
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливі твори Ромена Роллана 
 

Романи і повісті 
 

1904 -1912   – «Жан Крістоф»- цикл   
романів, складає 10 книг 
(роман-епопея.) 

1914 -1918  – «Кола Брюньйон» - повість 
1920 -          – «Клерамбо» - роман. 
1922 -1933  – «Зачарована душа» - роман-  
                       епопея. 
1939 -         –«Робеспьєр» - історико- 

філософська драма. 
 

Біографічні твори 
 

1903 -     –  «Життя Бетховена» 
1907 -     –  «Життя Мікеланджело 

Буонаротті» 
1908 -     – «Сучасні музиканти», зб. 

статей , есе. 
1908 -     –  «Музиканти минулого», зб. 

статей, есе. 
1911 -     –  «Життя Толстого»  
1924 -     –   «Матахма Ґанді» 
1929 -    –   « Життя Рамакрішни», есе 
1930 -    –  «Життя Вівекананди»ю, есе 

Публіцистичні твори 

1897 – 1903  - цикл «Трагедії Віри» 
1898 – 1939 – цикл «Театр революції» 
1903 -  «Народний театр» 
1914- 1915 – «Над схваткой» сб. статей. 
1916 – 1919 – «Предтечи» сб. статей 
1929 – «Жива Індія», есе 

 

До користувачів 
 

 Ромен Роллан був драматургом, 
прозаїком, есеїстом, істориком, 
біографом, музикознавцем, 
театрознавцем, мистецтвознавцем, 
педагогом. 
 Він залишив слід в історії 
французької та світової літератури. 
 Серед західноєвропейських 
письменників ХХ ст.. Ромен Роллан 
виділяється активним, 
життєстверджуючим характером свого 
гуманізму. 
 Твори Ромена Роллана 
перекладені різними мовами: англійською, 
німецькою, іспанською, італійською, 
російською, українською та іншими 
мовами. 
 Дослідженням творчості 
 Р. Роллана в Україні займалися вчені – 
філологи С.Родзевич, О. П. Гуля,  
Т. Мотильова. 
 В бібліотеці університету на 
абонементі художньої літератури та 
читальних залах є в наявності сучасні 
видання творів письменника. 
 Ми маємо надію, що ця інформація 
допоможе нашим користувачам у 
подальшому більш глибокому знайомстві 

зі всім різноманіттям його творчості. 

 

Державний вищий навчальний 

 заклад «Донбаський державний  

педагогічний університет» 
 

Бібліотека 

Слов’янськ, 2021 

 

 

Наша адреса: 

ДДПУ, Бібліотека 

вул. Генера Батюка, 19 

м. Слов’янськ 

Донецька обл. 

84116, Україна 

сайт  бібліотеки ДДПУ – 

http://lib.msy.org.ua/ 
 

 

( До 155-річчя від дня 
народження 

французького письменника 

Ромена Роллана – 1866-1944) 

«Він показує нам на незримому 

бутті музики, що велике в 

людстві приділено не одній добі, 

не обному народові, що воно 

пломеніє вічно, поминаючи часи й 

кордони» 

                                  Стефан Цвейг 

 

                        

http://lib.msy.org.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про життя та творчість 
Ромена Роллана 

 
 Ромен Роллан народився 29 січня 
1866 р. у Франціїї в Бургундському 
містечку Кламсі, в сім’ї нотаріуса. 
 У родині провінційних французьких 
інтелігентів панувала атмосфера почуття 
честі, обов’язку, звички до систематичної 
наполегливої праці.  
 Від батька Ромен успадкував 
галльське життєлюбство, а від матері – 
зосереджену серйозність та любов до 
музики. 
 Початкову освіту хлопчик отримав 
у колежі в Кламсі, а продовжував 
навчання у Парижі, закінчив ліцей  
Людовіка Великого та Вищу нормальну 
школу. В «Еколь нормаль» Ролан слухає 
спершу курс філософії. Згодом він обирає 
історичний факультет. Продовжує 
навчання в Римі у французькій школі 
археології та історії. 
 Внаслідок перебування в Римі й 
поглибленого вивчення музики створено 
дисертації «Походження сучасного 
ліричного театру. Історія опери в Європі 
до Люллі і Скарлатті» (1895р.) та « 
Занепад живопису в Італії після XVI ст.» 
 З 1904 – 1912рр. – він професор 
Сорбони, читає лекції з історії музики. 
 Роллан у цей час багато подорожує 
по Німеччині, Швейцарії, Австрії, Італії. 
Пише цикл драм «Трагедії віри».  
 У другій половині 80-х років ХІХ ст. 
Роллан знайомиться з творами 
Л.М.Толстого та деякий час листується з 
ним. Філософію Толстого він сприймає з 
великим обмеженням. 
 

