних крамниць»,
українське видання. 2005 р.
Перу автора належить майже тридцять прозових творів та
сценаріїв. Дев'ять творів Модіано було екранізовано, один раз знявся у
фільмі «Генеалогія злочину» у другорядній ролі.
Твори:
• 1968 «Площа Зірки» (фр. La Place de l'Étoile). Того ж року роман
отримав премію

імені

Роже

Нім'є (фр. Prix

Roger

Nimier),

наступного – премію

Фенеона (фр. Prix Fénéon).
• 1969 «Нічний дозір» (фр. La Ronde de nuit).
• 1972 «Бульварне кільце» (фр. Les Boulevards de ceinture). Велика премія Французької
Академії (фр. Grand Prix du roman de l'Académie française) від того ж року.
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• 1974 «Лакомб Люсьєн» (фр. Lacombe Lucien). Сценарій до фільму у співавторстві з Луї
Маль (фр. Louis Malle).
• 1975 «Сумна вілла» (фр. Villa triste). Наступного року приз книготорговців (фр. Prix des
libraires). В 1994 екранізовано Патрісом Леконтом, «Парфум Івонни».
• 1977 «Сімейна хроніка» (фр. Livret de famille).
•

1978 «Вулиця

темних

крамниць» (фр. Rue

des

boutiques

obscures). Ґонкурівська

премія того ж року. Роман перекладений українською.
• 1978 «Мадам суддя» (фр. Madame le juge), сценарій однієї серії з телесеріалу.
• 1981 «Молодість» (фр. Une jeunesse). Роман — екранізований сценарій.
• 1981 «Стежками пам'яті» (фр. Memory Lane).
• 1982 «Такі славні хлопці» (фр. De si braves garçons). Роман екранізовано у співавторстві з
Міхаелем Герсем (фр. Mikhael Hers) в 2006 під назвою Чарель (фр. Charell).
• 1985 «Зниклий квартал» (фр. Quartier perdu). Роман перекладений українською.
•1986 «Неділі

в

серпні» (фр. Dimanches

d'août).

Роман

перекладено

українською.

Екранізовано у 2001 Мануелем Пуар'є (фр. Manuel Poirier) у фільмі «Я тебе кохаю».
• 1988 «Катрін Сертітюд» (фр. Catherine Certitude).
• 1988 «Пом'якшення вироку» (фр. Remise de peine).
• 1989 «Гардероб дитинства» (фр. Vestiaire de l'enfance).
• 1990 «Весільна подорож» (фр. Voyage de noces).
• 1991 «Квіти на руїнах» (фр. Fleurs de ruine).
• 1992 «Бродячий цирк» (фр. Un cirque passe). Роман екранізовано у телевізійну версію
у 2009, за сценарієм Жака Сантамарія (фр. Jacques Santamaria) під назвою «Люди, що
проходять» (фр. Des gens qui passent).
• 1993 "Недоладна весна « (фр. Chien de printemps).
• 1995 „Син Ґасконя“ (фр. Le fils de Gascogne). Екранізований сценарій.
• 1996 „З далини забуття“ (фр. Du plus loin de l'oubli).
• 1997 „Дора Брудер“ (фр. fr:Dora Bruder).
• 1999 „Незнайомки“ (фр. Des inconnues).
• 2001 „Маленька перлина“ (фр. La Petite Bijou).
• 2003 „Нічна пригода“ (фр. Accident nocturne).
• 2003 „У добру путь“ (фр. Bon voyage). Екранізований сценарій у співавторстві з
Жан-Полем Раппено.
• 2005 „Родовід“ (фр. Un pedigree). Автобіографія.
• 2007 „Кав'ярня неприкаяної молодості“ (фр. Dans le café de la jeunesse perdue).
• 2010 „Горизонт“ (фр. L'Horizon).
• 2012 „Нічна трава“ (фр. L'Herbe des nuits). Перекладений українською.
• 2014 »Щоб не загубитися у місті" (фр. fr: Pour que tu ne perdes pas dans le quartier).
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Світла́на Олекса́ндрівна Алексіє́вич –
білоруська письменниця та публіцистка.
Лауреат багатьох міжнародних літературних
премій. Лауреат Нобелівської премії з літератури за
2015 рік. Пише російською мовою.
Народилася

