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Провідні тенденції художньої літератури другої половини ХХ століття. 

Література постмодернізму. 

 

Світовий прогрес другої половини ХХ ст. зумовлений бурхливим розвитком науки 

та техніки, що мав як переваги, так і недоліки. Важливою подією 1960-х років стало 

освоєння людиною Космосу, що змусило світ замислитися над долею всієї цивілізації. 

Однак людству не вдалося вирішити всі проблеми. Загроза екологічної кризи та ядерної 

катастрофи, зміна географічних кордонів і суспільних устроїв держав, процеси 

глобалізації й зростання політичного напруження у світі, війни – усе це визначило ідейно-

естетичні пошуки митців. 

Літературний процес другої половини ХХ ст. розвивався від модернізму до 

постмодернізму. У цей період визначає розвиток  таких жанрів як: притча, філософський 

роман, драма ідей, філософська лірики – мистецька течія  інтелектуалізм (латин. 

intellectus – розум, пізнання). Активно розвивається  екзистенціалізм (латин. еxistential – 

існування). Це філософська течія, у якій джерелом художнього твору є митець, який 

виражає життя особистості, створюючи художню дійсність, що розкриває таємницю 

буття.  Письменники прагнули збагнути причини трагічної невлаштованості людського 

життя. Розвивається також новий роман, або антироман, як різновид французького 

модерного роману. Представники цього жанру відтворювали розірвану свідомість 

особистості, стан її почуттів і вражень. 

Помітним явищем у світовому літературному процесі другої половини ХХ ст. став 

магічний реалізм. Це художній напрям, у якому органічно поєднуються елементи 

реального і фантастичного, побутового й міфологічного, дійсного й уявного, таємничого 

та загадкового. 

Розвивається й традиційний реалізм, який набув нових ознак. У художній літературі 

висловлені сподівання на повернення світові втрачених духовних ідеалів, подолання 

відчуженості й трагізму буття. В останній третині минулого століття почав формуватися 

постмодернізм. Він став мистецьким утіленням загальної кризи перехідної доби, 

соціальних деформацій, зруйнованої свідомості. 

 Постмодернізм – одне з найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть 

кінця XX – початку XXI століття. Постмодерністське мистецтво: елітарна і масова 

культура. 

Більшість науковців вважають, що перехід від модернізму до постмодернізму 

припав на середину 1950-х років. У 60-70-ті роки постмодернізм охоплює різні 

національні літератури, а у 80-і він став домінуючим напрямом сучасної літератури і 

культури. Передумовами появи постмодернізму стало розчарування в ідеалах модернізму: 

безповоротності прогресу, вирішення наукою й технікою глобальних проблем людства, 

цілісності світу, існуванні загальнолюдських цінностей. 

Причинами появи постмодернізму стали: 

- потреба людини зберегти власну позицію; 

- загроза екологічної та ядерної катастроф; 

- розвиток комп’ютерної цивілізації; 

- виникнення мультинаціональних монополій; 

- вичерпність індустріального суспільства. 

Постмодернізм (лат. past – префікс, що означає наступність; фр. Moderne – 

сучасний, найновіший) – загальна назва окреслених у другій половині XX ст. тенденцій у 

мистецтві, головними рисами яких є показ зруйнованої свідомості, деформованої 

дійсності, задушливої атмосфери епохи. Для постмодернізму характерні розмиття меж 

мистецьких жанрів і напрямів, усунення відокремленості масової культури від елітарної, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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автора від глядача (читача), проголошення відносності істини та цінностей, недовіра до 

авторитетів, деконструкція, гра та іронія. 

 
Пам'ятка архітектури постмодернізму – Колаж інтернет-речей 

Танцюючий будинок у Празі (Чехія) 

 

Колаж – технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені 

у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо. 

Найвизначнішими  ознаками  постмодернізму є: 

- принцип гри з читачем; 

- «віртуальний історизм»; 

- образи-метафори ; 

- поєднання жанрів; 

- коллаж, конструювання тексту з інших, чужих текстів, цитування явнее та 

приховане (інтертекстуальність); 

- зміщення часу та простору; 

- поєднання реальності з фантастикою; 

- іронія та самоіронія, гротеск; 

- розпад цілісності, неясність, багатозначність. 

 

Представники постмодернізму 

 

 До найвизначніших письменників-постмодерністів належать англійці Джон Фаулз 

(«Колекціонер», «Жінка французького лейтенанта»), Джуліан Барнз («Історія світу в 

дев´яти з половиною розділах»), Пітер Акройд («Мільтон в Америці»), німець Патрік 

Зюскінд («Запахи»), австрієць Крістоф Рансмайр («Останній світ»), італійці Італо 

Кальвіно («Неспішність») і Умберто Еко («Ім´я троянди», «Маятник Фуко»), американці 

Томас Пінчон («Ентропія», «Продається №49»), Володимир Набоков (англомовні романи 

«Блідий вогонь» тощо), аргентинці Хорхе Луїс Борхес (новели і есе) і Хуліо Кортасар 

(«Гра у класики»). 
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Перегляньте презентацію до теми «Постмодернізм як літературне явище». Режим 

доступу:https://naurok.com.ua/prezentaciya-postmodernizm-yak-literaturne-yavische-

170646.html(Автор Пархоменко Людмила Володимирівна) 

Перегляньте презентацію «Представники постмодернізму у світовій літературі». 

Режим доступу: http://www.myshared.ru/slide/965066/Автор Біденко Тетяна Іванівна) 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-postmodernizm-yak-literaturne-yavische-170646.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-postmodernizm-yak-literaturne-yavische-170646.html
http://www.myshared.ru/slide/965066/
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Джон Ро́берт Фа́улз – відомий англійський письменник-романіст,  представник 

постмодернізму. 

Відомий британський письменник народився 31 березня 1926 року в невеличкому 

містечку Лі-он-Сі, що в графстві Ессекс, в 40 милях від Лондона. Його батько був 

успішним торговцем цигарок. Джон навчався в Бедфордській школі,  де проявив себе 

здібним учнем та непоганим спортсменом. Згодом він став студентом Единбурзького 

університету, але в 1945 році незадовго до закінчення Другої світової війни Фаулз покидає 

навчання заради воєнної кар'єри. Два роки він служив в морській піхоті, але змушений був 

покинути це заняття так і не досягши чогось значного в цій сфері діяльності. Майбутній 

письменник вступає до Оксфордського університету,  спеціалізуючись у німецькій і 

французькій мовах і філології.  

У 1950-1963 роках  Фаулз викладав в університеті міста Пуатьє у Франції, потім в 

гімназії на грецькому острові Спецес, що послужило прообразом місця дії в романі «Маг», 

і в лондонському коледжі Святого Ґодрика. На острові Спецес Фаулз почав писати, а в 

1956 році він одружився на Елізабет Крісті, з якою прожив 35 років. 

Його дебютний роман «Колекціонер» був надрукований у 1963 році. Він приніс 

письменнику славу та визнання. А успішна екранізація твору в 1965 році режисером 

Вільямом Вайлером принесла ще й значний прибуток. Фаулз вирішив залишити 

викладацьку кар'єру і повністю присвятити себе своїй літературній творчості. Вплинув на 

це рішення Джона і знайомий письменник Пол Скотт. У 1964 році вийшла збірка есе 

«Христос». 

Другий успішний роман – «Маг» («Волхв») був надрукований у 1966 році,  а друга 

редакція роману відбулась в 1977 році. 

У 1968 році Джон поселяється на півдні Англії в містечку Лайм-Реджіс. Письменник 

вирішує присвятити цим місцям на півдні один із найвідоміших своїх романів «Жінка 

французького лейтенанта» (в деяких перекладах «Коханка французького лейтенанта», 

екранізований 1981 року), що був виданий 1969 року. 

У 1970-х роках Фаулз  працював у різних жанрах, що засвідчує про його широке 

коло інтересів. Він писав вірші, оповідання і повісті. Крім цього він займався перекладами 

з французької, написав адаптацію французької казки «Попелюшка». Повість «Вежа із 

чорного дерева» була надрукована у 1974 році. Цю саму назву мала і збірка повістей до 

якої увійшов цей твір. Відома також його інтерпретація середньовічної віршованої новели 

«Елідюк», що входила в цю збірку. Значна частина цих творів відзначається глибиною 

філософської думки і заторкнутих тем, що вигідно відрізняє письменника від багатьох 

інших його сучасників-белетристів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1926
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
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 А в 1977 році світ побачив ще один його роман «Деніел Мартін». У 1979 році Фаулз 

отримав посаду завідувача міського музею в Лайм-Реджіс і займав її протягом 10 років, 

допоки в 1988 році у нього не трапився інсульт. Ще два значних романи письменник 

написав в 80-х роках. Це «Мантісса», (1982) і «Личинка». (1985), (в російських перекладах 

відомий, як «Черв'як»). 

 Основні твори Фаулза отримали світове визнання, а зняті на їх основі кінофільми 

сприяли популярності і комерційному успіху книг письменника. Живучи в самоті, 

письменник в останні роки рідко з’являвся на публіці. 

Джон Фаулз помер 5 листопада 2005 року в Лайм-Реджіс, графство Дорсет від 

наслідків перенесеного раніше інсульту. 

Творчість англійського письменника ХХ ст. Джона Фаулза є культурно-художнім 

явищем світового рівня, його творча спадщина дає багатий матеріал для вивчення 

культури та літератури Англії. 

 

          Твори: 

«Колекціонер» –  перший надрукований роман Фаулза в 1963 році. Відразу приніс 

письменнику славу і став «візитною карткою» його творчості загалом. Роман був вдало 

екранізований режиссером. Вільямом Вайлером через два роки. Це історія про молодого 

колекціонера Фредеріка Крегга, який ловить метеликів. Та отримавши таку можливість 

він ловить «метелика» своєї мрії – молоду гарну дівчину Міранду, за якою він давно 

спостерігає.  Міранда в його підвалі стає «екземпляром» цієї колекції. 

 

«Маг» – (1965),  роман був написаний раніше «Колекціонера», але виданий пізніше. 

Головний герой,  місце дії, час та деякі деталі є автобіографічними і взятими з життя 

самого письменника. Роман був екранізований в 1968 році. 

 

«Жінка французького лейтенанта» – (1969),   мабуть, найвідоміший твір  

письменника; значну роль у його популярності зіграв однойменний фільм, за мотивами 

цього роману, британського режисера чеського походження Карела Рейша. Його жанр 

можна назвати швидше «пародією» на любовно-історичний роман, аніж власне любовно-

історичним романом.   

Це така  письменницька гра з темами і жанрами – що часто зустрічається в творчості 

Фаулза – наприклад,  повість «Енігма» написана у вигляді детективу, але не має 

характерної кінцівки і в ній прослідковується глибокий психологізм зображення 

персонажів.  

 Роман  «Жінка французького лейтенанта» переповнений авторськими відступами і 

роздумами з точки зору людини  XX століття. Роман має три кінцівки за 

схемою психоаналітика Жака Лакана: уявне – символічне – реальне. Дія відбувається в 

середині XIX ст. Роман розповідає про забезпеченого і освіченого молодого чоловіка, 

який цікавиться палеонтологією, про те, як він розривається між справжнім коханням до 

жінки, яку всі вважають пропащою, і обов'язком джентльмена. 

Роман був перекладений на 30 мов світу і був виданий багатомільйонним тиражем. 

Він приніс своєму автору світове визнання. 

 

«Личинка» – (1985),  англійське слово «Maggot» має багато значень і передати його 

одним українським словом доволі важко. Але за твердженням самого автора,  мався на 

увазі  в  першу чергу «процес визрівання», образно кажучи процес коли «личинка 

вилуплюється з лялечки щоб стати метеликом». А також це слово має таке значення: 

«примха», «дивацтво». Саме це хотів сказати автор назвою роману. Дія відбувається в 

Англії у XVIII ст. В романі розповідається про надзвичайні і загадкові події, що 

передували народженню матері-засновниці релігійної секти «шейкерів» – Анни Лі, 

прихильниці практики безшлюбності. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%96&action=edit&redlink=1
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«Вежа із чорного дерева» – (1974) – це повість відомого письменника, темою якої є 

люди мистецтва. Назва твору – це антипод відомого виразу Гюстава Флобера  – «Вежа зі 

слонової кістки», що є образом мистецтва загалом, і мистецтва, як притулку митця. 

«Вежею із чорного дерева» вважає сучасне мистецтво епатажний і скандально-відомий 

старий художник Генрі Бреслі – що живе відлюдником у своїй садибі «Котміне», у 

Франції, є прихильником реалістичних напрямів у образотворчому мистецтві, хоча серед 

його колекції картин є і представники кубізму. На противагу йому поставлений молодий 

художник і мистецтвознавець – Девід Вільямс, що хоче створити статтю про відомого 

митця і який пише свої картини в абстрактному стилі. У Генрі Бреслі живуть дві молоді 

дівчини – «Миша» і «Потвора», такі прізвиська їм дав сам художник – вони доглядають 

старого і виконують всі його забаганки (про це багатозначно натякає він сам в розмові з 

Девідом). Між Девідом і Мишею виникає симпатія, довіра і якісь тепліші почуття – проте 

за його короткий час перебування в Котміне вони не встигають розкритись повністю. Ідея 

твору почерпнута  з філософії  екзистенціалізму – мета людського життя це прагнення 

створити побільше прекрасного у світі. 

       Фаулзу також належить ряд перекладів з французької мови, зокрема переклад-

адаптація казки «Попелюшка», переклади роману Клер де Дюра «Урік» і середньовічної 

повісті «Елідюк». 

 
 

 «Колекціонер» – роман, написаний у 1963 році письменником Джоном Фаулзом.  

За жанром – це роман жахів. 

          Сюжет 

Головний герой – Фредерік Клегг, який працює клерком у муніципалітеті, а у 

вільний час займається колекціонуванням метеликів.  

Одного разу Клегг виграє велику суму грошей. Він вирішує купити будинок в 

сільскій глушині та «приєднати» Міранду до своєї колекції. Юнак детально продумує 

план по викраденню дівчини та зрештою втілює його в життя. Головний герой 

переконаний, що дівчина зможе покохати його, якщо житиме під його наглядом. 

 Міранда довго знаходиться в ув'язненні у підвалі Клегга, однак ніяк не може 

змусити себе покохати його. Все, що вона відчуває до нього – жалість. 

Наприкінці роману Міранда хворіє на пневмонію і, зрештою, вмирає. Фредерік Клегг 

дуже сумує за нею та думає про власне самогубство. Проте, якось знайшовши її 

щоденник, він дізнається, що вона ніколи не кохала його, і вирішує спробувати повторити 

все з іншою дівчиною. 

У 1965 році вийшов однойменний фільм по цьому роману. Знятий 

режисером Вільямом Вайлером, фільм номінувався на кінопремію Оскар у номінаціях 

«найкраща жіноча роль», «найкращий сценарій-адаптація» та «найкраща режисура».  В 

головних ролях Теренс Стемп та Саманта Еггар. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F)
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«Колекціонер» – скорочено 

 

У першій частині роману розповідь йде від імені Клегга. Головний герой – Фредерік 

Клегг, який працює клерком у муніципалітеті, а у вільний час займається 

колекціонуванням метеликів. 

Клегг закоханий у Міранду Грей, гарну дівчину, яка є студенткою художнього 

училища. Проте Клегг недостатньо сміливий, щоб познайомитися з нею, тому він 

захоплюється Мірандою на відстані. 

Одного разу Фредерік виграє велику суму грошей на скачках, що дозволяє йому 

звільнитися, відправити своїх родичів за кордон і купити будинок в сільській глушині. 

Думка викрасти Міранду виникла випадково. 

«Спочатку мені здалося, що на неї нападає якийсь чоловік, а я її рятую. Потім якось 

так повернулося, що людина ця – я сам, тільки я не роблю їй боляче, ніякої шкоди не 

завдаю. Ну от, начебто я відвіз її в відокремлений будинок і тримав її там, як полонянку, 

але по-доброму, без всяких. Поступово вона дізналася, який я, полюбила .. ». 

Незабаром цей план був втілений в реальність. У новому заміському будинку Клегга 

виявився старий просторий підвал, який і послужив темницею для Міранди. Фредерік 

вистежив її якось увечері, притиснув до рота ганчірку з хлороформом і затягнув в фургон, 

що призначався для перевезення обладнання. Для нього це був черговий вдалий улов, 

тільки на цей раз в сачку виявився дуже великий метелик. 

Клегг справді не замишляв нічого поганого і до самого кінця розраховував на любов 

викраденої. Він витратив на неї майже всі свої гроші, обстоював кімнату в підвалі так, як 

могло б сподобатися Міранді: книги про мистецтво, витончені меблі, картини, сукні … 

У перший же день вона його впізнала. Викрадач від розгубленості став вигадувати 

історію з замовником в особі якогось містера Сінглтона, але кмітлива дівчина його 

розкусила. Клеггу змушений був у всьому зізнатися. Але всупереч його очікуванням, 

Міранда не поспішала кидатися йому на шию. Вона називала його божевільним, але вела 

бесіду. Тим більше, що юнак не застосовував насильства, називаючи полонянку своєю 

гостею. Але Міранда ніяк не хотіла змиритися зі своєю долею. Адже її позбавили волі, до 

того ж вона довго не вірила Клеггу, очікуючи більш підступного наміру. Свого викрадача 

вона прозвала Калібан (ім’я героя п’єси Шекспіра «Буря»). 

Тим часом минали дні, Клегг годував свою полонянку вишуканими стравами, 

розмовляв з нею і чекав, коли ж виникнуть відповідні почуття. Вони з’явилися не скоро. 

Але це була не любов, а жалість. Клегг багато розповідав про себе, про своє захоплення 

метеликами, про свої почуття до дівчини. Міранда швидко зрозуміла його небагатий 

духовний світ. Калібан був порожній усередині. Він не вмів цінувати мистецтво, а всі його 

метелики були мертвими. Всі крім одного – самої Міранди. І це налякало Калібана. 

Міранда не припиняла боротися. Були спроби втечі, були голодування. Клегг не 

розумів, чому вона не вірить йому. Адже він не збирався завдавати їй шкоди. Вони 

домовилися, що через місяць Клегг її відпустить. Він думав, що за цей час Міранда 

полюбить його. 

Але дівчина тільки і думала, як втекти. Їй вдалося умовити Клегга провести її 

нагору і навіть дозволити прийняти ванну. Там, нагорі, вона побачила, як живе її 

«господар». Він показав їй своїх метеликів. Іншим захопленням Клегга було 

фотографування. Але ні фотографії, ні метелики не вразили Міранду, вона називала 

це мертвою красою. А від обстановки кімнат в будинку її просто нудило. 

Ще одна спроба втечі не увінчалася успіхом. Міранда вирішила обдурити кривдника, 

прикинулась хворою, але Клегг швидко її розкусив. Таємна записка рідним також не 

змогла пройти непоміченою повз очі Калібана. Ці ігри поступово виводили його з себе. 

Вона могла бути ввічливою з ним, а потім здійснювала чергову капость. Тяга до волі і 

життєлюбність були у неї в крові. 

Нарешті, закінчився термін її ув’язнення. У цей день Фредерік хотів зробити їй 

пропозицію. Кільце було у нього в кишені. Міранда піднялася нагору, вони повечеряли. 
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Коли зайшла мова про одруження, Клегг зрозумів, що дівчина так і не полюбила його, 

більш того, вона знущалася над ним. Звичайно, ні про яке звільнення не могло бути й 

мови. У той момент, коли дівчина дізналася страшну правду, коли всі її мрії і надії були 

зруйновані, за вікном проїхав автомобіль. Дівчина спробувала втекти через вікно, вже 

розбила його, але тампон з хлороформом в черговий раз приспав її 

свідомістьВідправивши дівчину назад у підвал, Клегг не втримався від спокуси 

сфотографувати її в одній білизні. 

Кілька днів після цього Міранда не розмовляла з Клеггом. Зробивши ще одну спробу 

втечі, вона зважилася на більш відчайдушний вчинок. В черговий раз умовивши 

Фредеріка випустити її нагору, дівчина стала спокушати Клегга. Вона сіла до нього на 

коліна, потім кілька разів поцілувала. Бачачи, що це не допомагає, Міранда скинула з себе 

весь одяг. Але її старання були марними, Клегг прийняв їх за спробу здобути волю (це так 

і було). До того ж він зізнався в своєму чоловічому безсиллі. 

Хто знає, скільки б вони так боролися один з одним, якщо б в один день Міранда 

важко не захворіла. У неї був сильний кашель, вона нічого не їла і кілька днів не виходила 

зі своєї темниці. Фредерік вважав це новим ходом з її боку. А коли зрозумів, що вона не 

грає спектакль, було пізно. 

У другій частині роману зрозуміло, що Міранда всі ці дні вела щоденник. Власне, 

друга частина містить в собі записи з щоденника дівчини. З них читачеві стає ясно, які 

думки відвідували заручницю. Таким чином, автор дає нам дві точки зору на те, що 

відбувається. 

У третій частині до оповідання повертається Калібан. Це дуже маленька частина, в 

якій описані останні дні Міранди. Вона померла від хвороби. Спочатку Фредерік хотів 

вбити себе поруч з нею, боячись того, що про всю цю історію дізнаються люди. Але потім 

його темна сторона взяла гору, породивши на світ справжнього маніяка. Він поховав 

Міранду в саду біля будинку, вичистив підвал і став готуватися до нового полювання. 

«Я ще не вирішив остаточно щодо Меріен (ще одне М! Я чув, як заввідділом називав 

її по імені). Тільки на цей раз тут вже не буде любові, це буде інтерес до справи, щоб їх 

порівняти, і для того, іншого, чим я хотів би зайнятися, скажімо, більш детально, і я сам 

буду її вчити, як це треба робити. І одяг весь підійде. Ну, звичайно, цій я відразу поясню, 

хто тут господар і чого від неї чекають ». 

На цьому закінчується сповідь Фредеріка Клегга. 

 

  
 

«Жінка французького лейтенанта» – романтичний роман англійського  

письменника- постмодерніста Джона Фаулза, опублікований в 1969 році. Він приніс 

автору світове визнання. Роман був виданий багатомільйонним тиражем і перекладений 

на 30 мов світу. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B7
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Сюжет 

 

Дія роману відбувається в другій половині XIX століття, місцем зав'язки є 

приморське містечко Лайм-Реджіс. Головний герой, Чарльз Смітсон, спадкоємець 

небагатого аристократичного роду, заручений з Ернестіною Фрімен, дівчиною з 

пересічної і незнатної, але багатої родини комерсанта. Одного разу, прогулюючись по 

молу, герої бачать жінку на ім'я Сара Вудрафф, відому як «коханку французького 

лейтенанта.Із чуток у неї був роман із заїжджим французьким офіцером, який обіцяв 

одружитися з нею, але поїхав на батьківщину і не повернувся. Сара стала ізгоєм, її 

прийняла до себе в покоївки багата, але обмежена і лицемірна місіс Поултні, а у вільний 

час Сара приходить на мол і вдивляється в море. 

Чарльз, палеонтолог-любитель, одного разу зустрічається з Сарою під час 

прогулянки. Вона розповідає історію свого зваблення французом на ім'я Варгену і просить 

Чарльза про допомогу та підтримку. Пізніше Чарльз дає Сарі грошей і радить залишити 

місто. Сара селиться в готелі в Ексетері. Коли туди прибуває Чарльз, між героями 

відбувається пояснення, Сара віддається Чарльзу. Він розуміє, що Сара незаймана, а 

значить, вся історія про французького лейтенанта, розказана йому Сарою, виявляється 

брехнею. Закоханий в Сару Чарльз повертається додому, оголошує про розірвання 

заручин з Ернестіною і повертається до Сари, однак та зникла. 

Зникнення Сари стало великим ударом для Чарльза, а розірвання заручин підірвало 

його репутацію. Він проводить три роки в подорожах, але повертається до Англії, щоб 

знайти Сару. Нарешті, він знаходить її в будинку художника (автор натякає на Россетті). 

Сара виглядає вільною і впевненою в собі жінкою, секретаркою і можливо супутницею 

майстра. 

Автор протягом роману пропонує три можливих фінали. У фіналі, описаному до 

сцени в готелі в Ексетері, Чарльз одружується на Ернестіні, а Сара пропадає з їхнього 

життя. Однак, цей кінець спростовується продовженням роману. У кінцівці автор, вводячи 

себе як епізодичного персонажа, розгортає перед глядачем два можливих епілоги. У 

першому Чарльз, який увійшов до будинку художника, виявляє, що Сара народила від 

нього дитину, а завершальні рядки припускають, що герої возз'єдналися і разом знайдуть 

своє щастя. У другому – возз'єднання не відбулося, Чарльзу відкрилося, що він був 

іграшкою для Сари. Він іде з цього будинку, щоб почати життя заново, пізнавши гіркоту 

втрати і розчарування. 

 

Головні мотиви 

 

«Жінка французького лейтенанта» вважається ключовим твором англійської 

літератури другої половини XX століття і найяскравішим представником постмодернізму, 

але в той же час зберігає елементи традиції реалізму. Фаулз поміщає своїх героїв в умови 

вікторіанського роману, в сюжетних лініях, іменах деяких героїв і їх характерах можна 

виявити відсилання до творів Чарльза Дікенса, Джорджа Мередіта, Томаса Гарді та їхніх 

сучасників. Однак авторський текст постійно нагадує читачеві, що роман написаний в XX 

столітті: Фаулз пояснює поведінку своїх героїв, використовуючи відсилання до теорії 

психоаналізу і сучасних йому філософських течій, порівнює споруди молу з 

напівабстрактними скульптурами Генрі Мура, а серце героїні – з комп'ютером. 

Фаулз також заперечує роль автора, який у вікторіанську епоху був свого роду 

всемогутнім богом: він стверджує, що йому невідомі потаємні думки його героїв, а самі 

вони живуть власним життям і можуть не слухатися авторського задуму. У главі 13 Фаулз 

міркує про природу авторства і зміну парадигми за період, що минув від вікторіанської 

епохи. Автор залишається творцем свого всесвіту, деміургом, богом, і повна відмова від 

цієї ролі означала б втрату ідентичності автора, проте як змінюються уявлення про бога з 

плином часу, так і Фаулз вважає за потрібне ввести в життя своїх героїв елемент свободи 

волі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%94%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%9C%D1%83%D1%80
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Особливе місце в романі займає гра з фіналами. Перший фінал, типовий для 

пародійованих ним вікторіанських романів, Фаулз явно висміює. Пропонуючи читачеві 

дві інші кінцівки, Фаулз формально не пропонує відповіді на питання, яку з кінцівок 

вибрав би сам автор. Фаулз в своїх творах рідко залишав закриті кінцівки (так, наприклад, 

відкритим і незрозумілим залишається фінал «Мага»). На думку деяких критиків, у рамках 

екзистенціальної філософії Фаулза істинним міг бути тільки останній, відкритий фінал, у 

якому герой залишається один проти всього світу, проте здобувши моральний урок і 

розуміння життя. Залишаючи читача в невідомості щодо майбутнього своїх героїв, Фаулз 

ставить його в становище героїв книги, яких автор-оповідач залишає на роздоріжжі, 

надаючи їм змогу, відповідно до принципу свободи волі, далі вирішувати свою долю 

самим. 

У 1981 році роман був екранізований. В однойменному фільмі Карела Рейша ролі 

Сари і Чарльза виконали, відповідно, Меріл Стріп і Джеремі Айронс. Фільм був 

номінований на премію «Оскар» у п'ятьох категоріях і на премію BAFTA в 11 категоріях 

(отримав три премії BAFTA, в тому числі Меріл Стріп була визнана найкращою 

актрисою). 

 

Аналіз твору 

 

Книга «Жінка французького лейтенанта» – постмодерністський зразковий роман. 

Спостереження над структурними особливостями роману дозволяють зробити деякі 

теоретичні висновки щодо специфіки побудови постмодерністського сюжету. Його 

фундаментальною структурною одиницею є абсолютно нове співвідношення традиційної 

пари «автор-читач», що мислиться вже не як смислова опозиція, а як одна із сюжетних 

ліній твору, його реконструктивна складова. Погляд автора і погляд читача ініціюють 

прочитання у тексті твору його різних («поверхневих» та «прихованих») семантичних 

рівнів. 

Письменник підходить до створення роману, як ремісник: щоб зацікавити читача,він 

створює ідеальний роман. Фаулз вибирає популярну і зрозумілу форму (вікторіанський 

роман), заганяє героя в любовний трикутник і інтригує розв’язкою. Однак в нехитрому 

сюжеті, на фоні історичних  реалій тієї епохи, прихована нетривіальна задумка, яка 

відкривається тільки ерудованому  читачеві. У чому сенс роману «Жінка французького 

лейтенанта»? Роман про Англію, яка перебуває на роздоріжжі, чи знайома пройдена 

стежка, або ризикований крутий поворот до нових, ще незвіданих горизонтів. 

Одним із найважливіших засобів використання композиційного прийому «роману у 

романі» для реалізації філософського підтексту слугує специфічна організація 

просторово-часового континууму. Сюжет роману розгортається у двох часових площинах: 

у ХІХ столітті, у якому живуть вигадані герої «внутрішнього роману», і у ХХ столітті, де 

живуть читач і автор. Зіткнення епох художньо реалізується автором у характеристиках, у 

портретах, пейзажних замальовках тощо. Функцію «розширення» художнього часу 

виконують і численні документи, що використовуються у тексті роману. 

Дія роману відбувається в 1867 році в провінції Сполученого королівства. Це епоха 

правління королеви Вікторії – спокійний, благополучний і пуританський час в історії 

Англії,  коли багато книг заборонялися, кубла  пивних  були покриті мороком невідомості 

і забуття, а люди найбільше турбувалися про строге  дотримання пристойності і певного 

церемоніалу життя. Вони боялися самих себе і ховалися за фасадом благопристойності. 

Про що роман «Жінка французького лейтенанта»? Головний герой Чарльз Смітсон 

опиняється в любовному трикутнику між своєю нареченою ЕрнестіноюФрімен і ледь 

знайомою жінкою Сарою Вудраф. Здавалося б, звичайна історія: чоловік не може вибрати 

між жінками: одна обіцяє надійне майбутнє, бездоганну сімейну ідилію і стабільність в 

суспільстві, інша вабить пристрастю і незвичністю натури, обіцяючи глибоке, щире 

почуття і цікаве життя. В особі Чарльза Смітсона автор показав  Англію, яка опинилася  

на роздоріжжі. Ернестіна – це богобоязлива і добропорядна старенька Англія з її 

стереотипами, віковими традиціями і зразково-показовими манерами. Сара Вудраф – це 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96_%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BF


14 
 

прогрес, майбутнє Англії і її індивідуальність. Протиріччя героїв в романі – це 

протиборство старого і нового в масштабах цілої країни. 

Прийоми зображення вікторіанської епохи в романі «Жінка французького 

лейтенанта» дуже різноманітні. По-перше, автор часто вживає цитати тих письменників і 

наукових діячів, які були популярні на той момент. Герої мислять тими категоріями, 

якими їм належить мислити через час, тобто інтертекстуальність – не просто 

постмодерністський трюк, а необхідна умова для створення атмосфери. По-друге, Фаулз 

воскрешає мову тієї епохи і авторський стиль того часу, імітуючи Діккенса або Теккерея. 

Він наслідує їх манерам писати, вводить читача в оману, а потім різко змінює свій колаж з 

цитат на відверту сповідь фокусника перед обдуреними глядачами. По-третє, письменник 

взяв за основу типову для вікторіанського роману сюжетну канву. 

Автор пропонує читачеві інтерактивну гру, в рамках якої просить його вибрати 

фінал на свій розсуд. Цим вчинком він руйнує все те враження, яке склалося у людини під 

час прочитання.  Фаулз вирішив познущатися над своїми читачами  і  накидав три 

варіанти фіналу: «вікторіанський», «белетристичний», «екзистенціальний». Таким чином, 

головному герою роману надано право вибору одного з трьох варіантів власної долі, а 

читачеві – привід задуматися. 

 У«вікторіанський» фіналі,  Чарлз одружується з  Ернестіною і доживає до старості. 

Уже через кілька сторінок автор відкрито сміється над тими, хто не помітив саркастичного 

тону цієї глави. Дійсно, письменник недбало прикидає, скільки б накинути діточок 

щасливому подружжю і побіжно описує казковий до нудотності фінал. 

     Із двома іншими варіантами фіналу читачеві доводиться туго. Фаулз явно 

лукавить, коли силкується довести читачеві, ніби вони рівнозначні і їх порядок в тексті 

визначив випадок. 

 Друга перешкода – це «сентиментальний» фінал, в якому Чарльз через два роки 

розлуки знаходить не тільки улюблену жінку, але і їх спільну дитину. Ця розв’язка досить 

схематична і умовна, щоб вважатися справжньою. 

«Якби роман дійсно закінчувався таким чином, – пише А. Долінін, – то паломництво 

героя набуло б досяжну мету, перетворилося б на пошуки якогось священного символу, з 

набуттям якого мандрівник завершує свій шлях. Для Фаулза же становлення людини не 

припиняється до смерті, і єдина реальна, чи не ілюзорна мета життєвих пошуків – це сам 

шлях, безперервний саморозвиток особистості, її рух від одного вільного вибору до 

іншого». 

 Тому, «правильний» варіант фіналу – «екзистенціальний». Головний герой вибирає 

свободу, частку віри в себе, і розуміння того, що «життя потрібно нескінченно терпіти, і 

знову виходити – в сліпий, солоний, темний океан». Фаулз ставить Чарльза на місце Сари, 

тепер він – прохач, а вона – суддя, від вироку якого залежить все. Тільки тоді він розуміє 

цю дивну жінку, яка володіла тим, чого не могли допустити герої її часу – свободою. В 

екзистенційному фіналі розвіялася остання ілюзія Чарльза – ілюзія рятівної любові. Він 

залишає незалежну Сару, щоб поодинці продовжити свій життєвий шлях по-ворожому і 

безпритульному світі. Герой втрачає всі опори, зате знаходить «частинку віри в себе» і їде 

в вільну Америку, яка обіцяє йому нові можливості. 

Інтерпретація творів Фаулза в руслі постмодерністської естетики пояснює і 

конкретизує наші уявлення про постмодернізм як художній феномен. 

Запитання і завдання. 

1.  Які ознаки постмодернізму втілено в романі «Колекціонер»? 

2. Напишіть лист героєві твору, дайте поради Фредеріку Клегу, щодо повторної 

спроби сценарію. 
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Джу́ліан Па́трік Барнс – сучасний англійський письменник. 

 

Джуліан Патрік Барнс писав детективні романи під псевдонімом Дена Кавана. У 

2011 році Барнс отримав Букерівську премію за роман «Відчуття закінчення». Три його 

попередні книги також входили до короткого списку номінантів премії: «Папуга 

Флобера» (1984), «Англія, Англія» (1998), «Артур та Джордж» (2005).  Барнс є одним із 

найпопулярніших англійських письменників у Франції, де він став лауреатом кількох 

літературних премій: Премії Медічі за «Папугу Флобера» та Премії Феміна за роман 

«Обговорити це все». Він також є кавалером Ордена мистецтв та літератури. 

Джуліан ПатрікБарнс народився 19 січня 1946 року у Лестері, Англія, але шість 

тижнів потому його родина переїхала до передмість Лондона. Його батьки були 

викладачами французької мови. В одному з інтерв'ю Барнс зазначив, що вболівав за 

футбольноий клуб Лестер Сіті у віці чотирьох та п'яти років, бо відчував сентиментальне 

бажання відчути спорідненість з містом свого народження.Із 1957 по 1964 роки він 

навчався в школі Лондонського Сіті для хлопчиків. Коли Джуліану було десять років, 

мати сказала йому, що в нього «забагато уяви». У підлітковому віці Барнс жив у 

Нортвуді, Міддлсексі, що дало назву його першому роману «Метроленд». Після 

завершення школи він вступив до Коледжу Магдалени в Оксфорді, де вивчав сучасні 

мови. Після завершення коледжу у 1987 році Барнс три роки працював лексикографом над 

додатком до Оксфордського словника англійської мови.Потім він писав рецензії та 

працював літературним редактором у журналах «New Statesman» та «New Review». 

Протягом цього періоду Барнс, за його власним зізнанням, був паралізованим мовчанкою, 

коли йому доводилося брати участь у щотижневих зібраннях редакційних колективів. Із 

1979 по 1986 роки він також працював телевізійним критиком, спершу в журналі «New 

Statesman», а згодом у «The Observer». 

У 1965 році Барнс разом з іншими оксфордськими студентами вирушив у подорож 

Європою, під час якої відвідав також деякі міста СРСР, 

зокрема Брест, Мінськ, Смоленськ, Москву, Ленінград,а також Київ, Одесу та Харків. 

 Про цю подорож він побіжно згадує у збірці «Листи з Лондона», а потім, 

детальніше, в інтерв'ю Леву Данілкіну. 

Його перший роман «Метроленд» (1980) – це коротка напівавтобіографічна історія 

Кристофера, молодого хлопця з передмість Лондона, який вирушає до Парижа у свої 

студентські роки, а згодом повертається до Лондона. Після прочитання роману мати 

Барнса поскаржилася на «бомбардування» брудом. У 1983 році з'явилася його другий 

роман «Перш ніж вона зустріла мене», у якому розповідається історія ревнивого 

історика, який стає одержимим ідеєю дізнатися все про минуле своєї дружини. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
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Принципово відмінною від лінійних наративів перших книжок Барнса стала структура 

його третього роману «Папуга Флобера» (1984), який є фрагментарним викладом історії 

доктора Джефрі Брейтвейта, дослідника життя Ґюстава Флобера. У 1986 році вийшов 

друком роман «Дивлячись на сонце», у якому розповідається історія жінки у повоєнній 

Англії. В 1989 році Барнс опублікував «Історію світу в десятьох з половиною 

розділах»,а в 1991 –«Обговорити це все», в якій показано любовний трикутник, дійові 

особи якого по черзі звертаються до читача, розповідаючи свої історії та розмірковуючи 

над подіями, свідками яких вони стали. Десять років потому вийшло продовження цього 

роману «Любов, і таке інше», персонажі якого також постаріли на десять років. 

Барнс вважається франкофілом, тож його збірку оповідань «По той бік Ла-Маншу» 

присвячено відносинам Франції та Британії. До схожої теми він звертається і в збірці есеїв 

«Проголосити щось». Серед його інших книг є сатира на британський спосіб життя та 

культуру туризму під назвою «Англія, Англія», роман «Артур та Джордж», події якого 

базуються на життєписі сера Артура Конан Дойля та участі у заворушеннях у Грейт 

Вірлей. В книзі «Дикобраз» (1992) розповідається про суд над вигаданим комуністичним 

диктатором. «Відчуття закінчення» стало одинадцятим романом Барнса, виданим 4 

серпня 2011 року. У жовтні того ж року за цю книгу Барнса було нагороджено 

Букерівською премією. Журі вистачило 31 хвилини, щоб вирішити переможця, в 

результаті чого «Відчуття закінчення» було названо «прекрасно написаною книгою, що 

звертається до людства у XXI столітті». У 2003 році Барнс зіграв Жоржа Сіменона у серії 

радіоадаптацій історій про комісара Мегре на BBC Radio 4. 

 Українською мовою твори Джуліана  Барнза  перекладалиВ. Кузнецова, 

Г. В. Яновська, Ярослава Стріха. 

Британського письменника-постмодерніста Джуліана Барнса ні з ким не 

переплутати. Так само – і його надзвичайний роман «Історія світу в 10 1/2 розділах». 

Барнс не боїться експериментувати і робить це неперевершено й сміливо. Він 

неодноразово був відзначений престижними літературними нагородами, отримав 

Європейську літературну премію та премію Шекспіра. 

 Десять з половиною розділів про химерний світ і важливі речі, які нас оточують. 

Українською мовою твір перекладено Г. В. Яновською. 

 

 
 

 «Історія світу в 10½ розділах» – це роман Джуліана Барнса, який був уперше 

опублікований у 1989 році. Це збірка новел у різних стилях, однак у деяких сюжетних 

лініях вони перегукуються між собою та мають тонкий зв’язок. Більшість з них вигадані, 

але деякі мають історичне підгрунтя. 

Одним із багатьох повторюваних мотивів у книзі є зображення кораблів. Це натякає 

на Ноїв ковчег – тему першого розділу – який відіграє домінуючу роль в авраамічних 

релігіях як приклад Божого Суду. Деревний черв'як, який є оповідачем першого розділу, 

ставить під сумнів мудрість призначення Ноя Божим представником. Деревний черв'як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC_Radio_4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%BE%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9
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залишається поза ковчегом, так само як інші «нечисті» або «незначні» види; але колонія 

деревних черв'яків потрапляє в ковчег без запрошення, як безквиткові пасажири, «зайці», і 

вони переживають Великий потоп. Деревний черв'як стає однією з багатьох фігур, що 

поєднує кожну новелу. Він з'являється майже в кожному розділі та символізує процеси 

розпаду й гниття, особливо в галузі знань та історичного розуміння. 

 

Сюжет 

Розділ 1 «Пасажири без квитків» є альтернативним описом історії Ноєвого ковчега з 

точки зору деревних черв'яків, яких не взяли на борт і які були безквитковими «зайцями» 

під час подорожі. 

 

Розділ 2 «Незвані гості» описує викрадення круїзного лайнера, подібне до інциденту, що 

стався в 1985 році на «Ахілле Лауро». 

 

Розділ 3 «Релігійні війни» повідомляє про судовий процес проти деревних черв'яків у 

церкві, оскільки їхня діяльність призвела до того, що будівля стала нестабільною. 

 

Розділ 4 «Та, яка вижила» відбувається у світі, в якому Чорнобильська катастрофа стала 

«першою великою аварією». Журналісти повідомляють, що світ перебуває на 

межі ядерної війни . Головний герой новели рятується на човні, щоб уникнути, очевидно, 

неминучого «ядерного Голокосту». Чи сталося це насправді, чи це просто 

результат параної головного героя, залишається невизначеним. 

 

Розділ 5 «Кораблетроща» – це аналіз картини Жеріко «Пліт Медузи». Перша половина 

розповідає про історичні події корабельної аварії та виживання членів екіпажу. У другій 

половині розділу аналізується сама картину. Описується, згідно з Жеріко, «пом'якшення» 

впливу дійсності, щоб зберегти естетизм твору або зробити розповідь більш приємною 

для читання. 

 

Розділ 6 «Гора» описує подорож релігійної жінки до монастиря, де вона хоче помолитися 

за свого померлого батька. Пліт Медузи також відіграє важливу роль у цій історії. 

 

Розділ 7 «Три прості оповідки» зображає врятованого з «Титаніка», біблійну історію 

про Іону та кита, та єврейських біженців на борту лайнера Сент-Луїс у 1939 році, яким 

було заборонено висадитися в США або інших країнах. 

 

Розділ 8 «Угору за течією» складається з листів актора, який подорожує до віддалених 

джунглів для участі в кінопроєкті, що схожий на фільм «Місія» (1986).Із  часом його 

листи стають все більш філософськими та складними. В основному через те, що він 

стикається з нестандартними життєвими ситуаціями, особистостями своїх колег кінозірок 

та режисера, а також з особливостями корінного населення. Ці події досягають апогею, 

коли його колега тоне під час аварії на плоті. 

 

Непронумерований напів-розділ «У дужках» вставлений між розділами 8 та 9. Від 

інших розділів, які є новелами, він відрізняється за стилем. Тут неназваний оповідач 

звертається до своїх читачів і пропонує філософську дискусію про кохання та, коротко, 

про історію. Під час обговорення та порівняння поетів та прозаїків щодо їхньої здатності 

писати про кохання, оповідач, задаючи чергове запитання, пропонує до розгляду ім’я 

«Джуліан Барнс». Проведена паралель з картиною Ель Греко «Поховання графа Оргаза», 

на якій художник стикається з глядачем. Ця частина включає обговорення рядків з 

вірша Філіпа Ларкіна «Могила Арунделя» («Те, що з нас виживе – це любов»), і з У. О. 

Одена «1 вересня 1939 р.» («Ми повинні любити один одного або померти»). 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Achille_Lauro&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D1%97%D1%81_%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%93%27%D1%8E_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%93%27%D1%8E_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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Розділ 9 «Проект Арарат» розповідає історію вигаданого космонавта Спайка 

Тигглера, яка базується на житті космонавта Джеймса Ірвіна. Тигглер ініціює експедицію, 

щоб відновити те, що залишилося від Ноєвого ковчега. Перегукується з розділом 6 

«Гора». 

 

Розділ 10 «Сон» зображає Новий Рай. 

 

Аналіз твору 

      «Історія світу в 10 ½ розділах» за структурою більше нагадує збірку новел, що 

мають концептуальний зв’язок – водяну тематику. У кожному розділі вона виражається 

по-різному, але найчастіше пов’язана з човнем.  

      Символ човна займає у міфологічній картині світу одне з найважливіших місць. 

По-перше, у Дж. Фрезера будь-яке судно – це цитадель людської цивілізації. Друге 

трактування міфосимволу човна у дослідника – сакральна цінність. Щодо третього 

значення, то це, безперечно, «спасіння».  

Перший розділ роману під назвою «Безбілетник» є іронічним парафразом історії 

Ноєвого ковчега. Оповідачем постає начебто наймізерніша істота у світі – черв’як шашіль. 

Як і в біблійній історії, тварини перебувають на кораблі Ноя, що виступає символом 

«спасіння» та «цитаделлю людської цивілізації».  

