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Про проект

Подорожі в уявні, ідеальні, фантастичні, а інколи й небезпечні світи захоплюють з 
перших сторінок книжок утопій та антиутопій. Страшенно цікаво думати про те, що 
буде зі світом у майбутньому: може, роботи викладатимуть у школах, люди матимуть 
надзвичайні здібності, а нові технології відкриють небачені можливості? Яким є ідеальне 
суспільство та чи можливе воно у реальному світі? Для юнацтва книжки-утопії вкрай 
важливі, адже завдяки ним підлітки можуть побачити певний шлях розвитку людства 
та суспільства, можуть замислитися над тим, чи хочуть жити у такому суспільстві, чи 
варто щось змінити вже сьогодні, чи неймовірні речі дійсно настільки фантастичні та 
нереальні? Щоб поговорити на ці теми, в рамках проекту «На дотик», який відбувся 
навесні та влітку 2018 року, ми запросили з Німеччини до України чотирьох знаних 
авторів та авторок підліткових (анти)утопій зі своїми творами: Роберта М. Зоннтаґа 
з романом «Сканери», Катю Брандіс з романом «Фристайлерка», Шарлотте Кернер з 
романом «Світлокопія» та Бова Б‘єрґа з романом «Ауергаус». 

Разом з нашою письменницькою четвіркою та параолімпійськими чемпіонами України, 
школярами проекту «Майстерня сільських ініціатив», відвідувачами книжкових ярмарок 
та фестивалей ми шукали відповіді на питання, які є наразі надзвичайно важливими для 
підлітків та дискутували про сучасні утопії та антиутопії.

І ось, нарешті, ми раді повідомити, що всі 4 книги були опубліковані українською та 
вже восени будуть доступні в українських книгарнях. Також Ви можете взяти книги на 
абонемент в бібліотеці Goethe-Institut в Україні.

Але це все не ще: спеціально для вчителів ми підготували набір завдань по книгам 
проекту німецькою та українською мовою, які допоможуть вам глибше зануритись у 
книги і захоплюючу тематику творів. І ось, нарешті, ми раді повідомити, що всі 4 книги 
були опубліковані українською та вже восени будуть доступні в українських книгарнях.
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Книги проекту:

«Світлокопія» — молодіжний роман німецької письменниці Шар-
лотте Кернер, який здобув світову популярність та приніс авторці 
національну премію. Книжку переклали 14 мовами, а також екра-
нізували в 2004 році. У романі авторка описує недалеке майбутнє, 
де клонування людей стає можливим. Геніальна і самозакохана 
композиторка та піаністка Іріс Зеллін, довідавшись про свою неви-
ліковну хворобу, просить клонувати її, бо хоче народити не просто 
дитину, а свою ідеальну копію. Та чи народжена дівчинка Сірі, від 
імені якої ведеться розповідь, — це лише точне віддзеркалення 
геніальної матері, чи особистість з власними емоціями, почуттями і 
прагненнями? Хто чи що таке клон? Чи є у нього душа чи це лише 
світлокопія без власної волі і бажань? Та чи має право «оригінал» 
вимагати, щоб клон проживав його, а не своє життя? Це психо-
логічний і сповнений внутрішньої динаміки роман про майбутні 
відкриття, до яких вже варто готуватися, про питання біоетики, 
авторитаризм батьків та одвічне протистояння поколінь.

Олімпійські Ігри-2032. Задля омріяного золота «фристайлери» 
легально оптимізують своє тіло за допомогою гайтек-протезів та 
імплантатів. Модифіковане тіло — неабиякий шанс на перемогу для 
олімпійців та паралімпійців майбутнього. Це надихає молодого Ра-
яна, який, прикутий до інвалідного візка, мріє знову стати на ноги. 
Та, на відміну від хлопця, закохана у нього юна спринтерка Йола не 
впевнена, що готова на хірургічне втручання заради золота.

Цей чудовий підлітковий роман — про життя, про питання вибо-
ру, яке раз у раз постає перед спортсменами на тлі технологічних 
можливостей, а також про кохання та небезпеку, що додають істо-
рії ніжності, гостроти та драйву.