31 травня

1948

року

у

Станіславі, (нині Івано-Франківськ) у сім'ї сільських вчителів. Батько – білорус, мати –
українка. Дитинство провела в українському селі, у Вінницькій області.
«Звичайно, я пам'ятаю, що дуже важко жили батьки. Батько ж був військовий, потім
довго сільським учителем. Я пам'ятаю запах волосся, пилу, ці долини. Бабусю пам'ятаю
дуже красиву, із прекрасним голосом, як хату білили, як хліб пекли. Це дуже сильно
пам'ятаю. Я завжди кажу, що пишаюся, що у мене українська кров».
"Коли я їхала сюди, мене одна жінка-професор запитала: "Як ти можеш до цих
бандерівців їхати?". Я кажу, що знаю бандерівців, вона дивується. Кажу, що ці бандерівці
врятували мені життя, коли мені було більше рочку, ми жили в Івано-Франківську, тоді
нічого не продавали радянським офіцерам, батько, він – льотчик, їх стояла авіаційна
частина та товариші якимось чином вкинули його через стіни в жіночий монастир. Він
прийшов до цієї настоятельки, став перед нею на коліна і сказав, що "ти можеш зі мною
все, що хочеш зробити, але врятуй мою дитину!". Ну, і розповів, що я вмираю від рахіту
(це 50-ті роки). Вона сказала, щоб дружина приходила і кожен день вона буде отримувати
півлітра козячого молока. Так що бандерівці врятували мені життя.»
Після демобілізації батька, радянського офіцера, із армії сім'я переїхала в Білорусь, де
оселилася в селі. Після закінчення школи працювала кореспондентом районної газети
у Наровлі.
У 1967 році