     У другому розділі, «Гості», розповідається про захоплення туристичного лайнера 

терористами. Коментуючи підйом пасажирів на борт лайнеру та нібито посилаючись на 

легенду про Ковчег, Франклін Хьюз, головний герой цього розділу, іронічно зазначає: 

«Каждой твари по паре» – але дана історія завершиться значно трагічніше, ніж історія 

Ноєвого ковчегу – вбивством майже всіх пасажирів. Тому, очевидно, що домінантою у 

міфосемантиці човна у цьому розділі є «смерть», «вмирати», «цитадель загибелі» та 

«плавуча домовина». Також зазначимо, що човен на початку цього розділу виступає 

«об’єктом загальної любові», адже обіцяє людям довгоочікуваний відпочинок.  

       Наступний розділ має назву «Релігійні війни» – це історія про суд у XVI 

столітті над черв’яками шашілями, що трохи «під’їли» дерево в церкві. Сама ситуація 

суду над тваринами є абсурдною, тим не менш у промові тогочасний прокурор підіймає 

питання про походження цих «непотрібних істот» і зазначає, що їх, певне, взагалі не було 

на Ноєвому ковчезі, який був увесь побудований з деревини. Цей переклик з біблійною 

історією з першого розділу роману вказує на міфосемантичну аналогію «човен – церква», 

бо відомо, що судно є одним з символів першохристиянської церкви. Зважаючи на 

міфосемантичну тотожність цих понять у даному розділі роману, найголовнішою 

характеристикою, притаманною символу човна-церкві, є «цитадель загибелі», бо суд, що 

тримається у церкві, може призвести до вигнання черв’яків чи страти. Інцидент з падінням 

єпископа з підгризеного трону.  

     «Уціліла», четвертий розділ, розповідає про жінку Кейт, що зсунулася з глузду 

внаслідок Чорнобильскої аварії та вирішила врятувати себе та своїх двох кішок «від 

радіації», рушивши у мандрівку відкритим морем на човні. Безперечно, тут міфосимвол 

човна служить уявним спасінням для головної героїні. Окрім того, хоча головна героїня 

наприкінці лише втрачає розум, її божевілля тут безперечно тотожне смерті. Навіть 

ремарка оповідача, в епізоді, коли Кейт відпливає на човні від берега, ніби натякає, що у 

міфологічному плані усе завершиться в царстві мертвих. 

      П’ятий розділ «Кораблетроща»  поділений на дві частини: у першій 

розповідається про човнокрах фрегату «Медуза», у другій – про картину Жеріко, 

зображуючу його. У цьому розділі провідною характеристикою міфосимволу човна є 

тотожність судна мистецтву та людині і проводиться аналогія між людиною-творцем та 

морським, а не річковим судном. Також розділ включає в себе посилання до Ноєвого 

Ковчегу, про який тут розповідається у зв’язку з поступовою тенденцією у світовому 

живописі переносити зображення корабля на задній план витворів мистецтва, у той самий 

час, коли людські страждання зайняли фронтову позицію. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%86%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD
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     У шостому розділі роману під назвою «Гора» практично не згадується човен, 

окрім рідких розмірковувань головних героїнь про Ноєв ковчег чи короткої подорожі 

пароплавом. Але можна указати на явну тотожність міфологічних функцій човна та гори, 

яку підкорюють герої.  

     У сьомому розділі подано «Три прості історії» про Лоренса Бізлі чоловіка, який 

зміг двічі врятуватися з «Титаніку», про Іону, якого проковтнув кит, та про євреїв, яких 

депортують з Німеччини в роки перед Другою Світовою. У першій історії міфосимвол 

човна набуває іронічного значення спасіння, адже весь текст пронизаний засобами 

комічного: містеру Бізлі вдалося двічі покинути «Титанік» як раз перед його зануренням в 

безодню. Основне сюжетне виявлення міфосимволу човна у другій історії також «надія на 

спасіння», тим не менш основну сюжетотворчу роль відіграє зовсім нове ототожнення – у 

функціональному сенсі човен дорівнюється киту. Із наявних характеристик човна-риби 

першою виділяється направленість на об’єкт, яким виступає Іона, головний герой, якого  

було викинуто за борт і його проковтнула велетенська риба-кит. По-друге, кит виступає 

місцем зміни, очищення (від гріхів), адже саме заради покаяння Бог помістив Іону у 

черево кита, де він перебував три дні і три ночі, щиро молився, потім кит його виригнув. 

У тексті даного розділу є вказівка на третю характеристику човна, кит – це «плавуча 

домовина. Таким чином, «надія на спасіння» – головна риса, притаманна міфосимволу 

човна у цьому розділі.У третій історії євреї часів перед Другою Світовою намагаються 

врятуватися від нацистського гніту, блукаючи на великому лайнері Атлантичним океаном 

у пошуках притулку. Але усі країни відмовляються ставати їх новою домівкою. Таким 

чином,  одна характеристика міфосимволу («надія на спасіння») перетворюється в іншу – 

(«плавуча домовина»): євреї стають в’язнями своєї ж цитаделі порятунку, а мандрівка у 

нове життя стає кружлянням у колах пекла. 

     «Уверх за річкою» – восьмий розділ роману, розповідає про знімальний процес у 

джунглях. Найбільшого розкриття міфосимвол човна досягає в образі плоту в кульмінації, 

коли головний герой Чарлі разом з колегою Матом знаходяться посеред вируючого 

потоку ріки, десь у джунглях, знімаючи сцену фільму. Раптом Чарлі помічає, що індійці, 

які допомагали їм втриматися на плоті, зникли. І так пліт, який до цього можна було 

навіть назвати «цитаделлю людської цивілізації», тепер стає «цитаделлю загибелі», 

«плавучою домовиною» та символом смерті.  

      Половинчастий розділ «Інтермедія» за виконуваними функціями повністю 

відповідає своїй назві, текст тече плавно, ритмічно, ніби читача занурюють у коротку 

музикальну сцену. Міфосимвол човна відображається в композиційній функції самого 

розділу – він є пересувним етапом, відпочинком від історій, рефлексією, маленькою 

мандрою в філософські розмірковування. І таким чином, міфосемантичною роллю човна 

виступає «зміна, очищення від гріхів» та «новий, свіжий». В «Інтермедії» присутній образ 

письменника, який порівнюється з капітаном судна.У декількох реченнях розповідається 

бачення долі письменника, а творінням виступає, звичайно, судно, тому і сам роман 

«Історія світу в 10 ½ розділах» – своєрідне втілення різноманітних характеристик 

міфосимволу човна, наявних у кожному розділі, утворюючих сюжет, композицію, мотиви 

та символи. Цей розділ – пояснення тієї важливої сюжетотворчої ролі, що несе у даному 

тексті символ судна, саме тому предметного образу човна в сюжеті «Інтермедії» немає.  

     Передостанній розділ має назву «Проект Арарат», у ньому розповідається про 

те, як космонавту Спайку Тіглеру одного разу прийшло «осяяння», і він зрозумів, що йому 

необхідно знайти Ноєв ковчег. Звичайно, якщо є згадування про Ноєв ковчег, 

характеристикою міфосимволу човна в цьому розділі буде «цитадель людської 

цивілізації», на пошуки якої і відправляється загублений у світі та розгублений у житті 

головний герой.  

У тексті функціональним аналогом човна також виступає церква. 

     «Сон» – назва останнього, заключного розділу, що підбиває підсумки усього 

роману. У ньому йдеться про модернізований рай, де немає жодних перешкод у здійсненні 

бажаного, а коли вони є, то абсолютно досяжні. Так головний герой розмірковує про гру в 

гольф. Випробування відсутні, є лише повна безтурботність та можливість зробити усе, 
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що заманеться – це надлюдське, псевдоідеальне життя. Саме тому у цьому розділі роману 

образ човна – як ознака реальної людської долі – відсутній.  

      Таким чином, у романі «Історія світу в 10 ½ розділах» було виявлено наступний 

спектр значень міфосимволу човна: 1) цитадель загибелі, смерть, плавуча домовина; 2) 

спасіння, надія на спасіння; 3) людська цивілізація, людина – присутня в усіх розділах, де 

згаданий Ноєв ковчег; 4) церква; 5) мистецтво – одна з найважливіших ідей роману. 

Необхідно відмітити, що у першому, вступному розділі розповідається, що флотилія 

Ковчегу мала вісім суден, і це дорівнює кількості розділів (включаючи дві історії з 

сьомого) роману, де міфообраз човна виступає у якості сюжетотворчого символу. 

Порівняння, такі як човен-гора, човен-кит, човен-мандрівка і човен-церква дозволяють 

глибше зрозуміти міфологічну картину світу роману та можливості прояву міфосимволу 

човна. Найголовнішими рисами виділено дві протилежні та одночасно взаємозалежні 

міфосемантичні функції: «смерть» і «спасіння». Відсутністю в останньому розділі роману, 

що нібито описує рай, образу човна підкреслюється, що картина світу без нього 

антиміфологічна – це світ повторюваної, нудної рутини, позбавленої динаміки та 

розвитку, яка по суті не відрізняється від аду.  

 

 

 

Патрік Зюскінд – німецький письменник і кіносценарист. 

Патрік Зюскінд народився 26 березня 1949 року в сім’ї відомого баварського 

журналіста  м. Амбах, ФРН.  Виріс у невеликому баварському містечку Гольцгаузен. 

Кар'єра його розпочалася з роботи журналіста, одночасно він вивчав середньовічну та 

новітню історію в Мюнхенському університеті. Пізніше вчився в Екс-ан-

Провансі (Франція), щоб покращити свої знання французької. У подальшому вивчав 

англійську, іспанську, латинську, грецьку, також політологію, мистецтво та теологію. 

Його батько Вільгельм Емануель Зюскінд – письменник, перекладач, журналіст, 

мати – вчителька фізкультури, старший брат Мартін Е. Зюскінд працює також 

журналістом. Зюскінд мав не тільки природний нахил до літературної творчості, але й 

генетичну схильність: його батько був знайомий з родиною Томаса Манна, писав 

літературні тексти й працював у різних газетах, останньою була «Sueddeutsche Zeitung». 

Крім того, батько Патріка Зюскінда вів добропорядний спосіб життя і був відомий своєю 

гостинністю та своїми «чайними вечорами», на яких малий Патрік, розважаючи гостей, 

мав демонструвати своє вміння грати на піаніно. 

Взагалі, музична освіта відіграла, очевидно, неабияку роль у розвитку хлопчика, але 

залишила й травмуючі спогади. Не лише твір-монолог «Контрабас», а й автобіографічна 

«Історія пана Зоммера» є прикладом подібного щемкого досвіду в його житті.               

Якщо Патрік  Зюскінд у своїх творах знову й знову повертається до теми мистецтва, 

становлення генія і його катастрофи, то виникає припущення, що так само як його ранній 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81-%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81-%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCddeutsche_Zeitung
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%27%D1%94%D1%81%D0%B0)
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досвід невдач у мистецтві, так і протест проти батька знайшли своє відбиття в його 

книгах. Коли Зюскінд в «Історії пана Зоммера» через свого головного героя вимовляє 

знамените «Та дайте ж ви мені, нарешті, спокій!», стає ясно, що це говориться так само 

палко й самим автором. Зюскінд охарактеризував своє письменство як відмову від 

«нещадного примусу до глибини», чого вимагала літературна критика. 

Зюскінд майже не дає інтерв'ю, не виступає на публіці і відхилив декілька нагород, 

які йому були присуджені за досягнення в області літератури. Він навіть не з'явився на 

світову презентацію екранізації його роману «Запахи» 7 вересня 2006 в Мюнхені. До того 

ж, майже немає зображень із Зюскіндом (офіційно в цілому світі є тільки три фотографії 

Зюскінда). За таку поведінку його прозвали «фантомом німецької розважальної 

літерарури». Патрік Зюскінд проживає зі своєю супутницею життя Тетяною Граф і 

спільним сином Якобом переважно в Мюнхені. 

Успіх прийшов після виходу його першого твору «Контрабас» у 1980 році. 

Блискучий і загадковий «Парфумер» Патріка Зюскінда був вперше надрукований в 

Швейцарії в 1985 році. Сьогодні він визнаний найзнаменитішим романом, написаним 

німецькою мовою з часів «На Західному фронті без змін» Ремарка, виданий загальним 

тиражемблизько 15 мільйонів екземплярів, перекладений на 47 мов, включаючи латину, 

і,нарешті, екранізований. Фільм, що вийшов у світовий прокат в 2006 році, мав 

величезний успіх, а його творці отримали шість нагород Німецької кіноакадемії. Сьогодні 

переможний хід Жан-Батиста Гренуя – чудового всеперемагаючого монстра – 

продовжується. Безсумнівно, цей захоплюючий романтичний детектив, що вже став 

класикою, ще довго буде розбурхувати, притягувати і інтригувати читачів 

найрізноманітніших пристрастей і смаків. 

Роман «Голубка» надрукований в  1987 році. 

Часто Зюскінд описує (анти)героїв, які шукають своє місце в цьому світі та в 

стосунках з іншими людьми. Оскільки Зюскінд сповідує відлюдницький спосіб життя, 

можна припустити, що він прагне виразити свої власні почуття, наочний приклад цьому 

твір «Історія пана Зоммера», 1991. У 1995 році виходить його роман «Три історії та 

одне спостереження», а в 2006 році –  роман «Про любов та смерть». 

 

     «Парфуми: історія одного вбивці»  – роман Патріка Зюскінда, більш відомий 

під скороченою назвою «Парфуми», або «Запахи». 

Завдяки цьому роману Патрік Зюскінд став найуспішнішим пи 

Твір написаний у стилі постмодернізму, його жанр можна визначити як 

історичну фантастику з елементами детективу та психологічного роману. Сюжет твору 

розповідає історію життя вигаданого сироти з надзвичайно гострим нюхом,  

«Парфуми» були дебютним романом письменника, який відразу отримав схвальні 

відгуки публіки. Твір неодноразово перевидавали й переклали сорока вісьмома мовами. 

Перший український переклад побачив світ у 1993 році, окремою книгою роман вийшов 

2003 року. У 2006 році роман був екранізований німецьким режисером Томом 

Тиквером під назвою «Парфумер: Історія одного вбивці». У 2007 році композитор Ігор 

Демарін написав за романом рок-оперу «Парфумер» (лібрето Юрія Рибчинського). 

«Парфуми» залишаються найвідомішим твором у літературній спадщині Патріка 

Зюскінда. 

 «Парфуми» – невеликий за обсягом роман, що складається з 51 глави, згрупованої в 

чотири розділи, і займає орієнтовно 280 сторінок. Як глави, так і розділи безіменні. Перші 

три розділи біль-менш однакові за обсягом, а четвертий включає лише одну главу. Така 

структура твору зумовлена логічним розбиттям тексту на частини, кожна з яких 

відповідає певному ступеню духовної еволюції головного героя. 

Так, у першій частині описується дитинство й події, які заклали підґрунтя для 

подальшої моральної деградації Гренуя. Навіть убивство першої жертви в цей час ще не 

перетворює героя на маніяка, це лише спроба запахового пізнання світу. Друга частина 

бідна на події, бо включає лише опис одноманітного життя підмайстра в печері. Однак 

виокремлення цього життєвого періоду в окремий розділ доречне, оскільки у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%97%D1%8E%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80:_%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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відлюдництві відбувається корінний злам у світогляді майбутнього вбивці. Саме на горі 

Плон-дю-Канталь Гренуй усвідомлює необхідність «перероблювання» людей у любі йому 

аромати. Деякі критики вважають, що ця частина взагалі є центральною у творі. Третій 

розділ описує злодійський шлях Гренуя з кульмінацією в прикінцевій сцені страти-оргії. 

Доцільність виокремлення четвертої частини також беззаперечна, тому що хоч вона і 

включає лише сцену загибелі Гренуя, але, по суті, описує низхідний етап усього його 

життя. 

Історія написання роману невідома через принципову відмову автора від 

публічності, однак в одному інтерв'ю Патрік Зюскінд сказав, що ідея твору виникла в 

нього за вісім років до його видання. За спостереженнями людей, близьких до 

письменника, задум міг виникнути у нього навіть раніше, оскільки вже за 10 –12 років до 

видання книги Зюскінд оточив себе багатьма парфумами, а в його квартирі висіла 

мапа Парижа XVIII сторіччя. Відомо, що письменник здійснив подорож моторолером 

до Грасса, у якому протягом восьми днів досліджував роботу парфумерів у 

лабораторії Жана-Оноре Фрагонара. 

Виданню «Парфумів» передувала п'єса «Контрабас», яка мала не надто великий, але 

стійкий успіх на сценах німецьких театрів.У 1984 році її видали накладом у 4000 

екземплярів. 

Після цього видавець зацікавився чи немає письменник у шухляді ще чогось. 

Зюскінд відповів, що в нього є «історія парфумера „Парфуми“, дія якої відбувається у 

Франції середини XVIII століття і займає 280 сторінок». Коли Кіль ознайомився з 

рукописом, він сказав: «Тепер у нас є світовий бестселер».  

Друк книги розпочався 16 жовтня 1984 року, а на полиці вона потрапила 26 

лютого 1985-го. Перший наклад у 5000 примірників розкупили настільки швидко, що 

протягом того ж року видавець змушений був додрукувати ще сім накладів, так що у 

вересні 1985-го загалом було продано 100 000 примірників роману. 

 

 
Фрагмент картини Антуана Ватто «Юпітер і Антіопа», який було розміщено на 

обкладинці першого видання «Парфумів». 

Уже у 1987 році «Парфуми» переклали 23 мовами, а загальний наклад книги склав 

понад мільйон примірників. Пізніше число мов, на які перекладено роман, збільшилося до 

48, а наклад досяг 20 мільйонів примірників. У списку бестселерів 

журналу «Шпіґель» роман фігурував 470 тижнів, з них 449 тижнів поспіль – унікальний 

випадок в історії німецької літератури. 

Перший український переклад, здійснений Іриною Фрідріх, був опублікований у 

журналі «Всесвіт» у 1993 році під назвою «Запахи. Історія одного вбивці».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D2%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%27%D1%94%D1%81%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%96%D2%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Watteau_Jupiter_und_Antiope_Detail_2.jpg
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«Запахи. Історія одного вбивці» 

            Сюжет  

 «Парфуми: історія одного вбивці» – роман Патріка Зюскінда, що досліджує сенс 

запаху, його зв’язок із емоційним станом людини. 

Події розгортаються в середньовічній Франції. Торговка рибою народжує дитину і 

залишає в рибній требухе вмирати. Але дитина вижила, і плачем, привернув поліцію, 

дівчину заарештовують і пізніше страчують. Ім’я хлопчика Жан-Батіст Гренуй. 

Хлопчик був некрасивий і не товариська, тому його ненавиділи і обходили 

стороною. Цікаво було вивчення запахів. Жан-Батист володів неймовірним даром, міг 

дізнаватися віддалені запахи. Жан-Батист відмінно бачив у темряві, міг знаходити 

предмети. Йому приписували диявольську силу і недолюблювали ще більше. 

Монастир, який відповідав за покинутих дітей відправив його в пансіон, там Жан-

Батист провів дитинство. Коли монастир припинив платити за зміст, власник пансіону 

відправив його на роботу до дубильщику шкіри. Жан-Батист з задоволенням вивчає нові 

запахи, зберігає в пам’яті велику кількість і може скласти багато інших ароматів. Вирішує 

вивчати запахи. 

Одного разу вловив, невідомі йому, аромат дівчини, пішов за ним. Жан-Батист хотів 

вивчити його повністю і вбив дівчину. 

Випадково познайомився з, колись відомим і популярним парфумером, справи якого 

були в поганому стані, його ім’я Джужеппе Бальдіні. Він безуспішно намагався розгадати 

формулу популярного аромату, Жан-Батист дуже швидко і достовірно зібрав цей аромат. 

Парфумер викупив хлопчика у дубильщика. Жан-Батист створював нові вишукані 

парфуми і, за кілька років, Бальдіні став найпопулярнішим парфумером Франції. Хлопчик 

хотів втілити в життя аромати існуючі в його голові. Парфумер розповів як можна 

добувати аромати по іншому. Гренуй прагнув у Грасс, якою славився відомими 

парфюмерами. 

Через три роки Джузеппе відпускає Гренуя. Жан-Батис йде в місця, де немає 

людського запаху і занурюється в себе. Відсутність власного запаху, змусило його 

рухатися далі. Він відправився в найближчий місто, і влаштувався служити у жінки 

парфумера, вчить нові способи добування запахів. Новою метою його існування стало 

бажання винайти аромат, власника якого полюбить натовп. 

В Грассі Жан-Батист відчув аромат дівчини, вирішує забрати цей запах. Гренуй 

почав вбивати молодих і красивих дівчат, відрізав волосся і забирав одяг. Невдовзі його 

затримали й засудили до страти. Використавши всього одну краплю парфумів, 

приготованих з ароматів всіх убитих дівчат, Жан-Батист зачаровує всіх. Зібралася юрба 

влаштовує оргію, його всі зізнаються в коханні і відпускають. 

Отримавши любов і визнання, якого йому не вистачало, Жан-Батист втрачає сенс 

життя. Він повертається на місце свого народження і виливає на себе весь флакон духів, 

натовп роздирає його на частини. 
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       «Запахи. Історія одного вбивці» – скорочено, частина перша 

       «Кладовище невинних» 

 У Парижі, у смердючій рибній лавці поряд з Цвинтарем невинних, з’являється на 

світ Жан-Батист Гренуй. 

Його мати хоче позбутися небажаної дитини, але її задум розкривають, її 

звинувачують в дітовбивстві і страчують, а немовля передають на піклування монастиря і 

призначають йому годувальницю. Через деякий час жінка відмовляється доглядати за 

дитиною, бо, за її словами, він «не пахне як інші діти» і одержимий дияволом. Священик, 

отець Террі, відстоює права немовляти, але злякавшись, що той «безсоромно його 

обнюхує», влаштовує Гренуя подалі від свого приходу – до притулку мадам Гайяр. 

Тут дитина живе до восьми років. Інші діти цураються його – хлопчика вважають 

недоумкуватим, до того ж він некрасивий і калічений. Але за ним помічаються вражаючі 

вчинки — завдяки прихованим здібностям він не боїться ходити в темряві, вміє 

передбачати дощ. Ніхто не здогадується, що Гренуй – унікум, людина, що володіє 

найгострішим нюхом, який може вловлювати навіть такі запахи, яким немає назви. Коли 

Гренуй, завдяки своєму носу, знаходить заховані господинею притулку гроші, вона 

вирішує його позбутися і передає в чорнороби шкіряникові. 

Гренуй працює у важких умовах, зносячи побої і хвороби, єдина відрада для нього – 

вивчення нових запахів. І парфуми, і помийний сморід однаково йому цікаві. Одного разу 

на вулиці він відчуває незвичайні пахощі, його джерело – юна дівчина, яка пахне як «сама 

краса». Гренуй, бажаючи оволодіти ними, душить дівчину, насолоджується її запахом і 

ховається непоміченим. Совість не мучає його, навпаки, він щасливий, що володів 

найдорогоціннішим ароматом у світі. Після цього випадку Гренуй розуміє, що дізнався 

про запахи все, і його покликання – бути їх творцем, великим парфумером. 

Щоб навчитися цьому ремеслу, він наймається в учні до метра Бальдіні, зробивши 

для нього чудові парфуми, хоча і без всяких правил. У Бальдіні він вчиться мови формул і 

тому, як «віднімати» у квітів їх запах, використовуючи сублімацію. Всі формули ароматів, 

винайдені Гренуем, Бальдіні привласнює собі. Героя чекає розчарування – далеко не 

кожен запах можна укласти в скляний флакон, як квіткові парфуми. Гренуй такий 

нещасний, що навіть захворює і приходить до тями лише тоді, коли дізнається від метра 

про існування інших способів отримувати запахи різноманітних тіл. Передавши 

марнославному Бальдіні всі відомі йому формули парфумів і отримавши за це патент 

підмайстра, Гренуй залишає свого вчителя. Незабаром Бальдіні трагічно гине – міст 

Міняйл, на якому розташовувався його будинок, обвалюється в Сену. 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Saints_Innocents_1550_Hoffbauer_NoFrame.jpg
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 «Запахи. Історія одного вбивці» – скорочено, частина друга 

«Вершина Плон-дю-Канталь – втілення безлюддя». 

 

Тепер мета героя – місто Грасс, але дорогою туди Жан-Батист зупиняється на 

безлюдній горі Плон-дю-Канталь у печері, де немає запаху людей. Там він 

насолоджується мріями про аромати й живе самітником сім років, доки не робить жахливе 

відкриття – сам він ніяк не пахне. Йому необхідні такі парфуми, щоби люди перестали 

цуратися його і прийняли за звичайну людину. Зі свого притулку Гренуй потрапляє під 

заступництво псевдонауковця маркіза Таяд-Еспінасса, який у рамках наукового 

експерименту повертає відлюднику вигляд цивілізованої людини.Але насправді це 

сталося завдяки гарному милу і парфумам, які Гренуй створив з котячих екскрементів і 

шматка сиру. 

«Запахи. Історія одного вбивці» – скорочено, частина третя 

     «Грасська долина і місто Грасс» 

 

 
 

 Жан-Батист покидає маркіза і добирається до Грасса, де вступає в підмайстри до 

мадам Арнульфо, вдови парфумера. Тут він вчиться найтоншим способам оволодіння 

запахами. Несподівано поруч з чиїмось садом він знову відчуває аромат, ще більш 

розкішний, ніж аромат колись задушеної ним дівчини. Це запах юної Лаури Ріші, яка грає 

в саду, і Гренуй вирішує, що знайшов вершину його майбутніх парфумів – його головного 

творіння в житті: аромату абсолютної краси, що викликає почуття щирої любові у 

кожного, хто його вдихнув. Протягом двох років він осягає науку збору запахів і 

переконується, що запах шкіри і волосся красивої жінки найкраще приймає тканина, 

оброблена позбавленим аромату жиром. Але оскільки Гренуй в очах оточення є брудним, 

невихованим, напівбожевільним бродягою, він не може отримати запах іншим чином, 

окрім як убивши його носійку. У місті починається хвиля дивних вбивств –  їх жертвами 

стають юні дівчата. Вони належать різним верствам суспільства, і встановлено, що вони 

не піддавалися сексуальному насильству – зв’язку між убитими немає ніякого, на те, що 

це справа рук одного вбивці вказує лише те, що всі жертви були красиві справжньою 

красою щойно сформованих жінок, і те, що всі вони були знайдені оголеними і 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D1%8E-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D1%8E-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Le_plomb_du_Cantal.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grasse3.JPG


26 
 

поголеними налисо. Вбивця – Гренуй, але він діє так обережно, вміло користуючись 

своєю непомітністю, що ніхто не може запідозрити в ньому вбивцю. І Гренуй продовжує 

свою страшну і геніальну роботу по збору нот для його майбутніх парфумів. 

  Лише одна людина в Грассі виявляється настільки проникливою, що починає 

прозрівати справжні мотиви вбивці. Це батько Лаури, консул Ріші. Він бачить, що всі 

жертви утворюють свого роду колекцію справжньої краси, і в його серці закрадається 

страх: Ріші усвідомлює, що в місті немає нікого, хто перевершував би в цій тонкій, 

розкішної красі його дочку, і рано чи пізно невідомий вбивця захоче вбити і її. Ріші 

вирішує перешкодити цьому. Він таємно відвозить Лауру з міста і ховається разом з нею 

на віддаленому острівці. Одного лише він не врахував: вбивця знаходить своїх жертв по 

аромату, і всі обережності, якими він обставив їх з дочкою втечу з міста, були безсилі 

проти головного: варто Лаурі зникнути, як зникне і її аромат. І саме його шлейф видасть 

направлення втечі і притулок, де захована Лаура. 

Гренуй отримує останню ноту своїх парфумів. Але його заарештовують щойно його 

роботу закінчено. 

 Гренуй викритий і засуджений до смертної кари. Ріші, знавіснілий від втрати дочки, 

наперед смакує кару колесуванням. Він відвідує в тюрмі Гренуя і описує йому майбутні 

муки, не приховуючи, що це буде бальзамом для його розбитого серця. 

 Однак, перш ніж відправитися на страту, Гренуй витягує дивом прихований від 

варти флакончик із завершеним ароматом. 

Однієї краплі цього божественного запаху виявилося достатнім для того, щоб 

правоохоронці відпустили Гренуя, а у ката опустилися руки. Запах летить над натовпом 

глядачів, що зібралися помилуватися на страту Грасського чудовиська – і підпорядковує 

їх собі. Аромат збуджує в людях бажання любити і будить тілесну пристрасть. Люди 

шукають задоволення тут же, на площі, все переростає в справжню пристрасну оргію. 

Гренуй стоїть серед натовпу і насолоджується ефектом, який справив. На поміст 

піднімається Антуан Ріші і припадає до Греную, визнаючи в ньому свого сина. 

Користуючись загальним божевіллям Гренуй зникає. 

Після того як дурман аромату любові проходить, люди виявляють себе 

роздягненими в обіймах одне одного. Зніяковіло одягаючись, всі негласно вирішують 

«забути» про подію. Аби поставити крапку в цій історії, замість Гренуя стратять 

невинного. 

 

«Запахи. Історія одного вбивці» – скорочено, частина четверта 

 Гренуй вільний, він йде з міста. Тепер він знає силу своєї влади: завдяки парфумам 

він може стати богом, якщо захоче. Але він розуміє, що серед тих, хто сліпо йому 

поклонятимуться, не буде жодної людини, яка зможе оцінити справжню красу його 

аромату. Він повертається в Париж і направляється до Кладовищу невинних – місця, де 

з’явився на світ. Тут біля багаття зібралися злодії і волоцюги. Гренуй з голови до ніг 

обприскує себе парфумами, і люди, засліплені потягом до нього, розривають його на 

частини і пожирають останки великого парфумера. 

 

Персонажі 

 Жан-Батист Гренуй – протагоніст, у нього неймовірно тонкий і 

сильний нюх поряд з повним браком власного запаху. Гренуй від народження є 

моральною потворою, позбавленою звичайних людських почуттів: страху, болю, радості, 

сексуальної чуттєвості, сорому і сумління. Він сприймає світ виключно через єдиний 

матеріальний аспект – запах. 

 Удорослому віці йому властиві ознаки психопата, соціопата і серійного вбивці. 

 Мати Гренуя – звинувачена у дітовбивстві. Морально й фізично потворна жінка, 

що уособлює духовне звиродніння, грубий плебс. 

 Жанна Бюссі – простодушна годувальниця з гострою інтуїцією. Не маючи змогу 

правильно обґрунтувати свої думки, вона відчуває справжню природу майбутнього 

вбивці. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%86%D1%8F
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 Отець Террі – знавець церковної догматики, уособлення релігійної забобонності і 

лицемірства. 

 Мадам Гаяр – господиня притулку позбавлена нюху й емпатії через мозкову 

травму. Ставиться до дітей лише як до способу заробітку. Помирає від злиднів, яких 

намагалася уникнути все життя. 

 Грімаль – чинбар. Дуже грубий і жорстокий чоловік. 

 Джузеппе Бальдіні – паризький парфумер. Професійний невдаха із бездоганною 

технічною підготовкою і повною нездатністю до творчості. Зовні доброчесний, але 

насправді ниций плагіатор і крадій. 

 Маркіз де ла Таяд-Еспінасс – ексцентричний творець «флюїдальної теорії», 

карикатурний образ, у якому втілені як наукові, так і містичні дослідники природи доби 

Просвітництва. 

 Мадам Арнульфо – вдова парфумера з Грасса, владна господарка майстерні. 

 Домінік Дрюо – майстер-парфумер з Грасса, коханець мадам Арнульфо, символ 

грубої сексуальності. 

 Антуан Рішіі – Другий консул Грасса, проникливий чоловік, удовець, чуйний 

батько із великим амбіціями. Мріє через дочку поріднитися з дворянством. 

 Лаура Ріші – дочка консула, рудоволоса красуня. Остання жертва Гренуя. 

  Аналіз твору 

Дія роману відбувається у Франції середини XVIII століття, у добу Просвітництва. 

Прийом, який використовує автор «Парфумів» – принцип псевдоісторизму. Він нібито 

переконує читача, що описане дійсно колись відбувалося, надаючи подіям 

роману хронологічну точність. Текст роману насичений датами. Між двома датами минає 

все життя героя – він народжується 17 липня 1738 і вмирає 25 червня 1767. Хоча пізніше 

автор зазначить, що день смерті Гренуя припав на день його народження. Також датовані 

й інші поворотні події життя героя: 1 вересня 1753 – зустріч із дівчиною з вулиці Маре; 15 

квітня 1766 – герою зачитують вирок. 

Втім, у романі є й історичні неточності: головний герой народжується 1738 року на 

ринку, розбитому на місці колишнього кладовища Невинних, хоча тут же письменник 

зауважує, що ринок з'явився на цьому місті після Французької революції, отже наприкінці 

XVIII століття. Цьому факту суперечить і кінцівка твору, де Гренуя з'їдають живцем серед 

могил зазначеного кладовища, тобто ще до появи ринку. 

Сюжет роману є закільцьованим в просторі – він починається і закінчується в одній і 

тій же точці Парижа – на Кладовищі Невинних. Подорожі героя не виходять за межі 

Франції. 

У «Парфумах» Патрік Зюскінд користувався мовою символів, головним з яких є 

запах. У романі він уособлює все матеріальне. 

Так, дія роману розгортається в найсмердючішому місті Парижа, а мати Гренуя 

нечутлива до будь-якого смороду, тобто життя головного героя починається в атмосфері 

вульгарної бездуховності. Надалі люди, що самі тхнуть не надто добре (годувальниця – 

молоком і вовною, отець Террі – оцтом), ставляться підозріливо до немовляти через брак у 

того запаху. Це можна тлумачити як відразу пересічних обивателів до того, хто 

позбавлений їхніх недоліків. Показово, що зневажуваний усіма малюк знайшов притулок 

лише у мадам Гаяр, позбавленої нюху. Отже, формування злодійської особистості стало 

можливим лише за умови нечутливості, байдужого ставлення до основ людської природи. 

Надалі Гренуй стикається з людьми, що пахнуть добре, але і ці аромати сприймаються 

ним без захоплення. Письменник хоче показати, що пахощі багатих домівок від надміру 

грошей, а не від духовної вищості їхніх мешканців, а колекція вишуканих ароматів у 

майстерні Бальдіні – ознака поганого смаку, недарма деякі жінки втрачали свідомість від 

цієї запахової какофонії, а сам Бальдіні за життя самотужки не зміг створити жодного 

путящого парфуму. 

Намагання Гренуя позбутися людських запахів під час мандрівки до Грасса є 

ознакою людиноненависництва, що зароджується в ньому. Воно змушує головного героя 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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зупинитись на горі, де не відчувається присутність людей. Таку поведінку критики 

тлумачать як аутичну. Запахи складають основу усіх мрій Гренуя, тобто замінюють йому 

реальний світ людей і лише відсутність власного запаху, тобто 

неможливість самовизначення, змушує його покинути печеру. Надалі намагання 

заволодіти запахом (алегорично – матеріальним світом) перетворюється у того на манію. 

Він потрапляє в місто, де тотожність між ароматом і багатством майже повна, адже в 

Грассі всі заробляють на життя виробництвом парфумерної продукції. Те, що парфум 

абсолютної любові складатиметься з запахів незайманих дівчат символізує вищість 

духовної чистоти над грубим матеріалізмом світу. Водночас показово, що саму людську 

природу Гренуй сприймає як щось виключно низьке і брудне, адже маскувальний парфум 

із запахом звичайної людини він виготовляє з гидких матеріалів: котячих 

фекалій, бобрового струменя, зіпсутих яєць і риби, свинячих шкварок, рогової стружки, 

оцту й нашатирю. 

Одним із проявів символізму в «Парфумах» є долі другорядних героїв. Усі, хто 

мешкав з Гренуєм більш-менш тривалий час, гинуть, причому характер їхньої смерті 

відповідає характерові їхніх гріхів: захланна мадам Гаяр помирає в притулку для бідних; 

чинбар Грімаль тоне, напившись на гроші, отримані від продажу учня; Бальдіні, чий 

фінансовий успіх базується на крадіжці інтелектуальної власності, провалюється разом із 

будинком. З одного боку, це надає постаті Гренуя містичного характеру і змушує читача 

задуматись, ким він є насправді. Автор стосовно цього робить натяк ще на початку твору, 

даючи зрозуміти, що в малюку від народження сидить демонічна сила. З іншого боку, 

Зюскінд далекий від того, щоби тлумачити Гренуя як посланця диявола. Парадоксально, 

але майбутній вбивця не має жодного стосунку до цих трагедій, він не жорстокий і не 

мстивий. Перше його убивство – це спроба привласнити запах дівчини, тобто цей злочин – 

аналог того, як інші привласнювали собі те, що належало йому: життя, яким знехтувала 

мати, здоров'я і сили, які експлуатували Гаяр і Грімаль, талант і вправність, яку 

визискував Бальдіні. Отже, письменник наводить читача на думку, що злочинцем Гренуя 

насправді роблять не його збочені нахили, а суспільство, яке узаконює жорстокість, 

визиск, байдужість у різних формах. 

Оповідь у романі ведеться від третьої особи, але події описуються через відчуття 

Гренуя. Отже, можна сказати, що автор деякою мірою ототожнює себе із головним 

героєм. 

Роман «Парфуми» пронизаний тонкою іронією, що в певних випадках набуває рис 

ядучої сатири. Ці художні засоби письменник використовує для опису релігійно-

філософських, моральних і соціальних явищ.Комічною виявляється і смерть Таяд-

Епінасса, який заради омолодження підіймається в бурю на вершину гори і відходить у 

небуття. Цей епізод роману висміює як сучасну науку з її широкими можливостями для 

тасування фактів, так і проблеми екологічного світогляду людства, 

а споживацтво перетворилося на серйозну глобальну проблему.  

Алегорією споживацької зажерливості стає кульмінація роману, де маргінальні 

особи під дією парфуму любові так «закохуються» в Гренуя, що в захваті обожнювання 

розривають того на шматки та з'їдають. У цьому закінченні закодоване авторське 

попередження про можливу долю людства, яке не бажає відійти від надмірного 

використання природних ресурсів. 

Запитання і завдання. 

1. Що, на вашу думку, відіграло вирішальну роль у становленні особистості головного 

героя роману «Запахи» Жана-Батіста Гренуя? 

2. Чи можна сказати, що роман «Запахи» – це твір, у якому немає жодного позитивного 

персонажа? Свою відповіджь аргументуйте. 

3.  Які особливості творчої манери П.Зюскінда дозволяють вважати його роман «Запахи. 

Історія одного вбивці» твором постмодерністської літератури? 

4.  Чому Гренуй обрав смерть, незважаючи на те, що його мрії про створення ідеального 

аромату й здобуття абсолютної влади над почуттями інших людей успішно здійснилися?    

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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Ху́ліо Флоре́нсіо Корта́сар – видатний аргентинський прозаїк та поет, 

представник напряму  «магічний реалізм». 

 

ХХ століття виявилося надзвичайно багатим на різноманітні художньо-естетичні 

явища і талановитих письменників, що лишили вагомий неоціненний слід у мистецтві й 

намітили шлях подальшого розвитку. Одним із них був Хуліо Кортасар, у творчості якого 

дивним чином поєдналася відданість європейській культурі та інтерес до аргентинської 

реальності, відбувся своєрідний синтез культур Старого і Нового світу. 

Хуліо Кортасар (1914-1984) – видатний аргентинський письменник ХХ століття, 

поряд із колумбійцем Габріелем Гарсією Маркесом, мексиканцем Карлосом Фуентесом, 

парагвайцем Аугусто Роа Бастосом, перуанцем Маріо Варгасом Льйосою один із 

визначних представників латиноамериканського «магічного реалізму».  

Хуліо Кортасар народився 26 серпня 1914 року в Ікселі, Брюссельський столичний 

регіон, в сім'ї співробітника аргентинського торгового представництва. Дитинство і 

юність провів в Буенос-Айресі. Закінчивши школу, вступив на літературно-філософський 

факультет столичного університету, але через відсутність коштів за рік залишив навчання 

і сім років пропрацював сільським вчителем. У 1944 р. став викладати 

в університеті міста Мендоса. Брав участь в антидиктаторських виступах інтелігенції і був 

вимушений залишити педагогічну діяльність. 

У 1946 році повернувся в Буенос-Айрес, став співробітником в Книжковій палаті. 

Отримавши в 1951 р. літературну стипендію, виїхав до Європи, де до кінця днів жив в 

Парижі, довгі роки працював перекладачем при ЮНЕСКО. Почав писати дуже рано, в 

1938 р. дебютував як поет-символіст збіркою сонетів «Присутність». Вірші продовжував 

складати впродовж всього життя, але не публікував їх; посмертно була видана лірична 

книга «Тільки сутінки» (1984), куди увійшли вірші і поеми, створені від початку 1950-х до 

1983 року. 

У розквіті слави хворий на лейкемію Кортасар пішов із життя в Парижі 12 лютого 

1984 р. (похований на паризькому кладовищі Монпарнас). Посмертно опубліковані ще два 

його романи: «Дивертисмент» та «Іспит» (обидва 1986). 

Українською мовою твори Х. Кортасара переклали Юрій Покальчук, Сергій 

Борщевський, Анатоль Перепадя, Олександр Буценко та ін. 

Перше оповідання «Захоплений будинок» було надруковано в 1946 р. в журналі, що 

видавав Борхес, якого Кортасар вважав своїм наставником. Вже на початковому етапі 

творчості виявилася схильність Кортасара до своєрідного поєднання реальності з 

фантастикою, орієнтація на несподіванку, що вражає сприйняття.А першою книжкою 

Кортасара стала драматична поема в прозі «Королі» (1949) - авторська інтерпретація 

давньогрецького міфу про Тесея й Мінотавра (антична міфологія вабила письменника, про 

що свідчать такі його твори, як «Менади», «Сеньйорита Кора» та ін.). Елементи 

магічного реалізму знаходимо й у збірках оповідань «Бестіарій» (1951), «Кінець гри» 
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(1956), «Таємна зброя» (1959), «Усі вогні - вогонь» (1966), «Хтось там ходить...» (1977), 

«Дехто Лукас» (1979) та ін.Фантастична вигадка дозволяла припустити сумнівність і 

умовність сталих уявлень про оточення, відчути примарність і крихкість звичних 

співвідношень між елементами реальності. З роками своєрідний кортасарівський спосіб 

передачі фантастичного припущення видозмінився, ірраціональність подій не завжди була 

обумовлена втручанням сили «ззовні», нерідко незвичне, несподіване зароджувалося у 

внутрішньому просторі самої людини. 

Кортасар – визнаний майстер новели, автор збірок «Життя хронопів і фамів» 

(1962), «Всі вогні – вогонь» (1966), «Той, хто тут бродить» (1977), «Дехто Лукас» 

(1979), «Ми так любили Гленду» (1980), «Поза часом» (1982) і інших – з великою 

увагою відносився до цього жанру, вважаючи, що «роман перемагає завжди за очками, 

оповідання має виграти нокаутом». Його оповідання – розгорнені метафори, їх 

відрізняють концентрована атмосфера розповіді, напружена пульсація внутрішнього 

ритму, відшліфованість словесного матеріалу. Але славу Кортасар здобув головним чином 

як романіст, виступивши одним з творців «нового латиноамериканського роману». 

Після написаних виключно на аргентинському матеріалі «Іспиту» і «Виграшів» в 

зрілий період творчості створені «Гра в класики» (1963),  

«62. Модель для збірки» (1968); героями цих творі були не тільки аргентинці, але і 

французи, англійці, данці. В центрі уваги автора – сучасні соціальні, психологічні, етичні 

проблеми, мова ведеться про відношення до світу і інших людей, до влади, про 

самостійність і свободу, про егоїзм і борг, доброту і любов, але часто це предстає в суто 

метафоризованих варіантах. Романи відрізняє нова, незвичайна манера писання, 

калейдоскопічність подій, змішання стилів, ускладнені алюзії, багатошарова символіка, їх 

пронизує експериментаторський і ігровий дух – невичерпна фантазія автора відкриває 

простір для уяви і думки дійшлого читача, акту творчості, що стає співучасником. 

Письменник грає зі словами, образами, віртуозно використовує пародію, параболу, 

парадокс. Життя його героїв протікає в чисто кортасарівському інтелектуальному 

просторі – це групи близьких по духу і образу думок людей, які прагнуть своїм 

повсякденним існуванням спростовувати існуючий світопорядок з його умовностями і 

стандартами, не охочих вести благопристойний спосіб життя. 

Лауреат премії Медічі за кращий твір іноземною мовою. (1974) Найвідоміша книга – 

антироман «Гра в класи» (1963), перекладений 30 мовами світу.  

 

 
Оповідання «Менади» 
Існує думка, що найсміливіша і найвільніша фантастика й авантюра можуть бути 

виправданими, якщо вони зумовлені мотивом і метою - створювати надзвичайні ситуації 

для випробування і провокування філософської ідеї чи слова правди. 
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Повною мірою її можна віднести до багатьох творів Хуліо Кортасара, зокрема й до 

оповідання «Менади». У ньому вміло поєднано реалістичні й фантастичні елементи, а 

крізь калейдоскопічні події прозирають глибока символіка та метафоричність. Зокрема 

бачимо алюзію на еллінські Діонісії, коли театральне дійство поєднувалося з кривавим 

жертвоприношенням (передовсім цапа як символу Діоніса) на честь божества. 

        Новела «Менади» написана в1956 році , вона  входить в збірку«Кінець гри» – це 

новий погляд на мистецтво, на його роль у сучасному суспільстві споживачів. 

Тема – зображення фантасмагоричної картини безумства натовпу. 

