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Бібліотека Дружби народів 

Ден Сіммонс 

Серія «Кращі фантасти світу» 

 Ден Сіммонс – майстер сучасної прози, 
автор бестселерів, написаних практично в усіх 
літературних жанрах.  
 Народився в 1948 році в маленькому містечку 
Пеорія в Іллінойсі. У коледжі вивчав гуманітарні 
науки, літературу і виявив здібності талановитого 
літератора. Після коледжу зайнявся викладацькою 
діяльністю у ВНЗ і середній школі.  
 Незважаючи на те, що робота вчителя 
забирала багато часу, Сіммонс намагався 
опублікувати свої твори і одного разу потрапив на 
письменницьку конференцію. Там він представив 
знаменитому фантасту Харлану Еллісону невелике 
оповідання під назвою «Ріка Стікс тече назад». Твір 
настільки сподобався прискіпливому майстру 
фантастики, що він потиснув руку початківцю-колезі   
і заявив, що Ден – справжній письменник. Після цього 
Сіммонс всерйоз задумався про те, щоб власними 
творами заробляти собі на життя. 
 У 1983 році, після виходу в світ повісті 
«Згадуючи Сірі», Ден отримав непоганий гонорар і 
зрозумів, що мрія поступово стає реальністю. 
 Повної фінансової незалежності Дену допоміг 
добитися дебютний роман «Пісня Калі», 
опублікований в 1985 році. Книга, що стала 
поєднанням любовної лірики, еротики, трилера і 
фантастики, підкорила найсерйозніших критиків і 
отримала нагороду World Fantasy Award. 
 Наступними книгами, які побачили світ у кінці 
1980-х років, стали драматична історія «Фази 
тяжіння» і фантастична книга «Втіха гнилі», що 
розповідає про вбивць з телепатичними здібностями, 
які грали в шахи життями ні в чому не винних людей. 
 Найбільш відомі твори письменника вийшли в 
так званий Гіперіонський цикл –  це романи 
«Гіперіон», «Падіння Гіперіона», «Ендіміон» та ін.  
 Взагалі в кожній книзі письменника 
літературна мова та художні прийоми спрямовані на 
створення особливої атмосфери, що підкреслює те, 
що відбувається в контексті конкретного часу і місця. 
Так в книзі «Діти ночі», де події розгортаються в 
Румунії та Трансільванії, автор за допомогою епітетів 
занурив читача в світ  кривавого графа Дракули, 
маючи на увазі епоху революції, що забрала життя 
сотень ні в чому не винних людей. 
 Сьогодні письменник – лауреат 
найпрестижніших премій в галузі літератури в жанрі 
фантастики та фентезі. Багато його книг цікавлять 
голівудських режисерів і продюсерів як сценарії 
кінокартин. Книги автора видані в 27 країнах. 
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«... спокуса тим сильнiше, 

чим суворiше заборона» 

Лето ночи / Дэн Симмонс ; 

пер. с англ. Д. Кальницкой,    

М. Брусовани. – Санкт-

Петербург : Азбука, 2020. –  

704 с. – (Мир приключений). 

Це книга про останнє літо 

дитинства. Про той час, коли ми 

тісною компанією пропадали в 

лісі і на річці, наввипередки 

ганяли на велосипедах, лякали одне одного 

страшилками про труну на коліщатках і чорну 

руку. Адже ще трохи – і кожен піде своєю 

дорогою; а потім буде все життя згадувати цей 

особливий час, коли ми були щасливими і 

абсолютно вільними, а за кожним рогом чекали 

небувалі пригоди. Атмосферу провінційного 

містечка Сіммонс відтворює з тією ж любов'ю і 

яскравістю, з якою Бредбері у «Кульбобовому 

вині» зображував свій Грінтаун. І ось ти вже 

готовий повірити в зло, древнє, як боги Єгипту, і 

підступне, як сімейство Борджіа… 

 

Терор : роман / Ден 

Сіммонс ; пер. з англ.          

А. Санченка. –  Київ : 

Видавництво Жупанського, 

2019. – 672 с.  

У 1845 році експедиція під 

командуванням досвідченого 

полярного дослідника сера 

Джона Франкліна 

відправляється на судах 

«Терор» і «Еребус» до північного узбережжя 

Канади на пошук Північно-Західного проходу з 

Атлантичного океану в Тихий. Кораблі так і не 

повернулися, і Сіммонс водночас з детальним 

описом експедиції подає своє бачення причин її 

фіаско. 

 

Ендіміон / Ден Сіммонс ; пер. 

з англ. Г. Михайловської. – 

Київ : Навчальна книга- 

Богдан, 2018. – 544 с. : іл. – 

(Чумацький шлях). 

Після Падіння Великої Мережі 

пройшло майже три століття, 

нуль-портали більше не діють, 

від колись великої Гегемонії не 

залишилося і сліду. Але святе 

місце порожнім не буває, а тому місце Гегемонії 

зайняла відроджена католицька церква, чиє 

влада і вплив придбали по-справжньому 

всесвітні масштаби. Трильйони її послідовників 

на безлічі населених планет взяли хрестоформ, 

як символ нової віри і воскресіння. І лише деякі 

місцеві громади на глухих планетах відкидають 

її владу. Одному з таких людей – Раулю 

Ендіміону, жителю Гіперіона, поет Мартін Сілен, 

автор легендарних «Пісень», доручає врятувати 

дочку Ламіі Брон – Енею, дівчинку, що в 

майбутньому стане месією і вісницею нової     

ери – Тої-Хто-Вчить. 

Падіння Гіперіона / Ден 

Сіммонс ; пер. з англ.              

Б. Стасюка, О. Кіфенко. – Київ : 

Навчальна книга-Богдан,  

2017. – 816 с. : іл. – (Горизонти 

фантастики). 

Прочани, що відправилися в 

попередньому романі циклу до 

Гробниць Часу на планеті 

Гіперіон, досягають мети і 

шукають Шрайка, щоб битися з ним або 

звернутися з проханням. Але він знаходить 

кожного з них сам, несподівано і нещадно. Тим 

часом уряд людської Гегемонії в очікуванні новин 

з планети Гіперіон відтягує момент жорсткого 

розриву з ІскІнами, що забезпечують людству 

можливість зв'язку і миттєвого пересування між 

планетами: «Чи може риба оголосити війну воді, 

в якій плаває?». 

 

Гіперіон / Ден Сіммонс ; пер. з 

англ. Б. Стасюка. – Київ : 

Навчальна книга- Богдан,   

2016. – 608 с. : іл. – (Горизонти 

фантастики). 

Мине якихось вісімсот років, і до 

загадкових Гробниць Часу, що 

порушують закони Ньютона та 

загальну теорію відносності, на 

абсолютно провінційну планету Гіперіон 

вирушить дивна делегація дивного культу, який 

боготворить невблаганного монстра. 

Католицький священник, полковник військово-

космічних сил, геніальний поет-лихослов, 

тамплієр, що водить зореліт-дерево, тихий 

філософ, приватний детектив та безіменний 

дипломат – кожен із них має заповітне бажання і 

потаємну ціль, від яких може залежати майбутнє 

не тільки кільканадцяти мільярдів людей на двох 

сотнях планет, а й штучних інтелектів та 

загадкової постлюдської раси Вигнанців. 

 