вступила

на

факультет

журналістики Білоруського

державного

університету, після закінчення якого Світлану направили на роботу в районну газету
міста Береза. Через рік отримала роботу в республіканській «Сельской газете», а ще
згодом – в журналі «Нёман» (орган Спілки письменників Білорусі). Книги Алексієвич
виклика́ли критику з боку радянського режиму, письменницю звинувачували зокрема
у «пацифізмі, натуралізмі, розвінчуванні героїчного образу радянської жінки» («У війни не
жіноче обличчя»).
Для написання «Цинкових хлопчиків» Світлана особисто відвідала Афганістан,
зустрічалася із колишніми учасниками бойових дій та з матерями загиблих воїнів. Після
виходу книги 1989 року на письменницю навалилась чергова хвиля критики, що призвела
до суду над письменницею та її книгою у 1992 році, який втім було припинено.
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Після окупації Криму Росією виступила у німецькій газеті Frankfurter Allgemeine із
засудженням російської політики щодо України.
Алексієвич називають «блискучим майстром художньо-документальної прози».
Письменниця перебуває в опозиції до режиму Олександра Лукашенка. Живе і працює за
межами Білорусі – в Італії, Швеції.
8 жовтня 2015 року Світлану Алексієвич було відзначено Нобелівською премією з
літератури «за її багатоголосу творчість – пам'ятник стражданню і мужності у наш час».
Світлана Алексієвич – перший нобелівський лауреат в історії незалежної Білорусії; вона
стала першим із 1987 року російськомовним письменником, що удостоєний Нобелівської
премії із літератури. Вперше за півстоліття премія була присуджена письменникові, який
переважно працює в жанрі документальної літератури; при цьому вперше Нобелівська
премія із літератури присуджена професійному журналісту.
Одразу після нагородження Нобелівською премією на прес-конференції
у Мінську Світлана Алексієвич звинуватила Росію у вторгненні в Україну. «Це – окупація,
це – іноземне вторгнення». Вона зізналася, що плакала, коли бачила фотографії убитих під
час подій у центрі Києва у лютому 2014 року. «Я люблю добрий російський світ,
гуманітарний російський світ, але я не люблю російський світ Берії, Сталіна і Шойгу», –
сказала літератор. Також вона захоплюється Надією Савченко, в одному із інтерв'ю
на Радіо Свобода назвала її «українською Жанною д'Арк» Деяка частина російської і
білоруської інтелігенції вважає присудження Нобелівської премії Алексієвич політичною
акцією.
Книги Світлани Алексієвич видавали у Росії, Україні, США, Німеччині,
Великобританії, Японії, Швеції, Франції, Китаї, В'єтнамі, Болгарії, Індії та інших країнах
(всього у 19 країнах світу).
1983 – У войны не женское лицо. — Минск: Мастац. літ., 1985. – 317 с.
1985 – Последние свидетели. Сто недетских рассказов. М.: Молодая гвардия, 1985. – 175 с.
1989 – Цинковые мальчики. – М. : Молодая гвардия, 1991. – 172 с.
1993 – Зачарованные смертью.
1999 – Чернобыльская молитва. – М.:, Изд-во «Время», 2006. – 379 с.
2006 – Чудный олень вечной охоты.
2013 – Время секонд-хэнд: конец красного человека. – М.: Изд-во «Время», 2013.
Вона є автором сценаріїв 21 документального фільму та трьох театральних п'єс.
Вистави за її книгами ставили у Франції, Німеччині, Болгарії.
Переклади українською
Чорнобиль: хроніка майбутнього / Пер. і післямова О. Забужко. – К.: Факт, 1998. – 194 с.
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Час second-hand (кінець червоної людини) / Пер. з рос. Л. Лисенко – К.: Дух і Літера,
2014. – 452 c.
Нагороди
1984 – Літературна премія імені Миколи Островського.
1985 – Літературнаа премія імені Костянтина Федіна.
1986 –Премія Ленінського комсомолу (СРСР), за книжку «У війни не жіноче обличчя».
1996 – Премія Курта Тухольського (ФРН).
1997 – Премія «Тріумф» (Росія).
1998 – Лейпцигська книжкова премія за вклад у європейське взаєморозуміння (ФРН).
1999 – Премія Гердера (ФРН).
2001 – Премія миру імені Еріха Ремарка (Оснабрюк, ФРН).
2006 – Національна премія критики (США).