 Особливості оповідання «Менади»: алюзії, метафоричність, багатошарова 

символіка, поєднання реальності та фантастики,калейдоскопічність подій, орієнтація на 

несподіванку, що вражає сприйняття, зародження незвичного та несподіваного у 

внутрішньому просторі людини. 

Проблематика твору «Менади»: проблема індивідуалізму, відчуження особистості, 

проблема непередбачуваності психології натовпу, проблема ролі мистецтва в суспільстві 

споживачів, проблема дисгармонії людини і натовпу. 

Головні герої: Маестро, сеньйора Джонатан, доктор Епіфапія та його родина, Кайо 

Родрігес, Гільєрміна Фонтан, сліпий, жінка в червоному (є втіленням фатальної сили 

менад, вона спричинила шаленство натовпу). 

Чому твір «Менади» має таку назву? 

Заголовок твору багато про що говорить читачу. Зрозуміло, що в оповіданні 

йтиметься про театр, мистецтво, адже менади - це персонажі грецької міфології, супутниці 

бога Діоніса. Під час святкувань на честь Діоніса зародилися театральні вистави. Звісно, 

сьогоднішні театри не схожі на еллінські амфітеатри, та суть залишилася незмінною: це 

місце, де публіка зустрічається з Мистецтвом. Крім того, назва твору провіщає криваві 

події, адже грецькою «Μαιναδες» у перекладі означає «безумна, скажена, навіжена». 

Новочасні «менади» в оповіданні вбивають диригента, як колись в Елладі приносили в 

жертву Діонісу цапа. Тут доречно також нагадати, що й Орфея розірвали саме менади 

(вакханки). 

Якою ж була програма того трагічного ювілейного концерту, про який ідеться у 

«Менадах»? Кортасар був інтелектуалом, дуже добре обізнаним у музиці й театральному 

мистецтві, тож випадковостей тут немає. Концертна програма, яку слухали герої 

оповідання, є еклектичною, тобто містить твори різноманітних музичних напрямів і 

стилів. 

Фелікс Мендельсон (1809-1847) - німецький композитор-романтик, тісно 

пов'язаний із класичними традиціями. Його «Сон літньої ночі» створений до однойменної 

комедії В. Шекспіра, має 11 частин і триває близько 40 хвилин. Найвідоміший фрагмент 

«Сну...» - славнозвісний «Весільний марш». 

Ріхард Штраус (1864-1949) - німецький композитор і диригент, яскравий 

представник німецького експресіонізму. Справжню славу композитору принесли 

симфонічні поеми. Уже в першій («Дон-Жуан», звучить близько 20 хвилин) композитор 

постав як самодостатній автор із власним музичним стилем. Під час прем'єри (1899) 

глядацька зала розділилася: одна половина влаштувала автору овацію, друга - шикала, 

обурюючись (порівняйте реакцію зали в оповіданні Кортасара). 

Клод Дебюссі (1862-1918) - французький композитор-імпресіоніст. Його творчість 

вважають перехідною формою від пізнього романтизму до модернізму. Симфонічна 

картина «Море» (на думку композитора, це наймузичніша природна стихія) складається з 

трьох частин, що мають назви симфонічних ескізів, натякаючи на зв'язок із живописом. 

Звучить близько 25 хвилин. 

«П'ята симфонія» – чи не найвідоміший твір німецького композитора Людвіґа ван 

Бетховена (1770-1827), яскравого представника класичної музики. Його творчість мала 

неабиякий вплив на розвиток музики у ХІХ і ХХ ст. Е. Т. А. Гофман назвав «П'яту 

симфонію» одним із найзначніших творів епохи. Бетховен так визначив головний мотив 

симфонії, який складається усього з чотирьох тактів: «Так доля стукає у двері». Цей мотив 

настільки відомий, що став не лише символом класичної музики, а й розтиражованим 
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явищем масової, популярної культури. Вважають, що симфонія зображає боротьбу 

людини з перешкодами, які трапляються на її шляху, заради радості та щастя. Фінал 

симфонії символізує перемогу людини над силами зла і насильства (до слова, Бетховен 

присвятив твір своїм покровителям Ф. Й. фон Лобковіцу та А. Розумовському, сину 

останнього гетьмана України). Триває близько 35 хвилин. 

Про що свідчить поєднання цих різнорідних музичних явищ? Можливо, диригент, 

знаючи смаки (чи несмак?) своєї публіки, прагнув догодити слухачам. Можливо, публіка 

була лише на позір рафінованою і естетично вихованою. Хай там як, але колективний 

психоз («масове шаління») Кортасар зобразив геніально! Навіть оповідач потрапив під 

уплив цього «менадства», тобто колективного безуму. Він навіть шкодує, що не може 

долучитися до здичавілих театралів, а лише спостерігає за цим усім неначе збоку. Про те 

саме писав Йонеско в «Носорогах», коли Беранже за мить до того, як прийняти своє 

екзистенційне (і єдино людське!) рішення: «...Проти всіх я боронитимусь! Я остання 

людина і буду нею до самого кінця! Я не здамся!», все-таки ледь не піддався 

колективному психозу «оносороження»: «Шкода, я ніколи не стану носорогом, ніколи, 

ніколи». Отже, бацила цієї схильності до колективного безумства, до «менадства» (як 

вірус чуми) сидить у кожній без винятку людині й щомиті може прокинутися? Так, це 

прочитується у підтексті, у «підводній частині айсберга», тобто оповідання «Менади». 

Однак інакомовлення, алегоричність і символізм становлять благодатне поле для 

інтерпретацій... 

 

Сюжет 

Події відбуваються в провінційному аргентинському містечку середини ХХ ст. Театр 

Корона – місце, де відбулася трагедія сучасного Орфея – Маестро. Це диригент, який 

працює в місті за контрактом і робить спробу призвичаїти місцеве населення до класичної 

музики.  

Маестро складає програму концерту: 

 «Сон літньої ночі» Ф. Мендельсона, 

«Дон Жуан» Р. Штрауса, 

«Море» К. Дебюссі 

«П’ята симфонія» Л. В. Бетховена. 

На концерті спочатку публіка з трепетом слухала романтичну музику                 Ф. 

Мендельсона до трагедії В. Шекспіра «Сон літньої ночі». «Дон Жуан» Р. Штрауса теж 

сподобався відвідувачам. Імпресіоністична музична п’єса «Море» К. Дебюссі викликала 

бурхливу овацію. Але поступово в театрі ніби згущується повітря, наростає напруження… 

Кульмінацією музичного виступу стала «П’ята симфонія» Бетховена. Драматизм музики 

викликав у слухачів дике шаленство емоцій. І люди перетворилися на страшний натовп, 

який у пориві вдячності до Маестро був готовий «розірвати» його. 

 «Юрма очманілих шанувальників понесла його зі сцени й потягла кудись у глиб 

партеру… Безумні чоловіки й жінки із завиванням виривали в скрипалів скрипки (які 

хрустіли й лопали, ніби величезні руді таргани), потім стали кидати в залу всіх музикантів 

поспіль, а там навалювалися на них інші шаленці.» 

Маестро викликав у душах людей своїм талановитим виконанням зовсім не ті емоції, 

які хотів. Духовно обмежені й культурно не розвинені жителі міста були не готові до 

глибини класичних шедеврів і перетворилися на страшних «менад», які були готові 

нищити все на своєму шляху, навіть композитора, який дав можливість доторкнутися до 

мистецтва. Безумні слухачі були готові знищити інструменти, бити один одного. 

У розповідача ця картина викликає огиду, він один не приймає участі у безумстві 

натовпу. Але коли диригентові загрожує реальна небезпека, піднімається на сцену. Та 

Маестро кудись зник… А юрба продовжувала шаленіти й нищити все довкола. 
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 «Менади»  (Зміст твору скорочено) 

 

 (Менади – персонажі грецької міфології, супутниці бога Діоніса). 

Дон Перес дав мені програму і провів мене на моє місце в партері. Дев'ятий ряд, 

трохи праворуч: ну що ж, чудова акустична рівновага! 

Я зазирнув у програмку – "Сон літньої ночі", "Дон-Жуан", "Море" і "П'ята 

симфонія". Ну як тут не усміхнутися. Ах, Маестро, старий лис, знову у вашій програмі 

концерту безсоромна естетична сваволя, що прикриває чудове психологічне чуття. Тільки 

з нудьги можна припхатися на концерт, де після Штрауса дають Дебюссі і тут же, слідом, 

– Бетховена, від такого аж голова тріщить. Проте Маестро знав свою публіку. Репертуар 

був розрахований на завсідників театру Корона, а вони – люди без претензій і віддають 

перевагу перед гарним, але новим, поганому та звичному й знайомому. 

Я справді відчував велику симпатію до Маестро за те, що він приніс гарну музику до 

нашого незнайомого з мистецтвом міста. Маестро потрапив до нас по контракту, 

укладеному з одним метким імпресаріо, і от створив оркестр. З часом Маестро аплодували 

за все поспіль, а то й просто за вихід на сцену, ось як зараз, коли його поява викликала 

небачений вибух захвату. Маестро недбало, сухувато вклонився публіці, швидко 

відвернувся до оркестрантів і зразу став чимось подібний до піратського ватажка. Ліворуч 

від мене сиділа сеньйора Джонатан, з якою я мало був знайомий. Вона сказала, що 

Маестро створив не тільки оркестр, але й публіку, і диригувати він має обличчям до 

публіки, яка до певної міри теж його музикант. Я відповів, що програма, наприклад, мені 

здається просто жахливою. Сеньйора Джонатан глянула на мене осудливо і відразу ж 

відвернулася, але потім сказала, що сьогодні у Маестро срібне весілля з музикою: 

оркестрові минає п'ять років. 

Мендельсон і Штраус викликали бурю овацій на честь Маестро. Прогулюючись по 

фойє, я задумався, чому сьогодні так шаленіє публіка, адже сьогодні прибічники Маестро 

зовсім втратили над собою владу. В барі я зіткнувся з доктором Епіфанією та його 

родиною – довелося змарнувати на них кілька хвилин. Дочки Епіфанії – Росаріо і Беба, 

зашарілі, збуджені, оточили мене і наввипередки закудкудакали (вони взагалі скидалися 

на пернатих різної породи), хвалячи Маестро. Дивно, але мені навіть здавалося, що 

Маестро не в ударі, що у нього, мабуть, поболює печінка, що він, як кажуть, не 

викладається, а стриманий і нуднуватий. Певне, я був єдиним у театрі Корона, хто так 

думав, бо Кайо Родрігес, наздогнавши мене, мало не збив мене з ніг. Він теж хвалив 

Маестро, називаючи його генієм. Нас наздогнала Гільєрміна Фонтан, яка слово в слово 

повторила те, що наплели доньки Епіфанії, а потім вони з Кайо проникливо дивилися одне 

на одного зі слізьми на очах, розчулені співзвучністю своїх захватів. Я дивився на них, 

нічого не розуміючи, силкуючись осмислити причини цього захвату. Ці запалені обличчя, 

ці спітнілі шиї, готовність аплодувати де завгодно – в фойє чи посеред вулиці, – все це 

наводило мене на думку про якісь речі, що відбиваються на поведінці людини. 

Пригадується, я навіть подумав, чи немає, бува, в залі якогось дотепника, який вирішив 

повторити знаменитий дослід доктора Окса (герой повісті Жуля Верна "Фантазії доктора 

Окса". Доктор Окс проводить експеримент над жителями віддаленого селища. Під 

впливом газу селяни з товариських, привітних і врівноважених людей перетворюються на 

агресивних і мстивих). 

Коли я вернувся в партер, усі вже сиділи по своїх місцях, і мені довелося підняти 

весь ряд, щоб дістатися до мого крісла. Щось було смішне в тому, що нетерпляча публіка 

розсілася по своїх місцях раніше, ніж оркестранти, які зараз стурбовано, ніби знехотя, 

виходили на сцену. 

Маестро вийшов на сцену, покотилися оплески. Ліворуч від мене завзято плескала в 

долоні сеньйора Джонатан. І не одна вона – весь ряд поспіль. Але попереду, навскіс, я 

помітив чоловічка, який сидів зовсім нерухомо, ледь схиливши голову. Сліпий? Авжеж, 

сліпий, я навіть уявив відблиски світла на його білому полірованому ціпку і ще ці 

непотрібні окуляри. Лише ми удвох у цілій залі не аплодували, і мене зацікавив цей 
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сліпий чоловік. Мені нестримно хотілося підсісти до нього, заговорити. Адже той, хто не 

аплодував цього вечора Маестро, справді був вартий уваги. 

Маестро мав чи то допитливий, чи то стурбований вигляд обличчя, – його 

досвідчений слух, мабуть, уловив, що сьогодні на його ювілейному концерті публіка 

поводиться якось незвично. "Море" також викликало овацію, і не менш захоплену, ніж 

Ріхард Штраус, що цілком зрозуміло. Я й сам не встояв перед звуковими розкотами 

фіналу та оплесками і ляпав до болю в долонях. Сеньйора Джонатан плакала. 

Маестро то зникав, то з'являвся, був, як завжди, елегантний і злітав на диригентську 

підставку з легкістю. Він підняв своїх музикантів, і у відповідь з подвоєною силою 

прокотилися нові оплески і нові «браво!». Сліпий теж аплодував, але дуже скупо. Спершу 

оплески не були такі бурхливі, як у першому відділенні концерту, але тепер музика ніби 

відійшла набік, тепер плескали не «Дон-Жуанові» і не «Морю», а самому Маестро і ще, 

мабуть, тій солідарності почуттів, яка об'єднала всіх поціновувачів музики. І овація 

робилася до болю нестерпною. Я роздратовано роззирався навкруги і раптом ліворуч від 

себе помітив жінку в червоному – вона побігла проходом і зупинилася поряд зі сценою, 

біля самих ніг Маестро. Коли Маестро знову схилився перед публікою, він сахнувся, 

побачивши просто перед собою сеньйору в червоному, й відразу ж випростався. Але він 

мусив знову вклонитися. До несамовитих аплодисментів приєдналися тупіт ніг у ложах та 

бельетажі. І це вже було занадто. 

Хоча й не було перерви, Маестро пішов геть на кілька хвилин, і я навіть трохи 

підвівся з крісла, щоб ліпше роздивитися залу. Вогка, в'язка задуха і збудження обернули 

більшість людей на якусь подобу жалюгідних, мокрих креветок. Багато хто притьмом 

кинувся в фойє, щоб нашвидку вихилити склянку лимонаду чи пива. Біля головного входу 

в партер утворилася безладна тиснява. Сеньйора Джонатан, а вона ледве вміщалася у 

вузькому кріслі, звела на мене очі. Лице її напрочуд нагадувало спілу ріпу. «Грандіозно! – 

зойкнула вона. – Просто грандіозно!». 

Я майже зрадів, побачивши, як на сцену виходить Маестро. Ця юрба, до якої я – на 

жаль – належав, навіювала мені жаль і огиду. З усіх у залі, мабуть, один Маестро та його 

музиканти зберігали людську гідність. Та ще й цей сліпець, що не аплодував, а сидів, 

рівний, як струна – сама стриманість, сама увага. 

Мені хотілося уподібнитися до сліпого, єдиної людської істоти серед цього 

драглистого місива, в якому я так безнадійно загруз. Перша фраза бетховенівської 

симфонії звалилася на мене як пневматичний молот і змусила дивитися на сцену. Маестро 

був майже прекрасний – тонке, проникливе обличчя і руки, до них прикутий оркестр, що 

гудів усіма своїми моторами у великій тиші, яка враз заступила гуркіт нестримних 

оплесків. Але, щиро кажучи, мені здалося, що Маестро пустив у хід свою машину ледь 

раніше, ніж запала ця тиша. 

Певне, ніхто, крім мене, не звернув уваги на перший крик, надривно короткий, 

притлумлений. Дівчина, яка забилася в корчах, сиділа просто переді мною. Крик був 

сухий, недовгий, ніби в нападі істерики чи любовному екстазі. Дівчина відхилила голову, 

торкаючись потилицею різьбленого єдинорога, яким увінчані крісла в партері, і з такою 

силою била ногами по підлозі, що її ледве утримували сусіди. Згори, з першого яруса, 

донісся ще один крик і ще завзятіший тупіт ніг. Сеньйора Джонатан не відривала очей від 

спини Маестро – вона вся поринула в музику. Мені здалося, що в неї на підборідді, прямо 

під нижньою губою, щось блищить. Та сама жінка, що в антракті бігала до сцени, тепер 

повільно знову йшла до сцени. Вона ніби підкрадалася, мені навіть привидівся шалений 

блиск її очей. Якийсь чоловік, вибравшись зі свого ряду, метнувся слідом за нею, потім – 

ще троє. 

Мав бути фінал. Я знову почув крик, точніше, репет в ложі праворуч. І разом з ним 

прямо в музику зірвалися оплески, неспроможні більше втриматися й на мить. Незручне 

крісло заважало мені обернутися назад, де – я це відчував – щось наростало, насувалося. 

Коли Маестро випростався, вся зала стояла, і я, зрозуміло, також, а простір став склом, в 

яке цілим лісом гострих списів вгатилися оплески й крики, обертаючи його на нестерпно 

грубу, пітну масу, в чомусь схожу на череду ошалілих буйволів. Звідусіль у партер 
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набивалися люди. Сеньйора Джонатан вирвала нарешті свої тілеса з крісла і, 

простягнувши руки до сцени, уже не кричала, а ревіла від захвату. Весь цей час Маестро 

стояв спиною до публіки. Але ось він неквапливо обернувся, вперше удостоївши публіку 

легкого нахилу голови. Обличчя його було зовсім біле, ніби його доконала втома, і я 

навіть устиг подумати, що він ось-ось зомліє. Маестро нахилився вдруге і, подивившись 

праворуч, побачив, як на сцену видирається якийсь сеньйор. Жінка в червоному вчепилася 

в ногу Маестро. Вона вся тяглася до Маестро і при цьому кричала. Маестро впустив 

паличку і розпачливо шарпнувся вбік. Він явно щось казав, але що — годі було розібрати. 

Один з супутників жінки обхопив руками другу ногу Маестро, і той повернувся до 

музикантів, ніби волаючи до них про допомогу. Музиканти, що посхоплювалися з місць, 

натикалися під сліпучим світлом софітів на покинуті інструменти. На сцену, юрмлячись 

біля сходинок, лізли й лізли нові люди. Ще одні руки обвились круг стану Маестро. Жінка 

в червоному, ніби у мольбі, розгорнула йому обійми, і несподівано Маестро зник — юрма 

очамрілих шанувальників понесла його зі сцени і потягла кудись у глиб партеру. Досі я 

стежив за цим масовим шалінням з якимось захватом і жахом ясновидця. Все мені 

відкривалося з особливої висоти, а може, навпаки – звідкись ізнизу. Раптом акричав 

сліпець – він звівся на весь зріст і щось випрохував, благав, молив. Це було понад усяку 

міру – я вже не міг лишатися байдужим присутнім у залі, я відчув себе справжнім 

учасником цього буяння захватів і, зірвавшись з місця, понісся до сцени. Одним стрибком 

я опинився на сцені, де збезумілі чоловіки і жінки з завиванням виривали у скрипалів 

скрипки (які хрустіли і лопали, ніби величезні руді таргани), потім стали кидати в залу 

всіх музикантів поспіль, і там навалювалися на них інші шаленці. Я не відчував ані 

найменшого бажання хоч якось сприяти цьому розгулу пристрастей. Мені лише хотілося 

бути поряд з усіма, бачити на власні очі все, що відбувається. Музиканти не могли втекти, 

бо легіон слухачів заблокував обидва крила сцени. У залі стояв такий страшенний гуркіт, 

що він уже сприймався як тиша. 

Усі як одержимі ловили музикантів, щоб схопити їх у свої обійми. Було чути 

моторошні зойки, поміж якими вирізнялися особливі, викликані фізичним болем. Я 

кинувся у партер зі спорожнілої сцени, туди, до музикантів, яких розтягували в різні боки 

– кого до лож, де було якесь незрозуміле вовтузіння, кого до вузьких бічних проходів, які 

вели до фойє. Розпачливе завивання, мабуть, неслося від музикантів, які благали 

відпустити їх. Мені здалося, що я розрізнив срібну голову Маестро у другій ложі, зовсім 

поряд зі мною. Але Маестро зразу зник, кудись провалився, ніби його змусили стати 

навколішки. Біля мене пролунав різкий, короткий крик, і я побачив сеньйору Джонатан, 

вона бігла, а трохи позаду – молодшу з дочок Епіфанії. Обидві полізли в юрбу біля другої 

ложі. Тепер я вже не сумнівався, що саме в цій ложі опинився Маестро. Докторова донька 

підставила сеньйорі Джонатан сплетені пальці рук, і та, ніби хвацька наїзниця, уперлася в 

них ногою, як у стремено, а потім пірнула в ложу. Кайо Родрігесу тромбоном розбили ніс. 

Я все це бачив, не втрачав, однак, здорового глузду, і в мене й далі не було ані 

найменшого бажання поділяти це загальне навіженство. Я мав почуття вини, ніби моє 

поводження було в чомусь найганебніше, особливо скандальне серед цього загального 

неподобства. Я вже кілька хвилин сидів один у порожньому ряду партеру. Згодом 

напруження спало. Крики стали вщухати, швидко припинилися зовсім, і все заповнилося 

невиразними шерехами відступу. 

Я швидко подався до бічного проходу і без перешкод потрапив у фойє. Самотні 

постаті рухалися, ніби п'яні. Хтось витирав рота хусточкою, хтось обсмикував піджак чи 

поправляв комірець. Одна з жінок бгала в руці скривавлену хустинку – мабуть, 

поранилася. Потім я побачив обох дочок доктора Епіфанії. Вони бігли понурі, 

розізлилися, мабуть, через те, що не зуміли потрапити в ложу. Кожна з них подарувала 

мені такий погляд, ніби я був у всьому винний. І ось тут у фойє появилася жінка в 

червоному зі своїми неодмінними супутниками. Чоловіки ніби соромилися пожмаканих і 

подертих костюмів. Але жінка в червоному рухалася мені назустріч, гордо дивлячись 

уперед. Я побачив, що вона раз-другий провела язиком по губах. Повільно, ніби 

облизуючись, провела язиком по губах, які розтягувалися в усмішці. 
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Запитання і завдання. 

 

1. Чому програму ювілейного концерту оповідач назвав безсоромною естетичною 

сваволею? Як він пояснює вибір Маестро? Як це характеризує диригента і публіку? 

2. Знайдіть у тексті словосполучення, якими оповідач описує публіку на концерті. За 

художніми деталями складіть узагальнений портрет завсідника театру «Корона». Чи 

можна за ним схарактеризувати жителів і атмосферу, яка панує в провінційному містечку? 

3. Знайдіть у тексті зображально-виражальні засоби, якими оповідач характеризує перебіг 

концерту. Чи асоціюються вони з мистецькою лексикою? Як оцінюють музичні твори інші 

відвідувачі концерту? Чи можна стверджувати, що письменник використав принцип 

антитези, окреслюючи реакцію оповідача та іншої публіки? 

4. Як позиціонує себе оповідач стосовно публіки на концерті? Яку оцінку він дає публіці 

та її реакції на концерті? 

5. Чому, споглядаючи поведінку публіки на концерті, оповідач згадав героя Ж. Верна 

доктора Окса? Яке смислове навантаження мають образи жінки в червоному та сліпого? 

Чи можна їх назвати образами-символами? Відповідь аргументуйте. 

6. Як загальне безумство вплинуло на оповідача? 

7. Порівняйте характеристику і поведінку юрби з новели «Менади» та «оносорожене» 

суспільство з п'єси «Носороги» Е. Йонеско. Що об'єднує ці спільноти? Чи можна 

стверджувати, що письменники у своїх творах порушують ті самі проблеми? Порівняйте 

відчуття оповідача у фіналі новели зі станом Беранже у фіналі п'єси «Носороги». Що 

об'єднує цих персонажів? Про яку провину вони говорять? 

 

8. Проектна діяльність. 

 1. Прослухайте музичні твори, які виконували під час концерту, описаного в 

оповіданні «Менади». Порівняйте свої естетичні та психологічні відчуття з тим, що 

зобразив у творі Х. Кортасар. Результати спостереження оформіть у формі доповіді або 

презентації.  

2. Знайдіть дотичну до твору Кортасара інформацію про античне мистецтво 

(Діонісійські свята; бога Вакха і пов'язані з його вшануванням обряди, зокрема вакханалії; 

міф про Орфея і вакханок тощо). 
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Милорад Павич: перший письменник третього тисячоліття 

 

         Милорад Павич – сербський поет, прозаїк, перекладач, літературознавець,  

фахівець з історії сербської літератури XVII–XIX ст., сербського бароко та 

поезії символізму. Його твори перекладено 30 мовами.  

   Милорада  Павича вважають одним з найяскравіших представників  європейського 

постмодернізму і магічного реалізму XX століття, представником нових жанрів прози – 

комп´ютерного роману, словника, таро, інтернет-оповідання та ін.  

Милорад Павичнародився15 жовтня 1929 року в Белграді (Сербія).Батько був 

скульптором, а мати – вчителькою філософії  у гімназії . Їх поєднала любов до спорту, 

особливо закохані захоплювалися лижами й вправами на гімнастичних снарядах. 

Найчастіше бували в діда Аца, який мав великий баштан, де вся сім'я ласувала кавунами. 

Багато чого з цього зачарованого світу Панчева пізніше потрапило в прозу письменника. 

Всім цим Павич дуже нагадує українського письменника й кінорежисера  

О. Довженка: те ж саме відчуття рідної землі та природи, той самий дух і 

світосприйняття, що й у автора «Зачарованої Десни». 

 Дитинство Милорада припало на важкий  період нацистської окупації Незважаючи 

на жахливі часи, хлопець захоплювався  грою на скрипці й читанням книжок. Навчився 

Милорад Павич в школі імені Карагеоргія в Белграді. З першого класу до школи ходив 

самостійно. Батько лише одного разу відвів хлопчика до школи, оформив документи й 

сказав, що тепер він буде самостійно кожного дня о восьмій годині приходити на уроки. 

«Я так і робив, адже школа була поруч з будинком, і все це не здавалося мені дивним,– 

згадував пізніше Павич.– Узагалі ж, ще до того, як я почав учитися, я ходив у якийсь 

французький дитячий садок, що знаходився в тім же дворі, що й школа, я пам'ятаю 

смішну француженку, що ми називали її «тітка Дроль».У школі опанував німецьку й 

англійську мови, а згодом вивчив російську. 

У 1949 році М. Павич вступив до Белградського університету, а в 1954 році закінчив 

відділення літератури філософського факультету. Це були значущі роки в житті 

майбутнього письменника: він отримує різноманітні знання, йде формування світогляду й 

його особистого світосприйняття. Саме тут, в університеті, Павич починає писати, 

відпрацьовуючи свій оригінальний стиль. «Тоді я був здатний писати в будь-яку годину 

дня або ночі,– згадував письменник.– Сьогодні пишу тільки вечорами або з ранку». 

Літературну діяльністьМилорад Павич розпочав поетичними перекладами з 

французької, англійської та російської мов.  Його перша поетична збірка «Палімпсести» 

побачила світ у 1967 році.  Він продовжував писати, проте залишався невідомим 

широкому загалу до 1984 року, коли був виданий  роман «Хозарський словник». Твір 

поєднує елементи жанрів історичного дослідження й енциклопедичного довідника, ознаки 

магічного реалізму й постмодернізму. Роман має дві версії: чоловічу й жіночу. У ньому 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC


38 
 

відтворено історію хозар за трьома джерелами: християнськими, ісламськими та 

європейськими.  Цей роман, перший для письменника, став європейським відображенням 

магічного реалізму. Влаштований так, щоб кожен мав читати його по-своєму, роман без 

початку і кінця вийшов ідеальним втіленням того, що передбачив Борхес у своєму «Саді, 

де розбігаються стежки». Критики, не чекали появи настільки сильного автора в тому 

місці, де, здавалося, не існувало літературної традиції, захоплено прийняли роман, 

назвавши його першим зразком нелінійної прози, а самого Павича – першим 

письменником XXI століття. Невдовзі цей твір став світовим бестселером 

постмодернізму. 

Книги, опубліковані після «Хозарського словника», не мали такого успіху, але й 

письменником одного роману Павич не став. Постмодерні експерименти успішно 

продовжилися в романі-клепсидрі «Повість про Геро і Леандро», романі-кросворді 

«Пейзаж, намальований чаєм»(1988) та романі-ворожінні на картах Таро «Остання любов 

у Константинополі»(1994), романі «Зоряна мантія» (2000), оповіданні для комп´ютера й 

циркуля «Дамаскин» (1998), інтернет-оповіданні «Скляний равлик» (1998) та ін. 

Зрештою Павич завернув свій творчий досвід в ультимативну літературну форму – 

«Унікальний роман», детектив з сотнею кінцівок, що пропонує читачеві максимальну 

участь у вигляді порожніх сторінок, на яких кожен може дописати свій фінал. М. Павич – 

майстер нелінійної, інтерактивної прози, спрямованої на залучення до творчої діяльності 

читачів, які мають стати ніби співавторами митця. 

Милорад Павич є автором декількох поетичних збірок і драматичних творів. Він 

писав статті й монографії з історії сербської літератури ХVII – XIX ст., викладав у 

багатьох європейських університетах (у Парижі, Відні, Фрайбурзі, Регензбурзі, Белграді), 

перекладав сербською Дж. Байрона та 

О.Пушкіна, був номінований на Нобелівську премію в галузі літератури у 2004 році. 

Перший голова Товариства сербсько-української дружби. 

М.Павич помер 30 листопада 2009 року в м. Белграді. На його пам´ятнику не 

викарбувано дати народження та смерті, адже письменник вважав, що життя, як і 

літературний текст, безкінечне. 

Твори митця українською мовою перекладали О.Рось, О.Дзюба, І. Лучук, А. 

Татаренко, О. Микитенко та Н. Чорпіна. 

Інтернет-оповідання «Скляний равлик». Риси постмодернізму 

 

 
 

Для того, щоб зрозуміти задум і сенс оповідання «Скляний равлик» (1998) 

Милорада Павича, слід передусім мати на увазі, що воно написане в постмодерністській  

системі координат, усередині якої світ ототожнюється з текстом, а провідними прийомами 

художнього зображення є гра, пародія, багатоваріантне моделювання та перекодування 

образів. Сюжету оповідання передує рубрика «Перше перехрестя»,  у якій зазначається, 

що читач може сам вирішити, який розділ буде початком твору: «Панна Хатчепсут» чи 

«Давид Сенмут, архітектор». 
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Хто такі Хатчепсут та Сенмут? 

 

 
 

Хатчепсут (або Хатшепсут) – давньоєгипетська цариця, яка була п’ятим фараоном 

XVIII-й Династії. Вона вступила на престол у 1478 році до н.е. Хатчепсут правила 22 

роки. Серед її заслуг – відбудова Єгипту після навали кочівників-гіксосів, економічних 

розквіт держави, будівництво палаців і храмів, організація експедицій в інші країни, 

кілька військових походів. 

Сенмут почав будувати кар’єру ще при батькові Хатшепсут. Уже тоді він проявив 

себе як діяльна та всебічно обізнана людина. Сенмут не належав до знаті, був родом з 

провінції, народився в небагатій родині.  

Коли Хатшепсут прийшла до влади, положення Семута при дворі укріпилося, згодом 

він був удостоєний багаточисленних придворних титулів: єдиний друг фараона, наглядач 

зерносховищ храма Амона. Сенмут перетворився в одного із найвпливовіших людей 

Єгипту. Він був не тільки чиновником, але й талановитим архітектором, крім того, його 

призначили вихователем принцеси Ніферуре. 
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Перехрестя в оповіданні М. Павича «Скляний равлик» постає не лише у прямому 

значенні: це також своєрідний символ перетину історичних подій та життєвих шляхів. 

Назва твору також глибоко символічна: равлик у єгиптян символізує вічність. 

Завиток мушлі равлика – символ спіралі, лабіринту, складності, загадки, пошуку виходу із 

заплутаної ситуації. 

 

Перехресне прочитання оповідання «Скляний равлик» 

 

Перше перехрестя 

1. Панна Хатчепсут 

2. Пан Давид Сенмут, архітектор 

1. Пан Давид Сенмут, архітектор 

2. Панна Хатчепсут 

Центральна клавіша 

3. Дочка, яка могла зватися Ніферуре 

Друге перехрестя 

4. Декоративна свічка 

5. Запальничка 

4. Запальничка 

5. Декоративна свічка 

 

 «Скляний равлик» – аналіз твору 

 

Тема: Зображення цікавого перехрещення доль двох людей. 

Ідея: Паралельне прочитання історії Давнього Єгипту та сучасності (ХХ століття). 

Проблематика твору «Скляний равлик»: 

– повторення життя; 

– перехресність людських доль; 

– фаталізм; 

– обман і самообман; 

– погляд жінки і погляд чоловіка на одні й ті ж речі. 

Головні герої твору «Скляний равлик»: 
Панна Хатчепсут – продавчиня в магазині жіночої спідньої білизни 

Пан Давид Сенмут, архітектор 

Пан в шкіряному пальто 

Колишня дружина пана Давида Сенмута 

Сюжет твору: 

Сюжет цього твору є особливим, оскільки автор пропонує чотири його прочитання, 

змінюючи початок і фінал,  дає змогу читачеві самому обирати послідовність розділів для 

читання.  Існує щонайменше чотири способи (послідовності) прочитання оповідання. Тут 

подано сюжет за послідовним прочитанням (відповідно до авторської подачі 

послідовності розділів). 

   Події оповідання обєднують сучасність і минуле. М.Павич розраховує на 

освічених, підготовлених читачів. Незвичне ім´я героїні має нагадати про жінку-

фараонаХатчепсут, правительку з династії Стародавнього Єгипту. На початку першого 

розділу вміщено візуальний образ – зображення єгипетської жінки-фараона. Саме це 

зображення побачила в дзеркальці головна героїня твору. Тож автор пропонує читачам 

зануритися в події глибокої давнини. Він міцно пов´язує дві історії: сучасних Давида 

Сенмута й продавчині Хатчепсут та їхніх історичних прототипів, яким не судилося бути 

щасливими в минулому. Вони ніби чекали на своє щастя чотири тисячі років і 

намагаються його досягти в сучасну добу. 

    Основні події оповідання відбуваються  в сучасній Сербії. Місто, у якому 

мешкають герої, знаходиться між Дунаєм та Савою. Героїня піднімається ескалатором на 

Теразіях (белградський масив).  На різдв´яну вечерю готують рибу та локшину зі сливами 

(страви національної балканької кухні). Кімната прикидана соломою, а Хатчепсут кидає 

чотири горіхи на чотири сторони (за старовинним сербським звичаєм). Елементи 

національної культури та реального життя Сербії автор уводить у простір світової 

культури. 
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   Учинки героїв  символічно співвіднесені з історією Стародавнього Єгипту. 

Метафоричний сенс крадіжкиХатчепсут запальнички в чоловіка в чорному пальті вказує 

на присвоєння жінкою-фараоном влади 1479 р.до н.е.  Сам же образчоловіка в чорному 

нагадує про образ зіСтародавнього Єгипту фараона Тутмоса ІІІ. Натяком на це є напис на 

запальничці «МОЗИС ІІІ» – знак її власника.Тутмос ІІІ знищив усі пам´ятники, створені 

попередньою правителькоюХатчепсут, щоб ліквідувати всі можливі згадки про неї як про 

титуловану особу. 

   Персонажі інтернет-оповідання М,Павича ніби крізь століття пронесли людський 

біль (самотність та обман)  і певні цінності(пристрасне бажання знайти любов і бути 

щасливими). 

 

Композиція твору: 

 

Перше перехрестя: 

– Панна Хатчепсут; 

– Пан Давид Сенмут, архітектор; 

– Дочка, яка могла зватися Ніферуре. 

Друге перехрестя: 

– Декоративна свічка; 

– Запальничка. 

Експозиція – фактично її немає у творі. 

Зав’язка – два розділи оповідання: «Панна Хатчепсут» та «Пан Давид Сенмут, 

архітектор» (дії відбуваються паралельно). 

Розвиток дії – розділ «Дочка, яка могла зватися Ніферуре».. 

Кульмінація – обидва розділи «Декоративна свічка» та «Запальничка» (знову ж 

таки – дії відбуваються паралельно; окрім останніх абзаців у кожному з розділів). 

Розв’язка – останні абзаци у розділах «Декоративна свічка» та «Запальничка» 

Милорад Павич подає цікаве для прочитання оповідання і сам пропонує читачеві 

обрати послідовність прочитання розділів. Показ паралельних сцен, пережитих обома 

персонажами надає творові більшої “життєвості” та подібності до реальності. 

 

Варіанти фіналу твору як ознака стилю М. Павича. 

 

 Наприкінці твору герої опиняються разом.  Але чи досягли вони щастя?  Чи 

подолали самотність? В оповіданні М. Павича можливі два фінали: чудодійна запальничка 

в одному з варіантів оповіді виконує заповітне бажання, в іншому – ні. Якщо віддати 

перевагу фіналу-трагедії, то, щойно Давид Сенмут висіче вогонь тричі поспіль, як 

пропонує напис на футлярі, запальничка вибухне й різдвяного дива не станеться, вибух 

забере життя тих, хто занадто вже наполегливо домагався виконання своїх бажань. В 

іншому випадку поєднаються дві самотності, які напевнее знайдуть своє кохання. Читачі 

можуть подарувати шанс героям на щасливе майбутнє, яке не вдалося створити чотири 

тисячі років тому, вибравши розділ «Запальничка», в якому утретє запальничка дає осічку 

і головні герої залишаються живими, а різдвяна історія завершується справжнім дивом, 

яке перемагає самотність і дарує героям любов. 

Автор надає читачеві обрати завершення твору, апелюючи до чоловічого й до 

жіночого начала в людині, адже «в оповіданнях можуть існувати різні кінцівки – не так, як 

у житті». 
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 Милорад Павич «Скляний равлик» (скорочено) 

 

Передсвяткова історія 

Автор вказує, що читати оповідання можна по-різному: переставляти розділи між 

собою – зміст від цього не зміниться. 

Перше перехрестя 

Панна Хатчепсут 

Вранці панна Хатчепсут прокинулась з почуттям самотності, тому вона вирішила 

діяти за звичайною схемою, яка покращувала їй настрій: щось у когось вкрасти і щось 

комусь подарувати. Іноді їй доводилось діяти навпаки, але цього разу все було як завжди. 

В пана в шкіряному пальто біля газетного кіоску вона поцупила щось із кишені,  а 

панні у метро підкинула своє дзеркальце зі слідами напомаджених губ. Настрій 

покращився і вона сміливо рушила на роботу – у магазин жіночої спідньої білизни. Вже в 

магазині панна Хатчепсут роздивилась що вона поцупила з кишені пана в шкіряному 

пальто. То виявилась гарна дорога запальничка, зовсім нова і з написом «Якщо мною 

тричі поспіль креснеш , твоє бажання здійсниться». 

Тут до неї в магазин зайшов чоловік. Їй здалось, що саме в нього вона й поцупила 

запальничку. Він попросив нічну сорочку четвертого розміру для дружини. Вона подала 

йому її, але він попросив поміряти, щоб побачити як сорочка виглядатиме на дружині. 

Панна Хатчепсут поміряла сорочку і чоловік відмовився її купувати: мовляв, тепер завжди 

згадуватиме продавчиню в ньому. 

Він пішов, але панна Хатчепсут встигла підкинути йому в кишеню запальничку. 

Собі ж вона лишила маленький пакунок з яким він приходив. У пакунку виявилась 

декоративна свічка у вигляді скляного равлика. 

Пан Давид Сенмут, архітектор 

Того ж дня колишня дружина архітектора Давида Сенмута залишила йому на столі 

їхньої спільної квартири подарунок – декоративну свічку у вигляді скляного равлика. Але 

замість пороху насипала туди сріблястий пісок, який насправді був вибухівкою. 

Пан Давид Сенмут, прийшовши до квартири, надзвичайно вподобав цього равлика і 

забрав його з собою. Надвечір він завітав у крамницю спідньої білизни і вирішив 

поцупити нічну сорочку. Поки продавчиня діставала сорочку четвертого розміру з 

верхньої полиці він не встиг поцупити сорочку третього розміру з прилавку. Тому він 

попросив продавчиню поміряти сорочку і саме це допомогло йому здійснити свій намір. 

Коли продавчиня вийшла до нього в сорочці він відмовився її купувати. 

Після вдалої крадіжки Давид Сенмут знайшов у себе в кишені запальничку з 

вигравіюваними словами «Якщо мною тричі поспіль креснеш, твоє бажання здійсниться». 

Він довго не міг зрозуміти звідки вона в нього взялась і в кого він міг її поцупити. 
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Центральна клавіша 

Дочка, яка могла зватися Ніферуре 

Наступного дня Давид Сенмут повернувся до крамниці спідньої білизни і повернув 

сорочку третього розміру під виглядом подарунку. Панна Хатчепсут запитала його, що він 

робить у Різдвяний вечір, коли стає особливо самотньо. 

«Давид Сенмут уражено дивився на неї. Її вії зачіпали брови і створювали там 

безлад. З її очей було видно, що вічність є несиметричною. Він спитав: 

–  Чи ви мали колись дочку? Багато, багато років тому. 

–  Гадаєте, чотири тисячі років тому? Може, й мала. Та зараз не маю. Й тому на свята 

я сама. Ви хотіли б прийти на Святвечір до мене доглянути її? 

– Кого? 

–Та ту дочку, якої не маю. Ось вам моя адреса. 

– Охоче,— відказав молодик, поцілував продавщицю у вухо й пішов. У дверях він 

зупинився й докинув: 

–Я знаю її ім’я. 

– Чиє? 

– Та цієї дочки, якої не маєте. Вона звалася Ніферуре». 

Друге перехрестя 

Тут автор пропонує читачеві обрати кінцівку історії самому: прочитати або розділ 

«Декоративна свічка» (сумний кінець), або «Запальничка» (щасливий кінець). Хоча він би 

радив прочитати обидва. 

Декоративна свічка 

В цей вечір панна Хатчепсут чекала на пана Давида Сенмута. Вона приготувала 

йому маленький подарунок – декоративну свічку у вигляді скляного равлика. Але 

сріблястий пісок їй не подобався, тому вона замінила його своїм блакитним ароматним 

порошком для ванни. Давид Сенмут також приготував подарунок – запальничку з 

написом «Якщо мною тричі поспіль креснеш , твоє бажання здійсниться». Обоє 

здивувались подарункам. 

Пан Сенмут креснув запальничкою і запалив свічку. Та панна Хатчепсут попросила 

креснути тричі, що він і зробив. «Коли запальничка спалахнула і втретє, сильний вибух 

розтрощив помешкання і їх обох у ньому. Лишились тільки імена, їх можна знайти у будь-

якому підручнику з історії Єгипту (XVIII династія)». 

Запальничка 

В цей різдвяний вечір Давид Сенмут збирався до панни Хатчепсут. Він обрав їй 

подарунок – ту саму запальничку, яку знайшов у себе в кишені. Вона ж йому подарувала 

декоративну свічку у вигляді скляного равлика. Обоє були здивовані таким подарункам. 

Давид Сенмут запалив свічку, але панна Хатчепсут попросили його креснути 

запальничкою тричі.  Вдруге запальничка спрацювала добре, а втретє дала осічку. Давид 

Сенмут сказав, що все це дарма – вона все одно не виконає його бажання.  Тоді панна 

Хатчепсут сказала, що виконає і палко його поцілувала. 

«Під тим довгим поцілунком лежала на підлозі, в тіні столу, викинута інструкція 

щодо поводження із запальничкою: УВАГА! НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ! Тримати 

подалі від вогню. Це не проста запальничка. Це зброя особливого призначення. 

Динамітний набій у ній активується після третього послідовного загоряння приладу». 

 

Запитання і завдання. 

 

1. Які ознаки постмодернізму втілено в оповіданні «Скляний равлик»? 

2. Намалюйте схему «Лабіринти самотності», яка відображатиме спосіб життя й 

шукання персонажів. 

3. Знайдіть в оповіданні портрети героїв. Прокоментуйте. 

4. Чого не вистачало в житті героям твору? Як кожен з них переживав і долав 

самотність. 

5.  Запропонуйте власний фінал оповідання «Скляний равлик». 
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Маркес Габріель Гарсіа – колумбійський письменник 

 

Гарсіа Маркес – це один з найвідоміших письменників сучасності, найяскравіший 

представник літератури «магічного реалізму». Він народився 6 березня 1928 року в 

провінційному колумбійському містечку Аракатака поблизу річки Магдалени. Батько 

майбутнього письменника був телеграфістом, доброю й чуйною людиною. Серед 

головних чинників та життєвих обставин, що визначили майбутній світогляд та коло 

творчих інтересів письменника, він згодом підкреслить благодійний вплив материних 

батьків, у родині яких він виховувався (його бабуся Транкіліна знала безліч неймовірних 

історій і була неперевершеною оповідачкою; дідусь Ніколас, полковник у відставці, 

ветеран громадянської війни 1899-1903 років — був мужньою і доброзичливою 

людиною), а також фантастичну атмосферу місцевості, де він жив, історія та побут якої 

були овіяні численними міфами та легендами. 

Смерть діда у 1936 році змінила чудесний, часом фантастичний світ дитинства 

Гарсіа Маркеса: він переїздить з рідної Аракатаки до міста Сапакіри, де вчиться в 

інтернаті. Саме тут спогади дитинства й туга за рідною домівкою спонукають хлопчика 

взятися за перо – він починає писати. 

З 1946 року Гарсіа Маркес – студент юридичного факультету в Боготі – столиці 

Колумбії. Санта-Фе-де-Богота (повна назва столиці) стає місцем видання першого 

друкованого твору письменника: у 1947 році виходить перше оповідання, хоча автор ще 

не має чіткої певності щодо майбутньої літературної кар'єри. 

