
 

«Література,що вражає: 10 книг зарубіжної класики» 

 

 

 

 

Атлант розправив плечі. Айн Ренд, 1957 

  

«Атлант розправив плечі» – magnus opus Айн Ренд, який авторка писала 

впродовж 12 років, став її найгучнішим бестселером, одним із найвпливовіших 

художніх творів світової літератури. Згідно з даними опитування Бібліотеки 

Конгресу США, це друга після Біблії книга, яка змінила життя американських 

читачів. Три частини трилогії названі відповідно до основних законів логіки: 

«Несуперечність», «Або-або, «А є А». 

  

У першій частині авторка знайомить читачів із головною героїнею Даґні 

Таґґарт, яка керує найбільшою в країні залізницею і прагне впровадити нові 

технології, щоб зробити свою бізнес-імперію ще сильнішою. У цьому їй 

допомагає Генк Ріарден – король металургії, а ще нафтовий монополіст Елліс 

Ваятт, що перетворює Богом забуту землю на промисловий рай. У їхніх руках 

— наймогутніші корпорації, що від них залежить доля країни. Вони — сучасні 

атланти. Їхня релігія — економіка, їхня відповідальність — тягар усього світу. 

Колись вони мріяли змінити життя суспільства, а тепер їм доводиться чути, що 

вся їхня праця лише помножує несправедливість. Що всім людям потрібні 



однакові права і можливості. Спершу атланти лише знизували плечима. Але 

настане той день, коли їм остаточно набридне тримати цей світ на своїх плечах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім’я рози. Умберто Еко, 1980 

  

«Ім’я рози» — перший роман видатного італійського письменника, 

вченого і філософа Умберто Еко. Опублікований у 1980 році, він відразу ж став 

супербестселером. Книгу перекладено багатьма мовами, і сьогодні вона 

вважається класикою світової літератури. «Ім’я рози» — захоплююча 

детективна історія, органічно вплетена в реальні історичні події ХІV століття.  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ловець у житі. Джером Д. Селінджер, 1951 

  

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. Він бачить світ та 

суспільство такими, якими вони є насправді. І тому з тих пір, коли вперше був 

опублікований роман Джерома Д. Селінджера «Ловець у житі», Голден 

Колфілд є героєм для багатьох поколінь молоді, яка не хоче жити в рамках, що 

ставлять дорослі…  

 

 



 

 

Пригоди Шерлока Холмса. Артур Конан Дойль, 1887-1927 

  

Пригоди Шерлока Холмса — перша збірка оповідань англійського 

письменника сера Артура Конан Дойла про славнозвісного детектива. Збірка 

вийшла у світ у 1892 році; герої оповідань — Шерлок Холмс і його друг доктор 

Вотсон.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

451 градус за Фаренгейтом. Рей Бредбері, 1953 

  

Повний контроль суспільства урядом. Читання книг – кримінальний 

злочин, який безпощадно карається державою. Пожежники, покликані 

розпалювати вогонь. 451 за Фаренгейтом – температура, за якої горить папір – 

температура суспільного настрою та сердець мешканців антиінтелектуального 

світу. Саме таким постає життя людей майбутнього на сторінках роману Рея 

Бредбері. Думати, до речі, заборонено також. І, схоже, уряд країни досяг би 

своєї мети, змусивши націю відмовитися від усіх знань і почуттів, якби не 

пожежник, внутрішня свобода якого сягнула вище термометра за Фаренгейтом.  

  
 



 

 

 

 

Маленький принц. Антуан де Сент-Екзюпері, 1943 

  

Маленький принц — це символ людини — мандрівника у Всесвіті, що 

шукає прихований сенс речей і власного життя. Це не просто казка-притча у 

традиційному вигляді, а модернізований, пристосований до проблем нашого 

часу її варіант, що містить безліч деталей, натяків, образів, взятих з реалій XX 

століття. «Маленький принц» — це «дитяча» книга для дорослих, в якій 

відкривається справжнє бачення світу.         

 Видатний французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері був 

відважним льотчиком. Одного разу на своєму маленькому поштовому літаку 

він навіть перелетів Атлантичний океан. Це був світовий рекорд. Якось 

письменник зазнав аварії над Лівійською пустелею. Доки він десять днів 

ремонтував свій літак, до нього навідувався маленький пустельний лис. Вони 

заприятелювали. Згодом після тієї пригоди Екзюпері написав свій 

найгеніальніший твір — казку «Маленький принц». Проілюстрував книжку 

відомий український книжковий графік Владислав Єрко. У казці також 

використано деякі малюнки Антуана де Сент-Екзюпері.  
 

