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ФЭНТЕЗИЙНЫЙ МИР ДЖОНА ТОЛКИНА В РЕЦЕПЦИИ НИКА ПЕРУМОВд
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ

обосновать понятие фэнтезийный мир как ще̂В статье предпринята попытка------------------  , ч»
иин, определить особенности его создания Джоном Толкином во «Властелине колецА 
Пикам Перумовым в «Кольце тьмы». Сделан вывод, что репрезентантами м и ф а Я
выступают созданные языки, онимное и географическое пространство, флора и ф2 
на и т.п. Фэнтезийные миры Толкина и Лерумова соотносятся, соответственно, ^  
ирреальность высокой эстетики и средневекового антуража в историческом романХ

...... ......  мифологическая эстетикаКлючевые слова: фэнтези, фэнтезийный мир, термин, 
исторический роман.
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THE FANTASY WORLD OF JOHN TOLKIEN IN THE RECEPTION OF NICK 
PERUMOV: FROM THE HISTORY OF CREATION

уркеннях шмеиьких тсрмашсттв -  роботах К. Бьотгера [1], Г. фон Вщьперта [2], вщ- 
д0С’ о до жанру наукового огляду поряд з бюфафшними даними про не! визначасться 
Г В01Ь у npoueci становления Teopii' романтизму. Каролшу вважають: „wohl die interes- 
“ Pte Fraucngestalt dieser ganzen Epoche der deutschen Litcratur" [1 : 123]. 1й приписува- 
S (цоряД з Ф- Шелл ином, E.T.A. Гофманом, К. Брентано) гучно вщомий Teip «Hi4ni 
^^нування Бонавентури» [1 . 222]. Науковець Г. Сейберт взносить Каролшу поруч з 
сеГпною Фон Арн‘м до майстринь ешстолярного жанру: «eine grossartige Briefschreibe- 
■ [3 : 149]. Шмецька дослщниця Г. 1онюс [4] у розвщщ «Амазонки шмецького роман-

вщмггила, що Карол1на, як i iHuii обдароват жшки того часу (наприклад, Доро-
rin» 
гизму» 
тея

T I U  V. 1 1  U  L U U L I H U C U  т а л ь  ------------ ------ J - -  ^

languages, onimnoe and geographical kinds space, flora, fauna etc. The fantasy
г and Perumov correspond accordingly as the unrealities o f high aesthetics and medie

The article attempts to prove the concept oj the fantasy world as a term, to define Ik
iarities o f  its creation in «The Lord o f the Rings» by John Tolkien and «The Ring o f D ai .—  ---------- , _ ------ --- "'"V? u»-iu»iv lOÛ ino, 1ПОЛЛИ

ness» by Nick Perumov. It is concluded that the revealing features for mythomir are createc штерпреташю актуального матер!алу i активно рсалгзуючи це право.
d geographical kinds space, flora, fauna etc. The fantasy worlds KpiM Ф- Еберсбаха до особисгосп Каролши зверталося багато лггерагурних ,цяч|в.

VI_Т ■ -  *  --------------------

те„ Мендельсон), була активною учасницею 1енського гуртка. Але саме вона стала його 
«душею». Чимало вчених шдкреслюють уншшьшсть лисив Каролши [5; 6; 7]. На жаль, 
у щтчизняному лiтературознавсгв1 постать i творчють Каролши Шлегель-Шеллшг за- 
лишасться малодослщженою. Сшуиваемось, що цю лпературознавчу нссиравсдлишсгь 
уже найбдижчим часом буде вииравлено, оскшьки К. Шлегель-Шеллшг -  письменниця 
не лише нсвичерпна, а й завжди сучасна.

