
НАРОДЖЕНИЙ ЖИТТЯМ…

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

ДО 140-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ДЖЕКА ЛОНДОНА

Коли ясно мислиш, і писати будеш ясно;       
якщо думка твоя благородна — і твір буде 

благородним.
Джек Лондон



Джон Ґрифіт Чейні народився 12 січня 1876 р. в Сан-Франциско. Коли йому

був майже рік, його мати вийшла заміж за фермера Джона Лондона, який усиновив

її сина, і майбутній письменник отримав його прізвище. Рано почав працювати, ще

в школі він підробляв продажем газет. А коли закінчив школу, пішов працювати на

консервну фабрику. У 1893 році найнявся матросом на промислову шхуну, що

відправлялася ловити котиківдо берегів Японії і в Беринговому морі. Перше

плавання дало Лондону багато яскравих вражень, які лягли потім в основу

багатьох його морських розповідей і романів. Перший нарис Лондона «Тайфун

біля берегів Японії», за який він отримав першу премію однієї з газет Сан-

Франциско, став початком його літературної кар’єри. У 1897 році Лондон разом зі

своїм 62-річним швагром подалися на Клондайк шукати золота. Саме про це Джек

Лондон написав багато оповідань. За все життя Лондон видав 16 збірок.

Першими, котрі принесли йому популярність, були: «Син вовка» (1900), «Бог

його батьків» (1901), «Діти морозу» (1902), «Чоловіча вірність» (1904), «Місячний

пік» (1996) . Перші романи — «Дочка снігів» (1902), «Морський вовк » (1904) ,

«Гра» (1905) також були сприятливо сприйняті читачами. Одними з найвідоміших

романів стали « Біле ікло» (1906), «Серця трьох», «Мартін Іден».



Вісім його романів були успішно екранізовані. В 1907–1909 роках здійснив

плавання на яхті «Снарк». Історія подорожі викладена в автобіографічному нарисі

«Подорож на яхті „Снарк“» (1911 р.). З липня по вересень 1911 року Джек

Лондон також здійснив кінні подорожі Каліфорнією та сусідніми штатами, які

описав в оповіді «Четвіркою коней на північ від заливу».

Джек Лондон помер у Каліфорнії 22 листопада 1916 р. в містечку Глен-Елен.

Останні роки він страждав від ниркового захворювання і під час одного з нападів

болю Джек Лондон прийняв занадто велику дозу снодійного.



НАЗАВЖДИ ВАШ…

Ім’я, знайоме кожному з дитинства.

Воно невіддільне від таких понять, як

мужність, сила волі, сміливість,

шляхетність, любов до людини. Майже

все, про що писав Джек Лондон,

побачене й пережите ним самим.

Читаючи його оповідання, повісті,

романи, ми начебто перегортаємо

цікаві, захоплюючі, часом трагічні

сторінки життя автора.
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НА ЗГАДКУ ПОКОЛІННЯМ…

Джек Лондон прийшов у
літературу в складний час. На початку
XX століття Сполучені Штати
Америки — найбагатша країна
капіталістичного світу. «Все було
товар, і всі люди — продавці й
покупці»,— писав Лондон. В Америці
тих часів існувала так звана
«література червоної крові», яка
відкрито проповідувала мораль
наживи, підтримувала криваве
загарбання чужих земель, рабство
негрів, винищення індіанців, жорстоку
експлуатацію, збагачення будь-якими
засобами. Нове мистецтво відчувало
себе вільним від традицій та ідеалів
американських письменників XIX
століття.
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“Якщо ти приховав правду, сховав її,
якщо ти не піднявся з місця і не виступив
на зборах, якщо виступив, не сказавши всієї
правди – ти зрадив правді.

Дайте мені подивитися їй в обличчя.
Розкажіть мені, яке обличчя у правди.”

Джек Лондон


