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«Американська трагедія». Теодор Драйзер 

Жанр: роман  

Драйзер зображує трагедію Клайва Грифітса - молодої людини, 

яка «скуштувала» всю красу життя багатих. Не наділений великими 

здібностями і талантами, має велике честолюбство та амбіції досягти 

успіхів у суспільстві. Книга показує величезну різницю між багатими 

і бідними, розповідає про звичаї американського суспільства в першій 

половині ХХ століття, а також детально описує весь життєвий шлях 

Клайда, який намагається вибитися в люди, поступово відмовляючись 

від цінностей, прищеплених батьками, і стаючи чудовиськом, 

спокусником, негідником і вбивцею.  

  Цитата: «Щастя приходить до того, хто вміє чекати. - Так, 

звичайно, тільки дивись, не просидь все життя в залі очікування».  
Драйзер Т. Американська трагедія : роман : [у 2-х кн.] / Теодор Драйзер ; [пер. з англ. 

І. Буше, Л. Смілянського, Л. Ященка]. — Харків : Фоліо, 2016. - Кн. 1. - 506 с. ; Кн. 2. - 505 с. 

 

«Архіпелаг ГУЛАГ». Олександр Солженіцин 

Жанр: історична проза   

ГУЛАГ, або Головне управління таборів і місць ув'язнення, був 

сумно знаменитий на території Радянського Союзу в 30-50-ті роки 

ХХ століття. Солженіцин 11 років провів у таборах цієї «чудової» 

країни, як з гіркою іронією називав її письменник. У цій книзі, 

складеної з листів, спогадів, оповідань, немає вигаданих осіб. Всі 

люди і місця названі своїми іменами, деякі позначені лише 

ініціалами. Знаменитий острів Колиму Солженіцин називає 

«полюсом лютості» ГУЛАГу. Більшість нічого не знає про диво-

Архіпелаг, деякі мають лише туманне уявлення про нього, а ті, хто 

там був, знають все, але вони мовчать, немов перебування в таборах 

назавжди позбавило їх дару мови.  

Тільки через десятиліття ці каліки заговорили. Вони вийшли зі 

своїх сховищ, припливли з-за океану, вибралися з тюремних камер, 

повстали з могил, щоб розповісти страшну історію під назвою 

«ГУЛАГ».  

  Цитата: «Необмежена влада в руках обмежених людей завжди 

призводить до жорстокості».  
Солженицин А. Архипелаг ГУЛАГ : роман / Александр Солженицин. Т. 3. – М. : 

Инком, 1991. – 528 с. 
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«Бійцівський клуб». Чак Паланік 

Жанр: трилер 

Це - найприголомшливіша і найскандальніша книга 1990-х. 

Настільна книга анархізму, вкрай не рекомендується читати тому, 

кого бере відраза від жорстокого стилю Чака Паланіка. Цей твір - 

відмінна сатира на сучасне суспільство споживання. «Покоління за 

поколінням люди працюють на ненависних роботах тільки для того, 

щоб мати можливість купити те, що їм не потрібно». «Всі мої 

знайомі, які раніше сиділи в туалеті з порнографічним журналом в 

руках, тепер сидять з каталогом фірми «ІКЕА». Головний герой теж 

був у цьому «рабстві», такий собі звичайний офісний планктон. Але 

все змінилося після зустрічі з Талером, повною його протилежністю. 

Після трагедії з квартирою він звертається за допомогою до Талера, 

на що отримує відповідь: «Тільки втративши все, ми знаходимо 

свободу». Звідси і починаються «пригоди». 
Цитата: «У цьому і полягає свобода. Коли втрачаєш будь-яку 

надію».  
Поланік, Ч. Бійцівський клуб : роман / Чак Поланік ; [пер. с англ. О. Леська]. — 3-тє 

вид. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. — 254 с. 

 
«Біла гвардія». Михайло Булгаков. 

Жанр: роман  

Захоплююча сімейна сага, в якій автор частково зобразив 

історію власної сім'ї. Про родину Турбіних - Олексія, Олени і Миколи 

– та їх знайомих. Події роману розвиваються з грудня 1918 року по 

лютий 1919 року. Місто, кероване гетьманом Скоропадським і 

німецькими військовими, штурмує спочатку селянська армія Симона 

Петлюри, а потім більшовики. Російські офіцери намагаються 

захистити спокій міста, але безславно програють, толком не 

встигнувши виступити. Булгаков, використовуючи власні спогади 

про Київ тих років, пише роман про безперервну війну без 

переможця, крах старого світу і настання нового, а також про дивом 

збереженому в цьому хаосі історії будинку-притулку з «кремовими 

шторами» і «лампою під абажуром».  
Цитата: «Русскому человеку честь - одно только лишнее бремя».  

«Ну, кажется, вот начнется та жизнь, о которой пишется в школьных 

книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все 

страшнее и страшнее».  
Булгаков М.А. Белая гвардия / Михаил Булгаков. — Киев : Кий, 2008. — 576 с. 
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 «Важко бути богом». Аркадій Стругацький, Борис Стругацький 

Жанр: наукова фантастика 

Дія розгортається в XXII столітті. Розвиток Земної цивілізації 

зробило крок далеко вперед, тому, виявивши населену планету, де 

рівень цивілізації відповідає нашому Середньовіччю, земляни не 

кинулися їх завойовувати, а послали спеціальних агентів-

спостерігачів. Ці спостерігачі - співробітники Інституту 

експериментальної історії. Їх діяльність має безліч суворих обмежень 

- їм не можна втручатися в природний хід історії, можна тільки 

«згладжувати кути», не допускаючи історичних катастроф, які, свого 

часу пережила Земля.  
Цитата: «Там, де торжествує сірість, до влади завжди приходять чорні». 
Стругацкий А.Н. Трудно быть богом : повесть // Стругацкий А.Н. За миллиард лет до конца 

света : повести / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М. : Советский писатель, 1984. – С. 259 – 414. 

 
«Вбивство у Східному експресі». Агата Крісті 

Жанр: детектив 

Є святе правило класичного детективу: злочинця має бути 

викрито і покарано. Але не в цьому випадку. Етика, мораль, закон – 

не для цього твору. Тільки людська психологія. Пуаро веде з 

підозрюваними психотерапевтичні бесіди – і фіксує собі, коли ті 

брешуть. Метод розслідування простий: заговорити злочинця до 

гикавки.   