Світлокопія 
Автор:  
Шарлотте Кернер
Переклад:  
Сняданко Наталка

Фристайлерка
Автор: 
Катя Брандіс
Переклад:  
Марія Іваницька та 
Тетяна Супрун
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Бов Б’єрґ захоплююче та співчутливо розповідає історію шести 
підлітків-ідеалістів, чия винахідливість є нічим іншим, як самоза-
хистом від того, що відбувається довкола. Бо у своїй боротьбі за 
щастя вони стоять на смерть.

Шість друзів і одна обіцянка: їхнє життя не повинне підпорядко-
вуватись порядку «народження-школа-робота-смерть». Тому вони 
разом переїжджають до Ауергаусу. Школярська комуна – звучить 
нечувано. Але всі вони хочуть врятувати не тільки власні життя, а, 
передусім, життя кращого друга – Фрідера. Бо той взагалі не певен, 
що повинен і хоче жити. 

Український переклад вийшов з авторськими ілюстраціями На-
талки Сойко. Також над книжкою працювали: Анна Савченко (пе-
рекладачка із німецької), Віктор Мартинюк (редактор), Марина 
Гетманець (коректорка), Геннадій Заречнюк (летеринг), та Ілля 
Стронґовський (арт-директор). Видання починає нову серію «Ви-
давництва» – пейпербеків, яка покликана повернути довіру читача 
до книжок у м’якій оправі. Прикметним також є те, що обкладинка 
зроблена на металізованому папері, це перша українська книжка, 
видана таким чином.

Світ у 2035 році – це світ без друкованих книг, газет і журналів. 
Усе відскановано й оцифровано. Кожен має доступ до світової 
цифрової бібліотеки. У будь-який час! Безкоштовно! І це завдяки 
мобрілю – універсальному мережевому пристрою у вигляді оку-
лярів. Роб працює сканером у величезному концерні Ultranetz, у 
відділі Scan AG. Зі своїм другом Джоджо він відшуковує, сканує й 
оцифровує останні примірники друкованих видань, аж поки одно-
го дня не наштовхується на Книжкову гільдію, підпільну організа-
цію, учасниками якої є колишні письменники, книгарі, перекладачі, 
видавці та бібліотекарі. Після великого е-вибуху на Ultranetz та 
подальших перипетій концерн визнає Роба ворогом номер один — 
супертерористом. На що ще здатен концерн у боротьбі за абсолют-
ну владу, контроль і монополію…

Цей роман також про дружбу в часи глобального впливу цифрових 
технологій. Він є промовистим коментарем до наших днів.

Ауергаус
Автор:  
Бов Б’єрґ
Переклад:  
Анна Савченко

Сканери
Автор: 
 Роберт М. Зоннтаґ
Переклад:  
Люба-Параскевія 
Стринадюк
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Як це працює?

У 2018-му Goethe-Institut спільно з провідними українськими видавництвами підготував 
переклади 4-х підліткових анти-утопій. Ми пропонуємо вчителям зарубіжної літератури, 
бібліотекарям, тим, хто працює із дітьми, тим, хто веде читацькі клуби та літературні 
гуртки долучитись до проекту «На дотик». 

У жовтні 2018 Goethe-Institut підготує і завантажить на свій офіційний сайт  
https://www.goethe.de/ukraine матеріали для роботи із кожною з книжок. А також поши-
рить через он-лайн медіа для освітян – «Освіторія» (http://osvitoria.org) із професійним 
коментарем. 

Матеріали для уроку позакласного читання, для опрацювання у форматі читацького 
клубу чи літературного гуртка включатимуть розробки різних видів вправ на розуміння 
тексту, персонажів та конфліктів; завдань на розвиток навичок критичного мислення і 
мовленнєвого розвитку; теми для діалогів на актуальні для підлітків теми; матеріали для 
групової роботи; мультимедійні матеріали для розширення можливостей сприйняття 
твору. 

Літературний проект юнацьких (анти)утопій «На дотик» спрямований на діалог з підліт-
ками, їхнє розуміння складних, соціальних, актуальних тем, зокрема, процес дорослішан-
ня, дружба, сприйняття та оптимізація власного тіла, відносини з батьками та інше.

