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Люди бажають різного, і, роблячи приємність
одному, ти дратуєш іншого

Філіп К. Дік

ібліографічний покажчик знайомить з біографією та творчим
надбанням американського письменника Філіпа Кіндреда Діка. Видання
містить короткі відомості про життєвий шлях письменника, бібліографічні дані
найпопулярніших видань його творів з 1992 по 2019 роки. Біобібліографічний
покажчик є десятим посібником серії "Кращі фантасти світу", яку бібліотека
започаткувала 2013 року.
Філіп Дік – один із титанів світової фантастики. І, як часто буває, визнаним
генієм він став тільки після смерті – за життя його тексти були популярні лише
у вузькому колі поціновувачів.
Письменник передбачав, що майбутнє майбутнім, але ніякі технології не
скасують спрагу влади і тягу людства до легкої наживи. У
високотехнологічному XXI столітті ця ідея правдива як ніколи.
За творами Філіпа Діка знято 12 фільмів.
Видання адресоване широкому загалу читачів: викладачам, вчителям,
студентам та учням навчальних закладів, бібліотечним працівникам, та всім,
кого цікавить зарубіжна література, зокрема фантастика.
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Моя фантастика присвячена двом головним питанням –
«Що є реальність?» і «Хто така людина?»

Ф. Дік

іліп Кіндред Дік –
американський письменник,
філософ, есеїст, переважна
більшість
робіт
якого
належить до жанру наукової
фантастики. У своїх
творах
Дік
досліджував
питання соціології, політики і метафізики. У його романах йдеться про
монополістичні корпорації, авторитарні уряди, та альтернативні світи. У
пізніших роботах порушуються питання релігії.
За своє життя Філіп Дік встиг п'ять разів одружитися, змінити три країни
проживання – і написати майже півсотні романів. Однак найзахопливішим
романом була сама його біографія. Цікавіша, ніж будь-яка книга. Біографія
людини, яка «зуміла пробігтися по лезу...», – писав один з дослідників
творчості Філіпа Кіндреда Діка.
Майбутній письменник народився в місті можливостей – Чикаго (штат
Іллінойс, США), відбулася ця подія 16 грудня 1928 року. Примітно, що Філіп
Кідред Дік народився недоношеною дитиною, за 6 тижнів до терміну, разом зі
своєю сестрою-близнючкою Джейн. Через фінансові проблеми його мати була
доставлена в госпіталь пізніше визначеного терміну, і на 41-й день життя
сестра Філіпа померла. Справжня причина смерті не відома, але ймовірно
Джейн померла від недоїдання. Ця страшна подія глибоко вплинуло на життя
автора: в його творах зустрічаються мотиви «примарного близнюка». Також
Дік все життя звинувачував своїх батьків у недбалості. На його думку, вони
винні в такій ранній смерті маленької дівчинки.
І батько, і мати Філіпа працювали на уряд. Джозеф Едгар Дік обіймав
посаду цензора в газеті, а Доротея Грант редагувала офіційні мови
держчиновників.
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Можливо, цим пояснюється той факт, що з самого дитинства Дік
ненавидів все, що пов'язане з цензурою і державною владою. Також відомо,
що дідусь і бабуся Діка по батьківській лінії були ірландцями.
Коли хлопчикові виповнилося п'ять років, його батько був переведений
по роботі в місто Ріно, яке знаходиться в штаті Небраска. Дружина Джозефа
відмовилася їхати разом з ним, що стало причиною розлучення. Обоє батьків
боролися за право опіки над сином, за рішенням суду Філіп залишився з
матір'ю.
Щоб підняти свою дитину на ноги, Дороті влаштувалася на роботу і
переїхала з сином у Вашингтон. У цьому місті Філіп був зарахований в
початкову школу Джона Ітона. Ще в школі вчителі помітили, що хлопчик
проявляє інтерес до розповідання пригодницьких історій.
У 1938 році його мати повернулася до Каліфорнії. Після цього Філіп знову
отримав можливість бачитися з батьком, але в 1940 році Міністерство
сільського господарства знову перевело його. У 1940 році, за власним
зізнанням Діка, він вперше познайомився з науковою фантастикою,
прочитавши журнал «Stirring Science Stories».
При цьому інтерес до письменства Філіп виявляв і раніше: у 1938 році він
створив власну газету «The Daily Dick». У 1944 році (за іншими даними, в 1943)
поступив в Berkeley High School, в якій в цей же час вчилася Урсула Ле Гуїн
(вони з Діком не були знайомі). У школі Філіп провчився три роки. У цей період
багато читав наукову фантастику і фентезі, а також намагався писати. Він зберіг
вирізки зі шкільної газети «Berk Gazette», де були надруковані його розповіді
«Ящик чарівника» (англ. The Magician's Box) і «Раса рабів» (англ. The Slave Race)
і доброзичливі відгуки редактора газети на них.
Пізніше однокласники згадували про нього як про жартівника і
вигадника. Уже в ті роки він починає
писати вірші й оповідання. Деякі з
них були опубліковані в місцевій
газеті. У 14 років він пише перший
юнацький роман – продовження
історії про Гуллівера, яке було
названо «Назад до ліліпутів».
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В останніх класах школи у Діка
починають проявлятися проблеми зі
здоров'ям, які будуть переслідувати його
все життя. Дік страждав астмою,
тахікардією, а також агорафобією –
патологічною боязню відкритих просторів.
Відносини з матір'ю зовсім псуються. У 18
років він залишає її і поселяється в комуні
художників-гомосексуалістів. У травні 1948
року Дік знайомиться з дівчиною на ім'я
Дженет Мерилін і майже відразу
одружується на ній. Це був короткий роман:
через півроку шлюб був розірваний, а експодружжя більше ніколи один
одного не бачили.
До вересня 1949 року, щойно оселившись в більш-менш пристойній
квартирі, Дік подає документи в Каліфорнійський університет, де записується
на курси філософії та німецької мови. Восени 1949 року він нетривалий час
відвідував Каліфорнійський університет, де почав вивчати філософію,
психологію та інші науки, але залишив його. Імовірно в цей період він
познайомився з роботами Платона. Дослідники творчості Діка припускають,
що він кинув університет не тільки з-за антивоєнних настроїв і небажання
проходити курс військової підготовки (цю версію відстоював сам письменник),
але також через своє розчарування системою вищої освіти і зростаючим
дискомфортом від знаходження серед людей.
У 1948 – 1952 роках Філіп
влаштовується працювати в магазинчик з
продажу грамплатівок. Його біографи
відзначають, що Філіп дуже любив слухати
музику,
завжди
купував
краще
аудіообладнання і збирав колекцію
класичної та сучасної популярної музики
(зокрема, The Beatles і Grateful Dead).
Улюбленими його композиторами були
Вагнер, Шуберт, Бах. Відомо також, що тоді
він читав не тільки наукову фантастику, але і,
наприклад, Джеймса Джойса, Геродота,
Ксенофонта.
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Тахікардія Діка давала про себе знати. Поступово проявлялась
залежність від ліків, які були йому прописані.
Свою другу дружину,
Клео Апостолідес, студентку
з Берклі, він зустрів в 1949
році. Клео була на три роки
молодша Філіпа, їй було
19. Не дивлячись ні на що,
цей
час
був
найщасливішим
і
найромантичнішим
в
його біографії. Будинок,
який вони знімали, був
переповнений мишами, і молодята заводять собі
кілька котів. З тих пір величезна кількість кішок буде все життя супроводжувати
Діка в його роз'їздах.
За деякими відомостями, близько 1952 року через знайомства Діка і
Клео з активістами Комуністичної партії США їх завербували два агента ФБР і
доручили шпигувати за передбачуваними «ворожими агентами». У листі ФБР
від 2 вересня 1974 року він звинуватив ще одного знаменитого письменника
Станіслава Лема в пропаганді комунізму в США. Дік стверджував, що під ім'ям
Лема діє «цілий комітет» марксистів (зокрема знаменитий філософ Фредерік
Джеймісон), що виконують накази «Партії» за Залізною завісою. Відносини
Діка з владою США вплинули на його життя і, як вважається, на його мислення.
На початку 1950-х Дік публікує своє перше «доросле» оповідання «Далі
слід Ваб» (російською відоме під назвою «Там простягається ВУБ» (Beyond Lies
the Wub) (1952)).
Після того, як кілька
його оповідань було куплено
журналами, що публікують
фантастику, Дік звільняється з
магазинчика
і
цілком
зосереджується на кар'єрі
письменника.
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Спершу він пробує себе в якості письменника-реаліста, однак
надрукувати у видавництвах свої «серйозні» романи Дік в ті роки так і не зміг.
Зате в 1955 році відоме видавництво Ейс-Букс купує його фантастичний роман
«Сонячна лотерея».
Перші книги Діка були досить банальні. Поки що його цікавлять не
людина, не Бог, не природа реальності, а незвичайні філософські та наукові
доктрини, якими він бавиться, як кубиком Рубика. В кінці 1950-х Філіп і Клео
переїжджають в містечко Пойнт-Рейн. По сусідству з ними жила молода і
симпатична вдова, мати трьох дітей, американка єврейського походження Енн