Східний експрес, заблокований у снігу, - ідеальна локація 

класичного детективу.   
Цитата: «Той, хто виправдовується, звинувачує себе».  
Крісті А. Вбивство у «Східному експресі»: роман / Аґата Крісті; [пер. з англ. Н. 

Хаєцької]. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. — 286 с. 

 
«Вбити пересмішника». Гарпер Лі 

Жанр: виховний роман 

Добра, зворушлива, місцями смішна і наївна книга про дуже 

непрості речі. Події відбуваються у 30-тих роках минулого століття в 

маленькому містечку на півдні Америки. Там живуть звичайні люди - 

виховують дітей, закохуються і борються з нерівністю. Проблеми 

суспільства часів Великої депресії, справедливість, добро та зло, 

жорстокість, расова та соціальна несправедливість – через це проходять 

діти, їх батько допомагає розібратися в житті.  
Цитата: «Майже всі люди хороші, Глазастик, коли їх врешті-решт 

зрозумієш».  
Лі Г. Вбити пересмішника : [роман] / Гарпер Лі ; пер. з англ. Т. Некряч. — Київ : КМ-

Букс, 2016. — 382 с. 
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«Великий Гетсбі». Френсіс Скотт Фіцджеральд 

Жанр: роман-хроніка джазу 

Як приємно опинитися в Америці 20-х років минулого століття, 

коли навколо море красивих жінок, привабливих чоловіків, навколо 

панують веселощі, грає джаз, хвилі розбиваються об берег поряд з 

блискучою віллою Джея Гетсбі. Джей Гетсбі - хто він? Загадка? 

Вбивця? Шахрай? Багач? Або просто мрійник? Певним чином на ці 

питання можна сміливо відповісти «так», а можна дати протилежну 

відповідь. Джей Гетсбі є дивним і збірним образом, який в результаті 

складається в образ ідеального чоловіка.  

Цитата: «Якщо тобі раптом захочеться засудити когось, - сказав 

він, - згадай, що не всі люди на світі володіли тими перевагами, 

якими володів ти». 
Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі : роман / Френсіс Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. 

М. Пінчевського ; передм. та прим. Т. Денисової. — Харків : Фоліо, 2016. — 186 с.  

 

«Володар мух». Вільям Голдінг 

Жанр: алегоричний роман 

Зайва свобода породжує анархію. Ми - вільні люди, але не 

можемо робити все, що нам в голову спаде. Наше життя 

регламентоване безліччю правил, заборон тощо. Конституція, закони, 

кодекси, статути, норми, мораль. Хлопчики, герої книги, звикли жити 

за певними правилами, знаючи, що добре, що погано, що можна, а що 

не можна. Вони завжди підпорядковувалися дорослим, які практично 

все вирішували за них. Напевно вони всі були вихованими 

хлопчиками з хороших сімей. І ось вони потрапляють на острів, де 

крім них немає нікого. Ні дорослих, ні правил, немає заборон, можна 

робити все, що заманеться. Розум і порядок, які намагалися 

підтримувати Ральф і Хрюша, не витримав натиску голоду та 

інстинктів. Зрештою порядок змінюється хаосом. Діти поступово 

деградують до рівня первісного племені, де головне - поїсти, поспати 

і убезпечити себе від зовнішніх ворогів, а правий той, хто сильніший.  

Цитата: «У кого міркувань немає, ті тільки всім життя 

отруюють».  
Голдінг В. Володар мух / Вільям Голдінг ; пер. з англ. та передм. С. Павличко. — 2-е 

вид. — К. : Основи, 2004. — 252 с. — (Зарубіжна класика). 
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«Вся королівська рать». Роберт Пенн Уоррен 

Жанр: політичний роман 

Головний герой роману - політик Віллі Старк. Піднявшись з 

низів суспільства, природжений лідер щиро вірив, що може зробити 

світ кращим. Однак правда життя перетворює його в жорстокого 

безпринципного політика. Його девіз: «Добро можна робити тільки зі 

зла, бо більше його просто нема з чого робити».  
Цитата: «Я йшов би своєю дорогою, якби знав, де вона». 

«Буває хвилина, коли здається, що ще одного нещастя ти не 

винесеш, але воно приходить, а ти продовжуєш жити».  
Уоррен Р. Вся королевская рать : роман / Роберт Пенн Уоррен ; пер. з англ. В.П. 

Голышева. – М. : Правда, 1988. – 528 с. ; ил. 

 
«Герой нашого часу». Михайло Лермонтов 

Жанр: психологічний роман 

Роман був завершений у 1840 році. Твір став не тільки 

вершиною творчості письменника, а й зайняв почесне місце в ряду 

соціально-психологічних і філософських романів вітчизняної і 

зарубіжної літератури. Лермонтов зображує в головному герої 

«дивну», «зайву» людину. Він ставить завданням вивчити «історію 

душі людської», яка стає ціннішою, ніж історія цілих народів або 

поколінь.  

Що ще? Кохання і чесність, можливість вибору, сенс людського 

життя. 
Цитата: «Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни 

один из них в этом себе не признается». 
 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : роман // Лермонтов М.Ю. Стихотворения. 

Герой нашего времени : для сред. и ст. шк. возраста / М.Ю. Лермонтов. – К. : Веселка, 1987. 

– С. 70 - 222. 

 
«Гордість і упередження». Джейн Остен 

Жанр: любовний роман 

Англія, кінець XVIII століття. Батьки п'ятьох сестер Беннет 

стурбовані тим, щоб вдало видати дочок заміж. І тому розмірене 

життя солідного сімейства перевертається догори дном, коли по 

сусідству з'являється молодий джентльмен - містер Бінглі. Само 

собою, серед друзів нового сусіда виявляється чимало витончених 

аристократів, які не проти позалицятися до чарівних сестер. Однак, 

все не так просто. Свавільна Елізабет знайомиться з одним Бінглі - 

красивим і зарозумілим містером Дарсі, і між ними розгорається 
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неабияке протистояння, результатом якого може стати як любов, так і 

ненависть.  
Цитата: «Панянки люблять час від часу розбивати собі серце - 

майже так само, як виходити заміж». 
Остен Д. Гордість і упередженість : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. В. К. 

Горбатька. — Харків : Фоліо, 2018. — 349 с.   
  

