
Рей Дуглас Бредбері (1920-2012)
“Усмішка”

Я не можу назвати
письменника, чиє
життя було б краще
від мого. Всі мої
книги видані, вони
є у всіх шкільних
бібліотеках і коли я
виступаю перед
публікою, мені
аплодують ще до
того, як я почну
говорити.



                                   Нагороди:
� Нагорода  Національного інституту мистецтв і

письменства (1954).
� Двічі йому присуджувалась премія О. Генрі.
� Був лауреатом медалі Національної книжної

фундації, лауреатом Еммі за адаптацію оповідання
Дерево Геловіну .

� Йому присвячена зірка на голівудській  Алеї Слави,
всього ж на рахунку Бредбері 8 нагород і 2 номінації
в галузі кіно. 

� У 2000 році Бредбирі одержав Медаль Національної
Книжкової премії за підсумком усієї прижиттєвої
творчості.

� У 2004 – Національну Медаль Мистецтв
Президента Дж. Буша.

� У 2007 – Пулітцерівську премію ( найвизначніша
премія у галузі літератури) за визначну, плідну і
глибоко впливову кар'єру як незрівнянного автора
наукової фантастики і фентезі



                               Дитинство
Про свої дитячі роки він збереже
враження у “Кульбабовому вині” та
численних оповіданнях про Дуґа –
простого американського хлопчика, у
якому легко вгадати автора.
Рей Дуґлас Бредбері народився у містечку
Вокіґан, Іллінойс.Своє друге ім'я Дуґлас
отримав на честь зірки німого
кіно – Дугласа Фербенкса.
Коли Бредбері виповнюється 14 років,
сім'я здійснює ряд переїздів, врешті
осідаючи у Лос-Анджелесі у 1934 році. Рей
закінчує середню школу, не маючи змоги
продовжити навчання й мусячи
заробляти на життя продажем газет, він,
по суті, цим і обмежує свою "офіційну"
освіту.



«Коли мені було 19 років, я не міг вступити до
коледжу: я був з бідної родини. Грошей у нас не
було, тож я ходив до бібліотеки. Три дні на
тиждень я читав книги. В 27 років замість
університету я закінчив бібліотеку»



Творчість
Віднайдення особистого
впізнаваного стилю вдалося
письменнику лише після
тривалих зусиль:
“Після мільйонів слів
наслідувань, у віці двадцяти
двох років я раптом здійснив
прорив, прорив у
оригінальність “науково-
фантастичною” історією, що
була цілком “моєю”.
У 40 рр. XX століття поодинокі
оповідання Бредбері
починають з'являтися друком,
спершу в невеликих місцевих
журналах, а згодом у
престижних виданнях.



� Із 1943 Рей стає професійним
письменником, і в 1947 році
виходить перша збірка “Темний
карнавал” укладена із раніше
написаних оповідань.

� Справжній успіх приходить до
Бредбері за три роки, коли
з'являються “Марсіанські хроніки”
( роман, скомпонований з окремих
оповідань про Марс і марсіан).

� У своїх спогадах Рей зазначав, що
коли він віз цей збірник на показ в
Нью-Йорк у нього не було грошей на
поїзд. У другій поїздці в Нью-Йорк
його вже наздогнали шанувальники
його творчості: під час зупинки в
Чикаго вони хотіли отримати
автограф у першому виданні
"Марсіанських хронік".

� Після написання в 1953 р. роману



Головна тема творів Бредбері – це тема боротьби Добра зі
Злом, Світла з Мороком, Знання із Варварством.
Особливо виразно прозвучала вона в написаній у похмурі,
ганебні для Америки роки маккартистської реакції, повісті
451° за Фаренгейтом. Це історія світу, в якому люди почали
спалювати книги.



Особливості будови творів Р. Д.
Бредбері

Сюжети творів знаменитого фантаста зазвичай побудовано за
принципом розгорнутої відповіді на запитання «Що відбулося
б, якби?..». Наприклад:
1) «Що відбулося б, якби людство спіткала атомна війна?»

(оповідання «Усмішка»)
2)  «Що відбулося б, якби з нашого життя надовго зникло

Сонце?»
(оповідання «Все літо  в один день»)

3)  «Що відбулося б, якби людство раптом зникло?»
(оповідання «Канікули»).

Водночас сюжети своїх творів письменник часто не доводить
до логічного кінця, який би остаточно визначив долю
персонажів. Так він спонукає читачів замислитися над
долею героїв і майбутнім сучасної цивілізації.



Запишіть у зошит

       Конфлікт — зіткнення, протиборство діючих сил, що
визначає
рух сюжету літературного твору. Таке зіткнення може
відбува 
тися в душі героя, між двома персонажами, групами
персонажів,
а також між героєм і обставинами, які йому
перешкоджають.



“Усмішка”
У творі Рей Бредбері розповідає, як у
майбутньому люди знищили
картину італійського художника
доби Відродження Леонардо да
Вінчі “Джоконда”. Події
відбуваються у зруйнованому місті,
жителі якого вижили після атомних
бомбувань, сповнені ненависті до
минулого. Восени 2061 року вони
влаштовують свято: ламають все,
що збереглося після катастрофи.
Свідком подій став хлопчик Том.
У фантастичному сюжеті автор
привертає увагу до проблем
майбутнього людства, занепаду
цивілізації. Це твір - пересторога,
попередження катастрофи, до
якої може призвести
бездуховність технізованого



                       Символічні образи у творі:

Картина Леонардо да Вінчі “Джоконда” символізує мистецтво і
красу.
Усмішка Джоконди – втілення краси, добра і великої сили
мистецтва
Том — символ нового покоління
Ранок символізує початок нового, надію на краще

Тема твору: розповідь-пересторога про
майбутнє людства на прикладі історії про те,
як у 2061 році люди знищили “Джоконду”
Леонардо да Вінчі.
Основна думка: духовне відродження
людства починається з духовного
відродження кожної людини.
Конфлікт:

� людина і суспільство
� краса і вандалізм.



Завдання
1. Прочитайте твір Р. Д. Бредбері

“Усмішка”
2. Випишіть цитати для

характеристики натовпу.
3. Випишіть цитати, які допомагають

зрозуміти, що стало причиною такої
поведінки людей.

4. Хто, на думку людей, може врятувати
цивілізацію? Випишіть цитати.

5. Чому, на вашу думку, кидати каміння у
картину було заборонено, а дозволено
лише плювати в неї?

6. Виконайте завдання 6-7 на ст.215
7. опрацюйте ст.208-210 у підручнику