Вільяма Рубінштейн. До цього шлюб Діка був абсолютно безхмарним, однак,
ні секунди не сумніваючись, він подає документи на розлучення і одружується
на Енн.
25 лютого 1960 року у Діка і Енн
народжується дочка Лаура-Арчер. Цей
день багато в чому змінив Діка. «Яким би
безпросвітним не було майбутнє в його
романах, він ніколи не розчаровувався в
дітях. Нехай перелякані, забиті, з
жахливими здібностями, однак вони
завжди присутні в книгах Діка», – пізніше
писав один з його біографів.
Взагалі, у Діка було досить складне
особисте життя, і деякі його деталі знайшли
відображення в його творах. Всього Дік був
одружений п'ять разів: на Жанет Марлін (в
1948 році), Клео Апостолідес (1950 – 59), Енн Вільямс-Рубінштейн (1959 – 65),
Ненсі Хакетт (1966 –72) і Леслі Басбі (1973 – 77). У нього було троє дітей: Лора
Арчер (1960 р.н.), Ізольда Фрея (Іза Дік-Хакетт) (1967 р.н.) і Крістофер Кеннет
(1973 р.н.).
Після весілля з Енн Філіп був змушений багато писати (16 романів),
оскільки Енн витрачала дуже багато грошей на себе, на трьох дітей від свого
першого шлюбу і на Лору. З різних причин з ним не працювали елітні
видавництва, і Дік отримував порівняно невеликі гонорари. Вже до початку
1960-х у нього склався своєрідний метод написання книг: кілька місяців
обмірковування нової книги, після чого кілька тижнів або навіть днів
інтенсивної роботи над чернеткою. Як правило, остаточний варіант не дуже
сильно відрізнявся від чорнового.
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У цей період у Діка почала розвиватися параноя, яку іноді пояснюють
поєднанням психологічного досвіду і амфетамінів. Крім того, Дік почав
вживати антидепресанти. За допомогою наркотиків він доводить швидкість
роботи до шістдесяти сторінок в день. У 1963 – 1964 роках Дік без зупинок
пише 11 (!) романів поспіль.
Однак плата за подібну працездатність не змусила себе чекати. Енн
пізніше згадувала, що з аптек приходили рахунки на безліч різних ліків. Проте,
ці роки стали найпродуктивнішим періодом його творчості. У 1962 році він
завоював вищу нагороду в світі наукової фантастики, премію «Хьюго», за
роман «Людина у високому замку».
Сімейне життя Філіпа починає
тріщати по швах. Практично в кожному
його тодішньому романі фігурують
істеричні стерви, що зводять чоловіків з
розуму. Дік переконав себе, що Енн вбила
свого першого чоловіка і збирається
отруїти його самого. Всього через два
роки після весілля він тікає від дружини,
переїжджає в Сан-Рафаель.
У 1964 – 67 роках він практично не
писав через проблеми в особистому
житті (розлучення, депресії тощо). В
середині 1960-х, після розлучення з
Енн, Дік вперше прийняв ЛСД в компанії
тодішніх друзів, але потім, наляканий страшними галюцинаціями, відмовився
від його вживання.
Незабаром він познайомився з Ненсі Хакетт. Вона була на десять років
молодшою Діка і щойно вийшла з психіатричної клініки. 15 березня 1967 року
у них народилася донька, після чого Філіп знову почав активно писати. Тоді, в
кінці 1960-х – 1970-му, він пише такі відомі книги, як «Чи мріють андроїди про
електроовець?» і «Лийтеся, сльози», – сказав поліцейський».
Книги, написані Діком в першій половині 1960-х, давно визнані
класикою жанру. У 1963 році за роман «Людина у високому замку» (The Man
in High Castle), в якому описується майбутнє, яким воно могло бути у разі
перемоги нацистів у Другій світовій, Дік отримує престижну літературну
премію Хьюго. Його безпросвітно похмурому фірмовому стилю намагаються
наслідувати літератори.
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І саме в цей час Дік переживає
найстрашніший період свого життя.
Вже на початку 1970-х він більше не
може писати і відчуває, що божеволіє. Йому
здається, що він отримує анонімні погрози по
телефону. 17 листопада 1970 року невідомі
особи проникають в його будинок.
Незважаючи на те, що викрадені були
лише продукти з холодильника, Філіп вирішує,
що це справа рук ЦРУ і, не сказавши нікому ні
слова, тікає до Канади, де перш за все відвідує
ванкуверську науковофантастичну конвенцію в якості почесного
гостя. За час відсутності Діка його дружина оформлює розлучення.
У 1971 році Дік тричі потрапляє до психіатричної лікарні, стверджуючи,
що вживав до тисячі таблеток метедріну (метамфетаміну) протягом тижня.
Однак лікар добре відгукувався про свого паціента як про «оптимістичного,
доброзичливого і співчутливого».
Перебуваючи
в
депресії, 23 березня 1972
року Дік зробив спробу
самогубства, але дивом
вижив, і був доставлений в
реабілітаційну клініку. Там
він
припинив
вживати
наркотики. Уже в квітні 1972
року Дік повернувся в США. У
1973 році Дік в черговий раз
одружився, і незабаром у
нього народився син Крістофер. Спроби його нової дружини, 18-річної
студентки, створити атмосферу сімейного затишку в будинку були несхвально
зустрінуті Філіпом. Письменник різко виступав проти перетворення сім'ї на
типових представників середнього класу. У лютому – березні 1974 року Дік
зіткнувся із серією видінь, снів і подій, які він витлумачив як релігійні символи.
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Тоді він почав вести журнал «Екзегези» (богословські тлумачення; англ.
Exegesis), який до кінця життя Філіпа досяг восьми тисяч сторінок. «Екзегези»
послужили основою для романів «ВАЛІС» і «Вільне радіо Альбемута». У цей
період Дік, як зізнається сам, став бачити своє колишні життя і свої тексти на
незнайомих йому мовах. Він писав про це так: «Кращий спосіб описати це –
сказати, що вночі мій розум сповнений думок, ідей, слів і теорій, які можна
було б знайти у високоосвіченого грецького вченого, який жив не пізніше III
століття н. е. десь в Середземномор'ї в Римській імперії».
Пізніше він говорив про те,
що його езотеричний досвід тривав
11 місяців, і припустив, що він міг
бути пов'язаний «з дисфункцією
простору-часу». Друг Діка Норман
Спінрад, з яким він ділився
переживаннями, пізніше писав про
те, що Філіп не так вірив в те, що
відбувається
з
ним,
скільки
намагався знайти всьому розумне
пояснення. У цей період Дік також
написав безліч листів в ФБР, зокрема,
із звинуваченнями на адресу Станіслава Лема й групи американських і
французьких «критиків-марксистів» (в листі ФБР від 2 вересня 1974 року Дік
звинуватив Лема в «пропаганді комунізму в США», стверджуючи, що під цим
ім'ям діє «цілий комітет» марксистів, включаючи філософа Фредеріка
Джеймісона). Втім, ФБР не почало жодного розслідування за підсумками цих
листів. Біографи Діка вважають, що таким чином письменник переконав
самого себе в своїй лояльності США після періоду напружених відносин з
владою. Пізніше Дік написав також лист Річарду Ніксону.
Якось сидячи вдома і страждаючи
зубним болем, він заковтує
незліченну кількість таблеток і ...
«Це не було баченням, голосом або
явищем ангела. Просто я раптом
все зрозумів. Взагалі
все!», –
стверджував письменник. Що саме
сталося, ми не дізнаємося вже
ніколи, проте пережитий ним у цю
ніч релігійний досвід змінив все
подальше життя Філіпа Діка.
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Екзотичні релігійні доктрини завжди цікавили Діка.
Уже в своєму ранньому романі «Маріонетки світобудови» (The Cosmic
Puppets) (1957) він обігравав положення давньоперсидскої релігії
зороастризму. Його кращі фантастичні твори на зразок «Три стигмати Палмера
Елдріча», «Ока небесного» або «Лабіринтів смерті» можна при бажанні читати
як богословські трактати. Однак після тієї ночі він остаточно пориває з
фантастикою.
Останні десять років життя Діка були цілком присвячені роздумам про
релігію.
У 1976-му чергова дружина влаштовує Діку черговий шлюборозлучний
процес. Він не звертає на це увагу, він пише. Саме в цей час Дік сідає за
написання містичної трилогії «V.A.L.I.S.». У цій книзі він намагається розповісти
про все, що йому відкрилося, викласти всі свої погляди на будову Всесвіту, на
Бога, на загробне існування душі...
Трилогія так і залишилася незавершеною. 2 березня 1982 року,
прийнявши занадто велику для свого зношеного серця дозу амфетамінів, Дік
вирішує полежати в гарячій ванні. Його труп був виявлений лише через кілька
днів. А ще через три тижні на екрани всіх кінотеатрів США вийшов, знятий за
романом Діка, блокбастер «Той, що біжить по лезу бритви» з Гаррісоном
Фордом у головній ролі. З цього дня Дік набув статусу культового
письменника. Статус, якого він так і не дочекався за життя...
Двадцять перше століття стало свідком сплеску інтересу до
Філіпа К. Діка, чиї історії надихали покоління читачів, любителів кіно і
художників усіх видів. Його книги і розповіді
надруковані на десятках мов, а його роботи
вивчаються в університетських аудиторіях.
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Спадщина Філіпа К. Діка нині впливова, ніж будь-коли, його, здавалося
б, передбачувані погляди на майбутнє більш реальні, ніж він міг собі уявити.