2011 – Літературна премія Центральної Європи Angelus (Вроцлав, Польща).
2013 – Премія миру німецьких книгарів (ФРН).
2014 – Офіцерський хрест ордена Мистецтва і літератури (Франція).
2014 – Приз читацьких симпатій премії «Велика книга» (Росія), за книжку «Час
секонд-генд».
2015 – Нобелівська премія з літератури.
Інтерв’ю з Світланою Алексієвич Анастасії Левкової
Досвід радянської людини унікальний, сама радянська людина унікальна – такою її
зробила відповідна система. Білоруську письменницю Світлану Алексієвич завжди
цікавило життя цієї людини – так званої «маленької», яка повинна виживати, радіти,
плакати, кохати, народжувати дітей за певних політичних умов, які в СРСР постійно були
межовими. Саме така людина є героєм усіх творів Світлани Алексієвич, починаючи від
книжки «У війни нежіноче обличчя» (1985; тут жінки – учасниці Другої світової
розповідають про власний досвід воювання), продовжуючи книжками «Останні свідки.
Книга недитячих оповідань» (1985; спогади тих, кого війна застала 7-12 річними), «Цинкові
хлопчики» (1991; голоси учасників радянсько-афганської війни, матерів, чиї сини на цій
війні загинули), «Зачаровані смертю» (1993; розповіді радянських людей, які пробували
вчинити суїцид, родичів самогубців), «Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього»
(1997; свідчення родичів загиблих ліквідаторів вибуху на ЧАЕС, самоселів у
чорнобильській зоні), «Дивовижний олень вічного полювання (Сто оповідань про російську
любов)» (про те, як російська людина кохає, мріє, як уявляє Дім і Щастя), завершуючи
крайньою, ще не опублікованою книжкою «Час секонд-генд (Кінець червоної людини)»
(про те, як люди, сформовані радянським часом, пережили крах комуністичної ідеї,
завершення попередньої епохи і ніяк не можуть знайти себе в епосі новій).
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Попри величезний успіх першої книжки (за перші роки наклад сягнув 2-х млн
примірників), ставлення до Алексієвич було різним – воно й не дивно: її перо пропонувало
надто неконвенційний погляд на речі. Письменницю звинувачували
в дегероїзації ветеранів війни, в тому, що замахнулася на святе;
книжка ж «Цинкові хлопчики» стала причиною судового процесу –
ті самі матері, у яких письменниця раніше брала інтерв’ю, були
обурені фактами, поданими в книжці.
Фактично, Світлана Алексієвич випередила свій час. Це в
нашу епоху прийнято говорити про те, що життя має найвищу
цінність (а в період написання її перших книжок передусім була
держава), що не варто замовчувати будь-які прояви «людського,
надто людського» (у 1980-х Алексієвич звинувачували в натуралізмі), зрештою,
постмодерна свідомість вказує і на те, що історія – множинна, вона не повинна, бо не може,
бути одиничною, схваленою кимось згори; тепер ми знаємо, що вартість мають
найрізноманітніші голоси. Все, що робить Світлана Алексієвич протягом тридцяти років, –
працює в «жанрі людських голосів»: слухає й фіксує інші голоси, показує іншу історію,
одмінну від офіційно схваленої в радянські часи і навіть у наш час.
Успіх книжок Світлани Алексієвич за кордоном, до того ж, не тільки в Європі, а й у
таких, здавалось би, далеких країнах, як Японія, свідчить про те, наскільки досвід
«маленької» радянської людини, людини, сформованої цією дивною епохою, цікавить
решту світу, наскільки цікавить оголена правда без нашарувань та інтерпретацій, якою
важливою є історія не тільки фактів і подій, а й історія почуттів та відчуттів.
Письменниця приїхала до України під час Білоруськошведських літературних днів у Львові, і тут нам вдалося з нею
поспілкуватися – спеціально для «ЛітАкценту».
–У передмові до своєї книжки “У війни нежіноче обличчя” Ви
говорите про те, що іншої історії, крім воєнної, ми не мали.
Справді, воєнний (саме воєнний, а не військовий) дискурс був дуже
поширений у радянські часи, зрештою, як і в кожному
тоталітарному суспільстві. Навіть у дитячих книжках,
написаних, скажімо, в 1960-их, діти грають у війнушки, вистежують шпіонив і