«Грозовий перевал». Емілі Бронте 

Жанр: психологічний роман 

Історія трагічного кохання батрака, сироти-найди, і дочки його 

господарів. Все почалося з головного героя, ним же все і 

закінчується. Добра справа його прийомного батька обертається 

найбільшою трагедією, розплачуватися за яку доводиться не тільки 

йому, але і всій Галактиці, що живе в радіусі декількох миль і 

десятків років від пригрітого малюка. Тут ви не знайдете моральних 

орієнтирів та ідеальних персонажів. Злі, різкі, самолюбні, боягузливі, 

грубі, неосвічені, горді, злопам'ятні, холоднокровні, зарозумілі, 

малодушні, жадібні. Тут справжнісінькі люди, зі своїми проблемами і 

переживаннями, бажаннями і надіями, недоліками і страхами. Весь 

спектр негативних рис, дій і почуттів, зосереджений на такій 

невеликій площі, не може не призвести до зіткнення характерів та 

конфліктів, які з роками стануть тільки болючішими і трагічнішими.  
Цитата: «Дякуйте долі за друзів, які у вас є, замість того щоб 

мріяти ще про нових».  
Бронте Е. Грозовий перевал : роман / Емілі Бронте ; пер. з англ. Д. Радієнко ; передм. і 

прим. О. Т. Бандровської. — Харків : Фоліо, 2017. — 318 с. : іл. — (Бібліотека світової 

літератури). 

  
«Грона гніву». Джон Стейнбек 

Жанр: роман 

Дія роману відбувається в часи Великої депресії. Бідна сім'я 

фермерів-орендарів, Джоуді, змушена покинути свій будинок в 

Оклахомі через засуху та економічні труднощі. В практично 

безвихідній ситуації вони направляються до Каліфорнії разом з 

тисячами інших сімей, сподіваючись знайти там засоби до існування. 
Цитата: «Чоловік іноді страждає, мучиться - зовсім себе 

винищить, потім, дивись, і ноги простягнув з туги. А якщо його 

розсердити як слід, тоді все буде добре».  
Стейнбек Дж. Грона гніву : роман / Джон Стейнбек ; пер. з англ. О. Смольницької. — 

К. : КМ-БУКС, 2018. - 608 с. – (Сучасна проза). 
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«Джейн Ейр». Шарлотта Бронте 

Жанр: любовний роман 

Книга оповідає про непросту долю сироти з сильним, 

незалежним характером, про її дитинство, дорослішання в пошуках 

свого шляху і подоланні перешкод, що постають на цьому шляху. 

Головна героїня некрасива і не може похвалитися високим 

походженням, і вона аж ніяк не виняткова у багатьох відношеннях, 

але, як і будь-яка людина, вона дуже складна. У Джейн є своя історія, 

страхи, інтереси, устремління; вона відчайдушно бореться з минулим, 

любить чоловіка з дуже непростим характером і, що найголовніше, 

приймає себе і чинить так, як вважає за потрібне.  
Цитата: «Золото не потребує позолоти». 

«Якщо постійно бути хорошими і лагідними з тими, хто жорстокий і 

несправедливий, погані люди почнуть завжди добиватися свого, 

втратять всякий страх і тому не тільки не стануть змінюватися на 

краще, а навпаки, будуть робитися все гірше і гірше».  
Бронте Ш. Джейн Ейр : роман / Шарлотта Бронте ; пер. з англ. Олени Ломакіної. — 

Київ : Знання, 2018. — 511 с. 

  
«Жінка в білому». Уїлкі Коллінз 

Жанр: психологічний роман 

Всім любителям класики і психологічних трилерів. В основі 

роману лежить гострий, захоплюючий сюжет про злочин, який було 

задумано і здійснено заради грошей. Сер Персіваль Глайд, ще в 

юності зробив підробку, щоб привласнити те, що йому не належало за 

законом: титул і маєток. Він зачиняє свою дружину Лору під ім'ям 

померлої і дуже схожої на неї Анни Катерік, в божевільню. Тепер 

ніщо не стоїть між ним і багатством дружини. Незважаючи на 

класичний стиль і мову, сьогодні ця історія про владу, 

маніпулювання, становище жінки, як і раніше, свіжа і цікава.  
Цитата: «Мене легко вмовити, коли мені ніколи сперечатися».  
Коллінз У. Жінка у білому : роман : для серед. і ст. шк. віку / Уїлкі Коллінз ; пер. О. 

Мокровольського ; іл. Н. Клочкової. — Київ : КМ-Букс, 2016. - 669 с. : іл. 
 

«Зірки дивляться вниз». Арчибалд Кронін 

Жанр: соціальний роман. 

Шахтарське містечко на півночі Англії. Дія відбувається в кінці 

XX ст. У центрі твору - Девід Фенвік - людина з народу, шахтар, який 

намагається вибратися із кола бідності, бруду, небезпеки, 

професійних хвороб. Автор відверто показує неминучість вибору, що 

стоїть перед працівниками: або смерть або вугільні копальні. Таке 
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відчуття, що ця «могильна чорна діра в землі» засмоктує все добре, 

гарне. І тим небагатьом, кому вдалося уникнути такої долі, просто 

пощастило. Про краще ці люди не могли і мріяти. Правда, везунчиків 

в романі можна по пальцях перерахувати, але ж дійових осіб в книзі 

безліч.   
Цитата: «Ця війна ведеться для того, щоб назавжди покінчити з 

війнами». 
Кронин А. Дж. Звезды смотрят вниз : роман / Арчибалд Джозеф Кронин. Л. : 

Лениздат, 1990. – 439 с. 
 

«Золоте теля». Євгеній Петров, Ілля Ільф 

Жанр: сатиричний роман 

«Золоте теля» - продовження легендарного роману «Дванадцять 

стільців», в якому з волі авторів «воскрес» їх улюблений герой - 

привабливий і спритний аферист Остап Бендер. На цей раз, мріючи 

взяти разом п'ятсот тисяч «на блюдечку з блакитною облямівкою» і 

виїхати в Ріо-де-Жанейро, Бендер вирішує відібрати частину статків у 

підпільного мільйонера Корейка. Який з «400 порівняно чесних 

способів відбирання грошей» вибере великий комбінатор, щоб 

провернути цю складну операцію?  
Цитата: «Это умственное упражнение, как видно, сильно вас 

истощило. Вы глупеете прямо на глазах».   

Ильф И. А. Золотой теренок / Илья Ильф, Евгений Петров. - Харьков : Фолио, 2017. - 

333 с. - (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). 
  