У 1948 році у зв'язку зі складною політичною сітуацією у столиці, Гарсіа Маркес 

змушений покинути улюблене місто та переїхати до Картахени. Тут він ще деякий час 

займається юриспруденцією, але згодом переключається на журналістську діяльність: 

1950— 1954 роки – Гарсіа Маркес – репортер з розділу хроніки. З 1954 року він знов у 

Боготі вже як журналіст. 

Письменник давно мріяв побувати у Європі, і його мрія, нарешті, здійснюється: як 

кореспондент газети "Ель Еспектадор" Гарсіа Маркес працює спочатку в Римі, а пізніше 

переїздить до Парижа. 

Перші літературні спроби Гарсіа Маркеса належать періоду його навчання в 

інтернаті, де він пробує писати вірші й оповідання. Вдруге юнак звертається до літератури 

з середини 40-х років, поєднуючи свої творчі пошуки з журналістикою. Втім, надто 

серйозно до своїх тодішніх занять літературою Гарсіа Маркес ще не ставився, жартома 

зазначаючи, що свої перші оповідання написав з метою розвіяти скепсис критика і 

романіста Саламеа Борди щодо спроможності молодого колумбійського покоління 

висунути зі своїх рядів власних письменників. Перші художні публікації Гарсіа Маркеса 

справді не були вдалими. Це насамперед стосується його повісті «Опале листя» (1951), в 

якій він змалював вигадане містечко Макондо, що нагадує реальне містечко його 
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дитинства Аракатаку. Цей твір був знаменний ще й тим, що започаткував одну з 

провідних тем усієї подальшої творчості письменника, а саме – тему самотності, 

відчуженості людини у світі. Подальша його письменницька кар'єра зазнавала як успіхів, 

так і тимчасових занепадів. Одне з його оповідань 1955 року «Якось після суботи» 

отримало національну премію Колумбії. Письменницька слава приходить до Гарсіа 

Маркеса в 1967 році, коли з'являється його роман «Сто років самотності», що мав 

неймовірний успіх і був поставлений критиками за глибиною ідейного задуму і рівнем 

художньої досконалості в один ряд із сервантесівським «Дон Кіхотом». У романі, 

навіяному біографічними образами дитинства, а також історичним контекстом життя 

країни, змальовані шість поколінь роду Буендіа – від його заснування і до повного 

виродження. Причиною цього виродження стає замкнутість, ізольованість від часу та 

проблем, якими живуть решта людей, а в більш глибокій смисловій перспективі роману 

вимирання роду Буендіа символічно знаменує деградацію, духовний занепад людства, 

котре все більше індивідуалізується і усамітнюється, втрачаючи ту духовну єдність, ту 

солідарність, яка виступає основною запорукою виживання і розвитку. Саме у зв'язку з 

романом Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» чи не вперше з'являється й термін 

«магічний реалізм». 

Ще одна магістральна тема творчості Гарсіа Маркеса – це проблема влади, її 

філософського та психологічного обґрунтування та причин її переродження в некеровану 

законами і мораллю деспотичну тиранію. Ця тема проходить через багато творів 

письменника, з яких у першу чергу слід назвати збірку «Незвичайна і сумна історія про 

довірливу Ерендиру та її жорстоку бабцю» (1972), роман «Генерал у лабіринті» (1989) 

і особливо головний, за визначенням самого письменника, роман «Осінь 

патріарха»(1975). 

Видатний внесок письменника в розвиток латиноамериканської літератури XX 

століття був відзначений у 1982 році Нобелівською премією: «За романи та оповідання, в 

яких фантазія та реальність, поєднуючись, відображають життя і конфлікти цього 

континенту». Основними стильовими рисами творів Гарсіа Маркеса є взаємопроникнення 

елементів реальності та фантастики, поєднання філософських здобутків сучасної 

латиноамериканської культури з мотивами та образами індіанської, негритянської та 

іспанської міфології, експресивний метафоризм, тяжіння до символічних узагальнень та 

притчевої манери оповіді, лаконізм та «снайперська точність мовлення». 

 

 
 

«Стариган із крилами» 

Хто може однозначно розрізнити, де закінчується абсурд реальності, а де 

починається фантазія будь-якого письменника? З одного боку, життя таке різноманітне, 

що в ньому трапляються дивовижні збіги обставин чи просто ситуації, що не вкладаються 

у звичні рамки, а з іншого – хіба свідомі письменники-реалісти завжди дотримувалися 

лише фактів? Художнє слово тим і відрізняється від документа, що воно завжди тяжіє до 

певного узагальнення, реалістичні твори можуть містити в собі і символічний зміст, але це 

ще запитання, що саме вважає реальністю митець. Для атеїста Бог –вигадка, для 

віруючого – частина дійсності. Крім того, не слід плутати реалізм зображуваного факту з 
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реалізмом ідеї: вони часто-густо не збігаються. Стовідсотково символічні твори можуть 

напрочуд влучно відобразити реальні тенденції та сутність явищ або навпаки: зовні 

реалістичні можуть виявитися відвертою брехнею. 

«Я реаліст,– казав про себе Габріель Гарсіа Маркес,– бо вірю, що в Латинській 

Америці все можливе, все реальне... і вважаю, що завдання письменника полягає в тому, 

щоб домогтися відповідності між літературою та дійсністю». Хоча ці слова стосуються 

роману «Сто років самотності», вони є справедливими для усієї творчості цього 

письменника, стиль якого був названий «магічною літературою». 

Реалізм Маркеса – у внутрішній правдивості. А от щодо фантастичного 

компонента... Краще розглянути це на конкретному прикладі. 

Кожна віруюча людина впевнена в існуванні янголів. Принаймні теоретично. Чому б 

янголу не завітати на землю? У Біблії ми неодноразово чули про такі випадки. То 

фантастична ця історія, чи ні? Це важко стверджувати однозначно. А те, що відбувається в 

оповіданні «Стариган із крилами»навколо цієї надзвичайної, але не такої вже 

фантастичної для віруючих події – цілком реальне. 

Як сучасна людина реагуватиме на диво? Безперечно, саме так, як це робили люди, 

які побачили цього старигана з крилами: хтось бачить лише видовище, таке саме, як 

жінка, яка перетворилася на павука, хтось не вірить своїм очам, хоча ніби й не дивується і 

шукає відповідних пояснень, а в цілому диво виявляється чимось зайвим у буденному 

житті. 

А тепер згадаємо деякі біблійні сюжети. Далеко не завжди янголи та святі з'являлися 

перед очі людям у небесному сяйві. Навпаки, перевіряючи моральний, духовний стан 

людей, вони набували часом більш аніж скромного вигляду. Але ставлення людей до них 

вирішувало подальшу долю цілих міст і навіть народів: хтось отримував нагороду, хтось – 

покарання. Перед знищенням Содому і Гоморри, наприклад, теж мала місце подібна 

перевірка. 

Старий і немічний янгол нічого не дарує, нікого не карає і навіть нічого не пророкує. 

А може, й пророкує, але ніхто не розуміє його мови – хіба не символічний момент? Навіть 

священик не бажає визнавати в янголі янгола (хоч і не заперечує відверто таку 

можливість). Він лише застерігає не поспішати з висновками тих, хто й так особливо не 

поспішає, бо «якщо крила не можуть слугувати головною ознакою різниці між яструбом і 

аеропланом, то ще менше з цього можна розпізнати янгола», або, мовляв, у його вигляді 

недостатньо гідності. При цьому він насправді просто не бажає брати на себе 

відповідальність за визнання дива дивом, а шле листи до вищої інстанції, де також 

починають ухилятися від остаточної відповіді, пишуть відписки з додатковими 

запитаннями – і це триває аж до зникнення самого янгола. 

А як ставляться до дива – янгола – звичайні люди? Пелайо тримає його в курнику; 

коли (за допомогою янгола) одужує його дитина, він готовий відпустити «старигана з 

крилами», але цікавість сусідів та родичів виявляється сильнішою за диво: він забуває про 

кращі наміри й торгує видовищем. Отже, янгол, щось небесне, духовне за визначенням, 

стає засобом отримання грошей, а коли вистава набридає, і користі з янгола вже нема, 

останній уже просто дратує випадкових господарів. Навіть вдячності вони не відчувають, 

хоча значно поліпшили своє матеріальне становище: "На зібрані гроші вони збудували 

великий двоповерховий будинок, з балконами та садом, зробили скрізь високі пороги, щоб 

взимку до будинку не проникали краби, а вікна забрали залізними решітками, щоб не 

проникали янголи". Їм не потрібне диво. Приземленість світосприйняття не дозволяє їм 

навіть зрозуміти незвичайність того, що відбувається. 

«Янгол був єдиним, хто не брав участі в подіях, яким був причиною» – пише 

Маркес. Якщо мотивації усіх людей, які бачили янгола, зрозумілі, то саме його 

бездіяльність може здатися дивною. Але у цьому ховається головний філософсько-

етичний сенс оповідання, що стає зрозумілим, якщо спробувати знайти пояснення цій 

бездіяльності. Люди навколо янгола настільки поринули у буденність, що навіть не 

заслуговують на покарання (про нагороду взагалі не йдеться). Не лише посланця вищих 

сил, а навіть живу істоту, рівну собі, не бачать вони в янголі, але роблять це швидше через 
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душевну обмеженість, ніж від злої волі, якої теж нема. Вони не розуміють, що роблять – і 

янгол просто летить від них, позбавляє від дива своєї присутності, бо вони не варті цього 

дива. А разом з ним іде від людей щось чарівне й важливе, що вони не розпізнали і не 

збагнули. 

Хіба це не реальність нашої сучасності? Може, варто замислитись, скільки 

важливого для душі ми втрачаємо, навіть не помічаючи, що диво було поруч і що взагалі 

було диво. 

Помер Габрієль Гарсія Маркес 17 квітня 2014 на 88-му році життя у своєму будинку 

в Мехіко від пневмонії. Тіло Габріеля Маркеса було піддано кремації в п'ятницю 18 квітня 

в ході закритої церемонії за бажанням сім'ї. У зв'язку зі смертю письменника влади 

Колумбії оголосила в країні триденний траур, а президент Колумбії Хуан Мануель Сантос 

висловив свої співчуття:  «Тисяча років самотності та смутку через смерть 

найвеличнішого колумбійця всіх часів, висловлюю свою солідарність та співчуття 

родині.» 

 

«Стариган із крилами» (скорочено) 

 

У родині рибалки Пелайо та його дружини Елісенди сталося нещастя: захворіла 

єдина дитина. Одного ранку, повернувшись з моря, Пелайо побачив на своєму подвір'ї 

старенького діда з крилами. «Він був одягнений, як жебрак, череп його був лисий, як 

коліно, рот беззубий, яку старезного діда, великі пташині крила, обскубані та брудні, 

лежали в болоті, і все це разом надавало йому кумедного й неприродного вигляду...» 

Подружжя наважилося звернутися до старого, але той відповів їм якоюсь незрозумілою 

мовою. Тоді Пелайо й Елісенда покликали сусідку, котра багато бачила дивного у житті, і 

та відразу сказала, що це ангел, який, можливо, прилетів за дитиною, але злива збила його 

на землю. 

Незабаром усе село дізналося, що в будинку Пелайо знаходиться живий ангел. 

Рибалка, попереджений сусідкою, що ангели о цій порі року є дуже небезпечними, 

замкнув старого у дротяному курнику. А коли нарешті вщух дощ, виявилося, що дитина 

подружжя одужала. Пелайо та Елісенда вирішили, що вранці дадуть ангелу води, харчів 

на три дні і відпустять старого у відкрите море. Але коли вони вийшли на двір, виявилося, 

що біля курника скупчилися сусіди, які кидали старому їжу крізь сітку, наче цирковій 

тварині. 

І всі розмірковували, що робити з ангелом: деякі пропонували призначити його 

головою всесвіту, інші – генералом, який виграв би всі війни, треті — вивести з його 

допомогою новий рід крилатих людей. 

З'явився й отець Гонзага. Він привітався зі старим латиною, але той у відповідь 

буркнув щось своєю мовою. «Священикові одразу не сподобалося те, що ангел не розуміє 

Божої мови і не вміє шанувати Божих слуг. Потім отець Гонзага помітив, що старий надто 

вже схожий на земну людину... і нічого в жалюгідній зовнішності старого не свідчило про 

велич і гідність ангела».. Тому, вийшовши з курника, священик застеріг парафіян, 

сказавши, що крила ні про що не свідчать, і вони — атрибут не тільки ангелів, бо і диявол 

уміє перевтілюватися і дурити необережних людей. Але ця промова не мала ніяких 

наслідків. Незабаром у двір Пелайо набилася сила-силенна людей, які мало не розвалили 

будинок. І тут Елісенді спало на думку брати з кожного, хто хоче подивитися на ангела, 

гроші – п'ять сентаво. Люди йшли і йшли, і Пелайо з Елісендою раптом виявили, що «в 

них зібралася вже кругленька сума; менш ніж за тиждень вони заповнили мідяками всі 

посудини, які мали в домі...». 

Ангел очманів від такого натовпу людей і намагався забитися в самий куток 

курника, він нехтував стравами, які йому приносили. «Здавалося, надприродне терпіння 

було найголовнішою чеснотою ангела: його дзьобали кури, шукаючи космічних паразитів, 

недужі видирали з крил пір'я, щоб доторкнутися до своїх болячок, а безбожники кидали в 

нього камінням...» Але врешті-решт йому дали спокій. Отець Гонзага все чекав указівки 

від Папи, що робити з ангелом, та незабаром одна подія поклала край цій історії. На 
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сільському ярмарку показували дівчину, що перетворилася на павука через те, що втекла 

без дозволу батьків на танці. Це дивне і водночас страшне створіння відвернуло увагу від 

ангела, тим більш, що чудеса, які приписували йому, виявилися сумнівними. 

Подвір'я Пелайо знову стало безлюдним, хоча господарі не мали на що нарікати, за 

одержані гроші вони перебудували дім, завели цілу кролячу ферму, накупили багато 

дорогого вбрання. Але ангел так і лишився в курнику. Дитина росла, почала ходити, 

гралася в курнику, ангел ставився до неї так само байдуже, як і до інших. «Одного дня 

хлопчик і ангел одночасно захворіли на вітряну віспу. Викликали лікаря. ...Найбільше 

лікаря здивували крила старого, які були такими природними в цьому організмі, що 

виникло логічне запитання: чому їх не мають інші люди»? 

Через декілька років хлопчик пішов до школи, новий будинок постарів, а курник 

зовсім розвалився, і ангелу не було куди подітися. Він тинявся подвір'ям, домом і заважав 

господарям. Ангел дуже постарів, уже майже нічого не бачив, а з крил повипадало пір'я. 

Господарі навіть боялися, що старий помре, але ангел одужав, і в нього навіть почало 

рости довге й тверде пір'я, як у старих птахів. А одного ранку Елісенда побачила, що 

ангел намагається злетіти, і хоча не відразу, але йому вдалося здійнятися вгору. Елісенда 

довго дивилася вслід ангелові, «який нарешті зібрався від них і полетів у бік моря, 

перетворившись на маленьку чорну цятку». 

«Стариган із крилами» аналіз твору  

Жанр – оповідання. «Стариган із крилами» належить до напрямку магічного 

реалізму. 

Рік видання – 1955 (вперше видано англійською 1972) 

Тема – розлад людських взаємин у світі; 

Ідея – ідея духовного зцілення людства з допомогою вічних божих істин, які 

приносять на землю янголи. 

Герої: 

Пелайо –чоловік, на подвір’я якого прилетів янгол. 

Елісенда – жінка Пелайо, бере 5 сентаво з кожного, хто заходить у двір подивитися 

на янгола. 

Стариган з крилами – головний герой-янгол, який з’явився під час дощу. 

Син Пелайо та Елісенди – байдуже ставиться до гостя з крилами.  

Заражений бацилами байдужості, черствості. 

Другорядні герої – дівчина-павук; падре Гонсага, жителі рибальського селища. 

Місце дії: рибальське селище. 

Час дії: декілька років. 

Образи символи у творі “Стариган з крилами” 

Сюжет  та композиція 

Несподівано на одному із сільських дворів з’явився дивний чоловік. Це був стариган 

із білими крилами. Після дискусій жителі села вирішили, що це янгол. Його поселили в 

курнику. Довідавшись про янгола, до двору господаря Пелайо прийшов священик і захотів 

повідомити про диво вищих церковних осіб. Згодом стан здоров’я старигана значно 

погіршився і всі вирішили, що стариган помирає. Проте через певний час стариган 

вилікувався та полетів із дому. 

Особливістю композиції є відсутність поділу на частини. 

Експозція: поява старигана із білими крилами, «який упав обличчям у грязюку». 

Зав’язка: Після дискусій жителі села вирішили, що це янгол. Його поселили в 

курнику. 

Розвиток дії: довідавшись про янгола, до двору господаря Пелайо прийшов 

священик і захотів повідомити про диво вищих церковних осіб. 

Кульмінація: хвороба ангела в останню зиму. Всі вирішили, що стариган помирає. 

Розв’язка: через певний час стариган вилікувався, у нього виросло тверде й довге 

пір’я в янгола, і він полетів «у бік моря». 

Фінал твору: відкритий. Питання чи повернеться він до людей? 
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Проблематика. Автор у твору «Стариган з крилами» піднімає ряд проблем. 

Найяскравіше можемо прослідкувати проблему духовного падіння суспільства, моральної 

деградації людства. Варто наголосити також на проблемі вибору – що у сучасному світі 

вибирає людина – земне чи мирське – добро чи зло? Чи готова пожертвувати принаймні 

мізерно заради порятунку незнайомої людини? 

Яскраво автор показує проблему любові до ближнього, особливо в епізодах, коли 

люди згущають над янголом – б’ють, припікають залізом, тицяють пальцями, кидають у 

клітку недоїдки, а він просто терпить. 

Проблеми твору «Стариган з крилами» 

Сенс людського існування (не завжди гроші визначають якість та повноцінне життя; 

багатство духовного світу, прагнення до самовдосконалення – ось що наближає людину 

до осягнення сенсу людського існування). 

Абсурдність, роз’єднаність сучасного суспільства  (люди байдужі одне до одного, 

духовно роз’єднані; віра автора в те, що сила добра – в єдності, в спільності помислів). 

Релігія і влада (Маркес дає зрозуміти, що церква не допомагає людям прозріти і 

подолати негаразди,  а іноді й сама наставляє на шлях бездуховності, жорстокості, 

байдужості). 

Особиста відповідальність кожного члена суспільства за свої вчинки і за все 

суспільство ( вміння об’єктивно оцінювати себе і середовище, боротися зі злом, 

жорстокістю, разом долати труднощі приведе до гармонії). 

Проблема батьків і дітей (тільки взаєморозуміння, повага до старших, уміння 

реально оцінювати ситуацію застереже молодь від необачних кроків; любов, терпимість, 

поміркованість, мудрі рішення батьків ведуть до гармонії стосунків з дітьми, запобігають 

непередбаченим жахливим стосункам). 

Філософський сенс зустрічі янгола з людьми. 

Оповідання «Стариган з крилами» – це тонкий і надзвичайно чутливий сплав 

почуттів у реальному та міфологічного вимірах. Жителі невеличкого селища Пелайо та 

Елісенда надзвичайно заклопотані своїми справами. 

Погода жахлива, дощ не припиняється уже впродовж трьох діб. У таку негоду 

подружжя знаходить на своєму подвір’ї старого, лисого жебрака, в подертому одязі, який 

не мав змоги підвестися через велетенські крила, які так природньо виглядали із-за спини. 

Коли люди трохи отямилися, дійшли висновку, щоб перед ними янгол. Парадоксально, та 

ми звикли уявляти собі їх зовсім по-іншому…Посланці Господні мають бути білосніжні, 

прекрасні, витончені…Усі життєві негаразди і біди є місцем для зустрічі з Богом. І 

цей Ангел теж прийшов в той момент, коли цього потребувала не лише родина Пелайо, 

але й усі жителі селища. Чому в такому вигляді? Напевно, щоб відобразити глибину душі і 

помислів цих людей. Адже, із прибуттям ангела ніхто з них не змінився, духовно не 

очистився, їхні серця не тягнулися до світла. 

Найвищою метою подружжя було матеріальне збагачення, жителів селища – 

побачити «дивину», люди завжди потребують вина і видовищ, отцеві – не втратити свою 

парафію. Ці люди просто звикли жити своїм приземленим безкрилим життям, зовсім не 

усвідомлюючи сутність людського призначення на землі. Мірилом людських взаємин 

стають не любов, повага, добро, а гроші, матеріальні здобутки.Цим оповіданням Маркес 

хотів людство попередити і показати, як близько ми до «безкрилої» катастрофи… Люди 

не здатні сприйняти високі, благородні істини, вони перебувають у полоні байдужості, 

корисливості, розрахунку.Але автор має надію на краще, тому ангел не помирає, а одужує 

і відлітає в піднебесся. 

Запитання і завдання. 

1.  Спробуйте пояснити назву оповідання «Стариган з крилами». 

2.  Простежте ставлення Елісенди та Пелайо до «старигана з крилами. Як сприйняли 

появу ангела мешканці селища? 

3. Чи приніс ангел щастя сім’ї? Чим «ангел» Маркеса відрізняється від 

«традиційних» ангелів? 

4.  Поміркуйте, чому Елісенда після відльоту ангела полегшено зітхнула? 
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Джон Майкл Грін – американський письменник 

Письменник народився у серпні 1977 року на Середньому Заході Америки, у 

густонаселеній столиці штату Індіана - Індіанополісі. Через 3 місяці після народження 

сина Майк та Сідні Ґрін у пошуках кращого місця проживання перебрались до 

штату Мічиган, а звідти – до Алабами. Молода сім'я поселилася в штаті Флорида. В 

Орландо Джон Ґрін відправився до підготовчої школи «Хайленд». 

Після сімейство повернулось до Алабами, де підлітка прийняли до «Індіан Спрінгс 

Скул», що знаходиться у передмісті Бірмінгему. Навчання Джона Ґріна завершилось у 

«Кеньйон-Коледж» в 2000 році. Молодому літератору вручили першу нагороду: диплом з 

релігіознавства та англійської літератури.Після закінчення коледжу 23-літній Джон Ґрін 

півроку працював у дитячій лікарні у якості помічника капелана. Він планував отримати 

сан єпископального священика, але важкі страждання дітей надихнули Джона Майкла на 

літературний шлях. 

Письменницька біографія Джона Ґріна розпочалась у Чикаго, куди він переїхав після 

роботи у лікарні. Молодий літератор почав процювати в журналі Booklist на посаді 

помічника редактора. Він займався написанням рецензій до белетристики. 

У результаті плідної праці талановитий Джон Ґрін почав робити регулярні рецензії 

для щотижневої газети «Нью-Йорк Таймс», а для місцевої радіостанції автор писав 

оригінальні есе. У Чикаго Джон Ґрін розпочав роботу над своїм першим романом, який 

називався «У пошуках Аляски». Завершив роботу над книгою вже в Нью-Йорку, де жив із 

дружиною Сарою 2 роки. Роман побачив світ у 2005 році. Це підліткова історія, натхненна 

часом навчання в бірмінгемській школі. 

Книга швидко стала популярною. Уже 2006 року письменник став лауреатом премії 

Майкла Л. Принца за свій дебютний роман «У пошуках Аляски», а у січні 2012 року його 

черговий роман «Провина зірок» визнали найкращим бестселером за версією «Нью-Йорк 

Таймс». Екранізація книги побачила світ у 2014 році. Ґрін також потрапив до списку 100 

найвпливовіших людей світу 2014 року за версією журналу «Тайм». 

Другий роман великого письменника – «Досить Катрін». Він вийшов в 2006 році. 

Вважається менш успішною роботою автора. У наступному році Джон Ґрін випустив 

збірник історій «Най сніжить».  

 

«Провина зірок» – молодіжний роман американьксого письменника Джона Ґріна, 

вперше опублікований видавництвом «Dutton Books» у січні 2012 року. Історія 

розповідається від імені 16-річної хворої на рак дівчини Гейзел Грейс Ланкастер, яку 

батьки змушують відвідувати групу підтримки, де вона згодом зустрічає та закохується у 

17-річного Огастаса Вотерса, колишнього баскетболіста з ампутованою кінцівкою. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD


51 
 

Український роман переклало видавництво «Країна мрій». За мотивами роману 

«Провина зірок» знято однойменний фільм. У січні 2012 року Fox 2000, підрозділ 

кінокомпанії  Двадцяте століття Фокс, викупив права на екранізацію роману «Провина 

зірок».  

Прем'єра фільму відбулася 6 червня 2014 року у США та 10 липня 2014 року 

в Україні. 

 

Сюжет. 

 

 Гейзел Грейс Ланкастер, 16-річна дівчина-підліток з раком щитоподібної залози, 

який поширився на легені, відвідує групу підтримки для хворих на рак дітей з волі своєї 

матері. Під час одного з таких зібрань Гейзел зустрічає 17-річного підлітка на ім'я Огастас 

Вотерс, який через остеосаркому втратив ногу. Огастас відвідує зібрання групи, щоб 

підтримати свого друга Айзека, який втрачає зір через рак. Після зустрічі у підлітків 

зав'язується дружба. Огастас запрошує Гейзел до себе додому, де вони зближуються ще 

більше під час перегляду фільму та діляться своїми переживаннями щодо пережитих ними 

захворювань. Після цього вони домовляються прочитати улюблені романи один одного: 

Огастас дає Гейзел «Ціну світанку», а вона рекомендує йому «Царську неміч» — роман, 

написаний Петером Ван Гаутеном, про дівчину Анну, яка страждає від раку. Після того, 

як Огастас закінчує читати її книгу, він засмучується, дізнавшись, що роман обривається 

без завершення. Гейзел пояснює, що таємничий автор припинив писати після публікації 

роману і з тих пір про нього нічого невідомо. 

Тиждень потому Огастас розказує Гейзел, що він вистежив помічницю Ван Гаутена, 

Лідавей, і через неї йому вдалося розпочати електронне листування з самим автором. 

Гейзел звертається до Ван Гаутена з питаннями щодо неоднозначного фіналу роману і 

долі матері Анни. Ван Гаутен все-таки їй відписує, пояснюючи, що відповісти на питання 

Гейзел він зможе лише особисто. Дівчина пропонує матері організувати поїздку до 

Амстердаму, але вона їй відмовляє через нестачу фінансів та медичні обмеження лікарів. 

Пізніше, на пікніку Огастас дивує Гейзел квитками в Амстердам, які він купив за рахунок 

благодійного фонду. Гейзел з нетерпінням чекає на зустріч з Петером Ван Гаутеном. 

Вже в Амстердамі Огастас признається Гейзел у коханні. Крім того, підлітки 

нарешті зустрічаються з Ван Гаутеном, але залишаються шокованими від усвідомлення 

того, що він є підлим п'яницею. 

Огастас признається Гейзел, що у нього рецидив раку. Закохані висловлюють свою 

любов і підтримку один одному. Після повернення додому стан здоров'я хлопця різко 

погіршується. Побоюючись смерті, Огастас запрошує Айзека та Гейзел на репетицію 

власного похорону. Незабаром Огастас помирає. Після цієї травматичної події Ван Гаутен 

з'являється на похороні хлопця, щоб вибачитися перед Гейзел. 

Гейзел дізнається, що Огастас таємно від неї писав продовження «Царської немочі». 

Дівчина отримує листа від Лідавей з прикріпленими додатками історії Огастаса. Хлопець 

написав, що на цьому світі ми не вибираємо, буде нам боляче чи ні, але можна обрати, хто 

зробить нам боляче, і що він задоволений своїм вибором та сподівається, що вона теж. 

Книга завершується зізнанням Гейзел, що вона теж. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C-%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Джон Майкл Грін – Провина зірок (скорочено) 

 

Наприкінці зими мама хворої Гейзел вирішила, що в дочки депресія через рак. Лікар 

порадив записати Гейзел на щотижневі засідання групи підтримки. Учасниками були 

хворі на рак. Дівчині не подобалися зібрання, що відбувалися у підвалі єпископальної 

церкви, збудованої у формі хреста. Усі сідали на уявному перетині двох брусів хреста, де 

Ісусове серце. Патрик, керівник групи, був найстаршим, йому вдалося вижити, та Гейзел 

розуміла, що дамоклів меч все одно висить над ним. Учасники засідання знайомилися, 

вказували вік і діагноз, ділилися своїми думками. 

Гейзел розповідала, що їй 16 років, у неї первинна локалізація в щитовидці, але 

чимало метастазів у легенях. Через це дівчина дихала киснем з балона, який возила за 

собою на маленькому візку. Учасники засідання не були при смерті, а мали б дотягнути до 

повноліття. Серед присутніх був хлопець Айзек без одного ока, рецидив поставив під 

загрозу і друге. 

Група підтримки Гейзел не допомогла, але вона продовжувала її відвідувати через 

маму. Одного дня дівчина перед засіданням помітила, що на неї дивиться хлопець, якого 

вона раніше тут не бачила. Він був довготелесий і струнком'язистий, волосся мав темно-

руде, пряме й коротке. Гейзел подумала, що вона виглядає не найкраще: поношені 

джинси, футболка з рок−гуртом, який їй уже не подобається, а ще коси: підстрижені під 

пажа, і навіть не розчесані. Вперше вона зрозуміла вислів «зустрітися поглядами». 

У колі присутніх Гейзел сіла поряд з Айзеком, через два стільці від новачка, який 

витріщався на неї. Дівчина дивилася у відповідь. Незабаром хлопець усміхнувся і відвів 

блакитні очі. Коли він знову подивився на Гейзел, вона звела брови: мовляв, перемогла. 

Він знизав плечима. 

Прийшла пора знайомитися, і Айзек сказав, що скоро у нього операція, і він 

залишиться сліпим. Хлопець радів, що його підтримує дівчина і друг Огастас. Цим другом 

і був новачок. Згодом заговорив Огастас. Голос у нього був низький, на думку Гейзел − 

прокурений. Він сказав, що звати його Огастас Вотерс, йому сімнадцять років. Півтора 

року тому в нього діагностували легку форму остеосаркоми, а тут він на прохання Айзека. 

Згодом Патрик спитав Огастаса, чи не хоче він поділитися з групою своїми 

страхами. «Я боюся забуття», − відповів хлопець. Патрик запитав, чи не хоче хтось що-

небудь відповісти на це. Гейзел вже три роки не ходила в нормальну школу, її другом (хоч 

вони не були знайомі) був письменник − автор її улюбленого роману, вона була доволі 

сором'язлива, але цього разу вирішила висловитися. Дівчина сказала, що прийде час, коли 

вони всі помруть. Ніхто не пам'ятатиме про них, взагалі усе зникне без сліду, і вічно 

людство існувати не може. «А якщо тебе турбує неминучість забуття, пропоную тобі 

ігнорувати цей страх. Боже правий, так усі роблять. Я дізналася про це від найкращого 
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друга, Петера Ван Гаутена, письменника-самітника, автора «Царської немочі», що стала 

для мене другою Біблією…». 

Коли Гейзел скінчила, Огастас усміхнувся і сказав: «А ти неабищо!» На завершення 

зібрання усі помолилися, а потім повторили мантру «Живи сьогодні повним життям». 

Огастас підійшов до дівчини, трохи накульгуючи. Гейзел запитала, чому він на неї так 

дивився, і отримала відповідь: «Тому що ти гарна…» Він сказав, що Гейзел нагадує йому 

Наталі Портман з фільму «V означає вендета». Дівчина не бачила цього фільму і сказала, 

що подивиться. «У мене вдома», – додав він. 

Вони вийшли на стоянку, та мами дівчини ще не було. Поки Гейзел чекала маму, 

Огастас взяв у зуби цигарку. Дівчину це обурило: людина, яка хворіла на рак, віддає гроші 

тютюновій компанії в обмін на можливість набути інший різновид раку. Гейзел відчувала 

розчарування впереміш з обуренням. У ту мить, коли вже під'їжджала мама, Огастас взяв 

Гейзел за руку і сказав: «Вони не вбивають, якщо їх не запалювати. А я в житті жодної не 

запалював. Це метафора, ось дивися: ти тримаєш у зубах смертельно небезпечну річ, але 

не даєш їй можливості виконати своє смертельне призначення». 

Обернувшись до авта, Гейзел постукала по шибці. Коли вона поїхала вниз, дівчина 

сказала мамі, що йде в кіно з Огастасом Вотерсом. 

 

РОЗДІЛ ІІ 

Гейзел розповіла Огастасу, що у тринадцять років у неї виявили рак щитовидки на 

четвертій стадії. Метастази поширилися на легені, які почали наповнюватися рідиною. 

Дівчина потрапила в експериментальну групу, де лікували фаланксифором. Метастази 

перестали рости, але легені так і не запрацювали. 

 У домівці хлопця, якого батьки звали Гасом, скрізь були вивішені «підбадьорення»: 

«Домівка там, де серце» тощо. Гейзел і Гас спустилися в підвал, щоб подивитися фільм. 

Дівчина помітила на поличці статуетки баскетболістів: хлопець захоплювався 

баскетболом, поки йому не ампутували ногу. Гас поцікавився, чим захоплюється Гейзел. 

Дізнавшись, що вона любить читати, поцікавився улюбленою книжкою. Гейзел розповіла, 

що її улюблена – «Царська неміч» Петера Ван Гаутена. Гас пообіцяв, що прочитає цю 

моторошну книжку з нудною назвою, а сам попросив, щоб дівчина прочитала «Ціну 

світанку» за мотивами його улюбленої відеогри. 

Вони подивилися фільм, хоч він не дуже сподобався Гейзел. Дорогою додому 

дівчина сиділа за кермом і поглядала на ногу Гаса чи радше на те місце, де була його нога, 

намагаючись уявити, який вигляд має протез. Вона не хотіла про це думати, але чомусь 

думала. Огастас здавався їй справжнім красенем. Прощаючись у машині, Гас 

запропонував зустрітися й завтра. Дівчина сказала, що вони майже не знайомі, і вона 

подзвонить, коли дочитає його книжку. 

Гейзел довго не спала, читаючи «Ціну світанку». Її герой старший сержант Макс 

Махач чимось їй сподобався, хоча й убив купу людей. Наступного дня дівчина вирішила 

зустрітися у торговому центрі зі своєю подругою. Гейзел купила сиквели до «Ціни 

світанку», а от спілкування з Кейтлін їй швидко набридло, зіславшись на втому, вона 

розпрощалася з подругою. Чекаючи на маму, Гейзел почала читати нову книгу про Макса 

Махача. Таких книжок дівчина раніше не читала, але жити в нескінченому вимислі 

виявилося цікаво. Гейзел розуміла, що вона ніколи не зможе природно спілкуватися з 

людьми, бо вони почуватимуться ніяково і відчуватимуть докори сумління. Тож їй 

подобалося бути на самоті. 

Ввечері Гейзел у мільйонний раз перечитувала «Царську неміч». В книзі оповідь 

ведеться від імені хворої на рак дівчинки Анни. Про свою хворобу Анна все каже чесно, 

вважаючи себе побічним ефектом безжальної мутації, за рахунок якої життя на землі таке 

розмаїте. Мати Анни закохується в голландського торговця тюльпанами, якого Анна 

прозиває Голландським Тюльпанником. У нього багато грошей і ексцентричні ідеї 

лікування раку. Але коли мати дівчини збирається вийти заміж, а Анна − почати 

лікування, розповідь обривається. 
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Гейзел розуміє, що цей фінал означає смерть Анни. Але їй цікаво було дізнатися 

подальші долі інших персонажів. Вона написала Петеру Ван Гаутену багато листів, але 

відповіді не отримала. Дівчина дізналася, що «Царська неміч» − його єдина книга, яку він 

видав десять років тому. 

Гас теж розчарований невизначеним фіналом роману. Він просить Гейзел приїхати 

до нього, щоб підтримати Айзека, якого напередодні операції кинула дівчина. Огастас і 

Айзек у підвалі грали в компютерну гру. Її сенс був у протистоянні терористам. Огастас 

весь час програвав, адже його герой гинув. Але він не засмучувався, адже він «врятував» 

дітей від терористів: «Ніхто не дасть їм вічного життя, але ціною мого життя тепер у них є 

хвилина, а це вже дещо». На зауваження Гейзел, що це лише пікселі, хлопець відповів: 

«Гра – це, можливо, реальна реальність». 

 

РОЗДІЛ V 

Через тиждень Огастас повідомим Гейзел, що отримав листа від Петера Ван Гаутена. 

Він, зокрема, написав: «Зважаючи на марність нашої боротьби, чи треба нам цінувати 

минуще враження, якого зазнаємо ми від мистецтва, – чи його єдиною цінністю слід 

вважати приємне переведення часу? Чим повинна бути книжка, Огастасе? Тривожною 

сиреною? Закликом до зброї? Ін'єкцією морфію? Як і всі запитання у всесвіті, ці теж 

неминуче приведуть нас до витоків: що означає бути людиною і – запозичуючи фразу в 

розтривожених шістнадцятирічних, яких ви, без сумніву, гнівно засуджуєте, – у чому 

сенс? Боюся, що сенсу немає, друже мій, і від подальшого знайомства з моїми творами ви 

б отримали невелике задоволення. Відповідаю на ваше запитання: більше я нічого не 

написав і не напишу. І далі ділитися думками з читачами навряд чи буде корисно і їм, і 

мені». 

Гейзел вирішила написати мейл письменнику. Як хвора з трирічним стажем 

четвертої стадії раку, вона стверджувала, що письменник правильно зрозумів її. Книга 

пояснила дівчині, що вона відчуває, ще до того, як вона це відчула. Але їй дуже хочеться 

дізнатися, що стало з іншими персонажами твору. Це не дає їй спокою вже кілька років, а 

вона не знає, скільки у неї є часу, щоб чекати на відповідь. 

Айзека прооперували, він осліп. Гейзел нарешті отримала листа від письменника. 

Він написав, що якщо дівчина опиниться в Амстердамі, він радо відповість на її запитання 

(письменник переїхав з США у Нідерланди). У батьків, які витрачали чимало коштів на 

лікування, грошей на цю подорож не було. Гейзел не могла звернутися до фонду «Джин», 

який виконував одне бажання хворої дитини, адже використала його на мандрівку в Світ 

Діснея. 

Якось Огастас Вотерс з'явився у Гейзел з букетом яскравопомаранчевих тюльпанів. 

Він запросив дівчину на пікнік. Вони приїхали до парку, що був позаду музею. Там були 

різні скульптури. З невеличкого підвищення, яке в Індіанополісі вважається пагорбом, 

вони спустилися на галявину, де діти лазили по величезній скульптурі лежачого скелета. 

Кістки його були десь до пояса Гейзел, а стегнова кістка вища за неї. 

Скульптура нагадувала дитячий малюнок скелета, що підводиться з землі. Ця 

скульптура називалася «Кумедні кості» (робота голландця Йопа Ван Лісгаута). Гас вийняв 

з рюкзака помаранчеву ковдру, помаранчевий сік. Дівчина подумала, що все цього дня 

помаранчеве і пов'язане з Амстердамом. «Ось що мені в цій скульптурі подобається, – 

почав Огастас, потримавши незапалену цигарку двома пальцями, немов струшуючи попіл, 

і взявши знову в рот. – По-перше, кістки досить далеко одна від одної, і дитина не може 

встояти перед спокусою пострибати між ними. Їй хочеться неодмінно проплигати всі 

груди аж до черепа. По-друге, скульптура самісінькою своєю суттю спонукає дітей 

танцювати на кістках. Символічні паралелі можна наводити нескінченно, Гейзел Грейс». 

Потім хлопець почав промову про те, що Гейзел витратила заповітне Бажання поспішно, 

не думаючи, а от він своїм ще не скористався, тому вони мусять відвідати геніального 

Петера Ван Гаутена в його амстердамському вигнанні у травні… 

Лікар дозволив Хейзел летіти в Європу тільки в супроводі дорослого. Цією людиною 

мала бути мама дівчини. 
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Гейзел знайшла в інтернеті, що колишня дівчина Гаса померла від раку мозку. 

Дівчина не хотіла, щоб Гас знову страждав. Себе вона почувала гранатою, яка скоро 

вибухне. Батьки не могли залишити доньку з такими думками, і тато сказав їй: «Ти не 

граната. Думка, що ти можеш померти, для нас нестерпна. Але радість, яку ти нам 

приносиш, набагато більша від смутку, якого завдає нам твоя хвороба». 

Вночі Гейзел стало погано. Її відвезли до лікарні, де поклали, щоб відкачати воду з 

легенів. Гас весь час був у передпокої, але Гейзел побачила його лише в день виписки. 

 

РОЗДІЛ VIII 

Онкологічна комісія відмовила Гейзел в дозволі на пересадку легенів і не 

рекомендувала їй трансатлантичний переліт. Дівчина зрозуміла: марно витрачати здорові 

легені на безнадійний випадок. 

Гейзел отримала листа від Лідавей Фліхенгарт − помічниці Петера Ван Гаутена. 

Вона запропонувала зустрітися з письменником п'ятого травня. Дівчина хотіла прожити 

ще хоч трохи, щоб дізнатися всі ненаписані таємниці Анниної матері та Голландського 

Тюльпанника. 

Наступного дня Гейзел на запросини Айзека прийшла до нього в гості. Він розповів, 

що у відеоіграх Гас чисто самогубець, бо надто вже ревно кидається рятувати мирних 

жителів. Гейзел погодилася: Гас сприймає відеоігри надто серйозно; він закоханий у 

метафору. 

Дорогою до аеропорту Гейзел з мамою заїхали по Гаса і почули, що хтось плаче, а 

хлопець вигукнув: «Це моє життя, і належить воно мені». Через деякий час на порозі 

з'явився усміхнений Огастас, і вони вирушили в аеропорт. Гас перед відльотом пішов 

купити гамбургер і довго неповертався. Гейзел вже подумала, що щось сталося. Підійшла 

контролерка і замінила кисневий балон дівчини на той, який надала авіалінія. Гейзел стало 

ніяково від того, що на очах у всіх перед нею навколішках стоїть жінка. Хвилини 

спливали, і дівчина хвилювалася, чому немає хлопця. І тільки коли жіночка за конторкою 

оголосила, що починається попередня посадка пасажирів, яким може знадобитися трохи 

більше часу (всі до єдиного присутні відверто обернулися до Гейзел), вона побачила, як 

Огастас швидко шкутильгає до них. 

У літаку Гейзел сіла на середнє з трьох крісел, Огастас – біля віконця, а мама − біля 

проходу. Хлопець признався дівчині, що затримався в «Макдональдсі», бо не хотів, щоб 

усі на них витріщалися. Він сказав, що не соромиться дівчини з кисневим балоном, але 

люди дратують його. Хлопець хотів «закурити» у салоні літака, Гейзел пояснювала 

стюардесі, що це метафора, та все-таки довелося сховати цигарки. 

Коли літак почав підніматися, виявилося, що Гас летить уперше. Він був 

захоплений, Гейзел не втрималася, перехилилась і поцілувала його в щоку. Щоб поспати у 

дорозі мама, Огастас і Гейзел зажили снодійне. Мама заснула за кілька секунд, а хлопець з 

дівчиною вирішили подивитися фільм «Триста спартанців» – бойовик про трьохсот 

відчайдухів, які захищали Спарту від перської армії. Після трагічного завершення фільму 

Огастас здавався веселим. Гейзел сказала, що цікаво, скільки взагалі людей померло за 

всю історію. Її голова лежала в Гаса на плечі. Він відповів, що колись йому було цікаво, 

чи можна пам'ятати всіх: якщо закріпити за кожним живим певну кількість померлих, то 

треба запам'ятати чотирнадцять прізвищ. Але люди пам'ятають неорганізовано, тому 

багато знають напам'ять Шекспіра і ніхто не пам'ятає людину, якій він присвятив свій 

Сонет 55. А потім Гас сказав Гейзел, що закоханий у неї. «Я закоханий у тебе, я знаю, що 

кохання – лише крик у порожнечу, забуття неминуче, всі ми приречені, й настане день, 

коли все перетвориться на порох. Я знаю, що сонце поглине оту єдину землю, що нам 

дана, а я закоханий у тебе», − говорив Гас. Гейзел нічого не могла сказати. Вона просто 

дивилася на Гаса і дозволяла йому дивитися на себе, аж він кивнув, стиснувши губи, і 

відвернувся, притулившись головою до ілюмінатора. 
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РОЗДІЛ ХІ 

В Амстердамі Гейзел і Огастас пішли на прогулянку. Дивитися було на що, тому 

мовчання не видавалося ніяковим, але дівчині хотілося, щоб усе було ідеально. Все і було 

ідеально, але їй здавалося, що це все − постановка на основі мрій дівчини з раком. 

Огастас зізнався, що коли дізнався про свою хворобу, то вирішив підготуватися: 

батьки купили йому місце на цвинтарі, і якось хлопець цілий день ходив з батьком і 

вибирав конкретну ділянку. Гас розпланував свій похорон до дрібниць, а перед самою 

операцією попросив у батьків купити дорогий костюм. На вечерю у Амстердамі він 

вдягнув саме його. Це було їхнє побачення з Гейзел. Хлопець признався, що вірить у 

життя після смерті, вірить у Щось із великої літери «Щ». він згадав рядок з «Царської 

немочі»: «Сонце на сході надто яскраве в її згасаючих очах». Гас говорив, що очі згасають 

не до кінця, і він вірить у збереження душі. Також він боявся, що не зможе віддати нічого 

в обмін на своє життя, що не зможе ні прожити, ні вмерти заради чогось значимого. 