  

 Під час першої світової війни як 
трибун виступає і Ромен Роллан. 
 Ролланові був близький Рабле, 
великий вплив на його творчість мали 
Шекспір, Ґете. В добі Просвітительства 
його цікавить погляди Жан-Жака Руссо. 
Найбільшим супутником Роллана, і за 
часом, і за творчим впливом, був Віктор 
Ґюго, якому він присвятив нарис «Старий 
Орфей». 
 Наприкінці 90-х р. ХІХ ст.. Роллан 
береться до створення циклу драм, 
присвячених французькій революції. 
 Цикл романів «Жан-Крістоф» 
друкувався у «Двотижневих зошитах», 
починаючи з лютого 1904 р. до жовтня 
1912 р., саме тоді, Роллан мужнів і як 
людина, і як письменник, коли 
формувалось його світовідчуття, його 
життєве й естетичне кредо. 
 У лютому 1913 р. Роллан починає 
писати новий роман – «Кола Брюньйон». 
 Перший російський переклад 
з’явився в 1922 р. Появу цієї книги палко 
вітав М. Горький. 
 В 1920 р. був надрукований новий 
напівпубліцистичний роман «Клерамбо» 
присвячений історії інтелігента, який 
поступово приходить до розуміння 
згубності війни. 
 Емансипації жінки, її місце в 
суспільстві присвячений роман 
«Зачарована душа», який був написаний 
протягом 10 років (1922-1932рр.) 
 Письменника цікавила визвольна 
боротьба індійського народу, вивчає не 
тільке життя Ґанді, але й містичні 
напрямки в індійській філософії і як 
підсумок виходять його романи з друку – 
«Махатма Ґанді» (1923), «Життя 
Рамакрішни» (1929), «Життя  
Вівекананди» (1930). 

     

 Зрозуміло, що Роллан був далекий 
від містичних поглядів індійських філософів, 
але приваблювало в них духовне начало.  
 Величезне значення для 
формування нового світовідчуття Роллана, 
для осягнення ним нового світу мала його 
дружба з М. Горьким.  
 Ролланові, який присвятив своє 
життя боротьбі проти війни, проти реакції та 
загрози фашизму, довелося побачити 
розгром Франції, прихід гітлерівців на рідну 
землю. 
 На схилі віку, вже тяжко хворий, 
письменник пережив чотири роки війни 
(1940-1944 рр.). Війна застала його в 
містечку Везеле, на  півдні Франції. 
 У грудні 1944 р. великого 

письменника не стало. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цікаві факти 
з біографії Ромена Роллана 

 
 Найулюбленішим його композитором 

протягом усього життя залишався 
Бетховен. 

 Коли отримав Нобелівську премію, 
то не лишив собі жодного франка і 
всі віддав на боротьбу з бідністю в 
Європі(1915р.). 

 «За высокий идеализм 

художественных произведений, за 
сочувствие и любовь к истине, с 
которой он описывает различные 
человеческие типажи» - ці слова 
були звернені до Р. Роллана під час 
вручення Нобелівської премії. 

 Роллан був видатним діячем – 
пацифістом. 

 Автор маніфеста «Декларація 
незалежного духу», у якому закликав 
до солідарності європейську 
інтелігенцію, до об’єднання і 
спільного захисту свободи, закликав 
створити символічну республіку 
Розуму, яка згуртує усі народи і нації. 

 У 1927 році Роллан був обраний 
почесним головою першого великого 
антифашистського мітингу в Парижі. 
Разом з Л.Барбюсом і Енштейном він 
розгортає активну антифашистську 
діяльність. 

 Багато років листувався з М. 
Горьким та молодою російською 
поетесою й перекладачкою Марією 
Кудашевою, яка в 1934 році стала 
його дружиною, великим другом і 
помічником. 

 

   Влітку   1935р.   на   запрошення 
  М. Горького Р. Роллан перебував у 
  СРСР (з 23 червня по 21 липня) 

 Р. Роллан відмовився від медалі 
Ґете, яку йому запропонував уряд 
Третього рейху. У відповідь гітлерівці 
виставили його «Жана Кристофа» 
поряд з томами марксистської 
літератури в Оранієнбаумському 
концтаборі в «музеї проклятих книг», 
які підлягали спаленню. 

 В   часи    другої    світової    війни   
Р. Роллан пише книгу 
«Незавершений собор» 
(опублікована в 1945р.) – це 
заключна частина багатотомної 
праці про Бетховена («Від Героїчної 
до Апассіонати», 1928р., «Ґете і 
Бетховен», 1930р., «Пісня 
відродження», 1937р.) 