«Ім`я троянди». Умберто Еко 

Жанр: історичний роман 

Роман - багатошаровий пиріг смислів: від поверхневого 

детективного до глибинного філософського. Загальнодоступна історія 

розслідування низки вбивств у бенедиктинському абатстві на півночі 

Італії. Більш глибокий сенс - це фон, на якому розгортаються події в 

монастирі: боротьба папського престолу з єретиками різних мастей за 

часів зародження, розквіту і загибелі незліченної кількості релігійних 

сект і напрямків. За боротьбою з єрессю криється бажання безбідного 

існування церкви, накопичення багатства в скарбницях храмів.  
Цитата: «Ніщо так не підбадьорює боягуза, як боягузтво іншої 

людини». 
Еко У. Ім’я рози : роман : нова авт. ред. 2012 р. / Умберто Еко ; пер. з італ. М. І. 

Прокопович. — Харків : Фоліо, 2018. — 507 с. — (Зібрання творів). 
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«Колгосп тварин». Джордж Орвелл 

Жанр: сатирична повість-притча 

Бернард Шоу говорив: «Революції ніколи ще не полегшували 

тягар тиранії, а лише перекладали його на інші плечі». Про це, власне, 

і книга. Свині затівають революцію на фермі. Заручившись 

підтримкою інших мешканців, вони скидають господаря і 

оголошують владу тварин. Розробляється нове вчення – «скотизм», 

оголошується загальна рівність, вивішується прапор, складають 

новий гімн. Що було далі, здогадатися не важко, з огляду на те, що 

книга - абсолютно очевидна карикатура на революцію 1917 року в 

Росії. Поява номенклатури, пропагандистської машини, усунення 

інакодумців - все це занадто очікувано для читача, що знає історію. В 

цілому, задумка безумовно цікава, дотепна, хоча місцями і надмірно 

прямолінійна.  
Цитата: «Всі тварини рівні. Але деякі тварини рівніші, ніж інші». 
Орвелл Дж. Колгосп тварин : казк. повість / Джордж Орвелл ; з англ. пер. Юрій 

Шевчук ; за ред. О. Жупанського. — Київ : Вид-во Жупанського, 2015. — 118 с. — (Майстри 

світової прози).  

 
«Кохана». Тоні Моррісон 

Жанр: роман 

В основу роману покладено реальні події, що відбувалися у 

штаті Огайо у другій половині ХІХ століття: це історія чорношкірої 

рабині, яка вбила свою доньку, щоб врятувати її від рабства. 

Моррісон вдалося за допомогою елементів казки і «магічного 

реалізму» передати всю біль матері, яка втратила свою дитину і 

жінки, що пройшла крізь терни до нових проблем, весь біль рабині, 

що відчуває постійне фізичне і моральне приниження.  
Цитата: «Чоловік - це всього лише чоловік. А ось син - це вже і 

правда дещо!» - Ну ... якщо тебе цікавить моя думка-Ні, - сказала 

вона. - У мене є своя». 
 Моррісон Т. Кохана : роман / Тоні Моррісон ; пер. укр. С. Орлової. — Харків : Ранок : 

Фабула, 2017. — 366 с. — (Лауреати). 

  
«Лист незнайомої». Стефан Цвейг 

Жанр: новели 

Головний герой отримує лист від незнайомої жінки. Під час 

читання листа, він дізнається про те, що ця жінка все своє життя 

кохала тільки його, в листі описуються всі випадки, коли їх життєві 

шляхи перетиналися. Вона вперше зустріла його тринадцятирічною 

дівчинкою, коли він заїхав у сусідню квартиру. Два роки вона жила з 
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ним в одному будинку, потім її сім'я переїхала і два роки вона жила в 

іншому місті, страждаючи від неможливості бачити його. Після чого 

героїня повертається до Відня, де може знову крадькома бачити 

коханого. Через рік у них трапляється короткий «роман довжиною в 

три дні», герой не впізнає в ній сусідську дівчинку. Героїня вагітніє, 

народжує дитину, ні в чому не зізнається і виховує дитину сама. 

Через 11 років у них трапляється черговий «роман», герой знову не 

впізнає героїню. Ще через рік помирає дитина, і страждаючи від жару 

хвороби, жінка пише листа. Хвороба з'їдає героїню, і лист згідно із 

заповітом було доставлено герою. Той лист, який зараз читає герой.  
Цитата: «Жінці пробачають балакучість - їй не пробачають її 

правоту». 
 Цвейг С. Лист незнайомки : новела // Лист незнайомки ; Згасле серце ; Амок ; Страх : новели 

/ Стефан Цвейг ; пер. з нім. Г. Яр, В. Бобинський, І. Стешенко. — Київ : Знання, 2016. — 222 с. — 

(Скарби). 

 

«Ловець у житі». Джером Д. Селінджер 

Жанр: роман. 

Хто він, Голден Колфілд? Бунтар? Ні. Філософ, який дав світові 

якесь нове вчення? Ні. Супермен, який урятував людство від 

страшенної небезпеки? Ні. Він просто 17-річний хлопчина, який утік 

зі школи. Знаходячись на лікуванні у санаторії для нервовохворих, 

розповідає про те, що сталося майже рік тому, коли йому було 

шістнадцять років… Він не хоче жити в рамках, що ставлять дорослі.  
Цитата: «Я по дурості думав, що вона досить розумна. Вона страшенно 

багато знала про театри, про п'єси, взагалі про будь-яку літературу. Коли 

людина начинена такими знаннями, так не скоро збагнеш, дурна вона чи ні».  
Селінджер Дж. Д. Ловець у житі : роман / Джером Девід Селінджер ; пер. з англ. Олекси 

Логвиненка. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. — 254 с. 

 
«Ляльковий дім». Генрік Ібсен 

Жанр: драма 

Жіноча тема. Нора марнотратка, її чоловік не встигає покривати 

її витрати. Насправді, вона повертає борги, які набрала свого часу, 

намагаючись порятувати чоловікове життя, і приховала це від нього. 

Далі - викриття, розлучення, прощення.  