Зазираючи в пітьму Філіп Дік за 30 років творчого шляху написав 44
романи і 120 оповідань, недарма його вважають одним з найбільш впливових
американських фантастів, які підготували і очолили американську гілку «нової
хвилі».
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«Г`юго» (Hugo Award), найкращий роман
«Людина у високому замку» (1962)

Премія Британської науково-фантастичної асоціації (British
Science Fiction Award), найкращий роман
«Три стигмати Палмера Елдріча» (1964)
Меморіальна премія імені Джона Кемпбелла (John W. Campbell
Memorial Award), найкращий науково-фантастичний роман
«Лийтеся, сльози, сказав полісмен» (1974)
Премія Британської науково-фантастичної асоціації (British
Science Fiction Award), найкращий роман
«Затьмарення» (1977)
Золотий Грауллі (Graoully d'or), особлива згадка «Les Délires
divergents de Philip K. Dick" (укладач збірки Ален Дорем'є)
Золотий Грауллі (Graoully d'or), зарубіжний роман
«Затьмарення» (1977)
Премія Курта Ласвіца (Kurd-Laßwitz-Preis), найкращий зарубіжний
роман
«ВОЛІС» (1981)
Премія альманаха "Gigamesh" (Premio Gigamesh), наукова
фантастика – роман (США)
«Трансміграція Тімоті Арчера» (1982)
Премія Лазара Комарчича (Нагорода Лазар Комарчић),
зарубіжний роман
«Лийтеся, сльози, сказав полісмен» (1974)
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Опитування читачів журналу «Interzone» (Interzone Readers Poll),
кращий автор наукової фантастики на всі часи, 1-е місце
Премія альманаха "Gigamesh" (Premio Gigamesh), наукова
фантастика – роман (США)
«Тепер зажди минулого року» (1966)
Рідеркон (Readercon Small Press Awards), перевидання
«ВОЛІС» (1981)
Премія фінського журналу «Портал» (Portti-palkinto),
перекладений роман/збірка (США)
«Чи мріють андроїди про електричних овець?» (1968)
Премія альманаха "Gigamesh" (Premio Gigamesh), наукова
фантастика – авторська збірка або антологія (США)
«Король ельфів» (перший том підсумкового посмертного
зібрання оповідань Ф. Діка, 1987)
Рідеркон (Readercon Small Press Awards), публіцистика (збірка)
«The Dark Haired Girl» (1988)
Фінська премія «Зірка, що блукає» (Tähtivaeltaja-palkinto),
науково-фантастична книга (США)
«Затьмарення» (1977)
Премія Лазара Комарчича (Нагорода Лазар Комарчић),
зарубіжний роман
«Три стигмати Палмера Елдріча» (1964)