Бібліотекам, навчальним закладам і центрам ми пропонуємо такий комплект: 

+ книжка 

+ розширений план-конспект уроку (із коментарем) 

+ комплект роздаткових матеріалів на клас 

+ медіаматеріали (відео, фото) у високій якості. 

Контакти Goethe-Institut: mariia.shubchyk@goethe.de

Дидактичі матеріали до роману Роберта М. Зоннтаґ «Сканери» розробила Ольга Деркачова.

Дидактичі матеріали до роману Шарлотте Кернер «Світлокопія» розробила Анастасія 
Євдокимова. 
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Дидактичні матеріали  
до роману Роберта М. Зоннтаґ «Сканери»

А-зона. Робота з текстом

Питання для роздумів:

1. Яку би ти книгу порадив прочитати головному герою? 

2. Ім’я головного героя та автора збігаються. Чому? 

3.  Уяви, що ти книжковий агент. Як ти будеш переконувати читача віддати тобі свою 
книгу?

4. Чи є у тебе така книга, яку би ти не віддав за всі гроші світу? 

5. Чи є книга, яку би ти залюбки продав книжковим агентам? 

6.  Ознайомся з біографією автора. Як гадаєш, є зв’язок між тим, що він пише, і тим, як 
живе? 

7.  Автор уникає «зависання» у соцмережах. На твою думку, соцмережі – користь чи 
шкода? І чи можна зробити шкідливе корисним? 

8.  Мешканці світу «Сканерів» занурені у віртуальний світ. На твою думку, яким є це 
занурення? Глибоким? Нормальним? Недостатнім? 

9. Розкажи про епізод, який тобі найбільше запам’ятався (запиши ключові слова).

10. Чи читав ти подібні книжки? Які? 

11.  Чи можна погодитися із тим, що цей роман є науково-фантастичним? А що він є 
антиутопією? 
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Розглянь піраміду автора.  
Змоделюй піраміду книги (від одного повнозначного слова до десяти).

Зоннтаг

Мартін Шойбле

сучасний німецький письменник

написав роман-антиутопію «Сканери»

нагороджений премією Німецького економічного клубу

вивчав політичні науки у Берліні, Ізраїлі, Палестині

опублікував дві науково-популярні книги на тему Ближнього Сходу

вивчає причини того, чому люди та їхнє оточення радикалізуються

В-зона. Робота з персонажами

1.Заповни карту ідей (mind map) Роба.

Роб

коло спілкування

хто це

чим займається
риси характеру

зустріч, яка змінила його життя
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2.  Знайди у книзі уривки, які би описували стосунки Роба і батьків. Яким одним словом 
їх можна означити. Чому? Хто із героїв не втрачає здатності любити? Людей, книги, 
життя? А любов Джоджо до надору – це любов чи щось інше? 

3.  У книзі Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» людей, які читають книги і намага-
ються їх зберегти, вважають божевільними. Знайди у книзі епізод, в якому йдеться про 
першу зустріч Роба та Арне. Що Роб думає про Бергманна? Чи змінюється його вра-
ження згодом? 

4.  У книзі є чимало епізодів про віртуальні стосунки. Знайди будь-який на вибір. Пере-
читай. Подумай, чого ніколи не буде у таких стосунках. Чим відрізняється віртуальна 
дружба від справжньої?

5.  Кого стосуються ці уривки?

 1)  Старий нічого не відповів на запитання Джоджо. Він розгорнув свою книжку, відки-
нувся назад і почав читати. Джоджо так швидко не здавався. 

  – Пропоную вам десятку. 

  Це дуже мало, але такий трюк здебільшого працює. 

 2)  Я був здивований. Ще ніколи в житті я не бачив людини, у якої було б так багато 
волосся на голові. Я був лисий, Джоджо також. Чи не всі в цьому планері були лисі. 
Незалежно від віку. Байдуже, жінка чи чоловік. Це був чистий, поголений світ. Він 
був лисий. Лисий і досконалий. 

 3)  – Для декого таке чтиво є дуже цінним. Ми, звісно, поважаємо вашу думку. Я, між 
іншим, Алекс. Це – Паул. Ми працюємо на Scan AG. Як вам, мабуть, відомо, ми хо-
чемо зробити знання та інформацію доступними для всіх: у будь-який час і безко-
штовно. 