Гейзел вважала, що він просто одержимий ідеєю за щось віддати життя і залишити докази 

свого героїзму абощо. 

Після закінчення вечері офіціант сказав їм, що все оплатив пан Петер Ван Гаутен. 

Коли посутеніло, хлопець з дівчиною прогулювалися вздовж каналу. Завтра вони мали 

зустрітися з письменником, а в Гаса була уже версія, як міг закінчитися роман. Гейзел й не 

здогадувалася, що він так багато думав про цю книжку і що «Царська неміч» багато для 

нього означає. 

Вони довго сиділи на лавочці, і Гейзел запитала його про Кароліну Матерс. Вона 

хотіла знати, чи Гас витримає, якщо помре вона. 

Гас розповів, що вперше побачив Кароліну через вікно, вона була на лікарняному 

гральному майданчику, куди ніколи ніхто не ходить. Йому саме відрізали ногу і почали 

хімію. Щодня Кароліна гойдалася на гойдалках сама, як у кіно. Згодом Гас познайомився 

з нею. Вона вічно ходила похмура і нещасна, але йому це подобалося. Вони проводили 

час, разом дратуючи всіх підряд. Одна медсестра сказала якось Гасу, що захворювання 

Кароліни на медичному жаргоні називається «пухлиною злобності», тому що перетворює 

людину на чудовисько. Гас після хімії чомусь вирішив плекати надію і захоплюватися 

всім, що його оточує. Але Кароліні день у день гіршало. Незабаром її відпустили додому, 

вона в розмові не фільтрувала своїх думок, сміялася з Гасового протеза, обзивала. Тривало 

це майже рік… Гейзел сказала, що не хотіла б таке йому колись зробити, але почула: «А я 

б не заперечував, Гейзел Грейс. Для мене де була б велика честь – якби серце мені розбила 

ти». 

 

РОЗДІЛ ХІІ 

Гейзел дуже нервувала перед зустріччю з Петером Ван Гаутеном. Письменник 

відмовився зустрічатися з Гейзел і Гасом, але Лідавей примусила його прийняти 

відвідувачів. В кімнаті Гейзел помітила два великі сміттєві мішки, заповнені листами від 

шанувальників, які письменник не читав. Петер Ван Гаутен усіляко ухилявся від розповіді 

про подальшу долю персонажів його роману і навіть відрікся від нього. Він сказав, що 

сподівався, що Гейзел не зможе перелетіти через океан, тому вирішив дати їй якусь 

розраду. Щодо роману, то він складається з рядків на папері; і його персонажі не повинні 

мати життя за межами цих рядків. Вони перестали існувати в ту мить, коли роман 

закінчився. Гейзел найбільше цікавила подальша доля матері Анни. Петер Ван Гаутен 

почав ображати дівчину і назвав її невдалим експериментом з мутацій. Лідавей, обурена 

поведінкою письменника, оголосила, що звільняється з посади, а Гейзел вимагала лише 

одного – сказати, вигадати, що стане з матір'ю Анни. 

Газ і Гейзел покинули письменника і рушили назад до свого готелю. Гейзел 

заплакала і назвала Петера виродком. Гас пообіцяв дівчині, що сам напише епілог до 

роману і краще, ніж цей п'яничка. І це буде суміш «Царської немочі» і «Ціни світанку». 

Дівчина жаліла, що витратила єдине бажання Гаса на письменника, але хлопець вважав, 

що вона витратила його на них. 
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Лідавей наздогнала Гаса і Гейзел і запропонувала їм відвідати будинок Анни Франк. 

Дорогою Лідавей знай перепрошувала за Петера. Вона працювала у Петера, бо вважала 

його генієм, і оплата добра, але поступово він перетворився на чудовисько, хоч від 

природи не лихий, таким його зробили обставини. 

У будинку Анни Франк не було ліфта, тому для Гейзел було важко підніматися 

сходами: її легені не витримували такого навантаження. Та дівчина вперто вирішила 

оглянути усі кімнати. Вони почали з кімнати з відеофільмом про євреїв у Нідерландах, 

про вторгнення нацистів і родину Франків. Ще одні сходи вели в кімнату, де мешкала 

родина Ван Пелсів, крутіші за попередні, ще й вісімнадцять сходинок завдовжки. Гейзел 

здавалося, що вона зобов'язана Анні Франк, піднятися у ті кімнату, адже Анна мертва, а 

Гейзел ні, адже Анна сиділа тут мишкою, не піднімала жалюзі, все робила правильно і все 

одно загинула від рук гестапо. 

По східцях Гейзел дерлася, як маленька дитина, нагорі вона мало не знепритомніла. 

Згодом Лідавей з Огастасом допомогли їй підвестися, бо вона сиділа перед цим і 

відпочивала. Лідавей розповіла, що єдиний з усієї родини пережив війну батько Анни − 

Отто. 

 

РОЗДІЛ ХІІІ 

Наступного дня Гас був якимсь сумним, а Гейзел не наважувалася запитати, чи є у 

неї причина боятися. 

Дівчина розмірковувала над пірамідою потреб Маслоу, який вважав, що спершу слід 

задовольнити одні потреби, перш ніж з'являться інші. Наприклад, спершу людина має 

задовольнити потребу в їжі й воді, потім перейти до наступної групи – до безпеки, потім 

до іншої, і так далі. Згідно з Маслоу, не задовольнивши фізіологічних потреб, людина не в 

змозі навіть думати про безпеку чи кохання, поминаючи вже "самореалізацію". І згідно з 

Маслоу, Гейзел застрягла на другому рівні піраміди, зі своїм здоров'ям нездатна 

почуватися в безпеці й, відповідно, не маючи змоги зазіхнути на любов, повагу, мистецтво 

тощо. Піраміда Маслоу наче натякала, що Гейзел менше людина, ніж інші, й більшість 

людей, схоже, з цим погоджуються. Але не Огастас. Вона завжди думала, що він 

закохався в неї, тому що перехворів на рак. І тільки зараз Гейзел спало на думку, що він, 

може, і зараз хворий. 

У номері Гейзел хлопець зізнався, що дійсно хворий. він розповів, що перед тим, як 

дівчина потрапила в інтенсивну терапію, він почав відчувати біль у стегні. Отож він 

пройшов ПЕТ, рак виявився всюди: груди, ліве стегно, печінка. Гейзел опустилася 

навколішки, поклала голову йому на коліна й обхопила за пояс. Гас проси вибачення за те, 

що не сказав раніше. Гейзел чудово розуміла, чому він нічого не сказав: з тієї ж причини, з 

якої і вона не бажала, щоб він бачив її в інтенсивній терапії. Тепер, коли вона сама 

закохалася в гранату, збагнула, якою дурістю було намагання порятувати інших від своєї 

неминучої фрагментації. Гас заридав, а потім заявив, що буде боротися заради Гейзел. 

Гас розповів, що йому почали робити паліативну хіміотерапію, але він урвав курс 

заради поїздки в Амстердам, хоча батьки розгнівалися. Вони намагалися зупинити його 

уранці, коли він кричав за дверима, що його життя належить йому. 

Хлопець жалів, що нічим не вславився, що в нього не було жодної битви. «У тебе 

битва з раком, – сказала Гейзел. – Ось твоя битва. І ти продовжиш боротьбу». Та Гас не 

вважав це війною, адже боротиметься проти себе самого, проти свого тіла, а це − 

громадянська війна з наперед визначеним переможцем. Він був занадто розумний, щоб 

купитися на розраду дівчини. 

Коли Гейзелі Гас повернулися додому, хлопець потрапив в експериментальну групу 

з лікування раком. Огастасу ставало все гірше. 

 

РОЗДІЛ ХVI 

Гас знаходився уже вдома, він пересувався в інвалідному кріслі, багато спав і 

намагався написати для Гейзел продовження книжки. Тепер ліки і їжу хлопцеві вливали 

через пластикову шлункову трубку, яка стирчала з його живота. 
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Якось, коли Гейзел провідувала його, вона побачила на старих відео його гру в 

баскетбол. Потім вони лежали в ліжку, спали. Прокинувшись, грали в комп'ютерні ігри. 

Гас стрибав під снайперську кулю і радів, рятуючи Гейзел. «Страшенно важко зберігати 

гідність, коли сонце на сході надто яскраве в твоїх згасаючих очах», – думала дівчина, 

поки вони полювали на лихих хлопців серед руїн неіснуючого міста. 

Наступного дня дівчина знову відвідала Гаса. Він страждав від безпомічності і 

говорив, що дедалі краще розуміє значення виразу «смертельне приниження». Він завжди 

сподівався, що його некролог буде в усіх газетах, тому що до кінця життя йому буде чим 

пишатися. І тоді Грейс попросила хлопця написати некролог для неї. 

 

 

РОЗДІЛ ХVIII 

Якось Грейс розбудив дзвоник від Гаса: він тайком виїхав з дому і йому стало 

погано. Дівчина поспішила на допомогу. Хлопець жалів, що неможе стати для когось 

Петером Ван Гаутеном. Він ненавидів себе. Перед Гейзел був нещасний хлопець, який 

відчайдушно не хотів бути нещасним, – він плакав і кричав, поки не знепритомнів. 

Прибула швидка. 

Гас повернувся додому. Родина розуміла, що хлопець помирає, і зібралася у повному 

складі. Одного разу Гасів тато обійняв Грейс і сказав: «Я щодня дякую за тебе Богу, 

дитинко». Вона сказала, що Огастас Вотерс був коханням усього її життя, і це кохання 

послали їм зірки. Як кожне справжнє кохання, це кохання помре разом з ними. І вона цей 

час, їхню маленьку нескінченність, не проміняла б на цілий світ, бо Гас дав їй вічність за 

лічені дні. 

 

РОЗДІЛ ХХІ 

Огастас Вотерс помер через вісім днів після репетиції власного похорону, в лікарні 

«Меморіал», у відділенні інтенсивної терапії. 

Він був зі своєю матір'ю, батьком і сестрами. Пані Вотерс подзвонила Гейзел о пів 

на четверту ранку. Дівчина знала, що він піде – напередодні ввечері вона говорила з його 

батьком, і він сказав: «Це може статися сьогодні». Мама Гаса сказала по телефону, що він 

був непритомний години зо дві, а потім помер. 

Гейзел повідомила батькам і подзвонила Айзеку, більше бело кому дзвонити, і це 

було найсумніше. Єдиний, з ким вона хотіла говорити про смерть Огастаса Вотерса, був 

сам Огастас Вотерс. Це було нестерпно. 

Гейзел зайшла на сторінку Гаса. На стіні було вже багато співчуттів. Останнє таке: 

«Люблю тебе, брате. Побачимося на тому боці». Написано людиною, що про неї Гейзел 

ніколи не чула. Майже всі повідомлення були від незнайомих людей, про яких Гас ніколи 

не казав. Вони звеличували його тепер, коли він помер, і Гейзел знала напевно: вони не 

бачили Гаса багато місяців і навіть його не відвідали. Стільки друзів з'являється, коли 

вони тобі вже не потрібні! Дівчина навіть написала про це свій коментар, та він потонув в 

сніговій лавині нових коментарів. Найбільшою підтримкою для Гейзел стали її батьки. 

Похорон мав відбутися через 5 днів, у суботу. 

 

РОЗДІЛ ХХІІ 

На похороні більшість людей Гейзел бачила вперше. Гасові мама з татом стояли біля 

труни, обіймаючи кожного, хто підходив, та коли вони помітили дівчину, то всміхнулися і 

підійшли самі. Гейзел помітила, як вони постаріли. Розмова з батьками залишала відчуття, 

ніби і вона ріже, і її ріжуть. Коли біля труни не було нікого, Гейзел підійшла до Гаса. Він 

лежав у костюмі, якого надівав, коли вони ходили в «Ораньє». «Я кохаю тебе. В 

теперішньому часі», – прошепотіла дівчина. Вона відкрила сумочку і дістала тверду пачку 

«Кемел лайте». Швидким рухом, сподіваючись, що ніхто не помітить, поклала цигарки 

поміж Гасом і оббивкою труни. 

Раптом Гейзел помітила, що на похороні з'явився Петер Ван Гаутен. Це було 

несподіванкою. 
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Священик запросив Айзека сказати кілька слів. Після того як старий шкільний 

приятель розповів про яскравий баскетбольний талант Гаса і яким добрим гравцем він був 

у команді, священик сказав, що дещо скажеобливий друг Огастаса, Гейзел. Дівчина 

підвелася і сказала: «Я була його дівчиною». Тут уже всі засміялися. А вона почала читати 

надгробне слово. Вона сказала слова підбадьорення, а потім Гаса понесли до катафалка. 

Коли все закінчилося, підійшов Ван Гаутен і попросив батьків дівчини підвезти 

його. У машині він відрекомендувався. Гейзел дуже здивувало, що Петер Ван Гаутен 

пролетів пів світу, щоб побувати на похороні. Ван Гаутен пив віскі й запропонував 

дівчині. Не зважаючи на заборону мами, Гейзел ковтнула з горлечка. У шлунку стало 

приблизно так, як і в легенях. 

Письменник сказав, що листувався з Гасом в його останні дні. «То тепер ви читаєте 

листи від фанатів?» − спитала дівчина. Петер сказав, що листи приходили йому додому, а 

не через видавця, і Гас не шанувальник − він зневажає Петера. Гас писав йому, що я 

отримає прощення за свою поведінку, якщо приїде на його похорон і скажу Гейзел, що 

сталося з матір'ю Анни. 

Та Гейзел уже нічого не хотіла слухати. Вона назвала письменника жалюгідним 

алкоголіком, який намагається казати щось мудре, аби привернути до себе увагу. 

Вдома Гейзел відчула, що геть зморилася. Тато поспівчував їй і сказав: «Але ж 

кохати його – великий привілей, правда?» Гейзел кивнула. «Тепер ти уявляєш, як я 

почуваюся щодо тебе», – прошепотів тато. 

 

РОЗДІЛ ХХІІІ 

Айзек розповів Гейзел, що Гас працював над продовженням якоїсь книжки. Дівчина 

вирішила поїхати додому до Огастаса, щоб спробувати знайти продовження на 

комп'ютері. В своїй машині Гейзел виявила Петера Ван Гаутена. 

Дівчина зрозуміла, що в родині Петера Ван Гаутена теж був небіжчик. Вона згадала 

чесність, із якою він писав про хворих на рак дітей, і той факт, що він не зміг говорити з 

нею в Амстердамі, не запитавши спершу, чи навмисно вона одяглася як Анна. 

Він сидів на задньому сидінні й напивався. Дівчина їхала, а потім зупинилася і 

спитала: «У вас що, дитина померла?» Чоловік сказав, що втратив дочку, коли тій було 8 

років, у неї була лейкемія. 

Тепер Гейзел здогадалася, що письменник дав дочці друге життя, щоб вона побула і 

підлітком. А в Амстердамі Гейзел, вбрана точно як його дочка, ніби вона виросла, 

приголомшила його своєю появою. 

Ван Гаутен розповів, що змушений був сказати дочці, що вона помирає. 

Вона запитала, чи буду і він там. Він відповів – поки що ні, але пообіцяв, що прийде 

до неї. Це сталося двадцять два роки тому. 

Гейзел порадила письменнику написати новий роман, бо мало кому дається такий 

талант. 

Гейзел нічого не знайшла вдома у Гаса. Потім дівчина дізналася, що її мама вчиться 

в Університеті Індіани, щоб після закінчення консультувати родини в кризових ситуаціях. 

Мама не хотіла, щоб Гейзел думала, що вона планує життя після її смерті. Дівчина 

переживала, чи залишаться батьки разом після її смерті, бо не хотіла зруйнувати їхнє 

життя. Батьки присяглися Богом, що вони кохають один одного. 

 

РОЗДІЛ ХХV 

Гейзел зрозуміла, що рукопис Гас міг відправити Петеру Ван Гаутену. Вона 

звернулася за допомогою до Лідавей. 

Дівчині було цікаво, чому в свої останні дні Огастас писав не їй, а Ван Гаутенові. 

Може, сторінки з записника містять лише його наполегливі прохання до Ван Гаутена? 

Гейзел з батьками поїхала на пікнік. День був непоганий: нарешті в Індіанаполіс 

прийшло справжнє літо. Дівчина намагалася все помічати: гру світла, малюка, що насилу 

зіп'явся на ноги, свою невтомну матінку, патьоки гірчиці на бутерброді, татка, що сховав 

до кишені комп'ютера і насилу стримувався, щоб не дістати його знову, хлопця, що кидає 
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фрісбі своєму собаці, а той перехоплює його і приносить. Гейзел вирішила, що все, що 

вона знає про рай, і все, що знає про смерть, тут, у цьому парку. 

Підобідавши, вони вирушили на кладовище до Огастаса Вотерса. 

Увечері Гейзел отримала скани листа Гаса до Петера Ван Гаутена. Він сказав 

Лідавей: «Перешліть це дівчині та скажіть, що мені нічого додати». 

Гейзел швидко відкрила чотири додатки. Почерк був неохайний, з сильним нахилом, 

букви відрізнялися за розміром і кольором. Гас багато днів писав це різними ручками і в 

різному стані напівпритомності. Він писав, що з нього кепський письменник, тому 

просить Петера написати надгробне слово для Гейзел. Хлопець мав деякі нотатки, але 

хотів, щоб письменник поєднав їх у щось зв'язне. Гас не хотів стати черговою забутою 

жертвою в давній і безславній війні з раком. Він хотів лишити слід, хоч сліди, які 

залишають люди, занадто часто виявляються шрамами. А Гейзел він вважав зовсім 

іншою: вона легка ступає по землі, вона знає істину. Гас писав, що коли дізнався про 

повернення своєї хвороби, то потайки прокрався в палату інтенсивної терапії до Гейзел і 

побачив її. Хлопець думав, що вона помре і він не встигне їй сказати, що теж помирає. Він 

хотів, щоб вона ще пожила і вони встигли закохатися. На думку хлопця, він здійснив своє 

бажання. Залишив свій шрам. 

«Я кохаю її. Мені так пощастило, що я кохаю її, Ван Гаутене! На цьому світі ми не 

вибираємо, буде нам боляче чи ні, старий, але можна обрати, хто зробить нам боляче. Я 

своїм вибором задоволений. Сподіваюся, вона теж», − такими словами завершувався лист 

хлопця. «Я теж, Огастасе. Я теж», – подумала Гейзел. 

 

 
 

Маркус Френк Зузак – австралійський письменник 

 

Створювати несподівані історії, що захоплюють з першого слова – нелегке завдання, 

з яким чудово справляється Маркус Зузак. Сучасний австралійський письменник, книги 

якого знаходять своїх читачів по усьому світу. 

   Маркус Франк Зузак народився 23 червня 1975 року в Сіднеї (Австралія). Його 

батьки були біженцями з післявоєнної Європи. В 1950-х туди емігрували його батьки: 

мати Ліза з Німеччини та батько Гельмут з Австрії. Всього родина має четверо дітей, крім 

Маркуса двох доньок та старшого сина. Маркус був найменшим із чотирьох дітей. Під час 

свого прибуття до Австралії, батьки не вміли читати чи писати англійською мовою, але 

робили все можливе, аби англійська стала рідною для їхніх дітей. Як говорить письменник 

в своїх інтерв’ю, саме батьки передали йомулюбов до читання і навчання, прививаючи 

пошану до нової культури, щоб діти не мали проблем зі спілкуванням. Це в результаті 

стало поштовхом до його літературного життя: «Я прочитав декілька книжок, і навіть не 

помітив перегортання сторінок. Тоді я подумав, що сааме це хочу зробити зі своїм 
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життям». В підлітковому віці Маркус Зузак був досить самотнім, й в книгах його 

приваблювали саме такі персонажі. І якщо в дитинстві йому було складно залишатись на 

самоті, то в дорослому житті ця схильність допомагає йому в написанні   нових книжок. 

Адже бути письменником, це вміти отримувати щастя, знаходячись на самоті. 

Улюбленим персонажем дитячих книг Маркусабув Груг – австралійський вигаданий 

персонаж, автором якого є Тед Прайор. Цей персонаж захоплюється навколишнім світом, 

а щоденні проблеми вирішує в незвичайний, але добрий спосіб. Так коли равлики почали 

їсти його капусту, Груг почав саджати більше капусти, аби вистачило  йому і равликам. 

Живучи далеко від батьківщини, батьки не забували своєї історії, тому Маркус як і 

його брат й сестри виріс на їх розповідях. В історіях матері, яка в шість років вперше 

побачила, як людей ведуть до концентраційних таборів, як можуть побити, якщо хтось 

наважиться подати їм трохи хліба, та про жах який вона відчувала від всього, що коїться. 

В історіях батька, який зневажав окупаційну владу і попри небезпеку ігнорував 

обов’язкові збори Гітлерюгенд. Тому хлопчик вже з дитинства знав, яким суперечливим 

може бути світ, але й в ньому є краплина доброти. 

Та сам Маркус Зузак, всупереч цьому, згадує, що він мав цілком звичайне 

австралійське дитинство, з братом та сестрами. Одним із найбільш палких його захоплень 

був серфінг, типовий вид дозвілля для Австралії. І згадуючи щасливі миті, називає теплий 

день 1987, день коли майбутній письменник осідлав свою першу хвилю. 

Під час навчання в середній школі, 11-ти річний Маркус Зузак вперше у своєму 

житті зіткнувся з упередженнями людей, щодо німців  часів Другої Світової Війни. 

Так на одному зі своїх виступів, він згадує, що учнів його школи, які не хотіли 

ділитися своїми обідами, могли назвати «євреями». А коли на одному з уроків історії діти 

дізнались про нацистку партію та її злочини, один з його однокласників, не роздумуючи 

сказав, що літера Z, в слові Nazi (нацист)– означає Зусак. Ці події, нагадали йому про 

історії  батьків з дитинства, які настільки сильно різнилися, що здавалося, були сказані 

різними мовами. Адже Маркус знав, що не всі німці підтримували чинний режим, були ті, 

що чинили опір і в складні часи, знайшли силу залишатися людьми. І саме для них, щирих 

та справжніх він згодом захоче написати книгу, якій судилося стати всесвітньовідомою. 

Та поки, лише збирає  історії, що згодом стануть його ключем до справжнього успіху. 

Тим часом навчання продовжувалось, в подальші шкільні роки, Маркус та його брат 

Робб Зузак мали великий успіх в спорті, та навіть грали в місцевій команді з регбі. Та з 

роками спортивний запал Маркуса почав згасати, як згадує зараз його брат, досить 

типовою булла ситуація, коли вся команда після тренування йшла до паба, а Маркус йшов 

додому і починав писати. 

Любов Маркуса Зузака до книги буде супроводжувати його протягом всього життя. 

Школа в Енгадіні стане першим кроком його освіти і літературного життя. Навчаючись 

там 1991 року, в 16 років він пише першу свою книгу, довжиною вісім сторінок і як 

зізнається автор, вона могла б перемогти в конкурсі серед найгірших книг, але парубок не 

здавався. Як він говорить зараз, «починаючи писати, я починаю з написання восьми 

сторінок, котрі є невдалими. Та коли я повернуся до них наступного разу, я візьму звідти 

гарні думки і почну знову. » 

Зузак закінчив Старшу школу Енгандіна, вищу освіту здобув в Сіднейському 

університеті.Після закінчення університету юнак деякий час працював учителем 

англійської мови у школі, де колись навчався сам. Дебютний роман Маркуса Зузака 

побачив світ у 1999 році. 

Наступного, 1992 року Маркус Зузак вже студент Університету Нового Південного 

Уельсу,  де вивчає переважно англійську філологію та історію. Отримавши вчительський 

ступінь, він повертається до рідної школи, але вже як вчитель. Також в той час продовжує 

писати, відправляти свої роботи видавцям та отримувати безліч відмов. 

Тому коли зараз Маркус Зузак отримує питання, про поради для молодих 

письменників, то відповідає базуючись на своєму досвіді: 

«Не бійтеся поразки. Я зазнаю невдачі щодня. Я тисячі разів зазнавав невдачі під час 

написання «Крадійки книг» і теперця книга значить для мене все. Звичайно, я маю чимало 
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сумнівів і пересторог щодо неї, але її ідеї як і інші, я вважаю, найкращими. Вони прийшли 

до мене, коли я працював, як тоді здавалося, безрезультатно. Невдача, булла найкращим 

другом для мене, як письменника. Вона перевіряє, чи є у вас те, що потрібно, щоб дійти до 

кінця.» 

До того як стати письменником Маркус Зузак працював маляром, прибиральником, 

та як ми вже знаємо, вчителем англійської мови в середній школі. Тому автор, як ніхто 

знає, наскільки складним і заплутаним може бути шлях до успіху. 

Маркус узак є автором шести книг, дві з яких стали міжнародними бестселерами, 

перекладені понад 30 мовами і перевидані в багатьох країнах. Критики з усього світу 

називають його літературним феноменом. 

Перший роман «Андердоґ» вийшов у 1999 році й був надрукований після 7 років 

відмов та сумнівів. В книзі розповідається історія життя Кемерона Вулфа та його брата 

Рубена, які переживають тяжкі часи для своєї сім’ї. Продовження їхніх пригод відкриється 

вже у 2000 році в книзі «Боротьба з Рубеном Вульфом». Третя й остання книга в серії 

про сімейство Вульф «Коли пси забрешуть» побачила світ у 2001 році. В деяких країнах 

вона відома під назвою «Здобути дівчину». 

Та найбільшу популярність Маркусу Зузаку, принесла книга «Крадійка книжок». 

Книга булла опублікована у 2005 році й затвердила свого автора як фаворита серед 

міжнародних шанувальників і критиків. Вона вже перекладена більш як 30 мовами, й 

протягом довгого часу є лідером серед книжок в багатьох країнах. «Крадійка книжок» 

повертає читачів до Німеччини 1939 року, де маленька Лізель стикається з трагедією, яку 

раніше не зустрічала, з трагедією, яка шокує та змушує задуматись. 

Тема твору – зображення подій Другої  Світової війни; знедоленого воєнного 

дитинства, фізичних і духовних страждань. 

Після видання «Крадійки книжок» протягом 13 років автор працює над новою 

книгою, що для сфери видавництва вважається вічністю. І він, і його дружина вже почали 

переживати, що книга так і не побачить світ, адже кожного разу він відмовлявся від друку 

і доопрацьовував книгу. Але «Глиняний міст» був оголошений видавцем як «найбільш 

очікувана книга десятиліття» і була видана у 2018 році. Як результат тяжкої, багаторічної 

праці з’явився складний австралійський епос. «Глиняний міст» – не продовження 

«Крадійки книжок»,  це більш зрілий та складний твір, який безумовно вартий уваги 

читачів. 

Після першої хвилі популярності, Маркус Зузак продовжує жити з дружиною і двома 

дітьми в південному передмісті Сіднею. Сімейний будинок Зусаків межує з національним 

парком, тож родина має змогу спостерігати все різноманіття австралійської фауни, від 

змій до кукабурр, а також кенгуру, що часом навідують парк. Там, у своєму кабінеті з 

видом на садження ароматних евкаліптових дерев, працює Маркус Зусак. 

Простий та скромний, такий яким пам’ятає його дружина в перші місяці їхнього 

знайомства. Той хто, продовжує сумніватися в написаних ним книгах, але робить все, щоб 

писати краще. 
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Сюжет роману «Крадійка книжок» 

        Події відбуваються в нацистській Німеччині, починаючи з січня 1939 року. Простір, у 

якому живе героїня  Молькінг – маленьке містечко. Більший простір – це вся Німеччина. 

Але Смерть розкриває ще один простір – космічний – уселюдський. Міфічний простір – це 

світ потойбічний, це Небо, куди Смерть відносить померлих. 

Доля Лізель 

Лізель Мемінгер дорослішає з розвитком сюжету. У неї нелегка доля: її батько, 

невідомим чином пов'язаний з комуністами, безвісти пропав, а мати не має можливості 

доглядати за дівчинкою та її братом, вона вирішує віддати дітей на виховання названим 

батькам, тим самим рятуючи їх від переслідування нацистської влади. По дорозі до нового 

будинку брат Лізель вмирає важкою смертю від хвороби, що відбувається на очах у 

дівчинки, залишаючи тяжке враження на все життя. Брата Лізель ховають на кладовищі, 

де дівчинка і підбирає свою першу в житті книгу – «Посібник гробаря». 

Прочитавши книгу, вона вирішує написати свою історію, вона дивується, коли саме 

книжки і слова не просто почали мати якесь значення, а стали для неї всім. 

 Незабаром Лізель приїжджає до містечка Молькінг, до своїх нових названих 

батьків: Ганса та Рози Губерманнів (працюють маляром і прачкою, відповідно), які 

живуть на Гімелль-Штрассе (що в перекладі означає «Небесна вулиця»). Роза зустрічає 

дівчинку не надто привітно, але Лізель незабаром звикає до тутешньої манери спілкування 

і зближується з названою матір'ю, зрозумівши внутрішню доброту Рози, приховану під 

нальотом брутальності. Зате з Гансом у дівчинки складаютьс япрекрасні стосунки й настає 

повне взаєморозуміння. Крім того, Губерманн – антифашист, що грає важливу роль при 

розвитку подій. Проживаючи на Небесній вулиці, Лізель швидко заводить собі нових 

друзів, одним з яких стає Руді Штайнер, сусідський хлопчик, якому судилося стати її 

найкращим другом. Руді не дають спокою лаври великого спринтера Джессі Овенса, 

темношкірого атлета, який розбив теорії нацистів про перевагу білої раси, завоювавши 

чотири золоті медалі на Берлінській олімпіаді. Але про свого кумира він, зізрозумілих 

причин, може розповісти тільки Лізель. Друзі разом ходять до школи, грають у футбол, 

крадуть їжу від голоду – всі події свогожиття вони переживають разом. 

Книги 

У міру розвитку сюжету Ганс вчить Лізель читати, виводячи букви фарбою на стіні 

підвалу. Читання настільки захоплює її, що вона починає красти книги, з неї виходить 

справжня «книжкова крадійка». Кожна з книг пов'язана з історією в житті дівчинки. 

Першу книгу вона вкрала в снігу, на далекому від Молькінга цвинтарі. Другу – 

«Знизування плечима» – у вогні, де палали сотні книжок. На площі нацисти спалювали 

книги «расово неповноцінних» авторів. Ще одну Лізель вкрала у води. Потім останню 

згадану в сюжеті книгу вона краде у власної пам'яті. Лізель пише книгу про своє життя, 

яку називає «Книжковий злодій». Потім дружина мера віддала Лізель книгу «Свистун». У 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%96_%D0%9E%D1%83%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1936


64 
 

міру розвитку сюжету, автор розвиває думку про те, що книги для Лізель значать набагато 

більше, ніж здається. Вони вигодовують її душу, дають їйї жу для розуму і ґрунт для 

розвитку. Книги – єдина відрада в нелегкому житті дівчинки. Книги для дівчинки – не 

просто заняття, це її порятунок, її серце. Для того щоб серце працювало, потрібна кров – 

стрічки, слова. 

Кульмінація 

У кульмінаційній частині роману у Лізель з'являється новий друг – Макс 

Ванденбург, єврей-втікач, який тимчасово оселився у Губерманнів, що ховають його в 

підвалі власного будинку від нацистів. Батько Макса врятував Гансу Губерманну життя 

під час Першої світової війни й той вважає за потрібне повернути борг загиблому 

товаришеві, рятуючи його сина. Макс і Лізель зближуються, не помічаючи того. 

Поступово вони стають друзями, і Макс дарує Лізель книгу, що складається з його 

власних малюнків і написів. За іронією долі, Макс написав її, зафарбувавши сторінки 

книги Адольфа Гітлера «Моя боротьба». Між Максом і Лізель встановлюється духовний 

зв'язок, вони прив'язуються один до одного на все життя. 1942 року єврей все ж покидає 

будинок на Небесній вулиці, коли виникає загроза його виявлення. Через якийсь час його 

ловлять і відправляють в концентраційний   табір недалеко від Мюнхена. 

Тема Другої Світової війни 

        Все життя Лізель пронизане подіями Другої світової війни. У сюжеті роману 

відбивається все: ідея нацистів, гоніння євреїв, поділ німецького народу на дві половини – 

тих, хто вступив до НСДАП і тих, хто проти ідеології Гітлера. Губерманни показані як 

звичайна німецька родина, що не розділяє нацистські погляди, але водночас боїться 

сказати що-небудь проти, тому що наслідки можуть бути незворотними. Лізель – жертва 

свого часу. Дівчинка, яка ненавидить Гітлера, який занапастив всю її сім'ю (рідну, а 

згодом і названу), не може зробити зовсім нічого. Вона на власні очі бачить всі 

приниження, які припадають зазнавати людям, що не належить до арійської раси, і все це 

тяжким каменеем лягає їй в душу. 

Фінал 

Книга закінчуєтьсятрагічно – вночі на Небесну вулицю були скинуті бомби й в 

живих залишається лише одна Лізель, яка в ту ніч сиділа в підвалі, де заснула, коли 

записувала свою історію. Лізель, якій на той момент вже п'ятнадцять років, забирає до 

себе мер з дружиною. Потім з війни повертається батько Руді Штайнера Алекс, який 

відкриває ательє і Лізель часто йому там допомагає. Там же її знаходить Макс, який 

повернувся зі звільненогоко нцтабору. В епілозі Лізель, бувши вже літньою жінкою, живе 

в Австралії в Сіднеї. Туди ж до неї навідується Смерть, яка показує, що вона знайшла її 

книгу. Перш ніж забрати Лізель вона повідомила їй свою найголовнішу таємницю: «Мене 

переслідують люди». 

«Книжкова злодійка» – це погляд на гітлерівську Німеччину очима заляканих, 

напівголодних і зневірених людей. А записки головної героїні, книжкової злодюжки 

Лізель, настільки цікаві, що навіть сама Смерть зачиталась ними. Однак це зовсім не 

історія про одну дівчинку. По суті, вона про всіх хлопчиків і дівчаток, які змушені 

виживати під час воєн, голоду, розрухи. І про всіх людей, які намагаються сховатися від 

смерті і насильства або хоча б відгородитися від них. А ще про те, що і сама смерть у такі 

часи сильно втомлюється від своєї роботи. «Книжкова злодійка» Зузака – одна з тих книг, 

які точно змінюють світ. І місцями грубуватий, навіть жорстокий гумор автора тільки 

підкреслює загальну пронизливу правдивість нещадної реальності того часу. Хоча Маркус 

Зузак – лауреат літературних премій за книги для підлітків і юнацтва, ця книга вже 

знайшла своїх читачів і серед дорослих, які знають: справжня надія непереможна навіть у 

злиднях, війні і болі. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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«КРАДІЙКА КНИЖОК» (Зміст твору) 

 

Оповідання ведеться від імені смерті, що багато працює за часів другої світової 

війни. Попри свою величезну зайнятість, смерть звернула увагу на одну маленьку 

дівчинку, з якою зустрічалася неодноразово і кожного разу залишалася під враженням. 

Лізель Менінгер в 1939 році їхала з мамою і молодшим братом до нових прийомних 

батьків. Її брат помер в дорозі, поховали його на невідомої станції, а під час похорону 

могильник випустивши книгу, яку Лізель забрала собі. З того часу смерть стала називати 

дівчинку «злодюжки книг». 

Нові батьки дівчинки жили в Молькінге, – Роза і 

Ганс Хуберман. Своїх дітей вони давно виростили, 

тому могли дозволити собі брати на виховання чужих 

за незначний посібник. Роза була прачкою і прала 

багатим жителям міста, Ганс був маляром і ввечері грав 

в трактирах на акордеоні. Вони наказали називати їх 

мамою і татом відразу, як тільки Лізель у них 

оселилася. Дівчинка подружилася з добрим Гансом, 

трохи побоювалася, але потім полюбила і сварливу 

Розу. В школу її віддали в початкові класи, тому що 

дівчинка не вміла читати. 

Через деякий час Лізель перевели в клас за віком. 

Там її опікати Руді Штайнер, сусід і син багатодітного 

кравця. Він був рудим, веселим і дуже любив дівчаток, 

особливо йому подобалася Лізель. Він хотів її 

поцілувати. Але Лізель не хотіла цілувати Руді ні за які 

подвиги. Дівчинка познайомилася з дружиною 

бургомістра фрау Герман, та відвела її у свою 

бібліотеку і давала можливість читати різні книги. Під 

час бомбардувань дівчинка читала переляканим людям 

книги, і ті заспокоювалися. 

У будинку Хуберманів з’явився новий житель, Макс, син одного Ганса з першої 

світової війни, єврея, який врятував тоді Гансу життя. Максу було 24. З Лізель вони дуже 

подружилися. Коли Макс хворів, вона читала йому книги, які крала в бібліотеці фрау 

Герман. Він малював книги про Лізель і про те, як вона своїми добрими словами 

перемогла злі слова Гітлера. Максу довелося піти через небезпеку, що його виявлять, а 

через якийсь час Лізель побачила його в колоні заарештованих євреїв, що проходили через 

їхню вулицю. Горю дівчинки не було кінця. Вона перестала читати книги, написавши 

Герман лист про причини свого вчинку. Герман подарувала їй книгу без слів, де дівчинка 

почала писати повість «Книжковий злодій». 

Під час непередбаченого бомбардування, вночі, Лізель, як зазвичай сиділа в підвалі, 

де вони так багато часу проводили з Максом. Вона писала свою книгу. Жителі вулиці не 

встигли прокинутися і всі загинули. Лізель з підвалу витягли рятувальники. Живим 

залишився тільки батько Руді, Алекс, який йшов на фронт. Дівчинка змінила ім’я, а в 45 

році її знайшов Макс. Вони одружилися. Лізель жила довго, у неї було 3 дітей і онуки. 

Смерть подарувала Лізель «Книжкового злодія», коли забирала її життя.Так, якості деяких 

людей, їх доброта, воля до життя і знань, можуть захопити навіть саму смерть. 

1. Які проблеми порушено в романі «Крадійка книжок»? 

2. Які випробування випали на долю Лізель? 

3. Опишіть соціально-політичну ситуацію в Німеччині під час Другої світової війни. 

4. Хто та як допоміг Лізель подолати труднощі? 

5. Дискусія на тему: «Чи можуть книжки рятувати?» 

6. Як у романі М.Ф. Зузака «Крадійка книжок» утілено проблему боротьби з 

«расизмом» і «ксенофобією»? 
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Ґійом Мюссо – один із найпопулярніших сучасних письменників Франції.  

Про те, що він коли-небудь стане письменником, Гійом Мюссо знав з дитинства. І не 

помилився. Не знав тільки, що буде популярним і всесвітньо знаменитим. Однак сьогодні 

купити книги Гійома Мюссе можна не тільки в його рідній Франції, де за обсягами 

продажів він займає почесне друге місце, а й практично в будь-якій країні світу, адже вони 

переведені на 40 мов. А загальний тираж усіх книг Гійома Мюссе наближається до 30 

мільйонів примірників. За двома з них знято фільми, ще кілька творів – у процесі 

екранізації. 

     Як все починалося. 

        Сучасний французький письменник народився 6 червня 1974 рокув курортному 

містечку Антіб, що на Лазурному узбережжі Франції. З ранніх років, зникаючи у мами в 

бібліотеці, захоплювався читанням і мріяв писати книги. У віці 14 років Гійом здобуває 

першу премію конкурсу новин, організованого його школою. Закінчивши школу, у 19 

років,  на кілька місяців поїхав в Нью-Йорк, де жив в хостелі з робочими з різних країн і 

підробляв продажем морозива. Враження того періоду збагатили його оригінальними 

образами і сюжетами, які після повернення на батьківщину він втілив в книгах. Першим 

став трилер «Скідамарінк», що вийшов e 2001 році, – розповідає про крадіжку портрета 

Джоконди з Лувру. 

Однак справжній успіх і читацьку любов принесла автору друга книга - «Після ...», 

що побачила світ у 2004 році. Цей роман, перекладений на 20 мов, вийшов загальним 

тиражем 2 мільйони примірників. Через 4 роки на його основі французький режисер Жиль 

Бурдо зняв фільм «Біг на виживання» з Роменом Дюріса і Джоном Малковичем в 

головних ролях. Згодом ще дві книги Гійома Мюссе екранізувалися.  

      Прокинувшись знаменитим, письменник не задовольнився досягнутим і 

продовжив творчу кар'єру. На його рахунку вже 15 романів, і автор поки не збирається 

зупинятися, навіть незважаючи на те, що, маючи вищу економічну освіту (закінчив 

університет Ніцци), офіційно працює викладачем економіки в міжнародному ліцеї. 

Містичний реалізм у творчості Гійома Мюссе.  

      У 10-му класі майбутній письменник виграв літературний конкурс, написавши 

сентиментально-містичну історію, яку з захопленням прийняли однокласники. З'єднання 

романтики і містики згодом стало «літературним коником» Гійома Мюссе, перехідним з 

книги в книгу. Сюжетні лінії його романів своєрідні і самобутні, але практично у всіх 

присутня  велика любов, що балансує на межі реального і потойбічного. Сам письменник 

стверджує, що сюжети черпає з життя, тільки переломлює реальність відповідно до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
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власного  бачення дійсності. У відгуках про книги Гійома Мюссе шанувальники автора 

кажуть, що у нього приголомшлива здатність захоплювати читача своїми фантазіями, 

занурюючи в світ, де не буває нудно, де пригоди сусідять з серйозними роздумами і панує 

всеперемагаюча любов. Правда, деякі знаходять, що його герої шаблонні і схематичні. 

Але з кожним новим виданням відгуки критиків і читачів стають все більш прихильними, 

а значить, письменницька майстерність автора зростає.  

 Сюжет твору «Поклик янгола»  
 

 В аеропорту стикаються двоє – чоловік і жінка. Ця 

випадкова зустріч могла б виявитися однією з тих, які 

забуваються, варто тільки моргнути. Але Маделін і 

Джонатан в плутанині помінялися телефонами. Вони 

розлетілися по різних містах і нічого не підозрюючи 

влилися в буденну рутину і звичну метушню. Основна 

принадність таких книг –  розслаблення. Мозок не 

напружуючись слідує за героями і підтакує кожному 

рішенню. Все дуже шаблонно і передбачувано. Мало їм 

було обмінятися телефонами, автор ще зіштовхнув їх в 

одній дуже непростій і заплутаній справі про зникнення 

дівчинки-підлітка. На мій погляд, любовну лінію потрібно 

було розвивати активніше, а детективну відштовхнути на 

другий план. Розслідування зникнення дівчини тісно 

переплетено з розвитком відносин абсолютно різних, але, в 

той же час, таких схожих людей. Ще однією родзинкою книги є стиль оповіді: історії 

героїв ми дізнаємося з їх розслідувань. Від неї ми дізнаємося його історію. Від нього - її 

таємницю. Детективна історія несподівано вклинюється в розвивається любовний роман, і 

ось уже розповідь лине на всіх порах. При всій неправдоподібності все одно радієш тому, 

що завдяки щасливому випадку долі героїв перетнулися і вони по суті врятували один 

одного. Витягли з депресії, показали вірний вектор розвитку. Ось це і є заклик ангела, як я 

розумію. Легка книга для літнього вечора.  

Уривок з твору  «Поклик янгола»  

        Хто знає, чи була то випадковість, чи, може, то янголи покликали їх обох... 

Медлін і Джонатан зіштовхнулися в аеропорту Нью-Йорка. Про цю зустріч можна було б 

легко забути, якби не одне: випадково вони переплутали мобільні телефони. Цікавість 

взяла своє: кожен з них занурився у пам'ять чужого телефону, намагаючись зазирнути у 

життя незнайомої людини. Але таємниці, які вони дізнались, змусили чоловіка й жінку 

терміново взяти квитки на літак і ступити крок назустріч одне одному…               

 

Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/mjusso-g-poklik-jangola.html#proceed 

Сюжет твору «Квартира в Парижі» 

 Колишня офіцерка поліції Медлін та драматург-самітник Ґаспар випадково 

винайняли одну й ту саму паризьку квартиру. Обоє прагнули до усамітнення, але тепер 

вимушені змиритися з присутністю одне одного. До того ж у квартири сумне минуле: 

раніше вона належала відомому художнику Шонові Лоренцу, який помер після загадкової 

загибелі сина Жуліана. Жадаючи притлумити власні болючі спогади, Медлін і Ґаспар 

поринають у минуле митця. Загублені деталі вимальовують приголомшливу картину 

подій. Стає зрозуміло: художник не вірив у випадкову синову смерть… 

 

https://www.yakaboo.ua/ua/mjusso-g-poklik-jangola.html#proceed


68 
 

 
 

         Карлос Руїс Сафон – відомий іспанський письменник. 

 

           Карлос Руїс Сафон – один із тих авторів, яких найбільше читають і найбільше 

знають у всьому світі,  автор багатьох бестселерів, серед яких, зокрема, роман «Тінь 

вітру» (2001), який приніс письменнику численні літературні нагороди та ввійшов до 

списку «100 найкращих книжок іспанською мовою за останні 25 років». Його книжки 

давно стали літературними сенсаціями та здобули шалену популярність. Твори Сафона 

перекладені 50 мовами світу, вони очолювали практично всі європейські книжкові чарти, 

а їхніми шанувальниками є мільйони людей на п’яти континентах. 

Народився 25 вересня 1964 року в Барселоні, Іспанія. Навчався в Єзуїтському 

коледжі св. Ігнасіо, після закінчення якого почав вивчати наукову інформатику. Під час 

першого року навчання, йому запропонували роботу у сфері реклами і, таким чином, він 

займав посаду креативного директора в одній із найвпливовіших агенціях Барселони, 

проте 1992 вирішив залишити роботу на користь своєї літературної діяльності. 