Премія фінського журналу «Портал» (Portti-palkinto),
перекладений роман/збірка (США)
«Людина у високому замку» (1962)
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Премія альманаха "Gigamesh" (Premio Gigamesh), наукова
фантастика – Авторська збірка або антологія (США)
«Батько-двійник» (третій том підсумкового посмертного
зібрання оповідань Ф. Діка, 1987)
Фінська премія «Зірка, що блукає» (Tähtivaeltaja-palkinto),
науково-фантастична книга (США)
«Людина у високому замку» (1962)
Премія Академії Наукової Фантастики, фентезі і хоррору (Cena
Akademie Science Fiction, Fantasy a Hororu), збірка
оповідань/перекладена збірка оповідань (США)
«The Golden Man» (1980)
Премія SFinks (Nagroda SFinks), зарубіжний роман року
«Лийтеся, сльози, сказав полісмен» (1974)
Премія SFinks (Nagroda SFinks), книга року
«Людина у високому замку» (1962)
Премія Академії Наукової Фантастики, фентезі і хоррору (Cena
Akademie Science Fiction, Fantasy a Hororu), наукова фантастика
(США)
«Сонячна лотерея» (1955)
Премія Академії Наукової Фантастики, фентезі і хоррору (Cena
Akademie Science Fiction, Fantasy a Hororu), зарубіжна книга
(США)
«Убік» (1969)

Премія Академії Наукової Фантастики, фентезі і хоррору (Cena
Akademie Science Fiction, Fantasy a Hororu), зарубіжна книга
(США; збірка)
«Король ельфів» (перший том підсумкового посмертного
зібрання оповідань Ф. Діка, 1987)
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Премія Академії Наукової Фантастики, фентезі і хоррору (Cena
Akademie Science Fiction, Fantasy a Hororu), наукова фантастика
(США; збірка)
«Король ельфів» (перший том підсумкового посмертного
зібрання оповідань Ф. Діка, 1987)
Премія Академії Наукової Фантастики, фентезі і хоррору (Cena
Akademie Science Fiction, Fantasy a Hororu), збірка
оповідань/перекладена збірка оповідань (США)
«Король ельфів» (перший том підсумкового посмертного
зібрання оповідань Ф. Діка, 1987)
Зал слави наукової фантастики і фентезі (Science Fiction and
Fantasy Hall of Fame), література (посмертно)
«Підсумки року» від журналу «Світ фантастики», підсумки 2015,
книги
Збірка «Згадати все» (чотири збірки оповідань Філіпа Діка під
однією обкладинкою, що раніше не видавалися)
«Сталкер» (Stalker), перекладене оповідання (США)
«Дудочники» (1953)
Премія «Боб Моран» (Prix Bob Morane), «Удар серця» (США)
The Exegesis of Philip K. Dick (перший з двох томів, що
включають в себе матеріали з особистого 8000-сторінкового
філософського щоденника Філіпа К. Діка «Exegesis»
(«Екзегеза» або «Тлумачення»), 2011)
«Сталкер» (Stalker), антологія або збірка «Poodud võõras» (США;
укладач збірки – Арві Ніккарєв)
«Сталкер» (Stalker), перекладене оповідання (США)
«Прибуткове дільце» (1955)
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(Твори, що є в книжковому фонді бібліотеки відмічені позначкою *)

* Человек в высоком замке : фантастические романы /
Филип К. Дик; [пер. с англ.]. – Санкт-Петербург :
Лениздат, 1992. – 608 с.
У книгу ввійшли три непов'язаних між собою романи.
Три стигмати Палмера Елдріча
На Землі глобальне потепління, йде вимушена
колонізація найближчих планет. З експедиції на
Проксиму Центавра повертається загадковий Палмер
Елдріч і привозить з собою в подарунок людству секрет
безсмертя. І навколишня дійсність раптом починає
руйнуватися, перетворюючись в ілюзію, де Елдріч
володіє дивовижною владою бога. Класичний роман Діка,
який отримав премію Британської асоціації наукової фантастики і
номінований на премію Г'юго.
Чи мріють андроїди про електричних овець?
Після ядерної війни Земля перетворилася на пустелю, вкриту
радіоактивним пилом. Тварини вимирають, люди емігрують у позаземні
колонії. Решта ледь животіють в містах, що руйнуються. Співробітник
поліції Рік Декарт отримує завдання знайти і знищити групу андроїдів, які
втекли із зовнішньої колонії на Землю. Але поступово Рік починає
задаватися питанням: а чи так вже андроїди відрізняються від людей? І де
пролягає та межа, що їх розділяє? Роман номінувався на премію Г'юго і був
екранізований Рідлі Скоттом в 1982 році.
Людина у високому замку
У романі розповідається про ситуацію, яка склалася в світі після перемоги
Німеччини та Японії в Другій світовій війні. Шість сюжетних ліній
переплітаються між собою, утворюючи захоплюючий клубок подій. Хоча в
основі «Людини у високому замку» лежить символіка «Книги змін», хоча твір
насичений духом, філософією і термінологією Сходу, це дуже американський
роман, де вчення про Дао, образи «Іцзін» і «Бардо Тходол» вплетені в життя
Америки шістдесятих , в її минуле і сьогодення (нехай альтернативне).
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Наркотик времени : [роман] / Филип К. Дик; [пер. с
англ. Л. Матвеенко]. – Обнинск : Титул, 1993. – 288 с. –
(Фавориты).
Дві тисячі п'ятдесят п'ятий рік. Земляни ведуть
війну з інопланетною комахоподібною расою –
Ригами. Союзники Землян – Лілістарці, предки землян,
що заселили колись Землю і Марс. Доктор Світсент
приймає пропозицію стати особистим лікарем
Генерального секретаря ООН, Джино Молінарі, що
координує військові дії Землі. В цей час на Землі
винаходять смертельний наркотик йот-йот-180 для
війни проти Ригів. Наркотик викликає залежність
після першого вживання і викликає побічний ефект – переміщення в часі.
Дружина доктора Світсента пробує новий наркотик, який потрапляє до неї
нелегальним шляхом. Для отримання нових доз наркотику вона змушена
працювати на лілістарських агентів, що задумують повалення генсека
ООН...

Гончарный круг неба / Филип К. Дик; [пер. с англ. Г. Белова,
М. Кондратьева]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 408
с. – (Классическая фантастика).
У книгу ввійшли два непов'язаних між собою романи.
Галактичний гончар
Хельдскалла – древній храм Туманних Істот, що колись
населяли Сіріус-П'ять – повинен бути піднятий з дна Маре
Нострум. Могутній Гліммунг збирає для цієї місії
професіоналів з усього Всесвіту.Серед них – землянин Джо
Фернрайт, майстер з відновлення кераміки. Успіх заходу
неочевидний. «За відновленням настане провал», –
говорить пророцтво з Книги Календ, а Маре Нострум підкидає Джо
разюче красиву керамічну вазу, яка несе в собі зловісне послання. Але
незважаючи ні на що, спроба підняти храм все одно буде здійснена, і
Гліммунг битиметься зі своїм темним двійником, а майстри отримають
шанс зробити вибір, який у кожного буде своїм ...
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Наші друзі з Фролікса 8
Землею правлять Нові люди і Аномали, що значно перевершують за своїми
здібностями людей звичайних. Шанс отримати надздібності є у кожної
дитини, для цього досить впоратися з тестуванням. Ось тільки наскільки
об'єктивним виявляється тестування на практиці? Коли талановитий син
Ніка Епплтон, з абсолютно незрозумілої для нього причини не справляється
з випробуванням, Нік перестає бути законослухняним громадянином,
висловлює свій громадянський протест, знайомлячись із дівчиною
Шарлоттою, такою ж, як і він сам людиною. Їх об'єднує ненависть до
диктатури і надія – до Землі наближається зореліт з Торсом Провоні, який
колись втік із Сонячної системи і тепер повертається з якимось
представником позаземної цивілізації. Цього повернення чекають всі: влада,
яка відчуває загрозу; опозиція, якій більше нема в кого вірити; допитливі
жителі. Очікування пришестя Провоні ламає звичний ритм життя
поліцейської держави, просто арештів стає вже недостатньо, сторони
готові стояти на смерть ... Але що все це в порівнянні з тим, коли людина
віддає своє життя за друга? Коли є хтось, хто любить Вас настільки, що
готовий пожертвувати собою? Адже якщо це так, Ви безсумнівно гідні
такої любові ... Роман саме про це.