дезертирів… Чи вважаєте Ви, що весь цей воєнний дискурс певною мірою оспівував війну?
Що офіційно дозволені спогади заохочували воювати далі, вмирати за країну? Чи можна
сказати, що Ваша книжка була своєрідним протестом проти такого дискурсу?
– Потрібно починати з того, чому існував воєнний дискурс (й існує надалі). Тому, що ідея
соціалізму не працювала. Адже близько двадцяти років перемогу не святкували, а почали
тільки в часи Брежнєва, тому що вже було ясно, що ідея соціалізму не працює. Перемога
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була річчю, що цементує народ. Минув час, правда вкрилася темрявою… Зараз дуже
помітне бажання влади НЕ переглядати минуле. І воєнний дискурс, який нікуди не зник,
пов’язаний із виправданням тієї системи. Якщо забрати «Велику Перемогу», то, як каже
герой моєї нової книжки «Час секонд-генд (Кінець червоної людини)», «крім моря крові і
діжки м’яса», нічого позитивного немає. Зараз маємо паради, возвеличення міжнародної
політики Сталіна. У Білорусі з її «найкращими партизанськими традиціями» неподалік
Мінська заснували музей «Лінія Сталіна»… Чому сьогодні й далі проводять паради, чому
воєнний дискурс не зникає? Бо це освячення минулого. А щодо того, чи була моя книжка
протестом проти такого дискурсу… Я народилася в селі і змалечку чула розповіді про
суцільні жахи війни, про те, скільки коштувала перемога – всього цього я не знаходила в
тодішніх книжках про війну. Білоруське село переважно було жіночим і дитячим, і
найбільше мене вражали розповіді жінок. Ця інтонація болю залишилася в моїй свідомості,
і вона дала новий погляд на це все. Тож можна сказати, що моя книжка була, зокрема,
певною формою протесту.
– Чим відрізняється трактування книжки «У війни нежіноче обличчя» зразу після її
написання й тепер?
– Коли я підготувала книжку (1985 року), її спочатку не хотіли видавати, звинувачували в
натуралізмі, пацифізмі – чому? Бо за світовідчуттям, за світоглядом вона вже цілковито
інша. Спочатку книжку не друкували, а потім вона потрапила на стіл до Горбачова – і якраз
йому сподобалась. У доповіді до 40-річчя Перемоги він сказав: «У війни нежіноче
обличчя». Тоді книгу почали друкувати. Це був вибух, за кілька років наклад сягнув 2-х
млн примірників, по всьому Союзу було поставлено десятки спектаклів. Стався збіг: десь у
той час люди зрозуміли, що досі їх обманювали, і дуже сильним було бажання правди.
Книга була готова відповісти на таку вимогу. Зараз теж помічаю, що багато молодих
читають цю книжку. У моїй книжці немає лицемірного пафосу, а є реальне життя. Напевно,
мені допомогло те, що я виросла в селі, постійно чула розповіді моєї української бабусі,
мого білоруського дідуся і загалом усіх цих бабусь – тож у книжці немає фальшу. Потім
книжку видавали з певною періодичністю, але останнім часом я бачу, що вона почала ніби
нове життя. Зараз відбувається якийсь бум на її видання, особливо в Європі. Виявилося, що
війна – не «тоді» і «там», а зараз, тут.
– Моє наступне питання стосується Вашої книжки «Цинкові хлопчики», точніше,
суду над нею. Чи Ви вважаєте, що люди, які свідчили проти Вас, справді були переконані у
Вашій вині, чи просто були найняті владою?
– Цим матерям було дуже складно визнати, що їхні сини загинули нізáщо, безглуздо. У них
іще до мого приходу бували журналісти – їм матері розповідали одне, а в газетах потім
відбувалося інше, відбувалася героїзація, і рідні загиблих подумали, що зі мною слід чекати
того самого. Вони не припускали, що книжка буде написана їхніми ж словами. У героїв
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книжки «У війни нежіноче обличчя» теж таке було: мовляв, це я тобí розповіла, щоб ти
поплакала, – зрозуміла, як нам було важко? А писати, мовляв, потрібно зовсім інше.
Трапився незбіг розуміння світу. Просто доти ніхто не узаконив їхню правду, їхнє
страждання. Їхню правду завжди перекреслювали, вона завжди чомусь служила, а в моїй
книжці постала оголена правда – ось це найбільше й налякало.
—