 4) Робота була для нього всім. Нема роботи – нема А-зони. 

 5)  У (…) не було ні страхування, ані грошей. Ні дітей, ані бажання перебазовуватися у 
приміські поселення С-зони. Після останньої нічної зміни він запросив мого батька 
до індійської закусочної. Я стежив за зустріччю по своєму мобрілю. 

 6)  Перш ніж працювати на фірмі, він оновив свої дані на комп’ютері зонального управ-
ління. Це заборонено і тому дорого. Один програміст, який знався на справі навіть 
краще за Джоджо, зробив для нього цю операцію. Подейкували, що в С-зоні кишіло 
типами, які пропонували нелегальні послуги. 
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С-зона. Робота з деталями. 

1.  Прочитай уривок розмови Роба і таксиста із С-зони. Зверни увагу на виділені слова. 
Пошукай відповідь в Інтернеті, почитай і дай відповідь на питання: чому саме цю фра-
зу використав письменник? 

Таксист хотів знати все до дрібниць. Або ж йому просто кортіло мене понервувати. 
Ймовірно, він переглядав цей ролик кожні кілька хвилин, однак хотів, щоб я з ним 
порозмовляв. 

– Упродовж усього життя – сто двадцять хвилин реклами на день, – пояснив я. – Од-
нак контракт включає в себе сто п’ятдесят друзів з преміум-статусом. 

– Сюди входять ще й друзі? 

– Лише перші сто п’ятдесят, - пояснив я. 

– Люди, які найкраще відповідають вашому профілю.

– І вони просто так стають моїми друзями? – спитав він, зробивши паузу. – Який чу-
десний світ новий, еге ж?

Знайди у творі згадку про книгу «1984». Що це за книга? Чи доречною є її згадка у тво-
рі «Сканери»? 

2.  Прочитай уривок зі сторінок 23-24. Зверни увагу на те, як зростання драматизму пря-
мо залежить від зростання кількості переглядів. А у нашому житті? Які інстаграмери 
мають найбільшу кількість підписників? Які новини збирають найбільшу кількість 
переглядів. Як гадаєш, чому ми так любимо спостерігати за чужим особистим життям? 
А що треба зробити, щоб позбутися такої звички? Може, почати жити своїм життям? 

3.  У Рея Бредбері у романі «451 градус за Фаренгейтом» є такі слова: «Є злочини гірші, 
ніж спалювати книжки, наприклад, не читати їх». Чи можна провести паралель між 
цим романом і романом «Сканери»? 

4.  На сторінках 30-32 прочитай уривок про сканування бібліотеки. Зверни увагу на по-
рожнечу. Чи не нагадує тобі це знищення книг, а не їх збереження? 

5 Вибери цитату, сфотографувати книгу або себе з книгою і зробити за таким зразком: 

Хто сканує 
книжки, той 
стирає твоє 
минуле й 
майбутнє
Роберт М. Воннтаг
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Дидактичні матеріали  
до роману Шарлоте Кернер «Світлокопія»

«Дресирувальник завжди знає, що саме він хоче від тварини. 
Але чи знаємо ми настільки ж чітко, чого хочемо від людей?» 

Ганс Йонас, філософ

Як Ви розумієте епіграф до роману Шарлотте Кернер «Світлокопія»?  
Як він пов’язаний зі змістом книги?

І Теорія літератури

• Пригадайте визначення таких понять: антиутопія, фікшин, нон-фікшин, оповідач. 

• Антиутопія – це… Які антиутопії Ви знаєте?

• «Світлокопія» - це фікшин чи нон-фікшин? 

• Подивіться інтерв’ю автори роману «Світлокопія» Шарлотте Кернер для Goethe-
Institut на Книжковому Арсеналі (https://www.youtube.com/watch?v=G5ao74S2bOs). Чи 
вплинули факти із життя письменниці на жанрове визначення твору? 

• Що таке «світлокопія»? (Відповідь у пролозі на с. 10)

• Від чийого імені ведеться оповідь? Хто оповідач? Іріс? Сірі? Третя особа-спостерігач?

ІІ Персонажі

Робота в групах. 