Око небесное : [роман] / Филип К. Дик; [пер. с англ.
Г. Белова]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 304 с.

Аварія
на
протонно-променевому
дефлекторі
«Мегатрон». Постраждали вісім осіб. Протягом
декількох хвилин цим людям доведеться зануритися в
світи, які існують в глибинах їх підсвідомості. «Може, під
оманливою поверхнею завжди існувала ця реальність ...»
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Исповедь недоумка : [роман] / Филип К. Дик; [пер. с англ.
С. Трофимова]. – Санкт-Петербург : Амфора, Рел Фиш,
2005. – 304 с. – (Миры Филипа Дика).
«Сповідь недоумка» – це історія чотирьох людей, кожен з
яких живе у своєму всесвіті і сприймає світ по-своєму.
Проте їхні життя намертво переплетені звичайним
поєднанням задумів долі, випадковостями і власними
конкретними діями. Найбільш вражаючі сцени, де кожен
персонаж, потрапляючи в свою власну колізію, навмисно діє
так, щоб ще глибше зануритися в трясовину буття.

Обман инкорпорейтед : [роман] / Филип К. Дик; [пер. с
англ. А. Юрчука]. – Москва : АСТ, Транзиткнига, 2005. – 256
с. – (Альтернатива. Фантастика).

Земля перенаселена, в той час як Китова Паща – колонія
на дев'ятій планеті системи Фомальгаут – готова
прийняти всіх бажаючих. Завдяки геніальному відкриттю
фон Айнема замість вісімнадцяти років подорожі до
системи Фомальгаут на космічному кораблі, це можна
зробити за п'ятнадцять хвилин у телепортації. Ті, хто
вже переселився, в захваті від своєї нової батьківщини, її
зелених полів і можливостей, що відкриваються. Однак подорож має і один
недолік: телепортація можлива тільки в один кінець і цей факт не дає
спокою тим, хто не вірить в щастя на Китовій Пащі. На Фомальгаут бере
курс Омфал – космічний корабель компанії космічних перевезень, що
розорилася. В гру вступають могутні організації, протистояння яких осьось переросте у відкритий конфлікт, від результату якого залежить
майбутнє не тільки Китової Пащі, але й самої Землі.
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Предпоследняя правда : авторский сборник в 5 т. Т. 5 /
Филип К. Дик; [пер. с англ. П. Киракозова, Т. Мининой,
А. Лидина]. – Москва : АСТ, Люкс, 2005. – 688 с. – (Классика
мировой фантастики).

У книгу увійшли 3 романи і оповідання.
Лікар Бладмані, або як ми знайшли спільну мову після
бомби
Люди без зубів, мутанти, розумні пацюки з кішками, випалені землі ... Це –
світ, який міг стати для нас справжнім, якби люди не схаменулися. Правда,
не варто думати, що тут все сталося по волі наддержав, що потішилися
ядерною зброєю. Ні, все складніше, адже є Доктор Смерть, від якого
залежить рівновага на вагах світобудови.
Передостання правда
Вирує Третя Світова війна, принаймні в це вірять мільйони людей, які
переповнили підземні бункери. Протягом півтора десятка років підземна
людська цивілізація ловила щоденні радіопередачі про всепоглинаючі ядерні
руйнування і про віру у всемогутнього Захисника. Однак знайшлися сміливці,
які вийшли на поверхню і не знайшли ніяких руйнувань, ніякої війни. Влада
організувала масову брехню, тепер залишилося визначити чому, і кому це
вигідно.

Ми можемо вас збудувати
Два компаньйони займаються виробництвом і продажем електроорганів
та піаніно. Бізнес йде не дуже добре, конкуренти сильні, продажі падають.
І ось, один з компаньйонів наймає звільненого з космічної промисловості
інженера і разом з дочкою створює електронну людину - симулякра.
Причому це військовий радник президента Лінкольна містер Стентон.
Наступним симулякром повинен стати сам президент.

Маленький чорний ящик
Мерсеризм все більше набуває популярності в масах. Тепер поширена
інструкція щодо збору з підручних засобів пристрою, що дозволяє людям
перейматися почуттями один одного на відстані.
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Симулякры. Кланы Альфанской Луны / Филип К. Дик; [пер.
с англ. Н. Романецкого, М. Дронова]. – Санкт-Петербург :
Амфора, 2006. – 512 с. – (Миры Филипа Дика).

У книгу ввійшли два романи.

Симулякри
«Симулякри» Ф. К. Діка приголомшують навіть зараз,
незважаючи на все написане про віртуальну реальність
вже після нього. Там немає «віртуального буття» у звичному вже
сенсі, як чогось окремого. Навіщо, якщо не так вже й важко зробити
віртуальною ... реальність. Адже все залежить лише від точки зору. І зовсім
не обов'язковий весь технічний антураж, досить лише строго дозувати
інформацію, тоді будь-яку реальність можна зробити віртуальною.
Письменник не нав'язує нам висновків, він трохи зрушує рамки звичної
реальності, пропонуючи обміркувати тему «інформація і влада».

Клани Альфанського місяця
В епоху освоєння інших світів психічно хворих людей надійно ізолюють від
суспільства на одному з супутників планети Альфа, в клініці для примусових
заходів медичного характеру. Але ніхто не міг передбачити, що незабаром
розгориться багаторічна війна, і про клініку просто всі забудуть. А через
багато років на Альфі складеться своя, по-своєму унікальна і хвора
цивілізація.
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Всевышнее вторжение : [роман] / Филип К. Дик; [пер. с
англ. М. Пчелинцева]. – Санкт-Петербург : Амфора,
2007. – 336 с.
На планеті, загубленій в глибинах космосу, Хеб Ашер сидів
в куполі і слухав записи Лінди Фокс. У сусідньому куполі в
цей час повільно помирала від невиліковної в таких
умовах хвороби Райбіс Роммі. Вони ще не знають, що
приготувала їм доля і до яких грандіозних наслідків
приведе їх, на перший погляд, випадкове знайомство ...

Валис : [роман] / Филип К. Дик; [пер. с англ. В. Баканова,
А. Криволапова]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 336 с.
Перша книга дивної і геніальної трилогії Філіпа К. Діка,
написаної в результаті легендарного осяяння, що настигло
письменника в 1974 році. Висока містика? Наркотичне
марення? Або – справжня хроніка пошуків і набуття
Істинного Бога? Візіонерство у вищій його стадії – стадії
«священного божевілля», або «філософія нонконформізму»?..

Трансмиграция Тимоти Арчера : [роман] / Филип К. Дик;
[пер. с англ. Д. Попова]. – Санкт-Петербург : Амфора,
2008. – 304 с.