Як Ви думаєте, чому Ваші книжки такі популярні в інших країнах, зокрема в

Західній, Північній Європі?
– Ви ж знаєте, що в світі нині дуже поширені ліві ідеї. І європейцям цікавий ось цей
експеримент соціалізму – в таких масштабах, у такому просторі, із залученням мільйонів
людей. Хай би там як, віра в соціалізм усе одно є. І я би сказала, що понад тридцять років я
писала історію «червоної людини» – це п’ять книг. Недавно завершила останню книжку –
«Час секонд-генд (Кінець червоної людини)», вона – про останні двадцять років нашого
життя, про те, як завершувалась ідея соціалізму. Ми живемо серед цього всього – і в тому,
що я описую, для нас немає якихось великих відкриттів. У Західній же Європі це величезна
діра на карті світу – від Прибалтики до Сибіру, нікому не ясно, що це таке. Мої книги
дають можливість це зрозуміти. Історії розповідає «маленька людина», і читач має до цих
історій довіру, бо їх розповідає така сама «маленька людина», як він.
–
–

Чи бачите Ви зміни в ментальності білорусців за останні двадцять років?

У Білорусі час зупинився. За єдиним винятком – з’явився смак до речей. Настав

вульгарний час споживання. В новій книжці я розмовляю з селянами, і вони мені кажуть:
раніше, в радянський час, зайдеш у магазин – нічого немає, а зараз усе є. Оце для них і є
свобода. Іншої свободи вони не потребують.
–

А антизахідні настрої залишилися?

– Так, вони дуже поширені. Справді, в Білорусі час зупинився. Якщо ж говорити про
Росію (героями моєї книжки «Час секонд-генд» здебільшого є росіяни), то можна сказати
так: є народ Петербурга і Москви, а є – Росія, вона за свідомістю й менталітетом переважно
радянська. Не випадково більшовицька ідея спрацювала саме в цьому просторі — вона
добре наклалася на менталітет цього народу, який любить справедливість і рівність. Варто
виїхати з Москви, і бачиш, що народ не приймає всього того, що діється. Вони не
приймають того, як розграбована країна, не приймають того, що є стільки мільйонерів, а
вони живуть дуже погано. Таке враження, що назріває якась революційна ситуація,
принаймні в провінції. У великих містах творчий клас молоді теж незадоволений.
Безсумнівно, на Росію чекає якийсь конфлікт – так мені здається. А в нас – поки Росія
годуватиме Лукашенка, він буде й нічого не змінюватиметься. Лукашенко має з населенням
соціальний контракт. Він його підгодовує. Люди живуть краще, ніж раніше. І їм цього
достатньо.
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Світлана Алексієвич. Чорнобиль: хроніка
майбутнього / Пер. з рос. О.Забужко
– Що могло би змінити настрої в Білорусі?
– Погіршення економічної ситуації, тобто якщо Росія
перестане допомагати. Конфлікт Росії з Лукашенком – це
єдине, що нас може звільнити. Все решта на корені затиснуто.
Білоруську молодь, яка могла б нести якісь нові ідеї, з країни
фактично викинули, вона за кордоном уже закінчує виші,
одружується – навряд чи вона щось уже тут зробить. Ці молоді
люди вже чужі, і коли вони тепер приїздять, то не розуміють
батьків, батьки не розуміють їх – хто за ними піде?
–
–

Чи бачите Ви, щоб переважна більшість молоді в Росії цікавилася політикою?

Так. Якщо раніше стосовно політичних новин добрим тоном було говорити «фе», то

зараз добрий тон – це читати новини, ходити на демонстрації, навіть для людей заможних,
які приїздять на мерседесах. Щодо нас [Білорусі], то останні вибори все-таки показали, що
багато людей цікавляться політикою. Я думаю, що значною мірою ми, інтелектуали, все ж
не знаємо до кінця, що робиться в серцях і розумі людей, простого народу. І влада не знає.
Влада думає, що вона володіє ситуацією, — ми думаємо, що народ мовчить, звинувачуємо
його, а насправді ніхто не знає, які там відбуваються процеси. Хто у вас міг передбачити за
тиждень до Майдану, що він буде?
– Певний період Ви мешкали за кордоном. Тепер знову повернулись до Білорусі. Чому
виїхали і чому повернулися?
–

Виїзд був своєрідним протестом. Люди, які мають має вагу в суспільстві, часом

вдаються до такої форми протесту — покинути країну. Тож немало білоруських
інтелектуалів багато часу прожили за кордоном. Але ми бачимо, що це нічого не дало.
Зараз я повернулася. Письменник, на мій погляд, повинен жити вдома – особливо такий, як
я, адже я працюю з живим мовленням, а воно змінюється, загалом, багато що змінюється,
навіть якщо здається, що час зупинився, і письменник повинен фіксувати всі зміни.
–

Чи є, на Ваш погляд, суттєва відмінність між «маленькими людьми» різних

пострадянських країн?
–

Між радянськими людьми я не бачу особливої відмінності – тобто між тими, хто був

сформований тим часом. Єдине – радянські люди в Прибалтиці інші, там дуже сильна
національна ідея. А якщо говорити про Україну, Білорусь, Росію, Молдову – коли я
розмовляю з п’ятдесяти – шістдесятилітними, то бачу в них дуже багато спільного.
–
–

Тобто про відмінність можна говорити тільки на рівні молоді?