        В одному зі своїх інтерв'ю, Карлос Руїс Сафон каже, що зрозумів своє 

покликання стати письменником ще у дуже юному віці, але не знає, як саме так трапилось, 

адже його батьки не займалися письменницькою діяльністю. Його матір була 

домогосподаркою, а батько –досить успішним страховим агентом. Однак, як стверджував 

сам письменник: «Світ книг та читання відігравав важливу роль у їхній сім'ї». 

Свою письменницьку кар'єру розпочав з написання підліткової літератури. 1993 року 

світ побачив перший роман письменника –«Принц туману», який мав чималий успіх та 

отримав літературну премію «Edebé» в номінації «Підліткова проза». Карлос Руїс Сафон, 

який ще з дитинства захоплювався кінематографією та Лос-Анджелесом, вирішив 

використати грошову частину премії на здійснення своєї дитячої мрії, і 1993 року переїхав 

до США, де спочатку працював сценаристом на телебаченні, але одночасно працював над 

своїми новими книгами. Повернувся у Барселону аж 2006 року. 

Наступні дві книги – романи «Опівнічний палац» (1994) та «Вересневі вогні» 

(1995) разом із дебютним романом письменника «Принц туману» (1993) утворюють 

книжкову серію «Трилогія туману». 1999 року світ побачив роман «Марина», який 

також розрахований на юних читачів. 

У січні 2001 року вийшов перший роман-бестселер, який націлений на дорослу 

аудиторії – «Тінь вітру». 2000 року книга стала фіналістом премії Фернандо Ларі. Не 

зважаючи на те, що перемогу здобув роман «Довга тиша» Анхелес Касо, іспанське 

видавництво «Планета» окрім твору лауреата опублікувало й книгу Сафона, що стало 

прямою заслугою Теренчі Мойкса, який входив до складу журі цього літературного 

конкурсу та наполягав на такому рішені. Книга перекладена багатьма мовами світу. Попри 

нелегкий шлях на батьківщині, роман став одним із найбільших іспанських бестселерів, 

який розійшовся накладом у 10 млн примірників по всьому світу. Також Сафону 

надходили численні пропозиції для кіноадаптації, але письменник відмовився надавати 

права на екранізацію книги. В одному із своїх інтерв'ю, він стверджує, що не хоче жодних 

грошей та вважає, що це стане практично «зрадою», адже «неможливо створити кращий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%83_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%83_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%83_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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фільм, аніж той, який можна побачити, почавши читати роман». На його думку це 

«надлишково, нерелевантно та непотрібно». 

Другою книгою для дорослих став роман «Гра Янгола», який побачив світ 2008 

року. Зважаючи на успіх попередньої книги, першопочатковий тираж нової книги 

становив мільйон примірників. Також відбулася безпрецедентна медіа презентація в 

Барселоні, де брали участь 350 гостей, 150 журналістів, 15 телекамер та 40 ведучих. Книга 

відразу стала бестселером, зважаючи на те, що лише в одній Каталонії в перший тиждень 

вдалося продати 250,000 тисяч примірників, а на Георгів день, під час книжкового 

фестивалю в Барселоні, 1400 читачів вишукувались у чергу за книгою з підписом Сафона. 

Обидва романи входять до тетралогії «Цвинтар забутих книжок», яку Карлос Руїс 

Сафон присвятив своєму рідному місту. Третя книга серії, яку називають більш 

оптимістичною та поразницькою аніж попередній роман, отримала назву «В'язень 

Неба» та вийшла 2011 року. 2012 року світ побачило оповідання «Вогняна троянда», яке 

займає центральне місце серед романів серії та розповідає про події, що відбуваються у 

часи іспанської інквізиції п'ятнадцятого сторіччя. Четвертий та кінцевий роман циклу 

«Лабіринт духів» опублікований 17 листопада 2016 року. 

Помер 19 червня 2020 року від колоректального раку в Лос-Анжелесі. 

 

     «Тінь вітру»  – містичний роман іспанського письменника Карлоса Руїса Сафона, 

що вийшов в Іспанії 2001 року. Є першою книгою циклу книг «Цвинтар забутих книжок». 

Опублікований українською мовою 2007 року видавництвом Книжковий клуб «Клуб 

сімейного дозвілля» в рамках проекту «Світові бестселери – українською». 

Книжка містить цілий світ. Вона може відповісти на багато запитань, а інколи 

випадково знайдена книжка може втрутися у ваше життя – і змінити його до 

невпізнанності… 

          Знайшовши на Цвинтарі забутих книжок твір маловідомого письменника, юний 

Даніель за одну ніч прочитує його – і розуміє, що віднині життя не буде таким, як раніше. 

Про що ця історія? Про вигадливі лабіринти фантазії? Про диявола, який сходить із 

сторінок книжки і починає плутати карти усім дійовим особам? Про війну, яка нівечить 

людські життя? Так – але передусім це, звичайно, історія про кохання, про вічний потяг 

душ і тіл, заради якого тільки й варто жити. 

Дія роману починається 1945 року і Барселоні, де герой, якому лише десять років, 

знайомиться із певною таємничою книгою, що кардинально змінює його життя. Протягом 

двадцяти років герой старається розгадати таємниці, що пов'язані із цією книгою, 

зустрічаючи на своєму шляху дивних незнайомців, сліпучо красивих жінок, вивчаючи 

закинуті володіння проклятого роду і стараючись зрозуміти непояснені обставини, 

пов'язані із життям людей, захоплених пекучим коханням і не менш лютою ненавистю. 

Заплутаний сюжет, мов закручений по спіралі, заводить читача у невідомі таємниці 

свідомості, вражаючи уяву своєю багатозначністю. 

Сюжет роману. 

Головний герой – Даніель Семпере. Коли хлопцеві виповнилося 10 років, батько 

повів його на «Цвинтар забутих книг» – місце, в якому «спочивають» тисячі романів. 

Малому дозволили взяти зі сховища одну книгу на вибір. Даніель взяв «Тінь вітру» 

Хуліана Каракса. Невідомий автор дуже зацікавив Семпере і тому захотілося дізнатися 

більше про нього. 

        Спочатку розслідування нагадувало дитячу забавку, поки головний герой не 

дізнався, що книги Каракса хтось шукає по всьому світу і спалює. У Даніеля залишився 

єдиний уцілілий екземпляр, який в майбутньому допоможе знайти йому вірного друга і 

справжню любов, але разом із тим наразить хлопця на серйозну небезпеку. 

 

Хто допоможе Даніелю в пошуках відповідей про Каракса: 
Фермін де Торрес. Безхатько, якого хлопець випадково зустріне, виявиться чудовим 

детективом і хорошим знавцем літератури. 

Густаво Барсело. Хвастливий букініст. Має гроші і любить розгадувати таємниці. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D1%80%D0%B8_%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA_(%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%A0%D1%83%D1%97%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA_(%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8_%E2%80%94_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E
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Беатріс. Сестра друга дитинства Даніеля, до якої у хлопця не тільки професійний 

потяг. 

Нурія Монфорт. Жінка, яка знає про Каракса набагато більше, ніж розовідає. 

Тема 

Тема твору – пошуки. Витративши багато часу, щоб знайти інформацію про Каракса, 

Даніель розуміє, що, насправді, постійно шукав самого себе. Книга не настільки 

філософська, як може здатися на перший погляд, але трохи затягнута. Практично вся 

перша половина – це розкриття особистостей персонажів. Наскільки важлива ця 

інформація, нехай кожний читач вирішує для себе окремо. 

Ідея 

Ідея роману в трьох словах: дружба, любов і література. На думку Сафона, ці три 

складові тісно пов’язані між собою. В ідею твору покладено не тільки розслідування, а й 

дві долі – Хуліана Каракса і Даніеля Семпере. За обома героями цікаво спостерігати. 

Читачам відкривається життя двох повноцінних особистостей, які заводять друзів, 

закохуються і роблять помилки – тому й виглядають живими. Через персонажів автор 

показав, що кожна людина може бути щасливою, хоча для цього доведеться докласти 

немало зусиль, а іноді – пройти через справжнє пекло. 

Плюси 

Різноплановість. «Тінь вітру» –  вже не підліткова містика, на якій раніше 

спеціалізувався Сафон. Це справжня доросла література, в основу якої покладено нелегкі 

людські долі. У той же час, реалізм уміло розмішується містикою, пригодами і 

детективом. 

Атмосфера. Цей пункт більше стосується тих людей, які романтизують мистецтво 

читання. Що для них може бути краще за книгу з літературними таємницями, загадковими 

авторами і персонажами, закоханими в літературу? 

Правда. Сафон вирішив не драматизувати, описуючи Барселону 40-х і 50-х років. 

Письменник показав своє рідно місто без прикрас, з усіма його позитивними і 

негативними сторонами. 

       Цілком імовірно, що після «Тіні вітру» у читачів будуть змішані відчуття. З 

одного боку –це дивний роман, з великою кількістю важких, навіть трагічних моментів. З 

іншого – цікава пригода Даніеля Семпере, Ферміна де Торреса і ще декількох героїв 

заплутаними вулицями Барселони і людськими життями. 

Кожний персонаж у Сафона детально продуманий. Це справжня людина зі своєю 

історію, минулим і не завжди щасливим майбутнім. Драми в романі в багато. Спочатку це 

може пригнічувати, але потім стане зрозуміло, що без цього неможливо було обійтися, бо 

в житті все ще складніше, ніж у книзі. З усього цього можна зробити висновок, що 

письменник справився з роботою, показав і довів, що за щастя треба боротися. Принаймні, 

спробувати. 

Іспанія постійно дає світові тих, ким захоплюється молодь. У спорті – ФК 

«Барселона», у музиці – Енріке Іглесіас, у кінематографі – Маріо Касас. У Сафона є всі 

шанси стати літературним кумиром не тільки молоді, а й дорослої аудиторії, бо так 

загравати з людськими долями і поєднувати декілька жанрів у одному творі мало хто вміє. 

Vamos, Карлос! 
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     «Тінь вітру» – перша книжка із циклу романів, дія яких відбувається в 

літературному всесвіті Цвинтаря забутих книжок. Вона перекладена більш ніж 30 мовами 

й видана у 40 країнах світу загальним накладом 10 мільйонів примірників. 

Книжка містить цілий світ. Вона може відповісти на багато запитань, а інколи може 

втрутитися у ваше життя –і змінити його до невпізнання… Знайшовши на Цвинтарі 

забутих книжок твір маловідомого письменника, юний Даніель за одну ніч прочитує його. 

І розуміє, що віднині життя не буде таким, як раніше. Про що ця історія? Про вигадливі 

лабіринти фантазії? Про диявола, який сходить зі сторінок книжки й починає плутати 

карти всім дійовим особам? Про війну, яка нівечить людські життя? Так, але передусім це, 

звісно, історія про кохання, про вічний потяг душ і тіл, заради якого тільки й варто жити. 

 

Тінь вітру. Книга 1 

Я досі пам'ятаю той день, коли батько вперше привів мене на Цвинтар забутих 

книжок. Стояв червень 1945 року. Ми крокували барселонськими вулицями, надякими 

нависало шатро ще попелястих небес, хоча над бульваром Св. Моніки вже розгортався 

мідний вінець світанку. 

     – Даніелю, ти маєш зберегти те, що сьогодні побачиш, у таємниці, – попередив мене 

батько. 

     – Навіть від Томаса. Від усіх.  

     – І від мами теж? 

Батько зітхнув, ховаючись за сумовитою посмішкою, яка, наче тінь, переслідувала 

його все життя. 

     – Звичайно ж, мамі можна сказати, – невесело відказав він. – Від неї в нас немає 

таємниць. їй ти можеш розповідати все. 

       Невдовзі після початку громадянської війни мою маму забрав спалах епідемії холери. 

Ми поховали її на цвинтарі Монжуйк, коли мені виповнилося чотири. 

Єдине, що япам'ятаю, – кілька діб поспіль ішов дощ. Коли я спитав у тата: чи топлачуть 

небеса? –  слова застрягли у нього в горлі. Навіть шість років опісля цяпорожнеча стояла 

навколо нас, ця оглушлива тиша, яку я так і не навчився розвіювати словами. 

     Ми з батьком мешкали у невеличкій квартирі на вулиці Св. Анни – хвилина ходи від 

церковної площі. Квартира була розташована просто над книгарнею – спадщиною по 

дідові, який був букіністом, і батько сподівався, що одного дня цю  чарівну крамницю 

успадкую я. Я виріс серед книжок; на їхніх сторінках жили мої невидимі друзі, зіткані, 

здавалося, з пилу; запах паперу й досі лишається на моїх долонях... Ще дитиною я 

засинав, у темряві кімнати розмовляючи з мамою, 

розповідаючи їй про події, що сталися за день, про мої пригоди в школі, про те,чого я 

сьогодні навчився... Я не чув її голосу, не відчував її дотиків, але – її сяйво, її тепло 

заповнювали кожен куточок нашого будинку, і я вірив – вірив із наївністю тих, хто може 
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полічити свій вік на пальцях рук: якщо заплющити очі й звернутися до неї, вона почує 

мене, де б вона не була.  

 

 https://javalibre.com.ua/java-book/book/2925165 - читати текст  

 

 

Опівнічний Палац. Книга 2 

 

 

 

 

У жахливій пожежі, що за незбагненних обставин сталася 

в Калькутті під час відкриття нової залізничної станції, 

загинуло кілька сотень дітей. Тоді вогняний привид затято 

розшукував близнят Бена і Шері. Їх урятував лейтенант Пік 

ціною власного життя. Минуло шістнадцять років, і демон 

знову з’явився в місті. Над братом і сестрою нависає 

смертельна небезпека. Що він таке і що йому від них потрібно? 

Щоб розгадати цю загадку, близнята мають повернутися до 

початку. Та спроба розворушити минуле обернеться на 

жорстоке відкриття, яке приголомшить їх обох, бо книгу життя 

часом небезпечно гортати у зворотному напрямку… 

  

 

 

 

 
 

Стівен Едвін Кінг – американський письменник 

 

 Стівен Кінг — шалено популярний американський письменник, і майже кожний 

його твір стає світовим бестселером. За понад 40 років його творчої діяльності світ 

побачили безліч надзвичайно популярних романів, наклади яких давно перетнули межу в 

третину мільярда примірників. Він володар великої кількості престижних літературних 

нагород і має численну армію шанувальників. (народ. 21 вересня 1947, Портленд, Мен, 

США) – американський письменник, який працює в різноманітних жанрах: жахи, трилер, 

фантастика, фентезі, містика, драма. Отримав прізвисько – «Король жахів».  

Дитинство Стівена Кінга пройшло переважно в штаті Мен, в містечках Портленд і 

Дерхем. Пізніше Кінг неодноразово використовував у книжках спогади про дерхемський 

період. У повісті «Труп» він розповідає про свого друга Кріса Чеслі. В оповіданні 

«Бабуля» автор фактично переміщає свою родину в епіцентр розвитку містичних подій. В 



73 
 

романі «Воно», що оповідає про дітей-невдах, розсіяні шматочки дитинства самого Кінга. 

В оповіданні «Конец всей этой мерзости» використано образ його старшого брата Девіда 

Віктора Кінга – невичерпного генератора карколомних ідей та витівок.  

Кар’єру письменника Кінг розпочав у січні 1959 року, вирішивши разом зі старшим 

братом видавати власну газету. У 1962 році він опублікував 18 коротких оповідань у 

збірці «Люди, места и твари – Том I. Через рік була опублікована друга частина книги –

«Звездные захватчики».  

Закінчив Менський університет в м. Ороно у 1970 році. Отримав ступінь бакалавра, 

працював вчителем англійської мови.  

Навесні 1973 року опублікував першу повість «Керрі». Фінансовий успіх дозволив 

Кінгу піти зі школи і цілком присвятити себе письменництву.  

Загалом написав понад 200 творів, багато з яких стали міжнародними бестселерами і 

були екранізовані в кіно та на телебаченні. Кінг часто виступав і як автор сценаріїв: 

«Худеющий», «Мертвая зона», «Воспламеняющая взглядом», «Зеленая миля», «Побег из 

Шоушенка», «Солнечный пес», «Кладбище домашних животных», «Дети кукурузы», 

«Воно». Одна з найбільш вдалих екранізацій – фільм «Сяйво» (1980) Стенлі Кубріка, де 

головну роль виконав Джек Ніколсон.  

Деякі твори публікувалися під псевдонімом Річард Бахман. Неодноразово знімався в 

невеликих ролях в екранізаціях власних творів. Головною книжкою для письменника 

стала «Темна вежа» — цикл з восьми романів, присвячений мандрівкам стрілка Роланда з 

Гілеада і його супутників у пошуках Темної вежі — центру світобудови. Над цим твором 

письменник працював протягом 30 років, відкладаючи рукопис і знову повертаючись до 

нього.  

Після автомобільної катастрофи став інвалідом, але продовжив літературну 

діяльність.  

У 2004 році виходить остання частина епопеї «Темна Вежа», яка, за обіцянками 

письменника, повинна була стати його останньою роботою. На щастя, Кінг не 

дотримується обіцянки і продовжує публікувати книжки. У 2009 році Стівен Кінг нарешті 

опублікував роман «Під куполом», який він два рази безуспішно намагався написати у 

1970-х та 1980-х роках.  

У 2011 році вийшов роман «11/22/63». У 2012-му вийшов восьма книжка з циклу 

«Темна Вежа» – «Вітер у замкову шпарину». Також, Кінг написав роман «Доктор Сон», 

продовження роману «Сяйво» і роман «Країна розваг». 

У 2014 році вийшли романи «Містер Мерседес» і «Відродження», а 2 червня 2015 

вийшов роман «Що впало, те пропало», продовження роману «Містер Мерседес». У 

2015-му вийшли дві антології хоррор-оповідань «Ярмарок нічних жахіть» і «Що 

ховається у темряві». У «Ярмарок нічних жахіть» увійшла розповідь Кінга «Маленький 

зелений Бог агонії», а у збірку «Що ховається у темряві» увійшла розповідь «Літній 

грім».  
2016 року вийшла третя частина «Містера Мерседеса». 
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Спогади про нерозкритий злочин не дають спокою колишньому поліцейському 

Біллу Годжесу. Він мав упіймати злочинця, який на вкраденому «мерседесі» навмисне 

вбив та покалічив десятки людей, але… Одного дня Білл отримує листа від того самого 

таємничого вбивці. Він обіцяє, що наступного разу жертв буде більше! Це був тільки 

початок… Білл знову повертається до роботи. Ставки в цій смертельній грі надто високі… 

 

 
 

Коли через майже п’ять років Джон Сміт вийшов з коми, він, певно, пожалкував про 

це. За цей час тіло стало майже чужим, його дівчина обрала іншого, а рідна мати втратила 

зв’язок з реальністю. А ще треба вчитися жити з аномальною здібністю – бачити чуже 

майбутнє, лише торкнувшись людини. Тож повернутися до нормального життя не вийде. 

Особливо після того, як на передвиборчому мітингу Ґреґа Стіллсона Джонні тисне 

кандидатові руку. Миттєве передбачення вражає: Стіллсон виграє президентську гонку, 

очолить країну, а потім розв’яже ядерну війну та спричинить глобальну катастрофу. 

Проте змінити хід історії ще можливо. І в цьому заплутаному лабіринті Джонні бачить 

лише один вихід: вбити Ґреґа Стіллсона. 
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Таїр Бекірович Халілов –  кримськотатарський письменник. 

 Народився 6 вересня 1940 року в селі Карабай (нині Відродження) Старо-

Кримського району Кримської АРСР. Мати – Фатіме Халілова (1893–1945). Батько, Бекір 

Халілов (нар. 1892) – визнаний фахівець із тютюнництва, учасник ВДНГ у Москві. 18 

травня 1944 року родину зі семи осіб (батьки і п'ятеро дітей) арештували і під конвоєм 

привезли на залізничну станцію Іслам-Терек (нині Кіровське). Звідти депортували в 

Макаріївський район Костромської області. Там, у лісовій глушині, в почорнілих 

дерев'яних бараках, що кишіли клопами й тарганами і в яких до них жили зеки, люди 

сім'ями вмирали від тифу. Старша сестра Таїра Зейнеп Абдишева (в дівоцтві Халілова), її 

чоловік Сейтумер Абдишев та їхній трирічний син Абсеттар померли від туберкульозу. 

Через рік від тифу померла мати. Діти теж хворіли на тиф, але якимось дивом вижили. 

Батько в розпачі «втік» до Узбекистану, шукаючи ліпшого життя, але там його зловили, за 

«втечу»  і порушення комендантського режиму засудили на 20 років таборів.  

Таїр зростав у дитячому будинку в Узбекистані. Нині сімдесятирічний письменник 

пригадує, як залишені без батьків, уцілілих дітей взяла під так звану опіку «милосердна» 

держава. Тому щовечора на лінійці вихованці дитячого будинку дружно співали: «За 

детство счастливое наше спасибо, родная страна!» 

 Після закінчення середньої школи з російською мовою навчання пройшов службу в 

армії. У 1969 році закінчив Ташкентський сільськогосподарський інститут, де отримав 

фах «вчений-агроном, плодоовочівник-виноградар». Із 1969 до 1971 року працював у 

садвинрадгоспі «Ахангаран-2» Ташкентської області. А 1971 року приїхав уСімферополь, 

де його радо зустріли в садвинтресті, прийнявши за узбека чи азербайджанця, але, коли 

начальник відділу кадрів розгорнув його паспорт, виявилося, що перед ним кримський 

татарин. Збентежений чиновник відразу зателефонував з цього приводу в міліцію. 

Начальник міліції запитав прямо: «Чому приїхав у Крим?» Таїр відповів, що він агроном і 

приїхав розводити сади, а у відповідь почув погрозу: «Я тобі покажу, як сади розводити! 

Добу даю, щоб залишив Крим». 

Згодом письменник ще пробував повернутися на батьківщину, але щоразу його 

завертали тільки тому, що він – кримський татарин. До Криму повернувся після тривалих  

аж  у травні1990 року, поселився в селі Пушкіне Совєтського (Ічкінського) району.  

Вважає, що судити винуватців трагедії вже пізно, натомість українська держава повинна 

відновити права зневажених кримських татар і реабілітувати їх не посмертно, а живих. 

До автобіографії автор додає свою повість «Забрана Батьківщина», написана у 2008 

році, як вагомий доказ геноциду кримськотатарського народу.  Повість  написана  на 

реальних подіях і неспростовних фактах,  розповідає про геноцид кримсько-татарського 

https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5_(%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%94%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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народу. Рідною мовою її опублікували в журналі «Йылдыз», 2008 року, № 1-6 та 2009 рік 

№1. 

Таїр Халілов у своїй творчості відображає традиційні для кримськотатарського 

письменства теми: осмислення трагедії 1944 року, мрії про повернення примусово 

виселеного народу на історичну батьківщину та ін. Водночас автор застосовує художні 

прийоми західноєвропейської літератури. Письменник досліджує «пограничні стани» 

людського буття, що наближує його творчість до філософії екзистенціалізму. 

Наприклад, у повісті «До останнього подиху» художньо відтворено один день із 

життя старого тяжкохворого чоловіка. Сюжетну канву твору побудовано навколо його 

спроб дістатися до дверей, у які хтось дзвонить. Старий повзе, потерпаючи від страшних 

фізичних мук, щоб відчинити ті двері. Спочатку дитинство на березі Чорного моря, перше 

кохання, війна. Потім – депортація 1944 року та поневіряння в Узбекистані, зрада 

приятеля, радянська каторга. Далі – звільнення й короткі відвідини Криму: до болю 

рідного, але вже чужого краю, оскільки домівки кримських татар посіли росіяни, котрі, 

«успадкувавши» чуже майно та землю, звісно, не дуже раділи поверненню справжніх 

господарів. 

Перу письменника належать також поема «Моя доля – ХХ століття», прозові твори 

«Коли прилітають лелеки», «Перший сніг» та інші. 

Повість кримськотатарського письменника гостро психологічна. Лейтмотив – 

очікування старим батьком повернення сина. За словами Миколи Скиби, історика, 

етнолога і арт-критика, «смертельне душевне напруження відкриває рани пам'яті, крізь які 

прозирає історія вигнання його родини із землі пращурів». 

Вплив постмодернізму чи авангарду простежується у творах Т. Халілова, який 

«досліджує прикордонні стани людського існування, що робить його письмо близьким до 

філософії екзистенціалізму, зокрема в повісті «До останнього подиху». 

 4 грудня 2018 року Таїр Халілов став лауреатом спеціальної номінації 

«Внесок у розвиток кримськотатарської літератури»  

 

 

Таїр Халілов – «До останнього подиху» (Скорочено) 

Бекир був старий і тяжко хворий. Тягнулася вже четверта доба, відколи в його роті 

не було ні краплини води, ні крихти хліба. Про хліб він не думав, але йому дуже хотілося 

пити. А вода була поруч. Варто було встати, зайти до кухні, пустити з крана воду і пити, 

скільки влізе. Та старе тіло відмовляється слухатись, руки й ноги не рухаються. Хвороба 

прикувала його до ліжка і зробила нерухомим. 

Надворі літо, у вікно залітають радісні дитячі голоси, а він, старий і хворий, нікому 

не потрібний. Від болю тріщить голова, до горла підступає нудота, вивертає всі нутрощі. 

Та він не втрачає ясного розуму. Бекир плаває безмежним океаном уяви і пам'яті. 
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Спочатку, коли він остаточно захворів і зліг, його мучило безсоння. Здавалось, що у 

всьому світі він один. Єдиною втіхою були приємні спогади. Згодом від слабкості, втрати 

сил він почав засинати, і бачив видіння. 

Коли захворів два тижні тому, його провідувала сусідська дівчинка, яка приносила з 

крамниці продукти. Але тоді він і сам ще пересувався. «Мабуть, Мерієм відпочиває чи з 

батьками поїхала до моря. У неї ж літні канікули...» – думав він. Добре, що через цю 

дівчинку ще встиг дати телеграму єдиній рідній людині, дорослому сину, що живе далеко 

на півночі, працює інженером на гірничорудному комбінаті. 

Старий терпляче чекав. Перед смертю хотів напитись води. І ще він боявся померти 

в порожній міській квартирі. «Собаче це діло – гнити, як стерво, у себе в ліжку... Людина 

мусить померти гідно, і її тіло має бути поховане в землі», – думав старий. 

Та найбільше він хотів побачити сина. Чому не їде Есфет? Може, треба було прямо 

написати йому: «Дуже хворий, негайно приїжджай». 

Бекир не раз непритомнів і знову приходив до пам'яті. Він уже втратив лік часу. І 

раптом... пролунав дзвінок! Він повторився, йому вчувся мелодійний передзвін. Він ще 

ніколи не чув кращої музики, ніж оцей дзвінок. Як він ожив! 

«Есфете! Сину мій!» – з його горла вирвалося лише кволе хрипіння. Хотів відчинити 

двері, зробив неймовірне зусилля, щоб поворухнутись. Гострий біль пронизав тіло, та він 

зумів повернутись набік і, не втримавшись на краю ліжка, впав на підлогу і знепритомнів. 

Він повільно приходив до тями. Йому здавалося, що йде безкрайньою розпеченою 

пустелею і хоче пити. Після війни йому довелося побувати у геологорозвідувальній 

експедиції і не раз перетнути сипучі піски барханів. Що таке для людини вода, дізнався на 

фронті, у катівнях МДБ і в пустелі. Крапля води дорожча за золото, коли її нема. 

Побачив у пустелі воду, але вона була солона. Це море! Він добре пам'ятає смак 

морської води. Він знає, що коли зараз випливе на берег, то побачить рідне село он за тою 

горою. А там під горою стоїть маленький низький будинок із червоною черепицею, 

оточений гостроверхими тополями і в'юнким виноградом. Треба бігти додому. Він виплив 

на берег, і, не озираючись, подався додому. Йшов гірською дорогою, яка завжди 

хвилювала його уяву й тривожила душу. Хто тільки нею не їздив і не ходив: від давніх 

завойовників, що забирали в рабство жінок і дітей, до німців у двадцятому столітті, що 

вели на розстріл партизанів і мирних людей, а в кінці війни ще й енкавеесівці гнали все 

село... 

Як він змінювався з роками! Іноді, дивлячись у дзеркало під час гоління, він ловив 

себе на думці, що вже далеко не той, ким був. Колись густе каштанове волосся побіліло, 

порідшало і стало м'яким, наче шовк. Красиво окреслені брови стали кущистими і теж 

посивіли. Очі запали глибше. Колись веселий і допитливий погляд згас і набув 

стражденного виразу. Та ж колись він був бравим молодиком, не обділеним мужністю й 

благородством, і навіть подобався жінкам. Якби був негарним, Еміне б не покохала 

його… 

Знову перед внутрішнім зором постало його село і скелястий берег моря. Йому 

ввижалися гори, біля підніжжя однієї з них у міжгір'ї жебонів струмок, струмок його 

юності, його кохання. Еміне ще дівчиною разом із подругами і великим мідним дзбаном 

на плечі ходила по воду, а він зачаровано дивився їй услід... І перше освідчення відбулося 

теж біля джерела. Тож у його пам'яті кохання й джерело – єдині. Тут, біля джерела, вони 

розлучилися на довгі роки. 

Він згадував її щодня. Жив нею! Коси до пояса, гаряча, чиста і юна, вона 

запам'яталася такою на все життя. Він ніколи її не зраджував. Пройшов усю війну, умирав 

і воскресав. Її любов була його оберегом, давала сили вижити. Але хіба він винен, що так 

трапилось?.. 

Наступного дня після війни його викликала в Особливий відділ і наказали їхати в 

Середню Азію. Він не розумів: сім'я ж чекає його в Криму. На його питання не 

відповідали. Почалися погрози. Він не міг зрозуміти, чому має їхати в Середню Азію, а не 

додому. 
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І він поїхав додому. Та в селі застав пустку. Навколо снували якісь підозрілі люди. 

Жодного односельця. У його будинку не було ні батька, ні матері, ні сестер... Хлів 

провалився і все подвір'я заросло бур'яном. Навіть собаки не було. Невже всіх розстріляли 

німці? Чи, може, правду казав однополчанин, що весь його народ насильно вивезли із 

Криму? О, Аллах! Куди ти дивився? Чому не покарав цих мерзенних шакалів? 

Його зловили якісь чоловіки і повели в контору. У сільраді перевірили всі його 

документи і наказали їхати і шукати родичів у Середній Азії серед спецпереселенців. 

Довелося підкоритись наказу. 

Різкий протяжний дзвінок повернув до дійсності. Він весь напружився і пересунувся 

на один крок. І знову занурився у спогади... 

У Середній Азії він довго переховувався від коменданта, ризикуючи бути схопленим 

енкавеесівцями, і все розшукував своїх. У ті роки за таке можна було одержати 25 років 

каторги. Випадково у кишлаку, загубленому в солончаковому степу, він зустрів свого 

односельця, від якого про все дізнався. 

Його колишній сусід Абляким-ага розповів йому, як усіх односельців звинуватили у 

зраді батьківщині, зігнали в одну кучу, а потім вивезли сюди. Людей везли у набитих 

вагонах, багато помирало від дизентерії, моровиці. Лише одному Аллаху відомо, скільки в 

дорозі вимерло людей. У Середній Азії їх зустріли, як ворогів. Та, слава Аллаху, світ не 

без добрих людей. Тому й вижило трохи земляків. Тих, які вижили, розвезли по 

запущених кишлаках. 

Бекир говорив що був капітаном Червоної Армії, та це не допомагало. Він боявся 

збожеволіти і молив Аллаха, аби до його заґратованого віконечка підсіла якась пташечка, 

щоб він хоч трохи забув про свої тілесні й душевні страждання. 

Якось його так закатували, що він підписав документи, у яких, як йому говорили, 

було спростування доносу. Гюрза сам зачитав, що він, обвинувачений Керимов Бекир 

Асанович, 1918 року народження, уродженець Криму, виходець із селянської сім'ї, 

викладач історії, капітан запасу, кавалер кількох урядових нагород, у жодних зв'язках з 

іноземною розвідкою не перебував і не вів антирадянської агітації. 

Засліплений світлом яскравої лампочки, у камері він нічого не бачив, літери 

зливались у суцільні чорні рядки. І він підписав… Після цього йому дали пити, бо до того 

мордували спрагою. 

Наступного ранку Бекир дізнався від прокурора, що він підписався, визнаючи 

повністю свою вину. Бекир застогнав, ухопив стільця, на якому сидів, і запустив у вікно. 

Його вхопили, завели в камеру. Три доби не чіпали. На четверту знову привели до 

слідчого. Гюрза сказав, що скоро буде суд. 

Через день він постав перед трибуналом, який присудив смертну кару. Видно, у 

книзі доль йому ще було відведене життя. Він так і не зрозумів, за що його помилували. 

Можливо, надто білими нитками була шита його справа, а, можливо, зважили на його 

бойові заслуги, що було малоймовірно. Очевидно, потрібна була дармова, налякана до 

смерті, покірна рабсила. Як би там не було, смертну кару замінили на 25 років каторжної 

роботи і на 5 років позбавлення громадянських прав. 

Етапом він потрапив на Колиму. І пробув би там усі 20 років, якби не помер Сталін, 

але в цій країні все спізнюється... Його звільнили тільки в 1956 році. Та ще довго не 

відпускали страшні нічні видива: табір, собаки, бараки, наглядачі будили серед ночі і до 

ранку не давали заснути. 

Після звільнення йому захотілося в Крим, але порадили там не з'являтись. Він не 

став бунтувати, як тоді, коли повернувся з фронту. Тож знову повернувся в Середню 

Азію. 

Опинившись біля будинку держбезпеки, відчув, як з новою силою ожили в ньому 

старі образи і приниження. Щодня став виловлювати Гюрзу, але той десь зник. А якось 

він побачив на вулиці колишнього приятеля, за доносом якого відсидів 10 років. Той ішов 

безтурботною ходою, в костюмі й краватці, і розглядав вітрини крамниць. Зіткнувшись із 

ним ніс у ніс, він злякано забелькотів: «Ти живий?»«Як бачиш... А ти вже поховав мене? 

Думав, що мене розстріляли? За скільки ти мене продав? За квартиру, посаду, машину? Я 
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спочатку думав, що ти тоді в пивниці дурня клеїв. Але ти не з таких, сучий сину! Тебе 

завербували, ти свідомо поступив до них на службу і відпрацьовував за хліб із маслом. І 

твій перший вибір випав на мене. Ти правильно подумав: щоб увійти в довіру, треба 

закласти близьку тобі людину. І ти зробив це без найменших докорів сумління. А скількох 

ти ще занапастив, юдо?!» – ухопив його за горлянку і став душити і, певно, задушив би, 

якби не наспів міліціонер. Сексот кинувся навтьоки. 

Після цього випадку він кілька днів бездумно блукав по місту. Заробляв на прожиття 

тимчасовою роботою. Якось, проходячи повз дошку оголошень, побачив, що терміново 

потрібні люди для геологорозвідувальної експедиції. Щось знайоме ожило в ньому. 

Відразу ж пішов за вказаною адресою і влаштувався на роботу. 

Другого дня вони їхали звивистою гірською дорогою. Перед очима пробігали 

могутні гори, що синіли вдалині і переходили у білосніжні вершини. Гори, як і зірки, 

схиляють до роздумів. Дивлячись на них, він замріявся і вперше за багато років на душі 

стало світло й радісно. У загін приїхали під вечір. Табір розкинувся біля підніжжя гір на 

березі швидкоплинної гірської річечки. Відразу ж стали розвантажувати машину. Раптом 

він відчув на собі чийсь уважний погляд і озирнувся. За кілька кроків від нього стояла до 

болю знайома жінка і пильно розглядала його. Це була Еміне. Стрибнув із машини і ледь 

встиг підхопити її на руки. 

Так у долині Тянь-Шанських гір відбулося їхнє запізніле побачення і перша ніч після 

багаторічної розлуки. Бідна Еміне за ці роки пережила не менше за нього. Спочатку вона 

потрапила до рук німців під час облави і опинилася в німецькій неволі, а потім після війни 

як «добровольця і помічника» фашистської Німеччини її пропустили через усі кола пекла 

сталінських концтаборів. Усю ніч він слухав її розповідь, проклинав землю і небо, плакав, 

а на ранок запропонував їй вийти за нього заміж. 

Вона працювала кухаркою у їхньому загоні. Жили у похідному наметі, а коли 

повернулися в місто, зняли квартиру і розписалися в загсі. Через два роки їм виділили 

двокімнатну квартиру, в якій вони виростили свого єдиного сина, де постаріла й померла 

Еміне і в якій він лишився самотнім і немічним. 

Він лежав і дивився на їхній з Еміне портрет, зроблений ще в молоді роки після 

народження сина. Він пам'ятав той день. Еміне запропонувала зробити фото, щоб син, 

коли виросте, бачив батьків молодими. 

Вони поставили на ноги сина, дали освіту. Старий радів, що син живий і здоровий, і 

щодня молив Аллаха, щоб він оберігав його. 

Після смерті Еміне він часто зупинявся біля сімейного портрета і уважно розглядав 

обличчя дружини. Йому здавалося, що вона хоче сказати йому щось важливе, що не 

встигла сказати за життя. Всі дні він проводив удома. Раніше, коли ще дозволяло здоров'я, 

часто приєднувався до гравців у доміно. Після смерті дружини спілкування з людьми 

стало обтяжливим. Його дратували галасливі й веселі розмови. Навіть телевізора не 

дивився. Іноді, правда, переглядав новини. Його єдиною втіхою були спогади і книжки. 

Здебільшого він жив спогадами. 

Коли закінчувалися продукти, йшов до крамниці або на базар. Запити в нього були 

невеликі, пенсії вистачало, та й син іноді переказував гроші. Листи писати син не любив, 

роками міг мовчати. І коли приходив грошовий переказ, він радів не так грошам, як його 

увазі. Вдома обходився без сторонньої допомоги, доки не занедужав і зліг. Іноді заходили 

до нього сусіди, що жили навпроти, а найчастіше їхня молодша донька Мерієм, та 

останнім часом і вона десь ділася. 

Бекир відчував, що скоро приєднається до Еміне. 

Різкий дзвінок змусив його здригнутись. Він підняв голову і тужливо глянув на 

двері. Хто там? Невже син? А хіба чужа людина стала б так довго добиватись до нього? 

Він звернув увагу на сонце, воно вже опустилося за дах будинку. Коли він починав повзти 

до дверей, сонце світило у вікно. Йому здавалося, що він чує дихання того, хто стоїть за 

дверима. І раптом той, хто терпляче дзвонив і сопів за дверима, пішов. Він чітко почув, як 

зашаркали підошви залізобетонними сходами, а потім і зовсім затихли. З відчаю гукнув 
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услід людині, та лише прохрипів. І тоді він уткнувся обличчям у руки і гірко-гірко 

заплакав. 

Він почував себе на скелі серед безмежного моря, повз яку проплив рятувальний 

корабель і його не помітив. Бекир згадував сина, коли той ще був маленьким. Спочатку 

він купував сину повзунки й іграшки, потім зошити й шкільну форму. Син підростав і став 

носити одного з ним розміру одяг і взуття, а потім переріс його. 

На порозі свого небуття я чітко зрозумів, що весь смисл мого життя зводиться до 

твого народження, хлопчику мій", – думав старий. Він знав, що навіть коли помре, його 

продовження – в синові. 

Він знову побачив перед собою море. Несподівано на безлюдному березі, наче з 

морських хвиль, з'явилася дівчина. Він пильно вдивлявся в неї. Вона бігла до нього. Це 

була Еміне, така, яку він зустрів біля джерела своєї юності. Вона кликала його… 

Йому пригадалось, як через багато років по війні, коли дозволили відвідувати рідні 

краї як туристу, але все ще забороняли там жити, він знову приїхав додому. Батьківську 

хату знесли, а на їхньому обійсті стояв стандартний казенний будинок і жили чужі люди. 

Село було вже не те, яке він пам'ятав з дитинства. Він приїхав із семилітнім сином. 

Зійшовши з автобуса, вони перетнули шкільний двір і зупинилися біля старої гіллястої 

шовковиці, всіяної великими чорними смачними ягодами. Там колись стояв їхній 

будинок, а цю шовковицю посадив батько Бекира. Він підняв сина і посадив собі на плечі, 

а той потягнувся до шовковиць. У цей час біля хвіртки з'явилася господиня, певно, вона 

спостерігала за ними з вікна. Вона закричала, щоб не рвали чужого добра. Він хотів 

посваритися з нею, сказати, що це дерево посадив його батько і що вони мають моральне 

право поласувати його ягодами. Але стримався від скандалу. Присутність сина 

остуджувала збурене почуття несправедливості. Вибачившись, вони, пригнічені, пішли 

далі. Джерело, що поїло колись усе село, висохло. Від нього лишився ледь помітний слід. 

Кладовища теж не було, бо там розбили колгоспний сад. Він зірвав одне яблуко, але не 

зміг його їсти. 

Потім вони з сином відпочивали в Місхорі. Там була довоєнний бронзовий 

скульптурний ансамбль «Алі-баба і Арзи-киз». Якось навколо цієї скульптури зібралася 

група екскурсантів. Дівчина-гід розповідала групі красиву й сумну легенду про викрадену 

і продану в рабство красуню Арзи. 

Один чоловік із групи несподівано запитав: «А де ж місцеве населення?» І дівчина-

гід тут же відповіла: «Вони пустили німців у Крим, за це їх і вислали». Вона, звісно, мала 

на увазі кримських татар, на що Бекир із гіркотою зауважив: «Люба дівчино, а хто ж, по 

вашому, пустив німців в Україну, Білорусь і аж до Москви?» Дівчина зашарілася і не 

знала, що відповісти. 

Бекир любив свою землю, її степ і гори, її небо, схід і захід сонця, пил її доріг. І буде 

любити до останнього подиху. І хотів би, щоб його змучене тіло було поховане в рідній 

землі. 

Чи знав він щастя? Важко сказати. Та й хто може похвалитися своїм щастям? У 

житті стільки всього намішано: і радості, і печалі. Жити варто хоча б для того, щоб 

розплющити вранці очі, побачити, як сходить сонце, як до тебе підбігає твоя дитина, цілує 

в неголену щоку і говорить: «Доброго ранку, тату!» Ти спочатку не розумієш, з чим тебе 

вітає дитина, а потім пригадуєш, що сьогодні у тебе день народження… 

І знову він почув кроки. Рішучі кроки. Ось вони швидко підходять до дверей, кілька 

разів лунає дзвінок. Згасла надія знову запалює його. Це додає сил. Він підняв голову і 

рішуче подивився на двері. Залишалось найважче – встати і відчинити двері. «Сину мій, – 

кволо вигукнув він. – Я зараз, зараз...» Пересилюючи дикий біль у попереку, він зібрав 

рештки сили, останнім зусиллям волі дрижачими руками судомно вчепився за косяк 

дверей, дотягнувся до засуву замка і зрушив його з місця. Двері посунулись і, 

непритомніючи , він побачив, як в очі вдарило яскраве світло... 
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Джуліан Патрік Барнс – сучасний англійський письменник. 

 

 У 2011 роціДжу́ліан Па́трік Барнс  отримав Букерівську премію за роман «Відчуття 

закінчення». Три його попередні книги також входили до короткого списку номінантів 

премії: «Папуга Флобера» (1984), «Англія, Англія» (1998), «Артур та Джордж» (2005). 

Барнс є одним із найпопулярніших англійських письменників у Франції, де він став 

лауреатом кількох літературних премій: Премії Медічі за «Папугу Флобера» та Премії 

Феміна за роман «Обговорити це все». Він також є кавалером Ордена мистецтв та 

літератури. Барнс писав детективні романи під псевдонімом Дена Кавана. 

Барнс народився у  англійському місті Лестері19 січня 1946 року, але шість тижнів 

потому його родина переїхала до передмість Лондона. Його батьки були викладачами 

французької.В одному з інтерв'ю Барнс зазначив, що вболівав за футбольноий клуб Лестер 

Сіті у віці чотирьох та п'яти років, бо відчував сентиментальне бажання відчути 

спорідненість з містом свого народження. Він навчався в школі Лондонського Сіті для 

хлопчиків з 1957 по 1964 роки. Коли йому було десять років, мати сказала йому, що в 

нього «забагато уяви». У підлітковому віці Барнс жив у Нортвуді, Міддлсексі, що дало 

назву його першому роману «Метроленд». Після завершення школи він вступив до 

Коледжу Магдалени в Оксфорді, де вивчав сучасні мови. Після завершення коледжу у 

1987 році Барнс три роки працював лексикографом над додатком до Оксфордського 

словника англійської мови. Потім він писав рецензії та працював літературним 

редактором у журналах «New Statesman» та «New Review». Протягом цього періоду Барнс, 

за його власним зізнанням, був паралізованим мовчанкою, коли йому доводилося брати 

участь у щотижневих зібраннях редакційних колективів. З 1979 по 1986 роки він також 

працював телевізійним критиком, спершу в журналі «New Statesman», а згодом у «The 

Observer».  

У 1965 році Барнс разом з іншими оксфордськими студентами вирушив у подорож 

Європою, під час якої відвідав також деякі міста СРСР, 

зокрема Брест, Мінськ, Смоленськ, Москву, Ленінград, а також Київ, Одесу та Харків. 

Про цю подорож він побіжно згадує у збірці «Листи з Лондона», а потім, детальніше, в 

інтерв'ю Леву Данілкіну. 

Його перший роман «Метроленд» (1980) – це коротка напівавтобіографічна історія 

Кристофера, молодого хлопця з передмість Лондона, який вирушає до Парижа у свої 

студентські роки, а згодом повертається до Лондона. Після прочитання роману мати 

Барнса поскаржилася на «бомбардування» брудом. У 1983 році з'явилася його другий 

роман «Перш ніж вона зустріла мене», у якому розповідається історія ревнивого 

історика, який стає одержимим ідеєю дізнатися все про минуле своєї дружини. 