Єпископ Тімоті Арчер дізнається про розшифровку
знаменитих кумранских рукописів, знайдених поблизу
Мертвого моря. У них йдеться про такого собі Вчителя,
який жив за 200 років до пришестя Христа. Арчеру
необхідно будь-що розібратися в цих знахідках, адже під
сумнівом основні постулати його віри ...
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Время, назад / Филип К. Дик; [пер. с англ. В. Яковлевой,
М. Пчелинцева, П. Киракозова]. – Москва : Эксмо; СанктПетербург : Домино, 2011. – 688 с. – (Вспомнить всё. Миры
Филипа Дика).

У книгу ввійшли три романи.

Рушниця Зеп
Світ, в якому гонка озброєнь доведена до абсурду. Світ,
розділений на два табори «залізною завісою». Їм доведеться об'єднати
зусилля для створення універсальної зброї проти інопланетного агресора.

Протигодинниковий світ
Гротескний гумористичний, але в той же час і філософський роман. Дія
відбувається в дивному світі, де час почав йти назад. Мертві встають з
домовин, молодіють і повертаються в утpоби матерів. Один з головних
героїв роману, такий собі «антигробник» Гермес, знаходить
«новооживших» людей і повертає їх родичам ...

Захоплення Ганімеду
Один з небагатьох романів, написаних Філіпом Діком в співавторстві – на
цей раз з популярним в 1960-х роках фантастом Реєм Нельсоном. "Фірмові"
інтелектуально-філософські мотиви творчості Діка тут помітно
полегшали, але роман все одно ясно показує, наскільки помітний
естетичний розрив між його книгами та масовою фантастикою того часу.
Отже, Земля захоплена негуманоїдними інопланетянами-телепатами, а
герой роману – один з тих, хто, начебто, добровільно співпрацює з
окупантами. Але чи дійсно це так? ..
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Шалтай-Болтай в Окленде / Филип К. Дик; [пер. с англ.
Д. Симановского, А. Александрова, Г. Яропольского]. –
Москва : Эксмо, 2012. – 976 с. – (Гиганты фантастики).

У книгу ввійшло п'ять романів.

Гампті Дампті в Окленді
Літній чоловік вирішує продати свою автомайстерню в
зв'язку з поганим станом здоров'я. Але справа в тому, що він здавав частину
площі в оренду чоловіку, що торгує уживаними машинами, і тому іноді
переживає: чи добре він зробив, позбавивши того торгового місця. Його
дружина, яка не працює і займається виключно самоосвітою, не бачить в
цьому нічого страшного, оскільки терпіти не може орендаря, тоді як
дружина торговця машинами, навпаки, дуже сильно обурена. Між сім'ями
починається холодна війна, що часом переходить в гарячу.

Розбита булька
Джим Бріскін веде на радіо програму про класичну музику. Програма багато
значить для нього, адже він самотній, хоча колишня дружина працює на тій
же самій радіостанції, і вони бачаться щодня. Але тепер Джим змушений
вставляти в свою програму нерозумну рекламу магазину старих
автомобілів, і він боїться, що це зіпсує передачу.

Мері та велетень
Астенічна дівчина з неблагополучної сім'ї постійно тягнеться до дорослих
чоловіків, не затримується на роботах взв'язку з досить сварливою вдачею,
а вільний час проводить з неграми і музикантами в місцевому джазовому
барі. Кинувши чергову роботу, вона влаштовується в новий магазин
пластинок, власнику якого майже 60. З усіма наслідками, що випливають ...
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Тиняння у Малій Землі
Роджер Ліндал – власник магазину з продажу телевізорів. Справи йдуть так
собі, до того ж у сина почалася астма. І ось дружина Роджера Вірджінія без
відома чоловіка влаштовує сина в школу, розташовану в сільській
місцевості. Розлютившись на самоуправство дружини, Роджер вирішує сам
з'їздити в цю школу, і дізнатися, що до чого.

На території Мілтона Ламкі
Юнак з комерційною жилкою випадково зустрічає свою колишню шкільну
вчительку, яка його не впізнає. Між ними починаються відносини: ексвчителька, яка нещодавно розлучилася, не тільки просить його допомогти
їй з міні-підприємством «Копіювальні послуги», а й натякає на спільне
життя. Юнак звільняється з роботи і, повний ентузіазму, береться за
справу.

Лабиринт смерти : [роман] / Филип К. Дик; [пер. с англ.
Г. Корчагина]. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с. – (Филип К.
Дик. Электрические сны).

Колоністи, яких привабили вигідні контракти, прибувають
на загадкову планету – Дельмак-нуль. Вони не знають, хто
керує колонією і навіщо вони там опинилися. У них немає
зв'язку із зовнішнім світом і можливостей покинути
планету. Один за одним поселенці гинуть і ті, що
залишились в живих не можуть встановити причини
смертей і знайти відповіді на питання, що цікавлять їх, що
стають життєво важливими, щоб вибратися з лабіринту смерті. За
однією істиною ховається інша, а за іншою – третя, і щоб перемогти
смерть, цей шлях потрібно пройти до кінця.
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Помутнение : [роман] / Филип К. Дик; [пер. с англ.
В. Баканова, А. Круглова]. – Москва : Эксмо, 2018. –
352 с. – (Филип К. Дик. Электрические сны).

У
недалекому
майбутньому
експерименти
з
наркотиками стають буденною справою. Роберт
Арктор міцно підсаджується на препарат С – «випалювач
мізків», досить небезпечна штука, яка стала надто
популярною. Уряд це розуміє і вживає заходів. За Бобом
ведеться спостереження агентом Фредом. Все частіше
навколо відбувається дивне, реальність стирається і
замінюється наркотичними баченнями ...Або це його
параноя, викликана вживанням препарату, або ж наркотик викликає
реальність, а не бачення? Боб все глибше занурюється в божевілля,
намагаючись з'ясувати хто ж він такий ...

Пролейтесь, слёзы… : [роман] / Филип К. Дик; [пер. с англ.
М. Гутова]. – Москва : Эксмо, 2018. – 352 с. – (Филип К. Дик.
Электрические сны).

Джейсон Тавернер – не хто інший, як Шостий, результат
цілком таємних урядових експериментів, проведених сорок
років тому, коли народилася на світ купка неприродно
яскравих і красивих людей, краса суспільства. І ось він, герой
прайм-тайму, ідол мільйонів, нез'ясовно позбавляється всіх
даних про нього в записах банків даних Землі, і тепер він – ніхто, хоча у
поліцейських не можна бути ніким. Чи буде він коли-небудь знову багатий і
відомий? Чи був він насправді коли-небудь багатий і відомий?
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Свихнувшееся время : [роман] / Филип К. Дик; [пер. с
англ. М. Гутова]. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с. – (Филип
К. Дик. Электрические сны).

Для нього відтворили місто його дитинства, маленький
світ, який живе своїм життям. Його оточили близькими
людьми, і здавалося, що нічого ніколи не мінялося. Тільки
він може знати: «Де з'явиться зелений чоловічок?» І від
цього залежать результат війни і долі мільйонів людей.

Свободное радио Альбемута : [роман] / Филип К. Дик;
[пер. с англ. В. Баканова, В. Генкина]. – Москва : Эксмо,
2018. – 352 с. – (Филип К. Дик. Электрические сны).