Так. Можна говорити навіть про те, що молодь уже схожа на молодь європейську. Якось
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я потрапила в Німеччині в один табір, де збирали молодих людей 16 – 20 років з усього
колишнього Радянського Союзу, з центральноєвропейських і з західноєвропейських країн.
Усі вони добре говорять англійською, подібно вдягнені, висловлюють подібні ідеї.

Світлана Алексієвич
—

В одному з інтерв’ю Ви означили Європу як

караван-сарай, де мешкає сила-силенна націй. Чи
передбачаєте Ви, що через кілька десятиліть поняття
нації вже не матиме такого значення, як раніше?
—

Можу вам сказати про мої відчуття в

Чорнобильській зоні. Коли ти боїшся яблука, дерева, боїшся сісти на землю, особливо в
перші роки, бо з тобою йде дозиметрист і все перевіряє, то починаєш відчувати
спорідненість навіть зі звіром. Які етапи людської свідомості переживуть — з ким будемо
відчувати єднання, з ким ні – ніхто не знає. Бачите, якщо згадати події в Норвегії або ось ці
релігійні війни, які зараз відбуваються… Здавалось би, людська свідомість повинна йти
вперед, а починає раптом відкочуватися назад. Ми вступили в епоху, коли майбутнє
непрогнозоване.
—

А колись було прогнозоване?

— Раніше була принаймні безперервність історичного процесу, ходу речей. Раніше люди
сподівалися на прогрес, а виявилося, що це може бути ще гірше за війну, що прогрес – це
одна з форм війни з людиною. Коли я була в Японії, відчувала потрясіння від цієї
цивілізації. Ви уявити собі не можете – там були майже космічні об’єкти. Коли моя книжка
«Чорнобильська молитва» вийшла японською мовою, то японці мені говорили: ну,
Світлано, це там, у безалаберних росіян, таке можливо, а в нас усе дотримано, все
прораховано. А потім трапився землетрус на кілька балів вищий від прогнозованого – і
сталася трагедія. Ось вам доказ: вони не могли прорахувати все. Боротьба людини зі
стихією – нерівна. Чому я назвала книжку «Чорнобильська молитва»? Бо людина може
тільки молитися, вписуватись у цей світ, але позиція сили, думка, що людина є вінцем
творіння і володіє світом, — фатальна.
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ВИСНОВКИ
Творчість лауреатів Нобелівської премії з літератури – це важлива віха в житті
сучасності та в історії нашого минулого. Це – ціла епоха в космічному просторі. Світ, який
постає у їх творах, вражає своєю різноманітністю і масштабністю.
Пройшовши шляхами творчих досягнень і звершень лауреатів Нобелівської премії,
ми ще і ще переконуємося в інтенсивності і багатогранності їх творчості, природності
життєвих, культурно-історичних, філософських пластів, реалій, асоціацій. Їх улюбленими
темами були: час, простір, Бог, життя, смерть, мистецтво, поезія, творча особистість,
соціальне оточення, вигнання, самотність.
Перед кожним із нас відкриті багатства творів

письменників – лауреатів

Нобелівської премії. Їх книги не загубились на поворотах історії, вони стають зрозумілі і
близькі людям нашого часу. Шедеври мистецтва будуть цікаві і нашим нащадкам, даючи їм
можливість відчути зв᾿язок різних епох, відчути власне місце в нерозривному ланцюгу
історичних подій.
Неможливо не відзначити митців України...
«Якщо нас коли-небудь і згадають, то як таких, що у годину люту посміли
залишитися самі собою. І десь маленькими літерами напишуть, що той і той ще й вірші
писав...». Ці слова належать великому українському поетові Василеві Стусу. Слово поета –
оголений нерв цілої епохи. Він єдиний зумів передати з в᾿язниці свої записи –«З таборового
зошита». Творчість українського поета була висунута на здобуття Нобелівської премії 1985
року, а її присуджують тільки живим. Василя Стуса не стало 4 вересня 1985 року.
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