 



 

 

Володар мух. Вільям Ґолдинґ, 1954 

  

Вільям Ґолдинґ – англійський письменник, лауреат Нобелівської премії з 

літератури. Всесвітню славу він здобув як автор роману “Володар Мух” – 

справжнього шедевра світової літератури. Це роман-притча, роман-символ, 

роман-антиутопія. Мабуть, найжорстокіша. 

  

Внаслідок авіакатастрофи кілька дітей потрапляють на безлюдний острів, 

дуже схожий на райський куточок. Безмежний океан, тропічні пальми, 

кришталеве джерело, таємнича печера… Тут є все, крім дорослих. У маленькій 

громаді відразу визначаються два лідери. Починається боротьба за владу. І 

надто скоро діти забувають не тільки про дружбу й порядність, а навіть про 

людську подобу. Межа, яка відділяє людину від тварини, дуже тонка. І боятися 

треба не того звіра, що десь зовні. Набагато страшніший той, що всередині в 

кожного.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Квіти для Елджернона. Деніел Кіз, 1959 

  

Чарлі Гордон — розумово відсталий, але у нього є друзі, робота, 

захоплення і непереборне бажання вчитися. Він погоджується взяти участь у 

небезпечному науковому експерименті, який може зробити його 

найрозумнішим. Яку ціну маємо ми платити за свої бажання? Чи варті вони 

того? Пронизлива історія, яка нікого не залишить байдужим! Мабуть, один з 

найлюдяніших творів у світової літературі. 

  Деніел Кіз (9 серпня 1927 Нью-Йорк — 15 червень 2014 року, Бока-

Ратон) — американський письменник і філолог. Народився в Брукліні, в родині 

єврейських емігрантів з Російської імперії Вільяма Кіза і Бетті Аліцкі. Родина 

його матері перебралася з України в Монреаль наприкінці 19 століття. Батько 

тримав магазин вживаних речей, мати працювала косметологом. 

  У 1968 році режисер Ральф Нелсон зняв за романом «Квіти для 

Елджернона» досить успішний фільм «Чарлі» 
 

 

 



 

 

Гаррі Поттер і філософський камінь. Джоан Роулінг, 1997 

  

Це перша книга про Гаррі Поттера. Відірвавшись від комп’ютерів і 

телеекранів, сотні мільйонів дітей та дорослих у всьому світі знову читають! 

Такого успіху не знала жодна художня книга. Казка про хлопчика-чарівника 

Гаррі Поттера зачарувала всю планету. 

  

Першу книжку про Гаррі Поттера «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 

презентувала в ніч з 13 на 14 квітня 2002 року. То було грандіозне шоу на 

нічному Хрещатику, на яке зібралося більше тисячі людей з дітьми. Ось цитата 

з «Книжкового огляду»: — У ніч з 13 на 14 квітня пересічні кияни і гості 

столиці могли спостерігати справжнє диво: справді, де ще зараз в Україні 

можна зустріти велику чергу? Та ще й опівночі? І не просто чергу, а чергу за 

книгою? За україномовною книгою? Таке може бути лише тоді, коли до справи 

береться Іван Малкович. 

  

Українські переклади і обкладинки вважаються одними з найкращих у 

світовій «Поттеріані». Оригінальні обкладинки українського «Поттера» багато 

фахівців визнають узагалі найкращими… Переклад 5-го, 6-го та 7-го томів 

українські читачі мали змогу прочитати чи не найпершими в світі після 

англомовних «поттероманів». 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Оповідання, романи, листи, щоденники. Франц Кафка, 1911-1922 

  

Це перше в Україні ґрунтовне зібрання творів Кафки, здійснене трьома 

знаними майстрами перекладу: Євгеном Поповичем, Олексою Логвиненком, 

Петром Таращуком. У книзі вибраних творів Франца Кафки — одного з 

найвидатніших німецькомовних письменників ХХ століття, австрійського 

чиновника, єврейського страдника і громадянина Чехії — подано оповідання з 

усіх прижиттєвих та посмертних видань, романи «Процес», «Америка» 

(уривок), «Замок» (уривок), а також його листи і щоденники.  

  

 

 

 



 
 

 