Виданий посмертно, автобіографічний роман Ф. Діка,
який є одним з «чорнових» варіантів роману «ВАЛІС».
...Колишній студент університету Берклі Нік Брейді
несподівано почав чути якісь «голоси». Для початку
«голоси» повідомили Ніку, що його маленький син
потребує термінової операції. Подальше спілкування з
загадковими «голосами» перевертає все життя Ніка
Брейді ...
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Сдвиг времени по-марсиански : [роман] / Филип К. Дик;
[пер. с англ. М. Ланиной]. – Москва : Эксмо, 2018. – 352 с. –
(Филип К. Дик. Электрические сны).
Сім'ї майстра-ремонтника Джека Болена, голові спілки
водопровідників Арні Котту та іншим колоністаммарсианам судилося взяти участь в боротьбі за краще
місце під сонцем. Для Арні прийнятні будь-які засоби, але
особливо його турбують ідеї передбачення майбутнього і
зміни минулого. Саме заради цього він намагається
скористатися незвичайними здібностями хлопчикааутиста і навіть звернутися до релігії блікменів, корінних
жителів Марсу. Адже якщо дух Брудної Башки – їх священної
скелі – проявить прихильність, Арні отримає те, що просить ...

Убик : [роман] / Филип К. Дик; [пер. с англ. М. Гутова]. –
Москва : Эксмо, 2018. – 320 с. – (Филип К. Дик.
Электрические сны).
Світ «Убіку» – це світ майбутнього, в якому існують
могутні корпорації телепатів і антителепатів, які
ведуть між собою постійну війну. Але це й світ минулого,
в якому час йде назад, з'їдаючи людей і створені ними речі
ще до того, як вони з'явилися на світ. Нарешті, це світ по
той бік життя, світ мораторіумів, в скляних трунах яких
століттями лежать заморожені люди; в глибинах їхньої
свідомості ще жевріє розум – вони мислять, відчувають,
страждають, спілкуються між собою і зовнішнім світом,
і намагаються вижити, вижити за всяку ціну.
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(Твори, що є в книжковому фонді бібліотеки відмічені позначкою *)

Затьмарення : [роман] / Філіп К. Дік; [пер. з англ.
Г. Бєлякова]. – Київ : Комубук, 2016. – 336 с. – (Перша
українська платформа Краудпаблішину).
У книзі описується життя шістьох наркоманів.
Роман розпочинається описом того, як у одного з них,
Джеррі Фейбіна, повністю руйнується психіка. Пізніше
інший персонаж, Чарльз Фрекен, намагається покінчити
життя самогубством. З'ясовується, що головний герой,
Боб Арктор, є не тільки наркоторговцем й наркоманом,
але, насправді — співробітником відділу по боротьбі з
наркотиками Фредом, який працює під прикриттям.
Його завдання — знайти джерело поставок загадкової
речовини «D» (смерть), найсильнішого наркотику, який швидко
руйнує психіку. Він скуповує наркотик у своєї подруги, Донни Хоторн, в надії
вийти на тих, у кого отримує препарат вона. При цьому він безуспішно
домагається її любові й прикриває від загрози бути спійманої поліцією. Інший
наркоман, Джим Барріс, починає підозрювати Арктора в тому, що той —
поліцейський, і намагається скомпрометувати його, доносячи на нього ж
самого в поліцію.
Так як для виконання завдання Арктору доводиться приймати
речовину «D», то його психіка також починає руйнуватися. У нього
утворюється роздвоєння особистості: співробітник поліції Фред перестає
усвідомлювати, що він і Боб Арктор — одне й те ж обличчя, і починає
всерйоз шпигувати за самим собою. Поступово його особистість повністю
знищується, і він, недоумкуватий і не пам'ятає нічого, окрім імені Донни,
попадає в реабілітаційну клініку «Новий шлях». З'ясовується, що Донна —
також співробітниця спецслужб, якій необхідно проникнути в організацію
«Новий шлях». За даними, невідомими навіть поліції, організація «Новий
шлях» не так доглядає за колишніми наркоманами, скільки створює їх,
культивуючи і поставляючи таємничу речовину «D». Для того, щоб
проникнути в цю організацію, Донна поступово руйнувала психіку Боба
Арктора. Книга закінчується тим, що божевільний і недоумкуватий Арктор
знаходить наркотичну сировину, підкоряючись останньому імпульсу
згасаючого розуму, зберігає зразок-доказ, таким чином, успішно виконуючи
завдання Донни.
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Чи мріють андроїди про електричних овець? : [роман] /
Філіп К. Дік; [пер. з англ. Т. Бойка]. – Київ : Комубук, 2016. –
272 с. – (Перша українська платформа Краудпаблішину).
Коли Рік Декард, мисливець за головами, отримує
завдання ліквідувати групу андроїдів «Нексус-6», що
нелегально проникли на планету Земля, він сприймає це як
подарунок долі, як свій шанс врешті-решт втілити
заповітну мрію свого життя – стати власником
справжньої живої тварини. Однак у цьому похмурому
постапокаліптичному світі ніщо не є настільки простим,
як видається, і місія Декарда швидко перетворюється на
кошмарний заплутаний калейдоскоп подвійної гри та
обману, де мисливець, сам того не помічаючи, поступово
перетворюється на здобич… Розмиваючи межі між людським та
машинним, класика літературного кіберпанку, роман «Чи мріють андроїди
про електричних овець?» (1968) змушує нас по-новому поглянути на
сутність того, що ми називаємо людським буттям. Роман є особливо
актуальним сьогодні, коли симбіоз між біологічними формами та
кібертехнологіями видається як ніколи реальним.
В 1982-му році роман було екранізовано знаменитим британським
режисером Рідлі Скоттом під назвою "Той, що біжить по лезу/Blade Runner".

* Людина у високому замку : [роман] / Філіп К. Дік; [пер.
з англ. І. Серебрякової]. – Київ : Комубук, 2017. – 320 с. –
(Перша українська платформа Краудпаблішину).

Один із найвідоміших творів Філіпа Діка, роман
“Людина у високому замку” (1963) занурює читача у
страхітливий альтернативний світ, дуже схожий на
наш власний, проте з однією важливою моторошною
відмінністю – це світ, де союзники зазнали поразки у
Другій світовій війні. У цій кошмарній антиутопії нацисти
захопили Нью-Йорк, японці контролюють Каліфорнію та
все
західне узбережжя колишніх Сполучених штатів, а африканський
континент піддано жахливим експериментам і практично стерто з лиця
землі. У нейтральній буферній зоні, яка ділить нові конкуруючі наддержави,
живе автор підпільного бестселера, знаний як «людина у високому замку».
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Його книга пропонує нове бачення реальності – альтернативу
світової історії, в якій держави Осі таки було переможено, даруючи надію
для мільйонів зневірених. Але який із двох різновидів “реальності” справжній?
І чи не є світ, описаний у цій книжці, просто одним із багатьох можливих?
«Людина у високому замку» – це класичний Діківський роман, що ставить під
сумнів наші уявлення про світ, який ми називаємо своїм.
У 1963 році роман «Людина у високому замку» здобув престижну
нагороду у галузі наукової фантастики – «Премію Г’юґо». У 2015-му
кінокомпанія Amazon Studios випустила за мотивами твору Діка
однойменний 10-серійний телесеріал, сюжет якого, втім, значно
відрізняється від паперового оригіналу.

Убік : [роман] / Філіп К. Дік; [пер. з англ. І. Гаврилюк]. —
Київ : Комубук, 2018. – 304 с. – (Перша українська
платформа Краудпаблішину).