Будь-які розмови про жіночу емансипацію мають починатися з 

практик фінансової незалежності.   
Цитата: «Деяких людей любиш більше всього на світі, а з іншими якось 

найбільше хочеться бувати».  
Ібсен Г. Ляльковий дім : п’єса // Ляльковий дім ; Дика качка : п’єси / Генрік Ібсен ; 

пер. з норвез. В. Гладкої, К. Корякіної. — Київ : Знання, 2018. — 207 с. : іл. — (Голоси 

Європи). 
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«Майстер і Маргарита». Михайло Булгаков 

Жанр: фарс, модерністська література, фантастика, фентезі, 

оккультна література 

Дія роману відбувається у двох часових періодах. Це епоха, в 

якій жив Ісус Христос, і період Радянського Союзу. Головний герой 

твору Майстер сам пише роман про християнську історію, про Ієшуа 

Га-Ноцрі, Юду та Понтія Пілата. Події, які відбуваються в 

теперішньому часі, дивовижним чином пов’язані з тим, що колись 

назавжди змінило людство. Дуже важко виділити одну певну 

тематику, якій міг би бути присвячений роман – це кохання і сенс 

життя, теми справедливості та правди, безумства. Головні герої 

роману неординарні та нестандартні.  
Цитата: «Друга свіжість - от що дурниця! Свіжість буває тільки 

одна - перша, вона ж і остання. А якщо осетрина другої свіжості, то 

це означає, що вона тухла!». 
Булгаков М.О. Майстер і Маргарита : роман : для ст. шк. віку / Михайло Булгаков ; 

пер. з рос. М. А. Білоруса ; передм. і прим. Н. П. Євстаф’євої. — Харків : Фоліо, 2017. — 413 

с. : іл. — (Шкільна бібліотека української та світової літератури).  
  

«Мартін Іден». Джек Лондон 

Жанр: драма 

Головний герой твору - Мартін Іден. Одного дня він героїчно 

рятує від смерті якогось хлопця, який на знак подяки пропонує 

повечеряти разом. На вечері Мартін познайомився з сестрою 

врятованого хлопця, і миттєво в неї закохався. Але Мартін зовсім не 

підходить дівчині за статусом, саме тому він починає 

удосконалюватися і сподівається на взаємні почуття від дівчини. Цей 

твір вчить вмінню боротися за своє щастя і ніколи не здаватися.  
Цитата: «Життя коротке, і я хочу взяти від кожного краще, що в 

ньому є». 
Лондон Дж. Мартін Іден : роман / Джек Лондон ; пер. з англ. М. Рябової ; передмова і 

примітки Н. Білик. — Х. : Фоліо, 2013. — 381 с. : іл., портр. — (Бібліотека світової 

літератури). 

 
«Механічний апельсин». Ентоні Берджесс 

Жанр: антиутопія, соціальна фантастика, психологічний роман 

Це страшна і груба книга, в ній глибоко вивчається природа 

конфлікту добра і зла. Алекс - підліток з начебто цілком 

благополучної сім'ї, тонко відчуває музику, мислячий, але його 

роз'їдає внутрішня агресія, яку нічим не заглушити, навіть чудовими 

творами Бетховена. І тоді він збирає своїх друзів Тьома і Джорджика і 
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відривається на всіх, хто попадеться на шляху: на дідугана, на 

сімейну пару, на стару художницю. І ніякої пощади. Розумний, 

жорстокий, харизматичний антигерой Алекс, лідер вуличної банди, 

проповідуючи насильство як високе мистецтво життя, як рід 

насолоди, потрапляє в залізні лещата новітньої державної програми з 

перевиховання злочинців і сам стає жертвою насильства. Він сам 

стане жертвою експерименту, який вбиває в людині схильність до 

насильства. До нього ставитимуться так само нещадно. Бо жорстокі 

не тільки підлітки (їх якраз-таки Берджес заспокоює: це пройде з 

віком, потерпи, нібито говорить він), але і світ зовсім не ласкавий. 

Смердючий механічний апельсин.  
Цитата: «Краса незмінно викликала у мене єдине бажання - 

зруйнувати її, так як вона абсолютно не вписувалася в наш потворний 

світ». 
Берджес Е. Механічний апельсин : роман / Ентоні Берджес ; пер. з англ. О.Буценко. — 

Львів : Кальварія, 2006. — 187 с. — (Бібліотека журналу «Четвер»).  
 

«На Західному фронті без змін». Еріх Марія Ремарк 

Жанр: антивоєнний роман 

Чоловіки повертаються з фронтів, вони змінилися, світ теж не 

залишився таким, як був, але в ньому ніхто не очікує на повернення 

фронтовиків. Головний герой – 19-річний Пауль. Війна - це бій, їжа, 

мрії про жінок, поховання мертвих, адаптування живих, яких 

прислали на заміну. Втиснутися в землю і не збожеволіти. Старші 

люди заворожили молодших патріотичними промовами і відправили 

на фронт. І діти дорослішають швидше. Так не має бути. 
Цитата: «Про щастя можна говорити хвилин п’ять і не більше. 

Тут нічого не скажеш, крім того, що ти щасливий. А про нещастя 

люди безперервно розповідають». 
Ремарк Е.- М. На Західному фронті без змін / Еріх Марія Ремарк ; пер. з нім. К. 

Гловацької. — Харків : КСД, 2018. — 237 с. 

 
«Над зозулиним гніздом». Кен Кізі 

Жанр: роман 

Книга про божевільню, але це - стовідсоткова аналогія на наше 

звичайне життя. Причому, в будь-якій країні земної кулі і в будь-який 

час. Зімітувавши божевілля з надією уникнути тюремного ув'язнення, 

Рендл Патрік Макмерфі потрапляє в психіатричну клініку, де майже 

неподільним господарем є жорстока сестра Мілдред Ретчед. 

Макмерфі дивується тому, що інші пацієнти змирилися з існуючим 
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станом речей, а деякі - навіть свідомо прийшли в лікарню, ховаючись 

від страшного зовнішнього світу. І наважується на бунт. Самотужки.  
Цитата: «Якщо хтось хоче тебе притиснути, то найсильніше ти 

досадиш йому, якщо зробиш вигляд, ніби він тебе зовсім не турбує». 
Кізі К. Над зозулиним гніздом : роман / Кен Кізі ; пер. з англ. Н. Тисовська. — Київ : 

КМ-Букс, 2017. — 351 с. 
  

«Ніч лагідна». Френсіс Скотт Фіцджеральд 

Жанр: роман 

Роман охоплює 10 років життя Діка Дайвера. Дік - блискучий 

психіатр, проте при цьому за душею у нього немає коштів, але 

завдяки успішному шлюбу з Ніколь на нього сходить шана, повага і 

успіх. Ніколь психічно нездорова, і поступово Дік зламався і починає 

повільно, але неухильно втрачати душевні сили і зрештою доходить 

до повного морального занепаду. Фінал книги песимістичний: кар'єра 

талановитого лікаря не вдалася, зламалося і його особисте життя. 

Ніколь, одужавши, кидає чоловіка-невдаху і одружується з одним зі 

своїх процвітаючих друзів.  