Іріс та Сірі постійно грали у різні ігри-називання: Яцети і Тицея, Кегінде (ариканське ім’я, 
що означає «Прийти на світ за кимось») і Тойво («Спробувати перший смак землі»), Муцві 
(мати-близнючка). Кожна група розповідає про один вид стосунків між жінками та наво-
дить приклад епізоду, у якому вони найкраще розкриваються. Формати стосунків: 1) ма-
ти-донька, 2) сестри-двійнята/близнята, 3) подружка, 4) напарниця, 5) суперниця, 6) копія. 
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Заповніть таблицю спільного й відмінного між Іріс та Сірі.

Іріс Сірі

спільне

відмінне

Намалюйте mind map героїв та стосунків між ними. 

У центрі буде дві хмарини – Іріс та Сірі, розташуйте хмари інших героїв (Даніела, Янек, 
Катаріна, Крістіан, містер Блек, Томас Вебер, доктор Фішер, Джонатан Фішер) навколо них, 
з’єднайте хмарини між собою лініями, надпишіть на лініях вид стосунків між героями. 

ІІІ Текст

Робота в групах. Кожна група отримує уривок та виконує завдання. Пригадайте про 
що йдеться у наведених уривках. Доберіть власний влучний заголовок до кожного із 
них, прокоментуйте. 

А)  «Ти, Іріс, була стовбуром, а я — твоїм зеленим весняним пагоном або ж саджанцем. Саме 
це означає в перекладі з грецької слово «клон». Спершу так називалося все, що з’явило-
ся на світ без статевого акту, наприклад, саджанці рослин або ж одноклітинні мікроор-
ганізми, які розмножуються поділом. Згодом так стали казати і на штучно розмножених 
тварин, у тому числі і ссавців: близнят, трійнят, четвірню. І врештірешт це ім’я закріпило-
ся за людьми з ідентичною генетичною інформацією, такими, як ми з тобою» (с.41).

Б)  «Після твоїх подорожей ти страшенно несподівано і раптово вдиралася у моє малень-
ке дитяче життя, і мені аж паморочилося в голові. Ти сама вирішувала, коли ти хоті-
ла б з’явитися. Твої концертні сукні були пошиті з блискучих, штивних тканин, вони 
шурхотіли, коли ти рухалася. Цей звук найсильніше нагадує мені про наше спільне 
життя» (с.42).

В)  «Цей жалюгідний виступ на день матері! А ти навіть не зауважила мою жовту стріч-
ку. Коли я просто хотіла, щоб ти врешті звернула увагу на мене. Перед самим концер-
том ти просто не побачила мене. Ти показувала мене усім, як себе: дивіться, ось мій 
клон! Хіба це не вдала копія? На знак протесту мені залишилися тільки кольоровий 
одяг і яскраві стрічки. А як ще може виразити свій протест одинадцятирічна дитина? 
Якби ти розізлилася на мене, я би знала: я для тебе — хтось. Але того дня ти не дозво-
лила мені пережити навіть такий крихітний тріумф. Ти навмисне не помітила мою 
жовту стрічку!» (с.76)
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Г)  «Ще кілька тижнів після того я не могла спокійно реагувати на телефонні дзвінки, а 
щоразу зривалася і бігла, щоб першою зняти слухавку. Але голосу Крістіана я так і не 
почула. 

  Любовні муки особливо дошкуляють, якщо їх не можеш ні з ким розділити і нема кому 
тебе втішити» (с.100).

Д)  «Я завжди була тільки нею: Іріс, прочитаною ззаду наперед, була істотою, створеною 
за її милістю. Я здавалася сама собі кимось, хто розбирає російську матрьошку. Кож-
на наступна лялька всередині схожа на попередню, тільки трохи менша, ці дерев’яні 
оболонки стають усе меншими і меншими, а в самому кінці зникають зовсім, перетво-
рюються на ніщо. І от я була це «ніщо» (с.128).

Проблемні запитання. Прочитайте уривок із роману  
і дайте відповідь на проблемне запитання. 

• Іріс Зелін завжди залишалась самотньою чи вдалось Сірі подолати це відчуття? 

«Ти була так високо нагорі і така самотня, самотня навіть у намірі: ти створила людину 
за своєю подобою. Ти стала жінкою і чоловіком, матір’ю і батьком, а ще і сестрою — усе в 
одній подобі».

