Біографічна довідка
Маргарет Елеанор Етвуд - канадська
поетеса, прозаїк, літературний критик, авторка
понад 40 художніх творів, активістка охорони
природи і феміністка. Її твори перекладені на
більш ніж 20 мов світу.
Маргарет Етвуд народилася 1939 року в
Оттаві (Канада). Почала літературну діяльність в 16
років. У 1957 закінчила школу і поступила до
Університету в Торонто, де публікувала вірші і
статті в журналі. У 1961 отримала медаль ім.
Едвіна Джона Пратта за збірку віршів. У 1962
Маргарет отримала ступінь магістра.
Перша збірка віршів Маргарет Етвуд була
опублікована в 1961. У 1966 вийшла друга збірка,
яка отримала премію генерал-губернатора. З тих
пір було опубліковано понад 15 збірок її віршів, а
окремі вірші з'явилися в журналах та альманахах.
Трьома роками пізніше був опублікований її перший
роман «Їстівна жінка» («Ласий шматочок»). В
подальшому вийшли її книги «Осягнення» (1972),
«Мадам Оракул» (1976), «Чоловік і жінка в епоху
динозаврів» (1979), «Тілесні ушкодження» (1981).
Крім романів і віршів, вона публікувала свої збірки
оповідань і наукові дослідження.
У 1985 публікується її роман «Розповідь
служниці». Роман був удостоєний Премії Генералгубернатора 1985 року й першої Премії Артура К.
Кларка в 1987 років. Так само книга потрапила в
шот-лист Букерівської премії 1986 і Премії
Прометея 1987 років. За твором був знятий фільм в
1990 році, поставлена опера у 2000-му, знятий
телесеріал в 2016 році.
У 2000 році Етвуд отримала Букерівську
премію і премію Хаммета за роман «Сліпий
вбивця». У 2003-2013 роках виходить «Трилогія
Божевільного Аддама», до якої увійшли романи
«Орікс і Деркач» (2003), «Рік потопу» (2009) і
«Божевільний Аддам» (2013).
В травні 2015-го Маргарет Етвуд стала
першим автором, що приєдналася до проекту
художниці Кеті Патерсон «Бібліотека майбутнього».
В рамках проекту щорічно один відомий сучасний
письменник передає на зберігання свій твір, який
буде зберігатися непрочитаним до 2114 року,
Маргарет передала рукопис Scribbler Moon
(Літописець Місяця).
Незважаючи на похилий вік, Маргарет Етвуд
відчуває себе чудово і не скаржиться на здоров'я.
На фото жінка завжди посміхається і виглядає
цілком щасливою.
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Оповідь Служниці : роман /
Маргарет Етвуд ; [пер. з англ. О.
Оксенич]. – Харків : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2019. – 272 с.
У Республіці Гілеад повноцінні
права мають лише Командори та
їхні Дружини, у яких є право
вибирати
коханок
для
своїх
чоловіків. Мета – народження дітей.
До цього здатна тільки кожна сота
жінка в Гілеаді. Їх, Служниць,
збирають по всій країні, а потім вони проходять
курс підготовки, аби бути гідними виносити дитя
офіцера.
Одна зі Служниць – Джун. Колись вона мала
коханого чоловіка і доньку. А тепер сенс її життя –
підкорятися законам Гілеаду… Проте Джун не
така, як усі. Жінка розуміє, що відбувається, вона
хоче втекти і ще здатна любити…

Сліпий убивця : роман / Маргарет
Етвуд ; [пер. з англ. О.
Оксенич]. – Харків : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2018. – 510
с.
У невеликому канадському містечку
жили дві сестри – Айріс і Лора.
Були вони з родини власників
місцевої фабрики і тому були
непогано забезпечені, хоча і жили в ізольованому
сімейному колі. Але їх мама померла, а батько,
який повернувся з війни і не приділяв своїм дітям
багато уваги, теж не так довго прожив.
А
потім
у
їхньому
житті
з’явився
ексцентричний письменник Алекс, який змінив
життя сестер і став причиною зникнення Лори.
Єдине, що лишила по собі молодша сестра –
скандальна й загадкова книжка про стосунки жінки
й чоловіка, і про світ, де мешкають сліпі вбивці.

Пенелопиада :
[роман] / Маргарет
Этвуд ; [пер. с англ. А. Блейз]. –
Москва : Эксмо, 2011. – 215 с.
Історія
Пенелопи,
дружини
Одіссея,
розказана сучасною письменницею. У книзі
описується все життя Пенелопи – від початку
заміжжя і народження сина Одіссея до багатьох
років очікування повернення його з Троянської
війни. Особливе місце в книзі займає доля
служниць Пенелопи та їх доля після повернення
Одіссея. Історія, повна протиріч і таємниць,
перейнята іронією і пристрастю.
Мадам Оракул / Маргарет
Этвуд ; [пер. с англ. М.
Спивак]. – Москва :
Эксмо,
2010. – 447 с.
Мадам Оракул – хто вона?
Товста руда дівчинка, яку хоче
вбити власна мати, чиїх надій
вона нібито не виправдала? Чи
автор готичних любовних романів,
що ховається під чужим ім'ям? Чи містичний поет
зі своїм єдиним загадковим твором? Або лідер
терористичного осередку з неясними, але
далекосяжними задумами?
Зібрати
осколки
безлічі
особистостей
воєдино, розрубати вузол заміжжя і любовних
зв'язків можна тільки одним способом…
У романі «Мадам Оракул» видатна канадська
письменниця Маргарет Етвуд знову розкриває
нам всі таємниці жіночої творчої душі.

...Она же "Грейс" : [роман] /
Маргарет Этвуд ; [пер. с англ. В.
Нугатова]. – Москва : Эксмо,
2005. – 576 с.
1843
року
в
Канаді
відбувається страшний злочин. 16річну служницю Грейс звинувачують у вбивстві
свого господаря і його вагітної коханки. Грейс
просидить у в'язниці 29 років і вийде на свободу,
а світ так і гадатиме – вбивця вона чи жертва
обставин?
Це
феміністський
роман:
Етвуд
розмірковує, як по-різному в суспільстві
ставляться до злочинців-чоловіків і жінок, і як
часто жінка стає жертвою стереотипного
ставлення до себе. 2017-го роман екранізували.

Цікаве про письменницю
Її
улюблений
алкогольний
напій
—
односолодовий віскі, нерозбавлений.
У неї аритмія, що дісталася їй від батька.
Вона періодично в'яже. Вона зв'язала для
онука кролика, більше схожого на щура.
Вона майстерно прикрашає торти.
Вона без проблем їсть жуків, особливо
гігантську сарану.
Вона винахідник LongPen - електронної
ручки, що дозволяє віддалено підписувати книги.
Вона написала свій перший роман у 7 років.
Він був про мураху.
Вона прочитала «Скотний двір» Джорджа
Орвелла в віці 9 років, думаючи, що це невинна
дитяча казка.
КИЇВ, 2020