Залишившись один, Дік повертається в глушину Середнього 

Заходу, назавжди зникнувши з життя Ніколь і її багатих друзів.  
Цитата: «Багато людей схильні перебільшувати ставлення до себе 

інших - чомусь їм здається, що вони у кожного викликають складну 

гаму симпатій і антипатій».  
Фіцджеральд Ф.С. Ніч лагідна : роман / Френсіс Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. М. 

Пінчевського ; передм., прим. Т. Денисової. — Харків : Фоліо, 2016. — 410 с. 
 

«Нудота». Жан Поль Сартр 

Жанр: філософський роман 

Роман «Нудота» написаний в стилі щоденника, записи робить 

Антуан Рокантен - головний герой твору. Він робить історичну 

роботу, що розповідає про життя маркіза де Рольбоне. Нудота 

пов'язана з тим, що герой не бачить мету свого існування, але в кінці 

роману він розуміє, що якщо він зможе залишити про себе хоч щось, 

якусь працю, яка викличе у однієї людини позитивні емоції, то він 

буде щасливий.  
Цитата: «Я відчував таку відчайдушну самотність, що хотів було 

накласти на себе руки. Втримала мене думка, що моя смерть не 

засмутить нікого на світі і в смерті я опинюся ще більш самотнім, ніж 

в житті». 
Сартр Ж.-П. Нудота : роман, п’єси : / Жан Поль Сартр ; пер. з фр., передм. та приміт. 

В.І.Фесенко. — Х. : Фоліо, 2006. — 349 с. : іл., портр. — (Бібліотека світової літератури). 
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«Одеські розповіді». Ісаак Бабель 

Жанр: оповідання 

Дивовижна, соковита, барвиста, сильна мова. І це не тільки про 

смак єврейської говірки, але в основному про несподівані і 

захоплюючі епітети, порівняння, метафори. В одеських оповіданнях 

не тільки Одеса у всій красі, але є і багато опису Миколаєва. Будні 

єврейського життя в містечках за межею осідлості, як і в будь-якому 

народі всі люди дуже різні, зі своїми особливостями, іноді 

надзвичайно курйозними. Примітний темп розповіді, з повторами, 

примовками, іноді з забавним «топтанням на місці», з приспівами, але 

сама розповідь скаче калейдоскопними картинками. Часто події дивні 

до абсурдності, поведінки і реакції людей здаються не просто 

незвичайними, а скоріше божевільними: сюр або навіть божевільня. 

Читати залпом - явний передоз, але відірватися неможливо.   

Цитата: «Пусть в бога верит тот, кто выиграл двести тысяч».  
Бабель И. Одесские рассказы : сборник / Исаак Бабель. — Харьков : Клуб семейного 

досуга, 2019. — 414 с. 

  

«Пані Боварі». Гюстав Флобер 

Жанр: психологічний роман 

Сюжет базується на реальній події. Історія розпочинається з 

розповіді про юність Шарля Боварі, його вступу до коледжу та 

одруження з заможною вдовою, яка після 14 місяців у шлюбі 

померла. Потім розповідь зосереджується на Еммі. Вона 

познайомилась із молодим лікарем Шарлем Боварі, і погоджується 

одружитись з ним, очікуючи на нове життя, сповнене романтичних 

пригод та багатства, яке так часто описували у романтичних книжках, 

які читала Емма. Насправді її життя стає дуже нудотним. Вона 

спостерігає, як живуть багаті, та заводить любовні стосунки з 

заможними чоловіками. Емма, перебуваючи під тиском боргів, 

невдоволена своїм життям, вдається до суїциду залишивши свою 

дочку сиротою.  

Цитата: «Ей очень хотелось опереться на что-нибудь посолиднее 

любви».  
Флобер Г. Пані Боварі: побут провінції : роман / Гюстав Флобер ; пер. з фр. М. 

Лукаша. — Київ : Знання, 2017. — 383 с. — (Скарби). 
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«Поклик предків». Джек Лондон 

Жанр: реалістична повість 

Дія роману відбувається в Юконі (Канада) за часів золотої 

лихоманки. Тоді попит на великих і сильних собак був особливо 

високий. Головний герой - пес Бек (помісь шотландської вівчарки і 

сенбернара), привезений з вівчарського ранчо в Каліфорнії, потрапляє 

в сувору реальність життя їздової собаки. Роман розповідає про 

складнощі, які переживає Бек, намагаючись вижити, незважаючи на 

суворе поводження господарів, інших псів і жорстокість природи. 

Врешті-решт він залишає людей, дичавіє і стає ватажком зграї вовків.  
Цитата: «Він знав: марно утримувати навіжених від навіженств. І 

зрештою в світі нічого не зміниться, якщо стане двома-трьома 

дурнями менше». 
Лондон Дж. Поклик предків та інші історії : північний цикл / Джек Лондон ; пер. з 

англ. В. Гладкої та К. Корякіної. — Київ : Знання, 2019. — 238 с. — (American Library).  
  

«Понеділок починається в суботу». Аркадій і Борис Стругацькі 

Жанр: фантастична гумористична повість 

Це повість-казка. Написана вона для «наукових працівників 

молодшого віку». Разом з туристом Сашком Приваловим ви 

потрапите в НІІЧАВО - науково-дослідний інститут чарів та 

чаклунства Академії Наук. Тут незвичайний  диван-транслятор і 

говорить щука, кілька Кощеїв Безсмертних і Велика Таємниця, Книга 

Доль і Відділ Пророкувань, та багато інших загадкових речей. А 

взагалі-то ця повість про славних і великих людей, захоплених 

наукою.  
Цитата: «У відділі Вічної Молодості після довгої і тривалої 

хвороби померла модель безсмертної людини». 
Стругацький А. Понеділок починається в суботу : казка для наук. співробітників 

молодшого віку / Аркадій Стругацький, Борис Стругацький. — Тернопіль : Богдан, 2011. — 

310 с. — (Горизонти фантастики).  
  

«Портрет Доріана Грея». Оскар Вайльд 

Жанр: інтелектуальний роман 

Сюжет будується навколо молодого чоловіка Генрі, який має 

природну, чуттєву красу. Юний натурник позує для свого друга, 

художника. Гість художника виявляє жаль з приводу того, що краса 

не вічна, а молодість, на його думку, є єдиним багатством, яке варто 

берегти. Молода людина розуміє, що час відніме у нього красу, 

свіжість і він перетвориться на зморщеного старого з потворною 

фігурою. Від хвилювання він вигукує: «Якби я завжди залишався 



18 
 

молодим, а старів цей портрет! За це … за це я віддав би все на світі! 