Мета нашоГ ciaiTi — дослщити, в якому напряли сприймае i «нривласнюс» романтич- 
нудуховну спадщину Ф. Еберсбах у твор! «Каролша» (1987). Помимо, що вш не нама- 
гався дотримуватися фактограф1чно достоверно! icTHim або науково! точносп у вщтво- 
ренн1 особливостей життя та внутршнього сипу repoini, .мало сшвзвучних з його влас- 
ними. Письменник-бшфаф, з одного боку, дотримувався деяких безумовно прийнятих 
загальнЫсторичних положень, а з 1ншого боку, вшьно творив, маючи право на художню

Tolkien <
entuourage in the historical novel.
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У наш час актуальним залишаеться питания про штерпреташю особистосп пи!■J 1 I U U 1  1 U V  С*1Х I у u j i r m i i m  л и ш ш и ч и » . .  - -   ------------------ г  •  »

менника минуло! доби сучасними митцями слова. Постать Каролши Шлегель-Шелл,у  Л UV- П Г 1 1*1 Г1 1 11/1 inn vjivv.. - - —  --------------------г

була об’ектом вивчення багатьох лпературознавшв, критикан. icTopHKie лнератури.

Ванденко О., 2016

1браз цк! видатно! жшки розкриваеться також у творах Б. Зтхтерманн, М. Зюсман, К. Ка- 
инсм, Б. Урмсон та iHmux. Але, незважаючи на це, роман Еберсбаха, у якому сучасний 
шсьмснник подае нове трактування особистостт Каролши Шлегель-Шсллшт й позбав- 
иесумшвно! однозначности поещае чшьне Micne в розробщ теми про не!.

3 листаний' «р!вно в два сто.ппя» оиовщач Ф. Еберсбаха звергаеться до досить кон
фетного часу, реактуал1зуючи icTOpiio i людей, з певних позищй осмислюе характер 
Г *и 1 вщтворюе и особливосп у романi. ,,Es sind die Vermutungen eines Menschen, der 
™ zwei Jahrhunderte spater lebt, und es bleiben bei aller Einfuhlung die eines Mannes’1 [8: 
I- Даний вионв дуже показовий для позицй оповщача: «Це припущення людини, яка 
1ве ршно двома стол па ями шзн|ше, i за вЫх намагань вжитися в минуле за догюмогою 
)ЧУТ|1В ш припущення залишаються такими, що належать чоловшу». Тобто, письмен- 
® одРазУ визначае свою позицйо -  дово.-ri В1Дяаленого юторичною дистанцию нащадка 
Г0ВН01 спадщини романтиюв i, що навиь бшьш важливе -  тракгуе свою точку зору як 
Г рс чол°в;ка, очима якого сприймаеться постать видатно! незвичайно! жшки, тобто 
рчерний ракурс може створювати перепони в npoueci осягнення i може бути недостат- 

лля передач! тонких почутпв, властивих пльки жшочш HaTypi -  Еберсбах створюе 
Ранщщ до бюграф|чного об’екта: не гарантуе повно! автентичност1 психолопчного 
РРета. Вш пропонуе власне припущення (Vermutung) щодо розумшня та тлумачення 

1ст°рп. 3 iHmoro погляду важливо, що саме чолов1к робить спробу зрозум!ти i 
■} °Р1т{ постать емансиповано! жiнки, яка мала великий вплив на сво!х сучас!шктв: 

га. шо розповщас про Каролшу Мааетс-Бьомер-Шлегель-Ше.шпнг, повинна також
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торкнутися ДОВГ01 низки бшьш або менш вщомих сучасниюв, як, no-pi3HOMy були да
на не!» Г8: 61. Це книга, яка присвячена не титьки дол1 один! жшки, а й вивпА ЦаС под»1 otJ>u,w' .........  V V T “Y *"

СХ0”  . !. ,?‘ 1 J  _ ш н я  пенного neoionv культурного розвитку НшеччиниТ , 21л !н а  народилася, деспотична Пруссш Фрщр.ха оула „а вершин, могутност!; коли

торкаеться французько! революцй, Гетевського Веймару, наполеошвських вши. 
оПов1Д _ осмислено насамперед як добу Французько!' революцй' та п ласл1дкш. Коли

спостереження итого поколшня певного пер юлу культурного розвитку Шмеччини!
Письменник у TBopi втшюе тему боротьби жшки за право на духовне життя. ’]aj  