Принципово відмінною від лінійних наративів перших книжок Барнса стала структура 

його третього роману «Папуга Флобера» (1984), який є фрагментарним викладом історії 

доктора Джефрі Брейтвейта, дослідника життя Ґюстава Флобера. У 1986 році вийшов 

друком роман «Дивлячись на сонце», у якому розповідається історія жінки у повоєнній 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Julian_Barnes_in_2019_02.jpg
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Англії. В 1989 році Барнс опублікував «Історію світу в десятьох з половиною розділах», а 

в 1991 – «Обговорити це все», в якій показано любовний трикутник, дійові особи якого по 

черзі звертаються до читача, розповідаючи свої історії та розмірковуючи над подіями, 

свідками яких вони стали. Десять років потому вийшло продовження цього роману 

«Любов, і таке інше», персонажі якого також постаріли на десять років. 

Барнс вважається франкофілом, тож його збірку оповідань «По той бік Ла-Маншу» 

присвячено відносинам Франції та Британії. До схожої теми він звертається і в збірці есеїв 

«Проголосити щось». Серед його інших книг є сатира на британський спосіб життя та 

культуру туризму під назвою «Англія, Англія», роман «Артур та Джордж», події якого 

базуються на життєписі сера Артура Конан Дойля та участі у заворушеннях у Грейт 

Вірлей. В книзі «Дикобраз» (1992) розповідається про суд над вигаданим комуністичним 

диктатором. «Відчуття закінчення» стало одинадцятим романом Барнса, виданим             

4 серпня 2011 року. У жовтні того ж року за цю книгу Барнса було нагороджено 

Букерівською премією. Журі вистачило 31 хвилини, щоб вирішити переможця, в 

результаті чого «Відчуття закінчення» було названо «прекрасно написаною книгою, що 

звертається до людства у XXI столітті». Салман Рушді, також лауреат Букерівської премії, 

привітав Барнса у своєму дописі в твітері. 

У 2003 році Барнс зіграв Жоржа Сіменона у серії радіоадаптацій історій про 

комісара Мегре на BBC Radio 4.  

 

 
 

       «Історія світу в 10½ розділах» –роман Джуліана Барнса, який був уперше 

опублікований у 1989 році. Це збірка новел у різних стилях, однак у деяких сюжетних 

лініях вони перегукуються між собою та мають тонкий зв’язок. Більшість з них вигадані, 

але деякі мають історичне підґрунтя.      

      Одним із багатьох повторюваних мотивів у книзі є зображення кораблів. Це 

натякає на Ноїв ковчег – тему першого розділу – який відіграє домінуючу роль 

в авраамічних релігіях як приклад Божого Суду. Деревний черв'як, який є оповідачем 

першого розділу, ставить під сумнів мудрість призначення Ноя Божим представником. 

Деревний черв'як залишається поза ковчегом, так само як інші «нечисті» або «незначні» 

види; але колонія деревних черв'яків потрапляє в ковчег без запрошення, як безквиткові 

пасажири, «зайці», і вони переживають Великий потоп. Деревний черв'як стає однією з 

багатьох фігур, що поєднує кожну новелу. Він з'являється майже в кожному розділі та 

символізує процеси розпаду й гниття, особливо в галузі знань та історичного розуміння. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC_Radio_4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%BE%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8F%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
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Сюжет. 

 

Пасажири без квитків» є альтернативним описом історії Ноєвого ковчега з точки 

зору деревних черв'яків, яких не взяли на борт і які були безквитковими «зайцями» під час 

подорожі. 

Розділ 2 «Незвані гості» описує викрадення круїзного лайнера, подібне до 

інциденту, що стався в 1985 році на «Ахілле Лауро». 

Розділ 3 «Релігійні війни» повідомляє про судовий процес проти деревних черв'яків 

у церкві, оскільки їхня діяльність призвела до того, що будівля стала нестабільною. 

Розділ 4 «Та, яка вижила» відбувається у світі, в якому Чорнобильська 

катастрофа стала «першою великою аварією». Журналісти повідомляють, що світ 

перебуває на межі ядерної війни . Головний герой новели рятується на човні, щоб 

уникнути, очевидно, неминучого «ядерного Голокосту». Чи сталося це насправді, чи це 

просто результат параної головного героя, залишається невизначеним. 

Розділ 5 «Кораблетроща» — це аналіз картини Жеріко «Пліт Медузи». Перша 

половина розповідає про історичні події корабельної аварії та виживання членів екіпажу. 

У другій половині розділу аналізується сама картину. Описується, згідно з Жеріко, 

«пом'якшення» впливу дійсності, щоб зберегти естетизм твору або зробити розповідь 

більш приємною для читання. 

Розділ 6 «Гора» описує подорож релігійної жінки до монастиря, де вона хоче 

помолитися за свого померлого батька. Пліт Медузи також відіграє важливу роль у цій 

історії. 

Розділ 7 «Три прості оповідки» зображає врятованого з «Титаніка», біблійну 

історію про Іону та кита, та єврейських біженців на борту лайнера Сент-Луїсу 1939 році, 

яким було заборонено висадитися в США або інших країнах. 

Розділ 8 «Угору за течією» складається з листів актора, який подорожує до 

віддалених джунглів для участі в кінопроєкті, що схожий на фільм «Місія» (1986). З часом 

його листи стають все більш філософськими та складними. В основному через те, що він 

стикається з нестандартними життєвими ситуаціями, особистостями своїх колег кінозірок 

та режисера, а також з особливостями корінного населення. Ці події досягають апогею, 

коли його колега тоне під час аварії на плоті. 

Непронумерований напів-розділ «У дужках» вставлений між розділами 8 та 9. Від 

інших розділів, які є новелами, він відрізняється за стилем. Тут неназваний оповідач 

звертається до своїх читачів і пропонує філософську дискусію про кохання та, коротко, 

про історію. Під час обговорення та порівняння поетів та прозаїків щодо їхньої здатності 

писати про кохання, оповідач, задаючи чергове запитання, пропонує до розгляду ім’я 

«Джуліан Барнс». Проведена паралель з картиною Ель Греко «Поховання графа Оргаза», 

на якій художник стикається з глядачем. Ця частина включає обговорення рядків з 

вірша Філіпа Ларкіна «Могила Арунделя («Те, що з нас виживе – це любов»), і з У. О. 

Одена «1 вересня 1939 р.» («Ми повинні любити один одного або померти»). 

Розділ 9 «Проект Арарат» розповідає історію вигаданого космонавта Спайка 

Тигглера, яка базується на житті космонавта Джеймса Ірвіна. Тигглер ініціює експедицію, 

щоб відновити те, що залишилося від Ноєвого ковчега. Перегукується з розділом 6 

«Гора». 

Розділ 10 «Сон» зображає Новий Рай. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Achille_Lauro&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D1%97%D1%81_%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%93%27%D1%8E_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%93%27%D1%8E_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_1939&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%86%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD
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Елена Ферранте – справжній італійський феномен сучасної літератури. 

Елена Ферранте – сучасна італійська письменниця, особистість якої наразі 

достеменно не встановлено. Майстриня жіночого психологічного роману та дипломована 

філологиня. Лауреатка багатьох винагород у літературній царині, зокрема престижної 

італійської премії «Стрега» та американської відзнаки за найкращий переклад циклу 

«Неаполітанські романи». 

Елена Ферранте – псевдонім, за яким приховується популярна італійська 

письменниця, авторка півтора десятка романів. 

Ферранте – унікальний автор, одразу кілька її книжок багато років не полишали 

топових позицій не тільки в італійських, а й у європейських та американських списках 

бестселерів. Письменниця, яка не дала жодного інтерв’ю і жодного разу не з’явилася на 

публіці, але потрапила до сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу «Тайм». 

Її книжки багато років не полишали топових позицій не тільки в італійських, а й у 

європейських та американських списках бестселерів.  

Елена Ферранте  народилась 5 квітня 1945 року в Неаполі, Італія. 

 Роман «Моя неймовірна подруга» став світовою літературною сенсацією і 

спричинив у соціальних мережах «лихоманку Ферранте», а ім’я письменниці з’явилося в 

короткому списку Букерівської премії 2016 року.  У цьому ж  році за версією Time 

magazine Елена Ферранте увійшла до списку 100 найвпливовіших людей світу.  

Наступний її твір «Історія нового імені» побачив світ у 2012 році. Останню книгу з 

цього циклу «Історія втраченої дитини» видано у 2017 році. 

Широку популярність здобули її «Неаполітанські романи» – цикл про двох подруг з 

Неаполя, які намагаються вирватися з безглуздого і дурною середовища. До циклу 

увійшли романи: 

 Моя неймовірна подруга (2011; переклад українською 2016, 2018). 

 Історія нового імені (2012; переклад українською 2019). 

 Історія втечі та повернення (2013; переклад українською 2020). 

 Історія втраченої дитини (2014; переклад українською 2020). 

Інші твори: Неспокійне кохання,1992; Дні самотності, 2002; Уламки, 2003; 

Втрачена дочка, 2006; Пляж уночі, 2007.  

Письменниця зберігає анонімність, не бажаючи розкривати свою особистість, 

аргументуючи це тим, що «книги, після того, як вони написані, не мають потреби в 

авторах». 

Аби хоч якось задовольнити цікавість читачів, у 2003 році Ферранте видала 

документальну книгу «Фрагменти», де вона розповіла про свій письменницький досвід та 

включила деякі листи з листування з редакторами свого видавництва. 

Два романи письменниці були екранізовані: за мотивами книги «Неспокійне 

кохання» у 1995 році знято фільм «Огидне кохання» (режисер Маріо Мартоне), а у 2005 
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році за мотивами роману «Дні самотності» – фільм із однойменною назвою (режисер 

Роберто Фаенца). 

 

  
 

 

 «Моя геніальна подруга» – перша книжка циклу «Неаполітанський квартет», яка 

принесла славу авторці.  

Книга 1.«Моя гениальна подруга» 

Про книжку: 
«Моя геніальна подруга» – історія дружби і суперництва двох дивовижних дівчат, 

яка розгортається за непростих для Італії 50-х років ХХ століття.  

Елену і Ліла – дві найкращих подруги. Вони ростуть на околиці Неаполя в часи, коли 

відразу після молодшої школи доводиться йти працювати і носити з собою гострий 

шевський ніж – ніколи не знаєш, де тебе підстереже небезпека. Завдяки обдарованій Лілі, 

Елені випадає шанс навчатися в середній школі, щоб вирватися з чіпких неапольських 

нетрів до кращого життя. Таким же було і бажання Ліли, але подруги вибрали різні шляхи 

до мрії. 
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Ніжну Елену і запальну Лілу сусіди звикли бачити завжди разом. Навчатися, щоб 

стати багатими, – такою була їхня дитяча мрія. Але життя повело дівчат до неї різними 

шляхами. Розумниця Елена наполегливо здобуває освіту, а обдарована Ліла працює в 

сімейній взуттєвій майстерні, готуючись до весілля. Постійно змагаючись і зростаючи в 

цьому суперництві, подруги залишать однолітків далеко позаду. Проте в Італії 1950-х 

років вирватися зі світу невігластва, насилля і батьківського диктату непросто. Це наче 

гра, у якій Елена і Ліла зробили різні ставки. Яка з них переможе?  

 

Найкращі подруги Ліла й Елена дорослішають, і життя готує для них нові 

випробування. Ліла виходить заміж і стає синьйорою Карраччі. Шлюб зі Стефано дає їй 

омріяне багатство і забезпечує заможне існування для всієї родини. Але не гарантує 

щастя. Елена продовжує навчатися, усе частіше почуваючись одинокою. 

 

 

Про що книга «Історія втечі та повернення» автора Елена Ферранте 

Світ змінюється – той, що довкола, і твій власний. Колись Ліла на заздрість усім зіграла 

пишне весілля й оселилася в розкішній квартирі. Тепер вона з сином мешкає в злиденній 
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новобудові і працює на ковбасній фабриці. Колись Елена кинула виклик суспільству й 

поїхала геть з Неаполя. Тепер вона –успішна письменниця, готується вийти заміж за 

професора з поважної родини. Дві молоді жінки, подруги дитинства, урешті опинилися у 

різних світах. Вони не бачитимуться роками, живучи тільки спогадами та короткими 

телефонними розмовами. Але відстань і час не здатні зруйнувати їхню близькість. 

Неперевершена історія, справжній портрет жіночої дружби.  

 
 

 Зої Елізабет Саґґ – англійська письменниця,  фешн-блогерка, ютуберка. 

 

Зої Елізабет Саґґ (нар. 28 березня 1990) – англійська фешн-блогерка, ютуберка та 

письменниця, кумир молоді та яскравий представник епохи інтернету.  Найбільш відома в 

YouTube як Zoella. ніж під своїм реальним ім'ям. Вона ведуча популярного блогу про 

красу, а також автор ряду молодіжних романів. Творчість Зої Сагг - це відображення 

нашого суспільства, яке більше часу проводить в інтернеті, ніж в реальному світі, для 

якого лайки і перегляди на YouTube означають більше, ніж реальне життя. 

 Її дебютний роман «Дівчина онлайн» вийшов в листопаді 2014 року і став одним із 

найпродаваніших дебютних романів з 1998 року, побивши рекорд за перший тиждень 

продаж. Вона виросла в Лейкок, Вілтшир, де закінчила середню школу Коршем і Коледж 

мистецтв. Наразі проживає в Брайтоні. Зої працювала у внутрішній дизайнерській 

компанії, коли створила свій канал «Zoella» в лютому 2009 року. До кінця року він мав 

вже тисячі підписників, і станом на вересень 2015 року його відвідали 540 млн осіб. Блог 

про моду, красу та спосіб життя 2009 року перейшов і на YouTube-канал. На той час Заґг 

працювала в британському магазині одягу NewLook. 

Зірка сучасного світу Zoella - типовий успішний представник товариства інтернет-

технологій і відеоблогів. Свій перший блог вона створила в 19 років, а через рік на нього 

вже було підписано понад тисячу осіб. Зої Сагг робила огляди косметичних засобів, 

розповідала про останні тенденції моди, а також вела щоденний блог про власне життя. 

Відомі британські ЗМІ називали її одним з найвпливовіших британців в мережах Twitter і 

Instagram. Дебютна книга Зої Сагг побачила світ в 2014 році і називалася «Дівчина 

Online». Твір написаний в стилі онлайн-щоденника і частково заснований на особистих 

переживаннях автора, що дозволяє говорити про його автобіографічність. У книзі часто 

використовується інтернет-сленг, фігурують реальні блогери, а описувані події багато в 
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чому запозичені з реальності. Цей роман є відмінною демонстрацією життя сучасного 

популярного блогера і перш за все підкуповує своєю достовірністю і відвертими думками. 

 Життя блогера як художній роман: всі книги Зої Сагг У 2015 році вийшло 

продовження книги під назвою «Дівчина Online. У турне», а в 2016 році світ побачила 

третя частина серії. Протягом усіх трьох книг головна героїня стикається з типовими для 

популярної інтернет-персони проблемами, знаходить нових друзів і наживає ворогів, а 

також ділиться секретами популярності в інтернеті. Як пишуть ЗМІ, після виходу 

заключної частини трилогії нею зацікавилися деякі кінокомпанії. Відгуки про книги Зої 

Сагг говорять про те, що ці твори розраховані в основному на молоде покоління, яке 

проводить велику кількість часу в інтернеті і добре знайоме з його трендами, тенденціями 

і сленгом. Але і людям, які не знайомі з реаліями життя популярних блогерів, буде цікаво 

дізнатися про щось нове для себе, а також познайомитися з сучасною інтернет-

реальністю, яка поступово входить в кожен будинок. Для деяких читачів книга може 

послужити своєрідними дверцятами в зовсім інший світ, який вже давно і впевнено 

розвивається в безпосередній близькості. 

У 2011 році Зої виграла нагороду Cosmopolitan в категорії «Кращий Блог про 

Красу». В наступному році вона перемогла в номінації «Кращий  Бьюті-блогер». У 2013 і 

2014 вона була нагороджена, як «Кращий Британський Влоггер» на Radio 1 Teen Awards. 

У 2014 році вона отримала перемогу в  номинації «Улюблений  Британський Блогер» 

на Nickelodeon Kids' Choice Award, а в 2015 році Сагг потрапила в список найнадихаючих 

«Жінок Десятиріччя» за версією журналу Grazia. 

 
 

 «Дівчина онлайн» 

 

        Дебютний роман британської фешн-блогерки, ютуберки та письменниці Зої Заґґ 

«Дівчина онлайн», який вийшов 25 листопада 2014 року, побив рекорд за перший тиждень 

продажів. На сьогодні авторка написала про Пенні вже три книги, які, безсумнівно, 

завоюють визнання і в українських читачів. 

Зої Саґґ написала роман «Дівчина онлайн» для тих, хто завжди підтримує, цінує і 

захоплюється її роботою. Сама авторка на початку твору зазначає: 

«Я хочу присвятити мою книгу всім, завдяки кому здійснився цей задум. Людям, 

підписаним на мій канал, тим, хто дивився мої відео і читав блог, незважаючи на те, чи 

це було в 2009-му чи вчора. Ваша підтримка для мене – цілий світ. Немає таких слів, 

якими можна описати, як сильно я люблю кожного з вас – без вас не було б книжки, яку 

ви тримаєте у руках.» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kids%E2%80%99_Choice_Awards
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        Перша частина «Дівчина онлайн», надрукована у листопаді 2014 року. 

 

        У творі йдеться про життя шістнадцятилітньої дівчинки Пенні, котра захоплюється 

мистецтвом фотографії і веде свій блог, який згодом починає привертати до себе увагу 

багатьох людей. 

Життя підлітків доволі непросте, наповнене розчаруваннями, зневірою, поганими 

взаєминами з однолітками й іншими проблемами. Пенні Портер стикається із цими й ще 

багатьма неприємними ситуаціями. У неї є найкращий друг Еліот і дружня сім’я, проте 

дівчина не про все може розповісти батькам. Пенні розпочинає вести свій блог в Інтернеті 

під ніком «Дівчина Онлайн». Всі свої думки, переживання та емоції Портер висвітлює 

віртуальним читачам. Згодом дівчина із сім’єю та Еліотом переїжджають до Нью-Йорка 

на Різдво. Саме там Пенні зустріне  перше кохання. Із хлопцем Ноєм, рок-музикантом, 

головна героїня проживає надзвичайно романтичний й чарівний період. Пізніше доля 

дівчині буде підносити нові сюрпризи. 

Письменниця хоче показати всім читачам, що все-таки справжнє життя триває не онлайн, 

а поза межами Інтернету. Всі проблеми людей, які ми бачимо в соцмережах вирішуються 

в реальному часі. Незважаючи на це, Зоя Саґґ підкреслює, що блог може стати способом 

самовираження, адже віртуальні люди стають доволі рідними й цінними. У книзі 

зображений зовсім новий погляд на існування й вирішення звичайних підліткових 

проблем. Авторка хоче донести до всього суспільства, що бути самим собою, 

висловлювати власну думку й робити все, що забажає душа – це неймовірно, саме це 

підносить людину й надає їй свіжого подиху. 

 

       Друга частина «Дівчина онлайн в турне», вийшла друком 20 жовтня 2015 року  

 

        Романтика і драма.  Роман орієнтований на молодих дорослих глядачів і фокусується 

на дівчині  Пенні і  її хлопцеві, які вирушили в турне, на гастролі. 

Події в романі відбувається через півроку після виходу першої книги. В ній 

розповідається про Пенні Портер, колишнього блогера, яка зустрічається з новою рок-

зіркою Ноа Флінном, коли він вирушає у світове турне, підтримуючи нову хлопчачу групу 

. Пенні приєднується до нього на європейському етапі туру і вважає, що гастролі не зовсім 

такі гламурні, як вона собі уявляла. 

 

      Третя части «Дівчина онлайн. Статус вільна», опублікована 2016 року. 

 

       Початок навчального року Пенні зустрічає на самоті: її бойфренд Ной зник з радарів, і 

ніхто не знає, де він.  Дівчина вирішує, що заняття мистецтвом і нові знайомства – 

найкращий засіб, щоб впоратися з нудьгою.  Вона з головою занурюється в творчість і 

багато часу приділяє друзям.  Чи допоможе це Пенні позбутися від спогадів про  

колишнього хлопця і відкрити нову сторінку в своєму житті? 
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Крістоф Рансмайр – австрійський прозаїк, яскравий представник 

постмодернізму. 

 

Крістоф Рансмайр народився 20 березня 1954 р. у Велсі (Верхня Австрія), що біля 

озера Траун, в сім'ї сільського вчителя. У дитинстві хлопець любив спостерігати за красою 

стрімких скель та насолоджуватися тишею. «Мої гори завжди зі мною, їх ви знайдете і в 

«Останньому світі», – зазначав пізніше письменник. До школи Крістоф ходив у Ройтгамі 

та Ґмундені, а в містечку Ламбах закінчив Бенедиктинську гімназію. Протягом шести 

років (1972–1978) він вивчав філософію та ентомологію у Віденському університеті. 

Особливо його цікавила філософсько-естетична теорія трансцендентального мислення, 

яка позначилася на подальшому літературному стилі письменника: «Мистецтво – це 

відбиток того, що недосяжне смерті, туга за чимось зовсім іншим». В університетські роки 

Рансмайр розпочав роботу над дисертацією про політичні утопії та співвідношення 

індивідуальної свободи і суспільної. Але, захопившись письменницькою діяльністю, 

наукової роботи він так і не завершив. 

Тривалий час К. Рансмайр працював журналістом, що до певної міри дало йому 

змогу вирішувати матеріальні проблеми, відкривати неоціненні можливості спілкування 

та спостереження, пізнавати життя безпосередньо. Робота над репортажами та есе 

відшліфувала його письменницький стиль, привчила лаконічно, виразно висловлювати 

думки. 

«Жахіття криги та пітьми». Цим романом молодий письменник дебютував у 1984 

році. У творі поєднано історичну розповідь про австро-угорську експедицію на Північний 

полюс 1872–1874 рр. та нікому невідоме вигадане життя майбутнього потенційного 

дослідника з постмодерних часів Йозефа Мадзіні. Автор із дивовижною зримістю 

відтворив на папері картину подорожі легендарного імператорського корабля «Адмірал 

Теґетгоф» та його команди, що намагалася виявити напівміфічний Північний прохід. Він 

порушив чимало тривожних теоретичних проблем, які стосувалися зв'язку минулого із 

сучасним, факту – з художньою вигадкою, історії – з міфологією. Роман насичений 

фактами, часом болючими подробицями, які наводив письменник, використовуючи 

корабельні журнали, фотографії, листи та щоденники. Основна увага у творі зосереджена 

на фатальному відновленні Йозефом Мадзіні давніх подій, що відбувалися на борту 

вмерзлого в кригу корабля, та на роздумах оповідача. 

 «Останній світ» (1988) – роман, який зажив найбільшої слави для автора. Над ним 

він працював цілих три роки. Досить несподівано визрів оригінальний задум. Відомий 

німецький письменник, засновник і видавець серії «Інша бібліотека» Ганс Магнус 

Енценсбергер звернувся до молодого прозаїка з пропозицією підготувати для видавництва 

«Грено» прозовий переказ славетних «Метаморфоз» Овідія. Під час інтерпретації твору 

античного поета К. Рансмайр відчув паралель між римською історією і реаліями XX ст. 

Так виник задум своєрідної міфологізації дійсності: пошуку вічних образів і тем античної 

міфології у сучасності. В опублікованому згодом «Задумі роману» письменник дав 

лаконічну характеристику змісту свого твору: «Тема – зникнення і реконструювання 

літератури, поезії; матеріал – «Метаморфози» Публія Овідія Назона». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%94
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Книга К. Рансмайра – зразок постмодерністського роману. Насамперед вражає те, 

що письменник послідовно порушує історичну правду. Рансмайр поводиться з античною 

історією і міфологією вільніше, ніж будь-хто з його попередників, а його «свідомі» 

анахронізми можуть шокувати звиклого до «достовірних» і навіть «експериментальних» 

історичних книг. Ось лише кілька прикладів. У Томах їздять на автобусах і переглядають 

кінострічки. У Римі існують газети і фотографії, телефони і прожектори; живуть 

поліцейські в цивільному і президенти наглядових рад. І це не просто осучаснення історії 

– це її перемішування. Якщо класики літератури XX століття (М. Пруст, Т. Манн,              

Г. Уеллс) намагалися вивчити природу часу, віднайти «втрачений час», приборкати його, 

то К. Рансмайр відмовляється від усього цього. Він переконаний, що жодним законам час 

не підвладний, і завдання своє вбачає в тому, щоб викрити ілюзорність цілеспрямованого 

руху цього самого часу. Часу ніби вже немає. Це справді «останній світ», що перебуває 

«над плином історичного часу». Таке світовідчуття є безперечною ознакою 

постмодерністськоі´ свідомості. За Рансмайром, земне життя нерухоме й незмінне, а 

«прогрес» є фікцією. 

«Останній світ» є ілюстрацією концепції постмодернізму про світ як текст. Сама 

реальність сприймається як різновид безмежного тексту, текст стає головним героєм 

постмодерністськоі´ літератури. Спалена Овідієм книга в «Останньому світі» розчинилася 

в житті, вона втілилась у Томах, що являють собою текст-світ. А герой роману Котта стає 

свідком, а згодом – і учасником матеріалізації сюжетів і пророцтв Овідія у Томській 

реальності. 

Твір Рансмайра знайшов широке коло читачів, здобувши визнання в німецькомовних 

країнах, протягом короткого часу був перекладений двадцятьма чотирма мовами світу. 

Українською мовою надзвичайно вдало передав особливості стилю та багатство мови 

роману «Останній світ» О. Логвиненко. Його переклад визнано найкращим перекладом 

1993 року в Україні і відзначено премією ім. М. Лукаша. За цей твір письменник був 

нагороджений престижною літературною премією імені Ф.Кафки. 

«Хвороба Кітахари» («Собачий король») (1995). За цей роман письменник 

отримав європейську премію «Арістейон». Дія у творі розгорнулася упродовж 25 років 

після Другої світової війни у вигаданому німецькому містечку Моор. Не зважаючи на 

реальні історичні факти, прозаїк створив власну романну дійсність. Хоча Німеччина 

капітулювала, проте війна в Тихому океані продовжувала тривати. У післявоєнній 

Німеччині американці втілювали в життя не реабілітаційний «план Маршалла», а значно 

жорстокіший «план Стелламура»: країна була перетворена на аграрну державу, фабрики 

та залізниці демонтовані, німці вирощували буряки і жили впроголодь, зросла 

злочинність. У цьому гротесковому світі провини, депресії, гіркоти, зневаги та ненависті, 

разом з іншими, жили троє головних героїв –Моорський Крикун (Берінг), Собачий Король 

(Амбрас) і Бразилійка (Лілі). Проте в романі головним став не сюжет, а відтворення у 

формі урочистої та гротескної текстової симфонії відлуння війни. 

Твори Крістофа Рансмайра поєднували літературний та філософський первні, 

письменник вдавався до складних творчих методів. Як постмодерністський романіст, він 

привів до діалогу та конфлікту різні погляди на порядок речей. 

Рансмайр є визнаним флагманом сучасної європейської літератури і одним із 

найавторитетніших німецькомовних авторів сучасності. 

Останнім часом Крістоф Рансмайр мешкає в ірландській столиці Дубліні і працює 

над своїм четвертим романом. Про цей  твір наразі відомо лише те, що його дія 

відбувається в Тибеті, на тлі величезних Гімалайських гір. 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ars_Translationis
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Особливості матеріалізації Овідієвих метаморфоз у романі К. Рансмайра  

«Останній світ» 

Твір 

Поштовхом для написання роману «Останній світ» стала робота К. Рансмайра над 

прозовими перекладами «Метаморфоз» Овідія, які замовило одне поважне німецьке 

видавництво. На кілька років Овідієві «Метаморфози» заполонили уяву письменника. У 

«Задумі до роману» К. Рансамайр подав таку характеристику свого твору: «Тема – 

зникнення і реконструювання літератури, поезії; матеріал – «Метаморфози» Публія Овідія 

Назона». «Останній світ» став яскравою ілюстрацією концепції постмодернізму про «світ 

як текст». Сама реальність сприймається як різновид безмежного тексту, а «чужий» текст 

стає героєм нового твору. 

Сюжетну канву роману становить подорож римського громадянина Котта до 

чорноморського міста Томи, де перебував в засланні поет Публій Овідій Назон. 

Спонукали Котта до цієї подорожі непевні чутки про поетову смерть, бажання розшукати 

або його самого, або його могилу й останній Назонів твір «Метаморфози», який опальний 

поет спалив, залишаючи Рим. 

Котта прагнув розшукати «Метаморфози», а натомість знайшов у Томах «живих» 

персонажів, а от тексту не знайшов. «Матеріалізація» персонажів твору, на перший 

погляд, здається досить парадоксальною: Терй – різник, Кіпарис – карлик-кіномеханік, 

Ехо – повія і т. д. Але поступово усі вони виявляють свій генетичний зв'язок із 

«Метаморфозами». 

Художній світ роману складний і неоднозначний. Його головним законом є 

метаморфози. Перше, на що читач звертає увагу, це дивне поєднання в одному творі рис 

різних історичних епох. Події, що відбуваються в романі, пов'язані з античністю, але 

визначити історичний час «Останнього світу» дуже складно: міфічні, історичні, вигадані 

персонажі живуть у якомусь умовному, або «останньому», часі, де наче спресована вся 

історія людства. Тому Піфагор, давньогрецький математик, філософ і вчений, що 

народився близько 570 р. до н.е., перетворюється в романі на слугу Публія Овідія Назона, 

римського поета, який народився 43 р. до н. е. А один із персонажів – Діт – виявляється 

ветераном і дезертиром Другої світової війни. Із цього сплаву різних історичних епох 

виникає своєрідний художній «позачасовий» простір твору – «останній світ», в якому 

втрачаються і реальні просторові поняття. Наприклад, той же Діт під час Другої світової 

війни бував у Констанці, потім його, тяжко пораненого, привезли у Томи; у Томи з 

Констанци колись ходив навіть автобус (хоча Констанца – теперішня назва давніх Томів). 

Сам поет-митець, який подав у «Метаморфозах» історію людської цивілізації, став 

головним героєм роману К. Рансмайра, хоча жодного разу він не з'являється перед 

читачем, лише у Коттових спогадах та розповідях про нього інших людей. Метаморфоза, 

або реконструювання, тобто зміни відповідно до певних вимог часу, чи відновлення того, 

що вже втрачено, стає композиційним принципом будови твору й основним смисловим 

принципом. Змін зазнають усі і все: Томи, мешканці міста, природа. Не знайшовши 

Назона, але частково почувши його книгу від Ехо й частково побачивши її на килимах 

німої ткалі Арахни, змінюється і Котта. 

К. Рансмайр зазначав, що від самого читача, від його здатності сприймати 

залежатиме, наскільки його захопить асоціативне поле, чи наштовхне на власні роздуми й 

інтерпретації. Тому «Останній світ» можна сприймати як суворий вирок людській 

цивілізації, що неминуче йде до загибелі, вичерпавши свою культуру, моральні й художні 

цінності. А можна як «постмодерністську ГРУ», в якій один художній текст уживається в 

іншому, утверджуючи «сталість мінливості» буття, спонукаючи читача вичитувати 

авторський «підтекст» і створювати власний «надтекст». 

Підштовхнуть до цього читача й коментарі автора до власного роману – «Овідіїв 

репертуар», де коротко характеризуються персонажі «Останнього світу» та їхні античні 

прототипи, хоча й у цьому розділі твору відчувається певна авторська іронія. 

Метаморфози в романі «Останній світ» стають законом буття: все змінюється, 

перетворюється, але ці перетворення не підлягають логічному тлумаченню, вони 
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несподівані й абсурдні, і єдине, що їх спрямовує – генетична спорідненість із 

«Метаморфозами» Овідія. У такий спосіб К. Рансмайр втілює постмодерністську ідею 

«світу як тексту». 

Крістоф Рансмайр «Останній світ» 

( Скорочено) 

І 

Сімнадцять днів потерпав Котта від урагану і морської хвороби, добираючись морем 

з Рима до Томів на борту "Трівії". У дорогу його покликала чутка: "Помер Назон". "Томи, 

глуха тиша. Край світу. Залізне місто. Крім линваря Лікаона, в якого Котта винайняв 

неопалювану, обвішану яскравими гобеленами мансарду, на прибульця майже ніхто не 

звернув уваги". Бо в Томах, місті рудокопів, "люди забули про світ – вони святкували 

кінець дворічної зими". 

Котта розпитував про Назона, але ніхто нічого не розповідав, наче и не знали такого. 

Пригадали поета, Публія Овідія Назона, лише різник Терей, бакалійниця Феме та німа 

ткаля Арахна. Від них Котта довідався, що римський вигнанець Назон жив разом зі 

слугою-греком у Трахілі, покинутому десь у горах виселку. Котта пішки подався до 

Трахіли. Серед руїн виселка він побачив камінні конусоподібні монументи. Нагорі 

кожного з них був прив'язаний папірець. Зірвавши один, Котта прочитав: "Нікому не 

зостається його подоба". Вражений, він побачив і будинок, а перед ним зелену 

шовковицю, ягоди з якої падали в сніг. Ніхто не озвався на Коттів голос, здавалося, у 

будинку не було живої душі, аж несподівано під сходами на другий поверх він знайшов 

Піфагора, Назонового слугу. Але старий, недоумкуватий чи божевільний, не чув запитань, 

які ставив йому Котта, бо розмовляв сам з собою, жив у своєму світі, і "шляху до того 

світу, здавалося, немає". Тоді Котта почав розповідати сам, про свою подорож, про 

останні дні перед дорогою і про останній день Назона в Римі дев'ять років тому. Саме того 

дня Назон спалив свої рукописи. "...Це спалення... залишилося такою самою загадкою, як і 

причина Назонового вигнання. ...Та коли минуло кілька років... у Римі почали помалу 

здогадуватись: пожежа на п'яцца дель Моро – то був не розпач і не протест. То було 

справді знищення". 

ІІ 

Ліліпут Кипарис, кіномеханік, приїхав у Томи і привіз нові фільми. У Томах їх 

завжди дивилися на стіні Тереєвої різниці. "...Щороку під ліліпутовими руками на 

Тереєвій стіні поставав світ, який мешканцям залізного міста видавався таким далеким від 

їхнього власного світу, таким чарівним і недосяжним, що потім, коли Кипарис знову 

зникав у безміру часу, вони ще цілими тижнями все тлумачили та переповідали фільми..." 

Того разу Кипарис показував мелодраму про Алкіону і Кеїка. Це була історія палкого 

кохання. Кеїк мав поїхати в Дельфи, бо сподівався на щасливе пророцтво, яке допоможе 

йому позбутися глибокого сум'яття в душі. Закохані прощалися "так ніжно, так тужно, як 

на узбережжі залізного міста не прощалися ще жоден чоловік і жодна жінка". Глибокі 

почуття цих людей намагався прокоментувати різник Терей, в якого теж була вірна 

дружина, Прокна, Тільки сам Терей постійно бив її, до того ж зраджував її з повією. Але 

коментарі Терея лишилися без відгуку, глядачі захопилися історією Алкіони. 

Нещасній жінці наснилося, що корабель Кеїка зазнає катастрофи, а сам він загине: 

"Судно затонуло. А все, що перед цим опинилося за бортом чи ще намагалося 

врятуватись, ринуло спіралями вслід за судном углиб, у морську безодню...". Тому 

Алкіона прохала чоловіка лишитися або взяти її з собою, щоб вона загинула з ним разом. 

Кеїк не послухався і наступного дня вирушив до Дельф. А через кілька днів усе, що 

бачила Алкіона уві сні, справдилося: розпочався страшенний шторм і судно потонуло. 

"Зрештою Кеїк зостався сам... учепившись за колоду, він хрипко кашляв і шепотів її ім'я – 

останню свою надію. Тепер Кеїк збагнув, що його щастя – не в Дельфах і не в святинях, а 

в Алкіониних обіймах". 

"Щодня вранці, ополудні й увечері Алкіона йшла, бігла на берег, до болю в очах 

удивлялася в мерехтливу далечінь і не вірила у власний соп". Дізнавшись про загибель 

судна, Алкіона покинула свій палац і відправилася на берег моря, щоб побачити хоча б 
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тіло Кеїка. Море змилостивилося над нею і викинуло тіло Кеїка. Алкіона кинулася до 

нього і на бігу перетворилася на птаха-зимородка. А потім і мертвий Кеїк теж став 

зимородком, і два птахи полетіли над морем. "І глядачі, які бачили вже не труп і не вбиту 

горем жінку, а двійко зимородків... усе зрозуміли..." 

III 

Того ж часу, коли в Томах дивилися історію відданого кохання, Котта високо в 

горах намагався отримати відповідь від Піфагора, де ж дівся Назон, а вірніше – його 

книжка під назвою "Перетворення", яку Назон писав в останні роки до свого вигнання. У 

ті самі роки, коли в усіх театрах імперії з величезним успіхом йшла його трагедія, його 

твори лежали у вітринах книгарень пірамідами. Але якщо Назонові доводилося "десь у 

шинку в передмісті підсісти до ремісників чи відійти на годину-дві від Рима й заговорити 

під каштанами сільського майдану з торговцями худобою або в оливковому гаю – з 

селянами, як одразу ставало очевидним, що його ім'я уже ніхто не знає і навіть ніколи не 

чув. ...Назонова слава сяяла тільки там, де було чогось варте друковане слово..." Поет 

розумів, що найвищий, на його думку, успіх – овації в Колізеї – має тільки імператор 

Август. "Те, що він, зрештою, прагнув сам постати перед людськими масами, і було, 

мабуть, однією з причин його нещастя". 

Піфагор врешті-решт погодився і повів Котту до густого садка, що оточував 

будівлю Назона. Там, на галявині, Котта побачив "камені, гранітні та сланцеві плити, 

менгіри, колони, а також здоровенні необроблені брили...", які були вкриті цілими 

клубками слимаків. Піфагор поливав слимаків оцтом, і коли вони, помираючи, відпадали, 

з'ясовувалося, що на кожному з каменів викарбувано якесь слово. Коли всі камені було 

очищено від слимаків, Котта пов'язав усі слова в одне ціле. "Ось і завершено труд; ні 

вогонь, ні залізо, ні злобна давність не владні над ним, ані гнів руйнівний громовержця. 

Хай прийде неминучий той день, що за правом одвічним тіло бере. Закінчиться лиш никле 

моє існування. В день цей, єства свого кращою часткою звившись над світом, злину до зір, 

і ніщо не схитне, не зітре мого ймення". Котта зрозумів, що це писав сам Назон і що 

головний твір поета, таким чином, було закінчено. 

У Римі Назон читав окремі уривки з "Перетворень", "щоразу зосереджував увагу на 

окремих персонажах і краєвидах, на людях, що перевтілювалися в тварин, і. на тваринах, 

що оберталися в камінь". Читачі могли лише здогадуватися, як же буде виглядати 

остаточний твір, і врешті-решт склалося припущення, що поет здатен написати основний 

роман римського суспільства, де виведе шановних громадян з їхніми потаємними 

пристрастями і химерними звичками. "Це й було однією з причин того, чому Назонові 

почали не довіряти в Римі, уникати його і зрештою ненавидіти". А після одного скандалу 

його слава сягнула найширших верств населення. 

Цей скандал спалахнув після постановки комедії "Мідас", головним героєм якої був 

"безтямно закоханий у музику генуезький судновласник, у якого від шаленої жадоби до 

грошей оберталось на золото все, до чого він торкався". В останньому монолозі героя 

пролунали приховані за паліндромами імена відомих у Римі голів наглядових рад, 

депутатів та суддів. А в самого судновласника вуха видовжилися, заросли шерстю, голос 

зробився тремтким і жалісним, яку віслюка. Але четвертого вечора озброєний загін кінної 

поліції зірвав виставу, покалічивши багатьох акторів і глядачів. Це сталося за наказом 

одного сенатора, "що володів у Генуї та Трапані судноверфами" і заборонив комедію. 

Назон став популярним, й одного разу йому запропонували виступити на відкритті нового 

стадіону, який мав називатися "Сім притулків", і виголосити урочисту промову про велич 

та значення автора цієї споруди – імператора Августа. 

Саме після тієї промови і почався шлях поета на Чорне море. Спочатку Назон не 

виголосив "неодмінного й найголовнішого в світі привітання", не схилив коліна перед 

імператором, а звернувся відразу до громадян Рима. А потім розповів про страшну 

моровицю, чуму, на острові Егіна, внаслідок якої жахливою смертю померло все 

населення. Та найжахливішою була розповідь про те, як полчища мурашок з найстарішого 

дуба на острові обліпляли мерців, заповнювали їх очі, язики й серця і таким же чином 

"утворювали руки й ноги, самі стаючи руками й ногами, а насамкінець почали формувати 
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й риси облич... і так робилися цілком новим видом на острові – народом, що зачався від 

мурашок...". Це виявився мовчазний і слухняний народ, який був ладен іти за своїм 

володарем у вогонь, у пустелю, на війну, мирився з рабством і не втрачав здатності 

коритися. Отже, закінчив свою промову Назон, і новий стадіон має стати таким казаном, у 

якому варитиметься народ, схожий до того, що з'явився на Егіні. 

Стадіон гримів оплесками, бо пересічні римляни нічого не зрозуміли з промови 

поета, а Август спав. Але хоча він і проспав виступ Назона, апарат його двору чув і 

зрозумів усе сказане. Однією з функцій апарату було доведення до відома імператора і 

тлумачення будь-яких, подій. Апарат пригадав усе: дослівні тексти Назонових елегій, 

саркастичну комедію, віслючі вуха судновласника, зухвалу назву "Метаморфози". 

Висновок був суворим: "Перетворення" — це писанина ворога Рима. Проте на доповідь 

вістуна про вчинок Назопа імператор відреагував лише коротким порухом руки. А апарат 

знову почав тлумачити — цього разу імператорську волю. Ніхто не міг точно сказати, що 

саме означав цей жест: заборону на один рік писати, позбавлення додаткових пільг, а 

може, тільки заборону подорожувати до осені. "Апарат розглядав усі тлумачення й 

пояснення досить ретельно. ...Десь глибоко внизу... знайшовся один начальник, який при 

двох свідках продиктував байдужому писареві, що жест імператорової руки означав: 

"Геть! Геть з-перед моїх очей!" ...Це геть на край світу. А край світу був у Томах". 

IV 

Написи на каменях було прочитано. Котта замерз і дуже втомився, і Піфагор повів 

його до Назонового притулку, "показав на лігво між двома стелажами книжкових полиць 

у закіптюженому кутку кімнати, на перем'яту ковдру з кінського волоса, що тхнула сажею 

і смальцем, та збиту овчину...". Котта дістався до лігва і провалився у сон. Уві сні він 

побачив, як начебто до кімнати увійшов пастух, "замість голови в нього була блискуча, 

завбільшки з людський череп, ґуля, що нагадувала гроно спіненого слизу подохлих від 

оцту слимаків. 

...На плечах у пастуха лежав немовби клубок вій, повік, слізників та очних яблук, на 

яких іскрилося і заломлювалося сріблясте сяйво. Той клубок поглядав, роззиравсь, 

витріщався на всі боки,— голова, всіяна очима-зорями, була приваблива й жахлива 

воднораз". Пастух смикнув налигача, і на поріг стала корова, а потім уляглася на порозі 

Назонового будинку. Почулася дивна музика, і на очі корови навернулися-сльози, а 

пастух заснув. "Пастух тепер снив своєю коровою, а римлянин — пастухом, і місяць та 

гори були тільки маревом, а тоді музика раптом урвалася, і перед Назоновими дверима 

постала тінь, ковзнула через поріг, схопила на підлозі сокиру й підскочила до сонної 

поторочі. І вдарила". Від цього удару очі обсипалися, голова луснула і зацебеніла кров, що 

змивала ті очі. А коли корова підвелася й висмикнула налигача з руки забитого пастуха, 

тінь без жодного звуку щезла. 

Котта закричав і прокинувся. Десь на горищі бубонів Піфагор. Котті здалося, що це 

мурмотіння стосується його самого, і, схопивши свої речі, він хутко одягнувся і вирішив 

повертатися до Томів. "У цьому занедбаному, всіма забутому куточку в горах Томи 

здавалися чимось далеким і світлим, місцем людей і затишку – єдиним місцем, де можна 

сховатися від сну, примар і самоти". 

Котта спускався на узбережжя, коли несподівано побачив свого господаря, линваря 

Лікаона. Босий Лікаон поспішав у гори; "немовби охоплений якоюсь страшною люттю, 

Лікаон дерся осипом дедалі вище й вище... раптом спіткнувсь... але.липвар не зірвався, 

навіть не упав, а сам кинувся з розгону на каміння, після чого не підхопився на ноги, а 

чимдуж побіг навкарачки все вище, все глибше в піч". Котта пригадав, що бачив у шафі 

линваря стару, побиту міллю вовчу шкуру. Тепер ця шкура була на плечах Лікаона. 

Котта кинувся вниз, до моря, і невдовзі почув духову музику – у Томах усе ще 

тривало гуляння, мешканці містечка святкували завершення двох сніжних років. На молу 

Котта побачив дві голі постаті: це Прокна і Діт, германець-цілитель, "змучений тугою за 

фрісландськими лісами", наречений молодиці Прозерпіни, віддавалися коханню. А на 

вулицях Томів продовжувався карнавал; виряджені у каранавальні костюми люди 

поспішали натішитися свободою веселої ночі. "Кожне оберталося на свою протилежність. 



