Теодор Драйзер –
майстер реалістичної
прози

До 150-річчя від дня
народження
Теодора Драйзера:
американського
письменника і
громадського діяча.
(1871 — 1945)

Теодор Драйзер народився 27 серпня 1871 року в містечку Терре-Хот, США. Його
батьки були німецькими емігрантами, співвласниками вовнопрядильні. Коли
більша частина вовни згоріла під час пожежі, батько письменника, Пауль Драйзер,
був змушений працювати на будівництві, де був серйозно покалічений. Незабаром
сім’я втратила трьох старших синів і після тривалих переїздів влаштувалася в
Терре-Хот. Там і народилася дев’ята дитина в сім’ї, майбутній письменник.
Відразу після закінчення місцевої школи, Теодор вступив до Індіанського
університету в Блумінгтоні, де провчився лише рік. Через фінансову скруту юнак
був змушений покинути університет. Спробувавши різні професії, він незабаром
став працювати репортером. У 1894 році Теодор перебрався до Нью-Йорка, де
організував власний журнал музичного напрямку «Every month». Протягом трьох
років він був редактором журналу, а потім покинув його і став писати для
«Метрополітен», «Харперс» і інших іменитих видань.

У 1900 вийшов роман «Сестра Керрі» про дівчину, що стала спочатку коханкою
одруженого чоловіка, а потім відомою актрисою. Роман був засуджений критиками, і
підданий цензурі. Наступний роман, «Дженні Герхардт» (1911), був більш успішний.
Незабаром він написав кілька оповідань, книгу про свої подорожі в Європу і три
романи: «Фінансист» (1912), «Титан» (1914) і «Геній» (1915).
Найбільш відомою роботою письменника вважається трилогія про фінансиста
Френка Каупервуда, який усвідомив безглуздість користолюбства. У трилогію
увійшли романи «Фінансист» (1912), «Титан» (1914) і «Стоїк» (1947). Успіх йому також
приніс роман «Американська трагедія» (1925) про юнака із середнього класу, що
намагається будь-яким чином домогтися соціального успіху.
У 1932 році Голлівуд уклав контракт з письменником на екранізацію його роману
«Дженні Герхардт». У 1938 році він брав участь в антивоєнній конференції в Парижі,
де виступав проти бомбардування іспанських міст.
28 грудня 1945 року він помер у Голлівуді. Через два роки була опублікована остання
книга трилогії – «Стоїк».

Драйзер, Теодор.
Американська трагедія [Текст] : роман : в 2-х кн. Кн. 1 /
Т. Драйзер; Д. Теодор; пер. з англ. Н. Галь и З. Вершиніної. - М. :
АСТ : Транзиткнига, 2003. - 415 с.

Американська трагедія "(1925) - заснована на реальних подіях
кримінально-судова історія, психологічна драма.
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Фінансист [Текст] / Т. Драйзер. - Л. : Ленвидав, 1987. - 558 с.

Перший роман «Трилогії бажання» видатного американського
письменника малює життя США другої половини XIX століття.
Драйзер показує, як буржуазне і комерційне середовище вже з
дитинства формує в Каупервуда психологію ділка і набувача, який
не зупиняється ні перед чим , щоб досягти влади і багатства.
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Титан [Текст] : роман / Т. Драйзер ; пер. з англ.: В. П. Курелла,
Т. А. Озерська. - Л. : Ленвидав, 1988. - 576 с.

"Титан" - друга частина реалістичної епопеї Т. Драйзера "Трилогія
бажання". Культ сили, нехтування нормами поведінки суспільства
стають ще більш яскраво вираженими, характерними рисами
головного героя роману Френка Каупервуда.
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Стоїк [Текст]. Оплот : романи / Т. Драйзер ; укл. і авт. передм.
Ю. В. Ковалів. - Л. : Ленвидав, 1989. - 672 с.

«Стоїк» - останній роман Драйзера, який побачив світ уже після смерті
письменника, він завершує відому «Трилогію бажання» (перші два
романи - «Фінансист» та «Титан»), повість про життя бізнесмена
Френка Каупервуда. Всю свою довгу, повну неймовірних пригод
життя Каупервуд присвятив гонитві за грошима і красивими жінками.
Жодна жертва не здавалася йому занадто дорогою, серце його не
знало ні співчуття, ні жалю. І навіть наближення смерті, здавалося, не
здатне було похитнути нещадних принципів Френка Каупервуда. У
романі «Стоїк» читачі дізнаються про те, як завершилося життя одного
з найвидатніших фінансистів, який мріяв покласти собі в кишеню всі
гроші світу.
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Оповідання [Текст] : пер. з англ. / Т. Драйзер. - Донецьк :
Донбас, 1984. - 192 с.

До книги увійшли розповіді відомого американського письменника
Теодора Драйзера (1871-1945), такі як «Негр Джеф», «Переможець»,
«Ернестіна», та інші.
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Джені Герхард [Текст] : роман / Т. Драйзер. - Сухумі :
Алашара, 1988. - 347 с.

Життя, звичайно складна річ і в боротьбі грошей і щастя, другий
варіант завжди програє. Різні верстви суспільства не визнають
чужинців в своєму середовищі, треба бути багатим і впливовим.
Любові для них немає, тільки бізнес-проєкти, іменовані шлюбом. І як
все це тисне, що ж вибрати, улюблену жінку, або мільйонний спадок.
Весь сюжет будується на цій непростій проблемі.
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Пастка[Текст] : оповідання: пер. з англ. / Т. Драйзер. - М. : Худ.
літ., 1972. - 222 с.

"Пастка" - чудове оповідання в кращих традиціях любовношпигунсько-політичного жанру. Відмінно виписані образи і чітка
сюжетна лінія - його головні переваги. Тут оголюються людські
пристрасті, як в даному випадку банальна чоловіча нездатність встояти
перед чарівністю гарненької жінки.
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