бтюючись у минуле, Ф. Еберсбах створив образ жшки, яка страждала вщ упереджХ

| / апОЛ1НЗ _  . г -  . . .
N померла, в Сврош вщбулися таи  економшш i полггичш змши, як! не могла вщ-
В° пп'и i Реставращя. На роки життя Карол ши нрипадають духовж рухи Прссвиництва, 
ФУР' та натиску», P— У- Анал,тику Еберсбаху вкрай noipioHO сшввщнести й,-пн1ту тому шо жила мораллю, яка випереджала свш час. Моральш принципи героТИ мевпу юму, ш г г  „• ] Н  „„апкНИЙ життенис 3 ГОЛОВНИМИ В1ХДМИ ДУХОВНО-1СГОРИЧН01 ДИНДМ1КИ CVCniahrTRa

лаються переважно як так,, що провокують конфлшт з сусшльством. Вщчутно, що ам дивШУ „ ■ . _ . у
й " -------------  —: -----------£Вр0пейська шкала задае масштаб 1 точку вцупку особистих ПОД1И, авторська рефлекс1я

уКОр)нюе об’ект дослщження, помщае портрет людини у широкий i владний контекст
прагне узагальнення, в iipoueci аналпу конкретних суспшьних умов, як1 перешко) 
праву жшки на повноцшне життя i штературну д1яльн1сть, опов1дач намагаеться твй 
враження про становище жшки в Шмеччшн тих часi

Подаючи свое концептуальне сприйняття жшки-митця, и творчо! еволюцп та ми 
в лпературному npoueci, Еберсбах починае i структуруе Teip не традищйно (вщ д  
родження до дня смерт! lepoVni, що становить найбшьш типову, лнийну основу Ч; 
простору жанру художньо! б!ограф!'|), а обирае шший гйдхщ. Точка в1дл!ку змщена* 
той час, коли Карол ini виповнилося дванадцять роков, иод|бне редукування навр: 
здшснюеться тому, що про Г! дитинство збереглося мало шформацп, а скорми за все т 
тою привернута увагу до вже свадомо! зршо! стадп, сформування особистосп -  на, 
емо, це в1к конффмацп (введения у релитйну общину) в ШмеччинТ Оповщач не наз| 
конкретно! дата, лише позначае, що вона народилася у рш укладення ГубсртусбурЗ] 
миру та закшчення Ссмир!чно! шипи, тобто це евфем!зм для 1763 р. Тим самим авп 
символ1зуе и б1ограф1ю таким невипадковим фактом, немов би евщомо обраною i зн; 
ковою прив’язкою, що намIчае сшввщношення з кторичним процесом: «Те, шо Губе, 
тусбурзький мир, який для Пруса означав славетний юнець Семир1чно! вшни, у рисйи 
родження, вже наказав ш батько: „Дитя, твое народження втягнуто в перемир’я. XoMejn 
спод!ватися в довге”» [8; 12]. Символ1чно автор розглядае життевий шлях Каролши^ 
знаком блага миротворного духу епохи

динам1чного життя епохи.
Зпдно концепцп особистосп, розвинено! Еберсбахом, саме гисля смерт1 першого 

чоловша Карол1ни (Ф. Бьомера) внутршшш свет i життя Г! кардинально змшюються. Ка
ртина чкко для себе уевщомила, що б1льше не хоче i не буде жити за встановленими 
суспшьством правилами i нормами поведшки. Перед читачем постае процес евщомо- 
го формування «я», вимальовуеться образ самосвщомо! ж!нки, яка прагне вирватися за 
меж1 власного середовища, вона не боггься порушити бюргерсью звича! i вол,е будувати 
свое життя за власним бажанням. Це проявлялося i у стосунках з чоловшами, — зазначи- 
мо, що на своему шляху Каролша зустр1чае !х багато, -  як1 захоплювалися нею (Келлер), 
обожнювали (Ф. Шеллшг, Ф Шлегель), ненавидит 1! (Ф. Шиллер). Та чи шша постать 
знаменуе один i3 пер1од!в у жити героин, вццграе важливу роль у nponeci Г! становления 
як особистосл, побудов! кар’ери та у формуванш евггогляду. Спочатку це лисар Бьомер, 
за якого вона вийшла зам1ж з примусу батьюв, шзшше -  Таттер, Дюбуа-Крансе, Г. Фор
стер, А.В. Шлегель, з якпм вона поетшно розходилася в оцшках та думках ,i невдов п 
розлучилася. 1 насамкшець — Ф. Шелл1нг. П1д його впливом вона нише рецеизп, статп, 
розкривае себе як творча натура. Оповщач акцентуе увагу на тем1 права душ1, -  Каролша 
чпко визначила для себе, що не вийде зам1ж без сильного почутгя i hixto не змусить ,7