Нічого б не пошкодував! Я готовий був би душу віддати за це».  

З цього моменту сюжет книги набуває похмурих тонів: головний 

герой перевтілюється в збоченого егоїста, переносячи всі наслідки 

свого способу життя на картину. Вона старіє замість нього.  
Цитата: «Обов`язок - це те, чого ми вимагаємо від інших і не робимо самі».  
Уайльд О. Портрет Дориана Грея : / Оскар Уайльд ; пер. с англ. ; послесл. и примеч.  Т. В. 

Надозирной. — Харьков : Фолио, 2017. — 252 с. : ил., портр. — (Школьная библиотека украинской и 

зарубежной литературы). 

  
«Пригоди бравого вояка Швейка». Ярослав Гашек 

Жанр: сатиричний роман 

Комічно про війну. У сатирі Гашека дві конкретні та благодатні 

цілі: бюрократія і воєнщина. Те, що коїться у війську, не зрозуміти 

нормальній людині, адаптуватися до абсурдних вимог і наказів здатен 

хіба ідіот Швейк. Йозеф Швейк, відставний піхотинець, а нині 

торговець краденими собаками в Празі, дізнається про початок 

світової війни. Незважаючи на приступ ревматизму, він негайно 

відправляється на призовний пункт, щоб послужити імператору і 

вітчизні. Карикатурний патріотичний порив призводить Швейка 

послідовно в поліцейський комісаріат, божевільний будинок, де його 

визнають повним ідіотом, військовий госпіталь, військову в’язницю, 

де його утримують як симулянта, який ухиляється від призову, і, 

нарешті, на військову службу: спочатку в тилу, а потім – в дорозі на 

фронт.  
Цитата: « У божевільні кожен міг говорити все, що спаде йому на думку, 

ніби в парламенті». 
Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка : роман / Ярослав Гашек ; з чес. пер. С. Масляк ; 

худож. Й. Лада ; післямова Г. Кочур. — Вид. 7-ме. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. — 735 с. 

: іл.  

  
«Про Федота-стрільця, удалого молодця». Леонід Філатов 

Жанр: казка. 

«У нашій друкарській країні пишуть навіть на стіні. Ось і мені 

прийшла охота бути з усіма нарівні!»- так в жартівливому інтерв'ю 

пояснив колись Леонід Філатов, з якого дива він раптом взяв і склав 

«Про Федота».   
Цитата: «Сознаю свою вину. / Меру. Степень. Глубину. / И прошу меня 

направить / На текущую войну.  

/ Нет войны - я все приму - / Ссылку. Каторгу. Тюрьму. / Но желательно - 

в июле, / И желательно - в Крыму». 
Филатов Л. А. Про Федота-стрельца, удалого молодца : Стихотворения, пародии, 

пьесы / Л. А. Филатов. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. – 432с.  
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«Процес». Франц Кафка 

Жанр: філософський роман. 

Герой Кафки виявляється в центрі найстрашнішого жаху будь-якої 

людини: подіями в «Процесі» керують не всі ці схожі один на одного 

чинуші, а якась загадкова сила – жахлива у своїй невизначеності. Ніхто 

не знає, що трапиться з ним завтра, в який процес він потрапить і чим 

цей процес завершиться. Він безжально вкладає в слова наш 

найсильніший страх – страх невідомості. Тому до кінця роману читач 

приходить в такому душевному роздраї, що йому, як правило, вже 

наплювати, за що насправді поплатився життям Йозеф К.  
Цитата: «Ось бачите, цьому пану не взагалі погано, а погано тільки тут!»  
Кафка Ф. Процес : роман та оповідання / Франц Кафка ; пер. з нім. П. Таращука, Н. Сняданко. 

— Харків : Фоліо, 2019. — 323 с. 

  

«Собор Паризької Богоматері». Віктор Гюго 

Жанр: драма 

Це знаменитий історичний роман. Саме завдяки  його появі ми з 

вами можемо милуватися одним з найкрасивіших готичних соборів в 

світі - в самому центрі Парижа. Автор і не приховував, що головний 

герой його роману - сам Собор Паризької Богоматері. Але читач, 

безсумнівно, запам'ятає яскраві образи цієї книги - прекрасної 

циганки Есмеральди, благородного, доброго душею виродка 

Квазімодо, підступного священика, який відчував заборонені почуття 

до Есмеральди, і багато інших. Цей роман, як і поставлений за цим 

сюжетом мюзикл, пісні з якого всі знають мало не напам'ять, нікого 

не залишить байдужим.  
Цитата: «О, з яким задоволенням я втопився б, якби не була вода такою 

холодною!».  
Гюго В. Собор Паризької Богоматері : роман / Віктор Гюго ; пер. з фр. П. Тернюка. — 

Тернопіль : Богдан, 2016. — 543 с. : іл. — (Бібліотека світової літератури для дітей). 

 

«Сто років самотності». Габріель Гарсіа Маркес 

Жанр: магічний реалізм 

Роман «Сто років самотності» – один із найбільш популярних 

творів латиноамериканської літератури. Роман описує історію життя 

родини Буендіа та їхнього містечка Макондо, загубленого в 

джунглях, впродовж ста років. Клан Буендіа породжує святих та 

грішників, революціонерів, героїв і зрадників, авантюристів – і жінок, 

занадто прекрасних для звичайного життя.   
Цитата: «Благополучна старість - це вміння домовитися зі своєю 

самотністю». 
Ґарсія Маркес Ґ. Сто років самотності : роман / Ґабріель Ґарсія Маркес ; пер. с ісп. П. 

Соколовського. — Харків : Фоліо, 2015. — 475 с.  
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«Таїс Афінська». Іван Єфремов 

Жанр: історичний роман 

Цікава епоха великого полководця Олександра Македонського 

очима гетери Таїс Афінської. Історія її життя, любові, дорослішання, 

заміжжя, царювання, народження дітей, розлучення. Її думки, мрії, 

зустрічі з відомими людьми того часу. На початку роману Таїс 17 

років і вона вже відома володарка чоловічих сердець. Прощаємося з 

нею у віці 45 років, коли вона, цариця, мати двох дітей, пронесла 

любов до Олександра Македонського через все своє життя.  
Цитата: «Сердце не надо завоѐвывать, его надо просто 

попросить». 
Ефремов И. А. Таис Афинская : ист. роман / Иван Антонович Ефремов. — Харьков : 

Прапор, 1992. — 427 с. 
  