• Яка роль музики у житті обох героїнь? Вона головна чи залишається на периферії?

«Музика — це туга», — сказала ти колись. За чим ти тужила, коли скомпонувала мене? Не-
вже і справді за вічним життям? Вас, творців сучасної музики, постійно питають, навіщо 
ви взагалі пишете? Сьогодні я востаннє питаю тебе: навіщо ти мене створила? Ця гармо-
нія ДНК болюча для душі. Ці хімічні фальшиві звуки болючі і для твоєї душі (с.103).

• Чи любила Сірі власну матір? Як змінилось життя дівчини після смерті Іріс?

«Врешті на очі Сірі набігли сльози, і вона змогла заплакати. Вона плакала, бо їй було 
сумно, а також зі страху, що тепер їй доведеться жити одній. Бо Іріс двічі покинула свій 
клон — і як мати, і як близнючка. А близнюкові, який залишається жити, завжди непросто. 
Але Сірі плакала і від радості, що нарешті зможе жити сама» (с.143).

•  Між Сірі та Джонатаном Фішером не склалась розмова. Чому Сірі так різко й грубо 
відштовхнула Фішера-молодшого аж за 10 років після смерті матері?

«Я струсила його руку зі своєї і глянула йому в очі. Здається, йому це видалося прово-
кативним, і він теж подивився на мене зухвало. Тож він був дуже здивований тим, як 
холодно і твердо прозвучав мій голос, коли я сказала йому: — Я ненавиджу подвоєння, 
містере Фішер. І я дуже боюся старих історій, а особливо з повторами» (с.158).



На дотик Дидактика

IV Діалог

1. Які твори про стосунки людини і науки Ви читали? Хто в них «перемагав»? 

2. Що ви знаєте про клонування? Якими є досягнення сучасної науки у цьому напрямку?

3.  Обмін думками про клонування: проблема чи перспектива? Чи не є клонування 
«скринькою Пандори»?

На дошці або фліпчарті намалюйте горизонтальну лінію із двома полюсами «за» і «про-
ти». Кожен із аргументів потрібно написати на клейкому папірці та розмістити між двома 
екстремумами: «за», «проти» або по середині. 

4.  Авторка роману Шарлотте Кернер розповіла про джерела пошуку натхнення: «Ще од-
ним джерелом були терапевти, психологи та психотерапевти, які досліджують психо-
логію родини. Є багато конфліктів, де батьки змушують дітей робити щось, що хочуть 
вони, а не діти». Так, за словами авторки проблеми Сірі не виняткові: «коли у сім’ї 
наладжується довгоочікувана дитина, батьки тиснуть на неї, вимагаючи, аби вона була 
тікою, як хочуть вони… Дуже типова проблема з цієї серії, наприклад, коли дитина, 
показуючи неймовірні таланти в музиці, раптово відмовляється нею займатися...» Тож 
після читання «щоденника» Сірі Зелін чи можемо ми сказати, що знаємо всю правду 
про саму Сірі?

V Креатив

Пригадайте давньогрецький міф про красивого юнака Нарциса. Він відкинув кохання 
німфи Ехо і був за це покараний. Він задивився у власне відображення у воді й не зміг 
від нього відірватись, так і перетворився на квітку. Цей сюжет зобразив італійський 
художник Караваждо. Для митця було вкрай важливо точно відтворити обидві постаті 
юнака – на березі й у воді, адже вони повинні бути тотожними. Чи вдалось нарцисичній 
Іріс Зелін так само точно бачити власне відображення? Якби Ви були художником – як би 
Ви її зобразили? 

Список додаткових матеріалів:

Шарлотте Кернер: «Клон має такі ж права, що і людина»:  
https://starylev.com.ua/news/sharlotte-kerner-klon-maye-taki-zh-prava-shcho-i-lyudyna

Шарлотте Кернер: «Самовідтворення людей через клонування – неминуче»  
https://starylev.com.ua/news/sharlotte-kerner-samovidtvorennya-lyudey-cherez-klonuvannya-
nemynuche 

Шарлотте Кернер на Книжковому Арсеналі у Києві,1.06.18:  
https://www.youtube.com/watch?v=G5ao74S2bOs