Зпдно cod  ПОЗИШ1. зшйснюючи СУ6ЧКШ.ННН Bu6ip уа унор.дку.анн, “ “  Ч > ~  >”
автор не на кожному перюд1 д!яльност1 Карол,ни зупиняеться детально. Як згадано! 
тинство и, юшеть письменник майже оминае. Основну увагу в1н прид1ляе зате 
половин! життя Каролши. Автор визначае власн1 пр1оритети, його шкавить та домша№ 
що мае значения як для приватного життя героин, так i для законом!рностей кулЛ 
ного розвитку Шмеччини. У багатогранному переДченн, часових плошин i тонок зО| 
перед читачем розгортаегься три десятил!ггя життя Каролши Шлегель-Шеллшг. Гол”  
зусилля оповщача зосереджен! на зображенн! самого процесу внутршньо! перебу^ 
пошуку герошею свого м,сця в свД,

Б1ограф!чна лш!я Каролпги Шлегсль-Шелл1нг уявляеться Еберсбаху напруж! 
переповненою сумними полями. Пов1льно в ешчному смиелц стримано за ошнно 
тонашгю розгортаегься опис, що в1дтворюе атмосферу Н1меччини к. XVIII -  поч, 
ст. Скуш, BinbHi вщ експресГ! детая, достеменно окреслюють дшсн,сть, примiром н№ 
походження Карол!ни мовиться, що батько Г! був придворним радником, професо] 
зав1дувачем кафедри схщних мов в Геттшгенському ун1верситет1 [8: 11], про н,м^ 
провшцшн! м,ста повщомляеться: «Ф!хтельгеб!ргське м!стечко Вунз!дель належи 
одного з бшыне трьохсот шмецьких держав -  княз^вству Байройт, яким, правда, з ki* 
cepeflHix bikib керують також i Гогенполлерни -  !х незначна франкська г1лка» [8: f
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супутника життя, на и думку для цього необов’язково Ofjimniifo рееструвати 
шлюб. Псршою i! за зневагу до !нституту шлюбу засудила мат-ip, яка аргументувала, 
шо до таких жшок осудливо ставляться у сусшльсгв], але Карол!на не хотн,а визнава- 
ти норм бюргерсько! морюн. Вона не хот1ла миритися з ханжснським унередженням, з 
Оюргерським способом життя, прагнула до свободи вияву почутт1в. Примгеним е те, що 

олода ж1нка засвоша й уттювала у життя новий тип поведшки: займалась полпичною 
Щльнютю, особливо 1"! щкавив nepe6ir под1й у Франци, в!дстоювала р!вний з чолов1ками 
татус ж1нки в cycni;ibCTBi.

У характеролопчному план! автор над!ляе свою герошю особливим «даром» -  при- 
лив1стю i вмшням притягувати до себе людей. У змалюванш Ф. Еберсбаха Каролша 

легель-Шеллшг вид!лялася ексцентричною зовн!шн!стю (протягом усього твору опо- 
ач звеРтае увагу на певш риси !7 зовншност! -  це !7 довге каштанове волосся та ci-

Ро(1)ШКИГН1 °4^ ’ внутр1ШН1М СВ1Т0М’ манерою триматися, !нтелектуальним потенц!алом, 
^Офесншою належн1стю, шдивщуальним покликанням в царит лкератури, -  як вже 
м аЧадося’ вона писала рецензп на книги вщомих письменник!в, критичн! стати, за- 
а ^ася перекладами. Перес!чна особисНсть Карол!ни яскравим чином реал!зувалася 