«Темні алеї». Іван Бунін 

Жанр: роман 

Історія стосунків чоловіка і жінки, людей, колись близьких один 

одному. Їхні шляхи розійшлися ще в молодості, але доля знову звела 

героїв через багато років, щоб вони по-новому осмислили своє 

минуле. Спогади про щасливі дні молодості, коли краса, пристрасть, 

щирість сприймалися як буденні реалії, «звичайні» події.   
Цитата: «Молодість у всякого проходить, а любов – інша справа». 
Бунин И. А. Темные аллеи : сборник рассказов / Иван Бунин ; послесл. и примеч. Т. В. 

Надозирной. — Харьков : Фолио, 2019. — 311 с. : портр. — (Школьная библиотека 

украинской и зарубежной литературы). 
  

«Тихий американець». Грехем Грін 

Жанр: роман, військова проза, політична фантастика 

В'єтнам початку 50-х років ХХ століття, Сайгон, охоплений 

полум'ям війни. Сюди з усіх частин світу злетілися «яструби» з 

надією відхопити ласий шматок. На тлі жорстких цинічних 

політиканів виділяється наївний юнак «тихий американець» Олден 

Пайл, який мріє нести добро і світло демократії по всьому світу. 

Однак хто ж це сказав? «Бійтеся данайців, що дари приносять». 

Роман розкриває перед читачем багато проблем, політичних і 

особистісних. Це і втручання в політику іншої країни, і новини, котрі 

піддаються жорсткій цензурі. Безліч епізодів викликають жах і 

жалість. Репортери, які пишуть за вказівкою все, що їм скажуть. Юні 

в'єтнамські солдати, що тремтять на спостережній вишці від страху, 

не готові до смерті, і не знають, за що вони борються. Річка, 
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переповнена трупами. Загиблі жінки і діти, які опинилися не в той час 

і не в тому місці. 
Цитата: «Рано или поздно человеку приходится встать на чью-

нибудь сторону. Если он хочет остаться человеком». 
Грін Г. Тихий американець : роман / Грехем Грін // Грін Г. Тихий американець. Наш 

резидент у Гавані : романи ; пер. з англ. В.Є Петренка. — Харків : Вища школа, 1984. – С. 7-

174.    
  

«Троє у човні, якщо не рахувати собаки». Джером Клапка Джером 

Жанр: гумористична повість 

Дивовижна повість про трьох безтурботних друзів і їх 

чотириногого улюбленця, які скинули вантаж турбот і відправилися в 

плавання по Темзі. Повість наповнена неймовірними пригодами, 

веселими колізіями, курйозними ситуаціями, з яких герої виходять, 

незмінно зберігаючи істинно британське почуття власної гідності.   
Цитата: «Не знаю почему, но когда я вижу кого-нибудь спящим, в 

то время как я бодрствую, я прихожу в ярость». 
Джером Д. К. Троє у човні, якщо не рахувати собаки : роман / Джером Клапка 

Джером ; пер. з англ. Марк Лівін. — Київ : Книголав, 2018. — 172 с. — (Золота полиця). 
 

«Фамильная честь Вустеров». Пелам Гренвілл Вудхаус 

Жанр: гумористична проза 

Чергові пригоди розтяпи Берті Вустера і геніального Дживса, 

який завжди на висоті. Роман є комедією, де низка подій заплутує 

клубок з кожною сторінкою все сильніше. Вудхаус, як і завжди, в 

цікавій формі малює кілька заплутаних днів з життя англійської 

аристократії. Але в фіналі, як і завжди, все вирішує не просто 

щасливий випадок, а мозок чудового Дживса. Не перестає вражати 

нескінченна фантазія автора.  
Цитата: «Чтобы ляпнуть такую чушь, надо весь день просидеть 

на солнцепеке без шляпы».  
Вудхаус П.Г. Фамильная честь Вустеров : роман // Вудхаус П.Г. Дживс, вы – гений! 

Фамильная честь Вустеров : романы / Пелам Гренвилл Вудхаус ; пер. с англ. и прим. Ю. 

Жуковой. – М. : АСТ, 2004. – С. 281 – 581.  
 

«Хрестоносці». Генрик Сенкевич 

Жанр: історичний роман. 

Пригодницький лицарський роман. Події охоплюють період з 

1399, рік смерті королеви Ядвіги, дружини литовського князя Ягайла, 

яка звернула цілий народ в християнство і була улюбленицею свого 

народу. І до 1410 року, коли сталася Грюнвельдська битва, в якій 



22 
 

хрестоносці зазнали нищівної поразки, і яка поклала початок кінця 

пануванню хрестоносців на польській і литовській землі.   
Цитата: «Смотрите, как бы у вас грешное слово к устам не 

примерзло, - отрезал Сандерус, - а то такие сосульки тают только в 

огне ада».  

«- В старину люди умнее были - понял? Однако задумался на 

минуту, словно вспоминая давние времена, и добавил: - Впрочем, и в 

прежние времена дураки бывали». 
Сенкевич Г. Крестоносцы : роман / Генрик Сенкевич ; пер. с пол. Е. Егоровой ; 

примеч. Б. Стахеева. - М. : Худож. лит., 1993. — 556 с.  
 

«451° по Фаренгейту». Рей Бредбері 

Жанр: роман-антиутопія 

Роман «451 градус за Фаренгейтом» розповідає про тоталітарне 

суспільство, в якому література заборонена, а пожежники повинні 

спалювати всі заборонені книги, які виявлять, разом з будинками. 

Власники книг при цьому підлягають арешту, одного з них навіть 

відправляють до психіатричної лікарні. Автор описав людей, які 

втратили зв'язок один з одним, з природою, з інтелектуальним 

спадком людства. Люди поспішають на роботу чи з роботи, ніколи не 

говорячи про те, що вони думають або відчувають, розмовляючи 

лише про безглузді дрібниці, захоплюючись тільки матеріальними 

цінностями. Удома вони оточують себе інтерактивним телебаченням, 

яке проектує зображення відразу на стіни (в які вбудовані кінескопи), 

і заповнюють свій вільний час переглядом телевізійних передач, 

нескінченних і безглуздих серіалів. Однак «щаслива», на перший 

погляд, держава перебуває на порозі тотальної руйнівної війни, якій 

все ж судилося розпочатися  
Цитата: «Є злочини гірші, ніж спалювати книги. Наприклад - не 

читати їх».  
Бредбері Р. 451° за Фаренгейтом : повість / Рей Бредбері ; пер. з англ. Є. Крижевича. 

— Тернопіль : Богдан, 2015. — 268 с.  
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