
Тема заняття: Джером Селінджер. «Над прірвою у житі». 

1.  Зробити конспект «Життя і творчість Дж.Селінджера». 

2.  Прочитати роман «Над прірвою у житі». Письмово зробити аналіз твору.  

3. Зробити характеристику головного героя Голдена Колфілда. 

4. ***Написати твір – роздум: «Сучасний світ підлітка і світ дорослих. Який він?» 

 

Опорний конспект 

Джеро́м Девід Селінджер 

англ. Jerome David Salinger 

1 січня 1919 — 27 січня 2010 

Біографія 

Народився у єврейській сім'ї: його батько був литовським євреєм, равином, 

торговцем кошерними м'ясними продуктами та сиром; мати була ірландкою, 

католичкою. Була у нього і старша сестра Доріс. Мати виховувала дітей в дусі 

методизму.  

Одержав освіту в нью-йоркських школах, військовому училищі «Веллі-

Фордж» у штаті Пенсильванія і трьох коледжах. У 23 Селінджер вступив в армію — 

і прослужив два роки. Згодом брав участь у Другій світовій війні у складі 12-го 

піхотного полку 4-ї дивізії. Серцева аритмія зробила письменника непридатним для 

піхоти, але в армії він знаходився з початку мобілізації, брав участь у висадці на 

узбережжя Нормандії, був зв'язковим, служив у контррозвідці. На фронті було 

нелегко (за кілька перших тижнів загинуло 75% його однополчан) й у 1945 

майбутній класик американської літератури потрапив у шпиталь з нервовим зривом. 

У Німеччині одружився з функціонеркою націонал-соціалістичної партії 

Сильвією, але невдовзі вони розлучились: він ненавидів нацистів настільки 

інтенсивно, як і вона — євреїв. Удруге одружився з Клер Дуглас (молодша за нього 

на 15 років) у 1955 році; жили вони в Корніші. У 1955 народилась у них донька 

Маргарет, пізніше — син Метью. У 1966 році він розлучився із Клер, — і жив кілька 

місяців з вісімнадцятилітньою Джойс Мейнард, яка пізніше стала письменницею. У 

1998 остання видала книгу спогадів (вона ж продала його листи, але їх викуплено 

Пітером Нортоном й благородно повернуто автору). 

Селінджер помер удома природною смертю в Нью-Гемпширі 27 січня 2010 

року, у віці 91 року. Інформацію щодо смерті надав син письменника, інформація 

також була підтверджена його літературним агентом. 

Творчість 

Письменницька кар'єра почалася з публікації коротких оповідань у нью-

йоркських журналах. Перше оповідання «Підлітки» автор надрукував у 1940, коли 

йому був 21 рік. Певний час відвідував літературні курси при Колумбійському 

університеті, що вів Віт Барнетт, редактор журналу «Сторі». Першу серйозну 

популярність Селінджеру принесло коротке оповідання «Чудовий день для рибки-

бананки» (англ. A Perfect Day for Bananafish ,1948) — історія одного дня в житті 

молодої людини, Симура Гласа, і його дружини. 
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Через одинадцять років після першої публікації Селінджер випустив свій 

єдиний роман «Ловець у житі» (The Catcher in the Rye, 1951), що зустрів схвалення 

критики і залишається особливо популярним серед старшокласників і студентів, які 

знайшли у поглядах і поведінці героя, Голдена Колфілда, відгук власним настроям. 

У 1953 надруковано збірку «Дев'ять оповідань». У 60-ті роки виходять новели 

«Френні і Зуї» (Franny and Zooey) і повість «Вище крокви, будівничі» (Raise High the 

Roof Beam, Carpenters). 

Після того як роман «Над прірвою в житі» завоював велику популярність, 

Селінджер почав вести життя відлюдника, відмовляючись від інтерв'ю. Після 1965 

припинив друкуватися, пишучи тільки для себе. В останні роки він практично не 

мав контактів із зовнішнім світом, живучи за високою огорожею в особняку в 

містечку Корніш у штаті Нью-Гемпшир. 

У 1955 одружився з Клер Дуґлас, тоді ж він написав «Френні». У 1950-ті 

Селінджер написав кілька повістей про родину Ґласів, і не завершивши цикл, 

покинув літературу назовсім. Останнім твором є повість «Шістнадцятий день 

Гепворта 1924 року», надрукована в журналі «Нью-Йоркер». 

 

Роман «Над прірвою у житі» («Ловець у житі») 1951 

 

Жанр твору — лірико - психологічний роман. 

Тема роману: важкий перехід з юності у світ дорослих, непростий процес зміни 

цінностей, неминучі при цьому втрати і відчай. 

Ідея роману: заклик жити у злагоді, по совісті, відстоюючи добро і красу у 

людських стосунках. 

Назву твору: Прірва між «дитячим» і «дорослим» світами. 

Дія відбувається перед Різдвом 1949 р. 

Форма твору — сповідь. Автор слів, що складають назву твору — Р.Бернс. 

Місце дії — Нью-Йорк. 

Мотив твору — звільнення від тотального негативізму, нігілізму і нетерпимості. 

Мотив ловців — біблійний, Ісус Христос називав «ловцями» апостолів. 

Філософське начало твору — перехід від «філософії відчаю» до «філософії надії». 

Виразник авторської позиції — Голден Колфілд. 

Ставлення до бунту — Колфілд заперечує бунт заради бунту. 

Справжнє життя для Голдена — гуманна діяльність. 

Причина того, що Голден не встигає в навчанні, — йому здається безглуздою 

мета, заради якої вчаться інші (заробляти скажені гроші, їздити на роботу на машині 

чи автобусі, читати газети, ходити в кіно). 

Мета життя Колфілда: «Стерегти дітей над прірвою в житі. Дурниці, звичайно, я 

знаю, але це — єдине, чого мені хочеться по-справжньому». 

Проблематика:  

 «батьки і діти» 

 проблема спілкування 

 проблема людської спільноти 

 соціальне становище 

 мова, молодіжний сленг 

 здоровий спосіб життя 
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Символіка імен персонажів повісті 

 

 ІМ'Я СИМВОЛІКА РОЛЬ У 

ЖИТТІ 

ГОЛДЕНА 

ГОЛДЕН 

КОЛФІЛД 

-не сприймав 

-світ і правил гри, які 

той нав'язував 

кожному; 

-замкнутий у собі; 

- рятівник дітей 

від прірви 

дорослішання; 

- його мрія - поля 

жита. 

ФІБІ "сяюча" Просвітлювала 

настрій 

Голдена, 

давала йому 

справжнє 

щастя, 

утримувала від 

необдуманих 

вчинків 

САЛЛІ ГАЙС "обманний туман" Голден  

ніяковів під її 

поглядом, вона 

затуманювала 

його свідомість 

ФЕЙС 

КАВЕНДІЩ 

"підсолоджений жувальний 

тютюн" 

Віра Голдена в 

те, що він міг 

виглядати 

дорослішим 

ДЖЕЙМС 

КАСЛ 

"високі ідеали" Смерть Касла 

викликала 

паралель з 

поступовим 

падінням 

здоров'я 

Голдена 

ЕКЛІ "вигуки огиди" На його 

прикладі 

Голден 

указував на 

фальш, що 

панував в 

Пенсі 

КАРЛ ЛЬЮС "світло" Голден 

захоплювався 

через його 

високий 

інтелект 

 

 