*  У приватному житп (вона була дружиною А.В. Шлегеля, Ф. Шеллшга, подругою
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Г. Форстера) та в сощальному юнувашп (вона учасниця подш у Майнер). НеордИ 
ною була вся ёё особистють: i3 першого погляду в Каролин можна розш змачи cbJ  
пристрасну, непередбачувану, вольову натуру. У багатьох випадках вона керувалас! 
чутгями, яю, на думку оповщача, приносили ёй лише душевен страждання. Тим саи. 
своею поведпжою -  цившышй шлюб. позашлюбна дитина, розлучення, суспшьно^ 
гична i лйгературна дёяльнють -  ця жшка немовби кидала виклик середовищу. ICapô j. 
у тракту ваши Еберсбаха -  живе втшення будь-якого протесту, вона прагнула змц^ 
наявне життя, бути щасливою, а головне -  втьною особиспстю: «Вона вщчувае се- 
вшьною» («Sie fuhlt sich frei») [8: 109]. За уявленням бюграфа, Каролёш вдалося cBip0s 
переступити пси i меж! домашнього евпу, poni, визначеноё одруженням й материнст^ 
i зайняти бёлып активну суспигьну позид1ю.

Таким чином, Каролша Шеллшг на сторшках роману зустрёчаеться з багатьмаЯ 
сонажами, сшлкуегься з ними, вони поеднаш духовним облшом, що дуже власА 
уявленням романтшпв про шднесений духовный простёр, що зв’язуе спорщнеш дуц 
згадуе при цьому prnii ешзоди власного житгя. Оновгдач поступаеться словом то од, 
му, то шшому repoeei. Деяи поди представлен! очима декшькох учасник!в дц. Отжф 
Еберсбах створив образ демонёчноё, емансипованоё i сусшльно-полггично активно!, 
намагалася подолати щоденне рутинне жигтя i прагнула до ёдеалу, вибирав з числена, 
психолопчних характеролопчних можливостей найбшып своерщнё, шдивёдуальш рщ 
Каролши Шлегель-Шеллшг, яю з максимальною глибиною i виразшетю допомогли йо> 
реконструювати цей шлях, створивши живий, неповторний, багатогранний i в той* 
час переконливий образ видатноё особистостт Автор прагнув показали ёё не тёяыоф 
активну учасницю тогочасних подш, а й як сучасну (для того i для нашого часу) жш 
що порушила неписаный кодекс поведшки жёнки.
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ДИЧНОСТЬ КАРОЛИНЫ ШЛЕГЕЛЬ-ШЕЛЛИНГ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ФОЛЬКЕ РА ЭБЕРСБАХА

Статья посвящена анализу образа Каролины Шлегелъ-Шеллинг в произведении со
ченного немецкого писателя Ф. Эберсбаха «Каролина».
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THE PERSONALITY OF CAROLINE SCHLEGEL-SCHELLING IN THE 
INTERPRETATION OF VOLKER EBERSBACH

The article is devoted to the analysis o f  the image o f  Caroline Schlegel-Schelling in the 
work bv a contemporary German writer F. Ebersbach «Caroline».
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ЧИТАЧ ЯК РЕЦИП1СНТ РАДОСТ1 У ХУДОЖНЬОМУ 
CBITI ЮСТЕЙНА ГОРДЕРА 

(ПОВ1С ГЬ «У ДЗЕРКАЛ1, У ЗАГАДЦ1»)

У cmammi досл1джет oco6.iueocmi формування рецептивно! парадигма на Mamepiani 
noeicmi Юстейна Тордера «У дзерка ti, у  загадщ». На ocnoei методологпних засад ре
цептивноi естетики та принцитв рецептивноi поетики з ’ясоваш поетолоНчги особли- 
eocmi твору, визначет смыслов! центри, простежений процес трансформаци емоцшно- 
психолог1чного контексту в acneKmi конкретизаци художнъого ceimy noeicmi. Зокрема, 
13 використаннялг прийому уважного читання проведений анализ основних emanie рецеп- 
Ч11 художнъо репрезентовано! oco6ucmicHoi трагедп, показана парадоксальна природа 
опРиявнення padocmi як npoeiduoeo смислотворчого концепту.

K.iionoei слова: рецептивна естетика, рецептивна поетика, читач, художнш ceim, 
ЧиШання, рецепцш, штерпретащя, розумтня, радгсть, художнш naconpocmip.
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