Ґлен Ранситер, впливовий власник найбільшої в
галактиці корпорації запобігання телепатичному
шпигунству, помирає від вибуху, влаштованого його
бізнес-суперниками. Однак колишні підлеглі й далі
отримують від свого шефа дивні бентежні послання,
тоді як світ навколо них поступово втрачає свої звичні
обриси, а сам час, здається, починає рухатися в
зворотному напрямку. Що саме він намагається їм
повідомити? І чи й справді Ранситер – мертвий, а вони зуміли
уникнути загибелі під час того фатального вибуху? Можливо, все якраз
навпаки? Один із найвідоміших фантастичних романів Філіпа К. Діка, «Убік»
(1969) занурює читачів у моторошний футуристичний світ, сповнений
інтриг, часових вивертів та кріогенних просторів, де межа між живими та
мертвими видається навдивовижу тонкою та невиразною. Чи зуміють
його герої знайти вихід із цього облудного тривожного лабіринту? А чи їхній
час невблаганно й безповоротно спливатиме, поки не спливе до краплі? Як і
у більшості найкращих своїх романів, в романі під покровом науковофантастичного сюжету Філіп Дік зумів змалювати справжню
екзистенційну людську драму, сповнену запалу, боротьби, страху, відчаю і…
надії.
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Лийтеся, сльози, сказав полісмен : [роман] / Філіп К. Дік;
[пер. з англ. Г. Бєлякова]. – Київ : Комубук, 2019. – 300 с. –
(Перша українська платформа Краудпаблішину).
Джейсон Тавернер — чи не найвідоміший на планеті
телеведучий, розважальним шоу якого захоплюються
десятки мільйонів глядачів, вже наступного дня
прокидається у брудному мотелі цілковитим ніхто. Він не
просто втратив своїх друзів, славу й багатство, схоже, він
втратив
саму
свою
ідентичність.
Однак
у
клаустрофобному антиутопічному світі,
де
кожен
доносить на кожного й здається, що всі, навіть поліція,
мають свої брудні таємниці, нездатність довести, ким ти є, в кращому разі
означає автоматичне потрапляння до таборів примусової праці, а в
гіршому — смерть. Відчайдушно намагаючись вижити в цьому сповненому
пасток і небезпек середовищі, Тавернер ступає на шлях, який дає йому змогу
не лише розкрити таємницю власного «зникнення», але й поглянути на своє
колишнє життя з перспективи, що ніколи не відкрилася б тій марнославній
знаменитості, якою він був всього кілька днів тому.
«Лийтеся, сльози, сказав полісмен» — це зворушлива й дуже особиста
притча про людську самотність, але заразом і про нашу здатність врешті
пізнати те, ким ми є насправді.

Готується до друку!
Повне зібрання короткої прози : у 3-х т. / Філіп
К. Дік; [пер. з англ. В. Корсуна, І. Гарніка,
Є. Полякова]. – Київ : Видавництво
Жупанського, 2018. – 3 т.
Потужна і вічно актуальна класика світової
фантастики. На щастя, не варто зайвий раз
представляти цього культового письменника
і візіонера – за його творами знято безліч екранізацій, а доробком ідей
надихається і ще довго буде надихатися не одне покоління письменників,
художників, музикантів і, звісно ж, кінематографістів. До першого й другого
томів увійдуть оповідання, написані з 1952 по 1954 роки, серед яких такі
відомі за екранізаціями твори, як «Самозванець» (фільм «Ошуканець»),
«Друга модель» (фільм «Крикуни»), «Гонорар», «Змінна команда» (фільм
«Змінюючи реальність») та інші. Що ввійде до третього тому – поки що
цілковита загадка☺.
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еморіальна премія імені Філіпа К. Діка (Philip K. Dick Memorial
Award) – літературна премія за найкращий фантастичний роман, що виданий
на території США у м'якій обкладинці протягом календарного року.
Присуджується щорічно з 1983 року на Норвесконі (Norwescon),
проводиться в штаті Вашингтон «Північно-західним товариством наукової
фантастики».
Премія спонсорується «Філадельфійським товариством наукової
фантастики» і (з 2005 року) підтримується трастовим фондом Філіпа Кіндреда
Діка.
Премія названа на честь відомого автора наукової фантастики і фентезі
Філіпа Кіндреда Діка.
Премія була заснована Томасом Дішем після смерті Філіпа Кіндреда
Діка.
Багато класичних науково-фантастичних творів Філіпа Діка
публікувалися за його життя окремими книгами в м'яких дешевих
обкладинках, тому було вирішено зберегти традиції і в умовах присудження
премії.
Роботи, які отримують нагороду, повинні бути видані у м'якій
обкладинці.
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1993 році вийшла біографічна книга Еммануеля Каррера «Філіп Дік: Я
живий, це ви померли». Біографію називали «описом життєвого шляху героя
як мандри від одного комплексу до наступного, від однієї манії до іншої».
важається, що як мінімум один з альбомів групи Sonic Youth, «Sister»,
натхненний творчістю Діка. Пам'яті Філіпа Діка присвячений також альбом «A
World In Red» англо-італійського музиканта Стефано Піредда.
січні 2007 року видавництво Tor Books випустило ранній реалістичний
роман Філіпа Діка «Голоси з вулиці», написаний в 1952 – 1953 рр., який раніше
не видавався. Вважається, що це остання з раніше невідомих читачеві книг
автора.
удожній фільм Меттью Уайлдера «Тут – ваше ім'я», що вийшов в 2008
році заснований на біографії Філіпа Діка (у фільмі цього персонажа звуть
Вільям Дж. Фрік) і розповідає про письменника-фантаста, який своєю
творчістю «розмиває» кордон між реальністю і фантазією.
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– художній фільм «Той, хто біжить по лезу» (Blade Runner), США.
Режисер Рідлі Скотт.
За романом «Чи мріють андроїди про електричних овець?».
– художній фільм «Прогадати все» за оповіданням «Ми можемо
згадати це для вас оптом» (Total Recall), США. Режисер Пол
Верховен.
– художній фільм «Сповідь гівняного митця» за однойменним
романом (Confessions of a Crap Artist), Франція. Режисер Жером
Буавен.

–

художній фільм «Крикуни» за повістю «Друга модель».
(Screamers), США, Канада, Японія. Режисер Крістіан Дугай.

– художній фільм «Самозванець» за оповіданням «Самозванець»
(Impostor), США.
– художній фільм «Особлива думка» за однойменним оповіданням
(«Minority Report»), США. Режисер Стівен Спілберґ.
–

художній фільм «Природниче місто» (Natural City), Корея
Південна. Режисер Мин Бьюн Чун.
Неофіційний рімейк фільму «Той, хто біжить по лезу».

–

художній фільм «Гонорар» за однойменним оповіданням
(Paycheck), США, Канада. Режисер Джон Ву.
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– художній фільм «Затьмарення» за однойменним оповіданням («A
Scanner Darkly»), США. Режисер Річард Лінклейтер.
– художній фільм «Пророк» ((Next), США. Режисер Лі Тамахорі.
Вільна екранізація повісті «Золота людина».
– художній фільм «Вільне радіо «Альбемас» за однойменним
оповіданням (Radio Free Albemuth), США. Режисер Джон Алан
Саймон.
–

художній фільм «Змінюючи реальність» за оповіданням «Змінна
команда» (The Adjustment Bureau), США. Режисер Джордж Нолфі.
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