 Десять пакетів з сургучними 
печатками були розпечатані в строк, 
який був установлений автором, - 
1 січня 1955 р. У них 29 
машинописних зошитів, правдива 
літопис епохи – один із примірників 
«Дневника военных лет» (1914 -
1919), переданий Ролланом на 
зберігання у власність Державної 
бібліотеки ім.. В.І.Леніна у Москві. 

 На честь письменника в Україні  у 
багатьох містах названі вулиці, 
бульвари, метро в Києві. 

 1269 Роландія – астероїд, названий 
на честь письменника. 
 

 

Ромен Роллан про… 
 

 «Я зберігаю все моє захоплення Львом 
Толстим і всю любов моєї молодості… Я 
вважаю його найбільшим майстром 
життя у мистецтві, майстром живого 
мистецтва. «Війна і мир» залишається 
для мене взірцем сучасної епопеї). 

 

 про могутній реалізм Ґете, який учить 
«іти вперед, падати, підводитись, діяти, 
трудитися, боротися, служити – а потім 
бути знищеним, щоб розпочати знову…» 

 

 про роман «Зачаровану душу» - «Хоч 
би який був цей твір, він – музика. Як і 
«Жана Крістофа», я присвячую його 
Ґармонії, королеві Мрій, Мрії його 
життя». 

 

 про роман «Кола Брюньйон» 
 Р. Роллан пише про свй задум у 
щоденнику: «Двадцять днів не озиваюсь 
ні до кого ані словом. Ще ніколи дні мої 
не спливали так легко і швидко. Я 
виношую новий роман «Король бенкетує 
або ж Він ще живий», я починаю писати. 
 

 про епопею «Жан Крістоф» «Я 
показав усе: пороки й чесноти, гнітючу 
скорботу й раптові спалахи гордості, 
героїчні зусилля й знемогу під важким 
тягарем надлюдської мети – 
перебудувати світ в усій його сукупності: 
мораль, естетику, віру, - створити нове 
«Людство». Отакі були ми». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ромен Роллан про 
життя,  людину, мистецтво… 

 

 «Кожна мужня, кожна правдива 
людина приносить честь своїй 
батьківщині» 

 

 «Велика підмога – вміти сміятися з 
себе, коли зробив дурницю і бачити 
це» 

 

 «Життєвий шлях людини означає 
безперервне долання не лише 
зовнішніх перешкод, а й форм своєї 
власної свідомості, які потроху 
старіють аби відродитися на вищому 
рівні. Це шлях людини до зрілості». 

 

 «Мистецтво заслуговує пошани і 
любові лише в тому випадку, якщо 
воно справді людяне і звертається до 
усіх рішучих людей, а не лише до 
купки педантів». 

 

 «Ніщо не буває так рідко у світі, як 
повна відвертість між батьками та 
дітьми» 

 

 «Розум освічує почуття» 
 

 «Честь – ось справжня красота» 
 

 «Я закоханий у мистецтво, тому що 
воно висаджує в повітря мою маленьку 
жалюгідну особистість» 

 

 «Навіть у найбільшій безнадії 

боротьба залишається надією» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письменники, громадські діячі і 
друзі про твори Р. Роллана 

 
М. Горький про роман «Кола 
Брюньйон» : «Це можливо, 
найдивовижніша книга наших днів. 
Потрібно мати серце, здатне творити 
чудеса, щоб написати у Франції, після 
трагедій, пережитих нею, таку бадьору 
книгу – книгу непохитної і мужньої віри в 
свою рідну людину, француза». 
 
Стефан Цвейг про роман «Жан 
Крістоф»: «Це результат розчарування 
Ролана в біографічному жанрі. Оскільки 
історія відмовила йому в образі 
«утішника» він звернувся до мистецтва…» 
 
« Я захоплююсь Роменом Ролланом. Я 
також захоплююсь «Жан Крістофом», але 
людина мені, мабуть, подобається 
більше, ніж автор. Він був поводирем, 
маяком, який показує шлях всім тим, хто 
вагався, у кого не вистачало сил, щоб 
пройти свій шлях в одиничку».  
                                  Марі Дормуа 
 

« Якщо не рахувати «Жана Крістофа», 
Роллана будуть пам’ятати не як 
письменника, а як одного з найбільш 

активних і рішучих захисників людської 

гідності і свободи, як палкого борця за 
більш справедливий і гуманний 
суспільний лад». 
 
Томас Старр -  біограф письменника  
 
«Кола Брюньйон» - твір, який стоїть по той 
бік політики, моралі, історії епохи, 
божественно – безвідповідальна втеча від 
сучасності». 
                                   Стефан Цвейг 
 
 

Премії 
 

Лауреат: 
 

 1905 – Премія «Феміна» 

 1913 – Велика літературна премія 

Французької академії. 

 1915 – Нобелівська премія з 

літератури. 

 