96 
 

Линварі ставали папами, а рибалки – китайськими воїнами... Кожне ставало тим, ким 

цілий рік мріяло стати, бодай на часинку". 

Котта потрапив до рук ватаги п'яних гуляк у карнавальних костюмах персонажів 

Назонових "Метаморфоз", які залили йому в горлянку горілку. П'яний, брудний, в 

розідраній одежі Котта теж став одним із блазнів. Він опинився у найбільшій 

карнавальній процесії цієї ночі і ніяк не міг добратися до линваревого будинку. Його 

оточували личини Медеї, Феба, Орфея, Юпітера. "...Навіть п'яний римлянин бачив, що 

карнавальна піч відбиває давній образ Рима, його богів і героїв..." Котта подумав, що саме 

Назон нагадав захирілому Римові продавці невгамовні пристрасті, і навіть тут, у глушині, 

продовжував розповідати свої притчі. Раптом серед інших личин Котта побачив одну, що 

нагадала йому Назонове обличчя. Він схопив личину і зірвав з неї картонний ніс на 

гумовій зав'язці. Але перед ним був лише недоумкуватий епілептик Батт, син власниці 

бакалійної крамниці. 

V 

У Томи прийшла весна, і мешканці містечка повернулися до своїх буденних справ. 

А Котта лежав у лихоманці. Ніхто його не доглядав, лише линвар раз на день приносив 

кухоль води та скибку хліба. Коли ж Котта одужав і вперше спустився зі своєї мансарди, 

то побачив жінку, одягнуту в чорне. Це була прибиральниця на ім'я Ехо. У Томах її 

вважали недоумкуватою, ніхто не знав, звідки прийшла до містечка ця жінка, яка на всі 

питання відповідала словами того, хто запитував. "Троя? – питали в Ехо люди. – Ти з 

Трої?" "З Трої,– відгукувалася Ехо з тим незворушним спокоєм, з яким згодом казала і "з 

Колхіди", і "з Петари", і "з. Тезеї"..." 

Мешкала Ехо у руїні під виступом скелі, що скоріше нагадувала печеру, ніж 

людське житло. Там вона страждала від майже постійного головного болю, а ще "її 

мучила власна шкіра, на якій бракувало верхнього шару, епідермісу... навіть від м'якого 

світла й духмяного весняного повітря шкіра в цієї нещасної лущилася й осипалася 

пластівцями з тіла". Але бували дні, коли шкіра Ехо ставала бездоганно чистою, і тоді 

жінка перетворювалася на справжню красуню. "І пастухи, і линварі часом під прикриттям 

темряви навідувалися до печери, щоб в обіймах Ехо, далеко від своїх черствих, змучених 

дружин перетворитися на немовлят, володарів чи звірів". 

В останні три вечори свого перебування в Томах Кипарис показав три трагедії трьох 

героїв: Гектора, Геракла й Орфея. Для Котти, який просидів усі три вечори на лаві перед 

Тереєвою стіною, це були імена з його юності, часів навчання в колегіумі Сан-Лоренцо. 

Але найяскравішими виявилися спогади про відвідування колегіуму Назоном. Юний 

Котта, затамувавши подих, порівнював реального уславленого поета з його зображеннями 

в газетах, і здавався Назон йому неприступним і недоторканним. "І коли Назон справді 

впав, водяні знаки минущості почали проступати Котті навіть у камінні. Порівнявши 

ясний образ часів Сан-Лоренцо й того чоловіка, що в сльозах назавжди покидав одного 

безхмарного четверга в березні свій дім на п'яцца дель Моро, Котта вперше усвідомив, яка 

ж легенька – мов пушинка — споруда цей світ, які вразливі гори, що розсипаються на 

пісок, які нетривкі моря, що випаровуються і перетворюються на хмари, які короткі 

спалахи в зірок..." 

Кипарис залишав залізне місто, як колись Назон – Рим, з промовистим виразом на 

обличчі: сюди він уже ніколи не повернеться. Котта, як й інші мешканці Томів, пішов 

проводжати фургон кіномеханіка; і коли той щез за хмарою куряви, не повернув назад, а 

попростував далі. Незабаром він розгледів жіночу постать, яка йшла йому назустріч. Це 

була Ехо. Котта спіткнувся і мало не впав, але Ехо простягла йому руку. Узявшись за 

руки, вони поверталися до міста, "говорили про те про се, часто надовго замовкали". 

Незабаром почалася справжня весняна злива, і Ехо з Коттою кинулися бігти до руїни, де 

мешкала жінка. Котта наважився запитати Ехо про Назона. Жінка розповіла, що Назон 

щомісяця спускався зі своїм слугою з гір на узбережжя, приходив і до Ехо, приносив 

дикий мед та горобину, на піщаній долівці розпалював багаття, а потім сідав і починав 

"читати з полум'я", бо запевняв, що у вогнях йому проступають слова й речення. Спочатку 

місцеві мешканці сприймали поета за палія, його багаття затоптували, і взагалі 
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поводилися з ним зле, так що він був вимушений шукати притулку у Трахілі. Але 

незабаром жителі залізного міста зрозуміли, що вигнанець нікому не завдає шкоди, і 

почали залюбки слухати, як він читає з полум'я. 

VІ 

Рік у Томах видався спекотливим і засушливим. Чорне море було спокійним, як 

озеро. Риби, що звикли до крижаної води, вистрибували на берег і задихалися. Одного дня 

всіх сполохала звістка: море змінило колір. З уст німої Арахни Ехо прочитала, що таким 

море стара вже бачила: вода стала жовтою від пилку пінієвих борів. Але ніхто не знав, що 

таке пінії, і люди зітхнули з полегшенням, коли повільна течія підхопила квітковий пилок, 

й очам рибалок відкрилися знайомі глибини. Потім у Томах почали рости дивні рослини, 

яких ніхто ніколи не бачив, але мешканці міста недовго чудувалися і зрештою почали 

сприймати буйну зелень так само байдуже, як холодний вітер і сніг. "У крамниці Феме та 

винаревому погрібку балачки й пересуди помалу знов поверталися до сірих буднів, до тих 

самих, уже сотні разів перемелених на зубах клопотів, нарікань і злиднів, і кінець кінцем 

залишилася тільки одна новина, яка давала цим розмовам поживу,– закохана пара, що 

зійшлася того дня, коли з міста поїхав кіношник Кипарис: Котта й Ехо". 

Котта відчував, що залізне місто стежить за ним. "У Томах кожне мало берегти 

якусь таємницю – коли вже не від Рима, то принаймні від власних сусідів. А Ехо знала 

багато міських таємниць, і серед них її спогади про заборонене спілкування ливарів із 

вигнанцем Овідієм Назоном були, мабуть, просто дрібницею". 

Котта був одним з тих, кого в урядових газетах називали політутікачами: у роки 

правління Августа все більше громадян Рима намагалися уникнути повсюдного нагляду і 

залишали метрополію. Десь на найдикіших просторах імперії вони шукали 

самовираження і життя без нагляду. Назонове падіння схвилювало римське суспільство, "і 

хоча Назон ніколи не підтримував зв'язків ні з поміркованою опозицією, ні з 

політутікачами чи радикальними підпільними групами, що завдавали ударів з лабіринту 

катакомб, декотрі з його віршів, коли виникала потреба затаврувати утопію, усе ж таки 

з'являлися у листівках Опору". А коли поет опинився на берегах Чорного моря, ставлення 

до нього як борця з диктатурою сягнуло максимуму; "вигнанця навіть назвали героєм 

боротьби проти всемогутності імператора, поетом свободи, народовладдя..." 

Після зникнення Назона його друзі кожного року зверталися до Авгу-ста з 

проханнями про помилування поета, але марно. В апараті імператора справу Назона давно 

вважали вирішеною і списаною в архів. Для своїх ворогів поет став скам'янілим символом 

справедливого римського правосуддя, яке дбає лише про благо держави, а для 

шанувальників — скам'янілою невинною жертвою влади. "Всі заяви про його вигнання 

незмінно лишалися звичайнісінькими пропагандистськими викрутасами в боротьбі за 

владу, вони були по-різному вигідні різним сторонам, і тому їх не треба було ні доводити, 

ні узгоджувати з фактами заслання й реального життя". 

Друзі Назона та його дружина Кіана могли протиставити цьому тільки тугу, 

особистий протест, затамований гнів та надію, що колись Назона помилують і він 

повернеться до Рима. Дехто з друзів пробував отримати дозвіл поїхати до залізного міста, 

але марно: Назон утратив право жити в суспільстві і відповідальність за злочини перед 

державою він мав нести на самоті. А Кіані поет сам заборонив їхати з ним, бо сподівався 

на скоре повернення до Рима. Шість років вона слала листи на Чорне море, а на сьомому 

році розлуки листування припинилося. Помер імператор Август, і з'явилася надія, що, 

може, втратить чинність вирок про вигнання. 

Імператором оголосили Тіберія Клавдія Нерона, який "прагнув залишити свою 

спадщину незмінною й не скасував жодного з колишніх законів, жодного вироку про 

вигнання...". А на дев'ятому році поетового вигнання до Рима долетіла чутка про смерть 

Назона. Торговець бурштином приніс Кіані поштову листівку із зображенням Томів і 

рядками Назона: "Люба Кіано, пригадай, якими спокійними словами стільки разів ми 

прощались, завершували стільки листів... На цей раз я скористаюся цими словами 

востаннє. Це – єдине моє бажання. Отже, бувай здорова!" 
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Поетова доля знову стала темою численних дискусій. Почали з'являтися некрологи й 

спогади, а згодом й обережне поцінування поетових творів. Влада отямилася занадто 

пізно: в очах широких верств Назон перетворився на мученика, а його книжки – на 

відкриття. І влада вжила запобіжних заходів. У будинку поета з'явився загін поліцаїв, які 

зібрали або знищили все, що лишилося від спалених книжок. Але через декілька днів 

владні особи зрозуміли, що найкращим заходом запобігти використанню образу поета-

мученика опозицією є визнання Назона великим сином Рима і встановлення на його 

буднику меморіальної дошки. На ній великими літерами було написано одне речення із 

забороненого Назонового твору: "У кожного місця своя доля". 

VII 

Котта був одним з тих, хто захоплено слухав Назона на стадіоні "Сім притулків". І 

Назонове вигнання вразило його так глибоко, як й інших, хто не любив імператора. І хоча 

Котта поділяв радість багатьох таємних ворогів держави, але ніколи не примикав до 

опальних і в поетовому падінні перш за все вбачав ознаки минущості, що все знищує, все 

перетворює. Але "бентежні розмови, що їх викликала в місті чутка про поетову смерть, 

зрештою дали поштовх до вирішальної переміни в житті Котти, і з непримітного, 

вірнопідданого громадянина... він став невгамовним політутікачем, глибоко, як ніколи 

доти, перейнявшись долею вигнанця". Та сімнадцять днів на борту "Трівії" Котта 

страждав через своє марнославство і шанолюбство, бо справжньою метою його подорожі 

було бажання розповісти Риму правду про Назонове життя і смерть, а можливо, і 

роздобути хоча б копію "Метаморфоз". І врешті-решт отримати як від опозиції, так і від 

влади визнання своїх заслуг. Проте іноді Котті здавалося, що на цю подорож, як і на все, 

що він робив раніше, його штовхнула нудьга. 

Але після прибуття до Томів мрії римлянина спалахнули з новою силою. А по-

справжньому, як йому здавалося, "він наблизився до вигнанця все ж таки в ті дні, коли 

бував з Ехо", що стала його коханкою після від'їзду Кипариса. Розповіді Ехо про Назона 

так вразили римлянина, що його охопив нестримний потяг до неї. Його палкі поцілунки 

Ехо терпіла мовчки, без звуку й опору. Але коли вона збагнула, що цей безтямний 

римлянин нічим не відрізняється від усіх тих коханців, які втікали до неї від сірих буднів, 

вона закричала і спробувала відштовхнути його. Але не крик Ехо і не її впертість 

повернули Котту тієї ночі до дійсності, а почуття відрази, коли він торкнувся схованої 

плями, "шорсткої латки шкіри". 

"Після цієї першої й останньої ночі кохання, у ті дні, коли Котта й Ехо більше не 

торкалися одне одного... нарешті справдилося те, що вже давно пророкували плетухи з 

крамниці Феме: Котта й Ехо в людських очах стали парою". Вони продовжували блукати 

вдвох схилами, і Ехо знову почала розповідати про Назонове багаття та його історії. Ехо 

продовжувала віддаватися всім чоловікам, які бажали цього, і незабаром її коханці стали 

приймати Котту за свого і при зустрічі "шкірилися до нього так, ніби були з ним знайомі 

чи друзі". 

Ехо розповіла Котті про книжку, яку Назон читав із багать, сама жінка називала її 

"книгою каміння". Розповіла про людей, які від розпачу, "що народилися вмирущими, 

перетворювались на каміння. У цих історіях вихід із хаосу буття навіть звірам залишавсь 

один: скам'яніння". Сам Назон казав: "Яка ж щаслива й гідна людини доля того, хто 

скам'янів, порівняно з долею того, хто став жертвою відразливого, смердючого, 

пришвидшеного червою та хробаками процесу тління!" 

Під час своїх прогулянок Ехо з Коттою найчастіше приходили до однієї бухти, де 

постійно гуркотіли хвилі й говорити можна було тільки криком. Над бухтою нависала 

скеля заввишки метрів двісті-триста, зі страшенними виступами. Котті вона нагадувала 

монументальний оперний театр. Саме у цій бухті одного полудня Ехо розповіла Котті 

останню історію з "книги каміння", про майбутню загибель світу, власне, пророцтво. "Це 

було видіння, про яке Котта в жодному виступі Назона перед римлянами не чув. З майже 

фанатичним натхненням у голосі Ехо об'являла йому про сторічну зливу, що геть розмиє 

землю, і змальовувала потоп з такою певністю, ніби ця катастрофа відбувалася у 

минулому". Всі істоти перебралися на судна, плоти й подібні жалюгідні пристанища, бо 
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дощ йшов безперервно, вода покрила все, що знаходилося на суходолі. Минали 

десятиріччя, плоти почали гнити і тонути, люди, тварини боролися за життя, чіпляючись 

за гнилі уламки. Але незабаром навіть птахи не могли знайти місця для перепочинку, 

падали у воду і йшли на дно, туди, де колись були ниви, міста, а тепер росли корали й 

анемони і залягала камбала. Врешті-решт дощ вщух, і вперше за сто років виглянула 

небесна блакить. Але це був не порятунок, а страшний кінець. "Вода спала, і риб 

спостигла доля потопельників. Те, що не встигало за водою, зоставалося в теплих болотах 

та калюжах, лежало, б'ючи хвостами й плавцями..." 

А з людей цей потоп пережили лише двоє, чоловік та жінка; їх Назон назвав 

Девкаліоном та Піррою. "Довго не наважувалися вони сходити зі свого безпечного 

пристанища з бочок та дощок... І бачили тільки далеко розкидані навкруги безживні 

рештки світу: безладні купи риби та птахів, серед голого, без кори, галуззя позависали 

трупи... поруч із дохлими вовками та левами з прохромленими боками лежали під курми 

та вівцями корови зі здутими черевами". Девкаліон та Пірра тремтіли від холоду, але не 

могли нічого зробити і навіть виказати порухом свій біль, бо неможливо уявити, якими 

самотніми й безпорадними почувалися ці двоє останніх людей. Одного вечора Пірра 

намацала в багнюці .камінчик – і жбурнула його в калюжу. І потім ще нажбурляла у воду 

чи в болото багато таких камінчиків. Девкаліон, щодо того спав, раптом розплющив очі й 

побачив дивне видовище: у стоячій воді камінчик перетворювався на людину. Девкаліон і 

Пірра, перелякавшись, вирішили загнати назад під воду ту кам'яну істоту, закидавши її 

"рінню, піском та кругляками". Але мара від цього тільки зросла, а з пригорщі ріпі й піску 

мочали плодитися інші люди. "Після майбутнього потопу, який усе знищить, із граду 

каміння постане ново людство! – закричала Ехо. – Вигнанець прорікав, що в тому його 

світі люди будуть з каменю. Але саме те, що вилізло з болота, рід, який загинув через 

свою вовчу неситість, своє глупство й жадобу до влади, Назои і називав істинним...", та не 

буде це людство знати ні кохання, ні ненависті, "буде таке саме непохитне, таке саме 

глухе, німе й стійке, як скелі на цьому узбережжі!" 

У душі Котті після почутого зміцніла упевненість, що він все ж таки знайде останній 

твір Назона й поверне його Риму. Вночі він почав писати свої нотатки про кінець світу, 

коли на Томи налетіла страшенна буря. Котті здалося, що він нібито перенісся у розповідь 

Ехо про потоп. Але марно римлянин чекав, що ось-ось почнеться катастрофа. Місто 

спало, і ніхто не побачив, ані як валилися дерева, ані як струмок ніс повний саж поросят, 

ані як вітер зривав дахи. А буря вщухла так само раптово, як і почалася. 

Вранці, коли Котта відчинив вікно, на вулиці було так тихо, що нічна гроза здалася 

йому безглуздим сном. Лікаон на запитання Котти відповів, що спав під самим вікном і не 

чув навіть свіжого вітру, а трухляві дерева самі падають час од часу. Спантеличений 

Котта подався до руїни, де жила Ехо. Але жінка зникла. Котта ніде не міг знайти її, усе 

ходив до моря і кликав, та "йому відлунював лише власний голос". 

 

VІІІ 

Ехо не повернулася. Ті, хто жадав Ехового кохання, сплюндрували її печеру. А те, 

що залишилося цілим, розтрощив божевільний вугляр Марсій. Усю піч він не давав спати 

мешканцям сусідніх будинків, бо, угамувавшись, почав грати в Еховій печері на порожніх 

пляшках від горілки, наче на флоярі. Терей удосвіта не витримав, піднявся в печеру, витяг 

з неї п'яного, заляпаного власною кров'ю Марсія і кинув до водопою для худоби. 

Врятувала вугляра Тереєва дружина Прокна, витягла безтямного з води, поклала на 

бруківку, вкрила ковдрою. Марсій знову заснув і не прокидався ні від спекотпого сонця, ні 

від галасу дітей, що прикрашали його дохлою рибою та пір'ям. "А в Котти, що того дня 

поспішав і тільки мимохідь глянув на сонного Марсія, склалося враження, ніби цей 

упосліджений, обгиджений чоловік — єдина на всьому узбережжі людина, якій зникнення 

Ехо завдало великої туги". 

Котта поспішав до Піфагора, що спустився з гір у Томи, аби зробити припаси у 

крамниці Феме. Коли Котта звернувся до старого, Піфагор вдав, що не впізнав або й 

зовсім ніколи не бачив цього римлянина. Тільки тоді Котта, здавалося, зрозумів, чому всі 
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у Томах не відповідали на його запитання про Назоиа. Всі давно збагнули, що Назон не 

просто пішов у гори, а зник. Але кожне село чи місто, до якого влада засилала вигнанця, 

несло відповідальність за нього і його життя так само, як і за те, щоб він не втік. І згідно з 

римським законом кожний мешканець міста перетворювався на наглядача: "обов'язок 

кожного – пильність, доноси – справа честі". Якщо місто нехтувало своїми обов'язками 

наглядача, воно втрачало привілеї на звільнення від податків тощо. Але Феме вгадала хід 

думок Котти і заперечила: куди з Трахілі втечеш? Із залізного міста у світ ведуть лише 

шляхи через море. 

Котта провів Піфагора аж до косогорів, і той розказав, що на гобеленах Арахни 

зображено те, що вона прочитала з уст Назона. 

Попрощавшись з Піфагором, Котта "на півдорозі від Томів до трахілських руїн 

відчув таку нехіть до всього, що колись його хвилювало й зрештою погнало з Рима в ці 

гори, аж, здавалося, вже зробився наче той камінь, на який він сам сперся,– сірий, 

байдужий, німотний, полишений на поталу ерозійним силам та часові". 

Котта відчував, що втомився, і вже не прагнув ні значущості, ні успіху. Діставшись 

линваревого будинку, римлянин розглядав гобелени і дивувався, як не розгледів на них 

сюжети "Метаморфоз". Другого дня Котта пішов до Арахни. Стару ткалю насторожило, 

що він хотів тільки подивитись на гобелени, і вона вже збиралась показати йому на двері, 

як упізнала-таки в ньому римлянина. Арахна спробувала на митах розповісти про свою 

тугу за столичними красотами, які вона бачила тільки в газетах та одному альбомі. Потім 

повела Котту до задушливої комори, де пріли в сувоях її гобелени. "І поки ткаля 

полотнище за полотнищем розгортала перед римлянином свої творіння, поки брудна 

підлога в коморі й увесь мотлох довкола помалу зникав під купою райських світів, Котта 

усвідомив, що на цих панорамних картинах найбільше важить не земля й не море, а небо – 

чисте, блакитне, трохи захмарене або затягнене грозовими хмарами, але повсюди ніби 

живе, заселене летючими птахами..." 

Вийшовши з дому ткалі, Котта розмірковує: "...невже Назон кожному, хто його 

слухав, прочиняв щораз інше вікно до своїх фантазій і кожному розповідав лише ті історії, 

які той хотів і був спроможний почути? Ехо пізнала "книгу каміння", Арахна – "книгу 

птахів". ...Чи не були "Метаморфози" замислені як велика історія природи – історія, що 

починалася від каміння й сягала аж до хмар?" 

IX 

"Настав серпень – спекотний місяць..." Германець Діт знайшов у руїнах покинутої 

вулички павуків завбільшки з кулак, їхнє павутиння було таке міцне, що гинули в ньому 

навіть птахи. "Та переляк, викликаний у Томах тими потворами, швидко минув: 

виснажене швидкими часовими змінами та спекою, місто вже звикало до нових клопотів, 

як перед тим звикло до пишної рослинності й теплових бур нового клімату". Лише 

кіномеханіка Кипариса, що вже багато років поспіль приїздив у серпні, всі чекали 

нетерпляче, а він наче у воду канув. 

"Котта цілими днями блукав узбережжям, аж поки спека заганяла його в затінок під 

прямовисною скелею, разом із рештою міських нероб очікував у бухті балюстрад 

вечірньої прохолоди або сидів в Арахни й спостерігав, як на ткацькому верстаті майже 

непомітно для ока народжується заселене птахами небо. А вночі він писав листи до Рима". 

Листи ті відносив до крамниці Феме, клав у наготований до прибуття "Трівії" мішок, де 

вони вкривалися пліснявою. 

Одного рамку до Томів пристало судно. То був фрегат Ясона. Мешканці залізного 

міста в обмін на залізо отримували шовк, ефірні олії, цукрові голови, універсальний 

порошок від усіх недуг тощо. Ясон пильно стежив, щоб з фрегата не повтікали 

переселенці – безробітні ремісники, зубожілі селяни, мешканці гето із Салонік, Волоса, 

Афін... Ясон обіцяв їм світле майбутнє на Чорному морі, Одесі, Констанці... 

Фрегат пішов далі, залишивши чимало потрібних і непотрібних речей. Серед них і 

епіскоп, якому судилося відчутно змінити життя в Томах. Той чорний ящик замовила 

багато років тому крамарка Феме. Машинка вміла все, що клали під її пильне око, 

збільшити й показати на білій стіні. "І коли хтось споглядав зображення на стіні досить 
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довго, то йому починало ввижатися, ніби він осягає внутрішній світ речей..." Чимало 

людей приходило подивитися на зображення на білій стіні, приносили із собою різні речі, 

сподіваючись на здійснення заповітних бажань. Феме за відвідини грошей не брала, але 

мало хто йшов з крамниці, не купивши принаймні бляшанку жиру чи припалу порохом 

коробку шоколаду. І невдовзі коридор і задня кімната, де працювала та машинка, 

перетворилися на грот, в якому люди ставили свічки і запалювали лампади, на пустих уже 

від старого товару полицях залишали квіти та медальйони на згадку. Користуватися 

епіскопом навчився Батт, і вперше в житті епілептик відчув, "що таке бути людиною серед 

людей; уперше всі проштовхувались до нього, тицяли йому речі, які хотіли подивитися в 

око машинки". Але, як завжди у Томах, через деякий час число тих, хто вірив у чудо, та й 

просто глядачів стало помалу меншати, "залізне місто забувало свою святиню". Лише Батт 

лишився вірним зображенням на стіні, він навіть спав, їв та справляв нужду, не виходячи з 

гроту, аби не пропустити жодної картинки. Якось уночі пішов дощ, перший після 

спекотних тижнів. Феме прокинулася зі сну і пішла до гроту. Батт, як завжди нерухомо, 

сидів поруч холодної, чорної залізної скриньки-епіскопа. Та перш ніж Феме торкнулася 

рукою синового чола, нещасна жінка зрозуміла, що Батт скам'янів. 

X 

П'ятеро кремезних чорноробів перевезли візком Батта до крамниці. Щоб втішити 

нещасну матір, хлопця спробували повернути до життя: Діт-германець натирав його 

різноманітними мазями, Терей облив камінь свинячою кров'ю, а один із сусідів вирішив 

осяяти Батта світлом епіскопа. Але поки сусіда його налаштовував, Феме охопив 

розпачливий гнів, і вона розтрощила чорний ящик, позбирала уламки в мішок та й 

викинула з Арахниної скелі у море. Відтоді Батт стояв у крамниці серед діжок з капустою, 

"мов спаплюжений жертвопринесеннями ідол на бойовищі". Феме, прагнучи захистити 

сина від людської цікавості, прикрасила Батта квітами та гірляндою кропиви. Але один 

селянин зірвав ту гірлянду, і всі пересвідчились, що Батт перетворився на камінь. Проте 

не здивувались: "Що ж тут такого, коли людина, проживши життя, перетворюється на 

камінь не в темній могилі, а в напівтемній крамниці?" 

Засуха минула. Настала осінь, яка принесла рясні теплі дощі. Котта пристосувався 

до життя в Томах і тепер навряд чи відрізнявся від решти мешканців залізного міста. 

Інколи він придивлявся до Лікаона і з полегкістю зітхав, коли не помічав навіть 

найменших слідів шерсті, ікол чи лап. Тим часом усе рясніші дощі спричиняли селеві 

потоки. Одного ясного жовтневого ранку Котта вийшов з линваревого будинку з 

переконанням, що "тільки одна-однісінька людина може врятувати його від божевілля, 

повернути впевненість у собі й здоровий глузд римлянина. І ця людина був Овідій Назон. 

...Він мусить знайти вигнанця". І Котта вирушив у гори. 

XI 

"Селеві потоки не пощадили жодної долини в горах". Чим вище піднімався Котта, 

тим страшніші спустошення поставали перед його очима. "Досягнувши плоскогір'я, 

зритого напівзруйнованими часом і негодою копальнями, Котта обминув один-єдиний 

прохідний схил і нарешті вийшов до руїн Трахіли. На прямовисних скелях зяяли штольні, 

біля підніжжя розкривного відвалу стояв зарослий колючим чагарником каркас 

стрічкового транспортера, перекинуті вагонетки валялись обабіч вузькоколійки, що 

закінчувалась у калюжі води. ...Перед Коттою були рештки мідної копальні загиблого 

міста Ліміри. У Томах ще жила пам'ять про це місто, про нього розповідали з покоління в 

покоління, бо така доля, казали люди, зрештою спіткає всі гірничорудні міста". Зникла 

мідь, зник і добробут, а разом з ним — мир та злагода. Люди почали нападати один на 

одного навіть за шматок хліба, а одного разу бік гори, увесь поточений штольнями і 

штреками, обвалився й поховав Ліміри. 

"Котта обмив свої побиті, подряпані руки та натруджені ноги в зеленкуватій калюжі, 

забрів затопленою колією по коліна у воду, а тоді знеможемо сів, прихилився спиною до 

однієї з перекинутих вагонеток і довго дивився . спершу вниз, а потім поверх гірських 

хребтів у небо..." До ночі Котта не встигав добратися ані до Трахіли, ані до Томів, отже, 
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йому довелося переночувати в горах. І цієї ночі він не бачив жодних снів. Прокинувшись, 

Котта перш за все подумав про Назона і вперто попрямував до Трахіли. 

XII 

"Трахіла була похована під камінням. У пустельній самоті, до якої римський поет 

утік від ворожого залізного міста, не лишилося навіть руїн. ...Пригнічений раптовим 

почуттям самотності й безнадії, Котта рушив повз дохлого вовка до воріт..." Ще не зовсім 

отямившись від вигляду зруйнованої Трахіли, Котта помітив дим, який підіймався між 

брилами. І раптом йому здалося, що це куриться чавунна грубка з будинку Назона, а перед 

відчиненими дверима сидить Піфагор і щось пише на блакитній тканині. А неподалік від 

старого стоїть сам Овідій Назон. "Я знайшов Назона. Я знайшов засланого, безвісти 

пропалого поета Рима, вигнанця, якого всі вже вважали небіжчиком. Серед цього 

спустошення, тут, на руїнах останнього пристанища найзнаменитішого колись чоловіка в 

столиці, Котта відчув полегкість, ніби з плечей у нього спав нестерпний тягар". Він побіг 

до двох чоловіків, кричав і махав: руками. Але коли Котта підбіг ближче, він раптом 

зрозумів, що крім нього під прямовисною скелею нікого немає. З грубки й справді 

курився дим, але за Піфагора римлянин прийняв незграбний монумент, який нагадував 

людину, а за Назона — обчухраний . сосновий стовбур. Котта відчув, що він просто 

божевільний, і чи то заревів, чи заридав. "Нестерпне протиріччя між римським здоровим 

глуздом і незбагненною дійсністю на Чорному морі щезло. Епохи позбувалися своїх назв, 

переходили одна в одну, перетиналися". Заспокоївшись, Котта почав читати окремі слова 

напису, що збереглися на тканині. 

Два дні провів Котта серед трахілських руїн. У Трахілі лишилися тільки потріскана 

грубка та нашкрябані на клаптиках тканини чи викарбувані на камені слова. Римлянин 

"монумент за монументом обійшов це хранилище потьмянілих знаків, повисмикував з 

каміння прапорці... і наповнив свою торбу цим шматтям. Бо серед багатьох вицвілих 

написів та окремих слів на вітрі лопотіли й імена, йому знайомі,– імена мешканців 

залізного міста". 

За два дні харчі скінчилися, і Котта спустився у Томи. Там виснаженого римлянина 

підібрав винар Фіней і відвіз до Лікаонового будинку. Котта не здивувався, коли 

переконався, що дім виявився порожнім. 

XIII 

"Томи нагадували прифронтове місто. Дедалі більше верховинців утікало з худобою 

на узбережжя, бо в горах морени й кам'яні лавини спустошували, житла та пасовища". 

Життя в залізному місті пожвавішало. Утікачі з гір селилися у печерах та серед руїн, 

спали поміж свиней та овець, а вечорами напивалися у Фінеєвому погрібну. Між цими 

варварами та жителями Томів постійно спалахували сварки й бійки. І тільки винар, 

здавалося, радів цьому, бо відвідувачів у нього ставало все більше, а його комори 

"заповнювалися грубо вичиненими шкурами, всілякими різьбленими речами та 

мінералами". 

Повернувшись до Томів, Котта жив сам у линваревому будинку. 

Його вже сприймали як нового господаря будинку. "Зникнення линваря Лікаона 

схвилювало мешканців залізного міста не більше, ніж звістка про загибель Трахіли... Кому 

потрібні були нитки, шворки чи вірьовки, той просто входив до линварні... і під наглядом 

римлянина порпавсь у тому припалому порохом безладі, поки нарешті знаходив те, що 

шукав, і платив пригорщею монет...". 

Котта через линварню навкіс понатягував гірлянди з прапорців, які він познімав з 

трахілських монументів. Мешканці Томів ніяк не прореагували на те, що на цих 

клаптиках були написані їхні імена. Тільки Феме розповіла, що такі клаптики Піфагор 

збирав у будинках Томів, а потім, у горах, обгортав їх навколо каменів, роблячи такі собі 

дороговкази.. 

Піфагор з'явився у Томах одного холодного грозового літа, задовго до приїзду 

Назона, зійшовши на берег з "Арго". "Винахідник, учений, що втік від якогось деспота на 

своїй батьківщині в Греції". Свою батьківщину він називав Самосом і мріяв про часи, 

коли зникне панування людини над людиною. Більше десяти років грек жив на самоті в 



103 
 

будиночку на березі, спілкувався тільки з рибалками. За довгі роки тиші і самотності 

Піфагор почав розмовляти сам із собою і врешті-решт став забалакуватись. "Піфагор. 

запевняв, нібито в очах корів та свиней уміє розгледіти зниклих, перевтілених людей", і 

коли у Томах з'явився Назон, Піфагора вже давно вважали божевільним. "Побачивши 

цього пригніченого, охопленого розпачем вигнанця, Піфагор згадав про власний біль, 

власну долю і того дня на свій берег уже не повернувся": Спочатку він допоміг Назону 

влаштуватися в Томах, а коли ворожість місцевих мешканців примусила поета 

перебратися до Трахіли, Піфагор вирушив з ним разом. "У Назонових розповідях Піфагор 

ніби віднаходив свої власні думки й почування, гадав, що в цьому збігові нарешті відкрив 

гармонію, яку варто підтримувати й передавати далі". І він почав записувати кожне слово 

Назона. А згодом почав ставить кожному слову поета пам'ятник. 

Настав грудень, а сніг жодного разу так і не випав у Томах. Котта кожного дня 

заходив до крамниці Феме і слухав її розповіді. "З балаканини Феме залізне місто 

поставало всього лише здичавілим закутнем, таким собі пересильним табором, до якого 

людина потрапляє внаслідок нещасливого збігу обставин та вироку долі й живе серед 

руїн... поки час чи випадок нарешті визволить її з цієї глушини або вона просто безслідно 

зникне, як зникли Ехо, Лікаон і ще багато інших людей..." Котта довідався, що ткаля 

Арахна прибилася до Томів із загиблого у катастрофі судна грека-фарбаря. Різник Терей 

разом з Прокною втік із високогірної долини від снігових лавин. Фіней прибув до міста 

разом із кіномеханіком Кипарисом, він був мандрівним фокусником, видихав язики 

полум'я і показував цілий кошик змій. Один свинопас спалив усіх Фінеєвих змій, а 

розлючений Фіней зажадав від міста відшкодування збитків, лишився в Томах і незабаром 

став міським винокуром. 

Але найбільш вражаючою виявилася історія германця Діта. "Він був останній із 

ветеранів розбитої, розпорошеної армії, яка в несамовитій люті підпалила навіть море". 

Кожної ночі в Томах Діт бачив один і той самий кошмар: кам'яний склад без вікон, у 

якому "було напхом напхано й подушено отруйним газом мешканців цілої довжелезної 

вулиці". Люди марно намагалися ковтнути трохи свіжого повітря, дерлися до нього по 

тілах слабкіших, дряпали й душили одне одного. Одного року Діт не витримав і втік з 

військової колони. Він скочив на підводу і погнав коня гірською стежкою донизу. 

Побачивши перед собою скелястий виступ, Діт так потяг за віжки, що вилетів з підводи і 

полетів на коня. Втомлений і переляканий кінь щосили вдарив Діта копитом у груди. 

Отримавши страшенну рану, Діт знепритомнів, і коли його знайшли кочові пастухи, він 

уж був напівмертвим. Але в Томах, куди його принесли, він вижив, хоча й лишився 

калікою: міг померти від будь-якого сильного удару в груди, де билося беззахисне серце. 

Згодом Діт опанував рецепти ліків, які колись загоїли і його власні рани. Його мазі та 

настоянки допомагали людям, але сам Діт жив заради мертвих. "Тільки на обличчях 

мерців Діт іноді бачив – принаймні йому так здавалося – вираз безневинності, яка його 

зворушувала і яку він за допомогою всіляких есенцій намагався зберегти до тієї хвилини, 

коли зрештою ховав усі ті страшні сліди розкладу під землею та камінням". 

У розмову він постійно вплітав одні й ті самі слова, які нібито привіз з Рима Овідій 

Назон, бо в них було все, чого Діт зазнав у житті: людина людині – вовк. 

XIV 

Зима минала без снігу. Лікаонів будинок дедалі занепадав. Рвучкий вітер вирвав 

віконну раму у Коттиній мансарді, і він мусив переселитися у линварню. "Коли Котта 

повертався до свого занепалого дому від Феме... то іноді до пізньої ночі обходив свої 

гірлянди, які все ще висіли вздовж і впоперек линварні, наче прикраси на карнавалі 

злиднів, і порівнював крамарчину балаканину з окремими словами, уривками речень та 

іменами на вицвілих трахілських клаптиках. ...Те, що стояло на цих... клаптиках полотна, 

а в горах тріпотіло під вітром на трахілських каменях, було пам'яттю залізного міста". 

Томи потерпали від дощу. Але все, що потребувало вологи, тепла і світла, починало 

буяти. "На початку січня рослина проникла вже й у саму линварню. То була блакитна 

берізка; вона безперешкодно повилася навколо вбогих Коттиних гірлянд. Наче для того, 

аби прикрасити ці трахілські клаптики, берізка... поповзла по шворках... обрамляла 



104 
 

шматок шовкової підкладки віночком з листя, переплітаючи гірлянди й обертаючи їх 

помалу на суцільне шатро, таке собі колихке склепіння..." Саме у цей час у Томах і 

з'явилась чужинка. Загорнена в драну накидку, вона начебто спустилася з хмар. На молу 

жінка сперлася на перекинутий догори днищем човен і задивилася в порожнечу. "Ця жінка 

була, мабуть, німа й спілкувалася з людьми на митах, як ото тлуха ткаля". Раптом 

пролунав різкий крик: це кричала Прокна. І на її крик до чужинки збіглися ливарі, горяни, 

рудокопи. У цій знівеченій, обліпленій мухами жінці Прокна впізнала Філомелу, свою 

сестру. "Замість рота в чужинки зяяла тільки мокра, вся в темних рубцях рана; вуста в неї 

були порвані, зуби повибивані, щелепи потрощені. Ця жінка, що, застогнавши, ступила 

назустріч Прокні й упала в її обійми, не мала язика". 

Мешканці залізного міста пам'ятали Філомелу, вродливу двадцятирічну дівчину, що 

жила в Прокнинім домі як служниця. Одного разу Терей вирушив з Філомелою до табору 

шукачів бурштину. Та надвечір різник повернувся і повідомив, що на гірській стежці мул 

посковзнувсь і потяг Філомелу за собою в урвище. Терей не схотів тоді навіть відпочити, а 

разом з помічниками кинувся шукати дівчину. Шукали два дні і дві ночі, але знайшли 

лише труп мула. 

І ось Філомела стояла на березі і ховала обличчя на грудях сестри. Фіней усе 

допитував, хто це її так спотворив. "Діт спробував відтягти ошалілого винаря, і тоді 

Філомела подивилась Фінеєві в очі так, що він замовк і мусив відвести погляд, а вона 

піднесла руку – поволі, немовби під тягарем страшної втоми,– й кивнула головою на голу, 

обрамлену плющем та диким виноградом стіну — на різників будинок". 

XV 

Терей повернувся з моря вже в сутінках. Різник стомлено ніс додому два кошики 

гарної риби і не помітив, що місто зустріло його тишею, а в багатьох вікнах не горіло 

світло, щоб із чорних кімнат було краще видно, як нелюд йде вулицею. Тихо було й у 

будинку самого різника: Прокна із сестрою залишили його. А коли Терей узяв на руки 

свого сина Ітіса, він не відразу зрозумів, що тримає мертву дитину. "Аж коли він стяг із 

хлопчика сорочечку і з темної різаної рани потекла кров, усі, хто стояв у темряві досить 

близько й заціпеніло спостерігав цю сцену, почули, як різник застогнав, почули вже 

зовсім інший, спотворений болем голос, такий самий чужий і моторошний, як скигління 

скаліченої Філомели". Мешканці міста зрозуміли, що ця смерть – не просто сліпа помста 

за каліцтво Філомени, а й завершення десятирічного розпачу. "Прокна забрала сина з часу 

й повернула його знов до свого серця". 

Терей обмив сина, відніс Ітіса до хати, узяв сокиру і назавжди покинув свій дім. Він 

відправився шукати Прокну, щоб убити її. А Прокна привела Філомелу до линваревого 

будинку, щоб там заховатися. Жінки посідали на долівку, і Філомела заснула біля 

огрядного теплого тіла сестри. Прокна все щось шепотіла сестрі на вухо, а Котта слухав її 

голос, стоячи у темряві. 

Минула ніч, Котта прокинувся з короткого сну і раптом побачив у дверях Терея. 

Терей заніс сокиру і підскочив до своїх жертв, "але з-під стіни скинулися не руки двох 

жінок – спурхнули, розпростерши крила, дві сполохані пташки. Їхні назви також були вже 

записані в трахілському хранилищі: ластівка й соловейко". А сам Терей обернувся на 

одуда і стрімко шугнув за двома врятованими пташками. 

"Нестямно, по-дитячому радий, сидів Котта самотою в линварні над своїм 

розпанаханим склепінням, перебирав клаптики гірлянд... й прочитував уголос у порожній 

кімнаті написи... На тих клаптиках стояло, що Терей був одудом, Прокна – соловейком, 

Ехо – луною, а Ліка-он – вовком... На трахілських каменях колись тріпотіли під вітром... 

долі не тільки колишніх, а й майбутніх мешканців залізного міста". 

Котта вийшов з линваревого будинку після обіду. Він прямував у гори, до Олімпу – 

цю назву він теж прочитав на клаптиках. Він ішов вулицею, нічого не помічаючи, не 

чуючи слів, що лунали йому вслід, – жоден людський голос уже не проникав у його 

свідомість. "Перед очима стояли тільки картини, що їх провіщали йому оті написи на 

трахілських клаптиках: різників будинок тепер був усього лиш порослою мохом скелею, 

де зграя ворон чистила дзьоби; вулиці являли собою ущелини в розквітлих колючих 
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заростях, а мешканці тих вулиць перетворитися на каміння, птахів, вовків та в порожнє 

відлуння". Котта йшов у гори, бо це був шлях самого Назона. Саме тут поет розповів до 

кінця свої "Метаморфози", а розповівши, і сам, мабуть, "невразливим камінчиком 

скотився зі схилів, бакланом шугнув над спіненими гребенями прибою...". Котта йшов у 

гори, щоб побачити один-єдиний напис, останній: "те уривисте слово з двох складів, що 

відбивалося від бескидів, було його власне ім'я". 

 

 «Метаморфози» аналіз 

«Метаморфози»  – поема давньоримського поета Публія Овідія Назона в 15 книгах, в 

якій розповідається про різні перетворення, що відбулися з часу створення світу, 

відповідно до грецької і римської мифологій. Всього їх налічують 199. Поема була 

написана Овідієм в Римі між 2 (рік посилання Юлії Старшій) і 8 (рік посилання самого 

Овідія) роками н. е. 

Сюжети про перетворення розповідають про виникнення зірок, тварин, рослин, рік, 

джерел, скель, людей. Поєднавши багато метаморфозразом, Овідій написав поему, що 

пояснює походження усього світу. 

Поема Овідія «Метаморфози» містить прихований докір людству, яке «проміняло 

золото на залізо», перетворило блаженний земний рай на пекло. 

Жанр – поема, що складається із майже 250 поетичних оповідей про перетворення 15 

книг, 11998 віршів. 

Основа сюжету – давньогрецькі та давньоримські міфи про перетворення та героїчні 

цикли. 

Сюжет поеми рухається від створення світу, що є першим перетворенням 

початкового хаосу в космос, до сучасних Овідію часів. У другій частині твору з’являється 

думка про погіршення людського роду з плином часу. Як і в міфолологіях багатьох 

народів світу, розбещенність людей призвела їх до всесвітнього потопу. В Овідія цей 

мотив розроблений за грецьким міфом про Девкаліона і Пірру. Саме від них пішло нове 

покоління людей. На їхнє прохання знову населити землю людьми Юпітер наказав їм 

набрати каміння й кидати через голову. Каміння, яке кидав чоловік, «обернулося на 

мужів», а те, що розкидала жінка, «набрало жіночої статі». У книзі систематизовано 

оповіді про перетворення відомих міфологічних героїв: красеня Нарциса, який так довго 

милувався своїм відображенням у воді, що перетворився на квітку, Орфея та Еврідіку, 

Пігмаліона тощо. Останні частини поеми присвячені міфологічній історії Риму, яка 

виводиться з часів Троянської війни і до появи в Італії перших поселенців. Закінчується 

твір похвалою на адрес у Юлія Цезаря та Августа, які обожнюються й оголошуються 

покровителями Риму. 

 

Запитання і завдання. 

 

1. Які факти слугують підтвердженням того, що роман К.Рансмайра є зразком пост 

модерністської літератури? Назвіть їх та охарактеризуйте, цитуючи текст твору. 

2. Наскільки дотичні «Метаморфози» Овідія з життям міста Томи? Чим можна 

пояснити порушення письменником історичної правди? 

3.  Зіставте головних героїв поеми Овідія з їх «двійниками» з  «Останнього світу». 

Що їх об'єднує і чим вони різняться. Яку роль при цьому відіграє «Овідіїв репертуар»? 

4. Сформулюйте та проаналізуйте основні проблеми, порушені в романі «Останній 

світ». 
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Зарубіжна література [Текст]: конспект лекцій для здобувачів освіти освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр всіх спеціальностей денної форми 

навчання/уклад. Н.П Літвинчук − Любешів: ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ», 

2022. – 106 с 

Методичне видання складене відповідно до діючої програми курсу «Зарубіжна 

література» з метою вивчення та засвоєння основних розділів дисципліни, містить 

конспект лекцій до кожної з тем та перелік рекомендованої літератури. 

© Н.П. Літвинчук., 2022 
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