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МІСТИЧНЕ У СПРИЙНЯТТІ ГЕРОЇВ РОМАНУ РЕНСОМА РІҐҐЗА 

“MISS PEREGGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN” 

 

До сфери інтересу сучасних когнітивних досліджень сьогодні належить 

авторська картина світу в художніх творах. Актуальною означена тематика є у 

зв’язку з безлімітною варіативністю сприйняття одних і тих феноменів у 

свідомості та репрезентації кожного автора та, досить часто, кожного окремого 

твору. Особливою популярністю у сучасного читача користуються літературні 

твори, що відносяться до жанру фентезі, невід’ємною ознакою яких є містика. 

Метою розвідки є встановлення особливостей сприйняття містичного 

героями роману Ренсома Ріґґза “Miss Pereggrine’s Home for Peculiar Children”, 

який є сучасним бестселером і є затребуваним серед читачів різних вікових 

категорій, незважаючи на те, що відноситься до підліткової літератури. Швидка 

екранізація роману також підсилила інтерес до книги, тим більш, що сюжет 

книги та сюжет роману мають дуже мало спільного. Передбачається 

досягнення таких завдань: дослідити сприйняття роману читачами й 

критиками, вивчити особливості образів роману та їхнього сприйняття 

містичного, навести приклади зображення містичного у романі. 
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Читачі роману відзначають, що найбільш колоритною його особливістю є 

образи (Рецензии, 2019). У першу чергу, це дивні діти та їхня вихователька Міс 

Перегрін. Також своєю художньою яскравістю виділяються порожняки й 

витвори. Образи звичайних людей на фоні перших і других є блідими й 

маловиразними. 

На сайтах та в блогах мережі Інтернет знаходимо велику кількість 

відгуків читачів, які вказують, що їм подобається “як прописані герої”, що 

“чудово прописані характери і зовнішність” (Рецензии, 2019), що герої є 

цікавими, колоритними, незвичайними. 

Автор створює історію, в якій люди діляться на звичайних і незвичайних, 

які мають надзвичайні здібності, як оповідає Міс Перегрін: The composition of 

the human species is infinitely more diverse than most humans suspect,… The real 

taxonomy of Homo sapiens is a secret known to only a few, of whom you will now be 

one. At base, it is a simple dichotomy: there are the coerlfolc , the teeming mass of 

common people who make up humanity’s great bulk, and there is the hidden branch 

– the crypto-sapiens, if you will – who are called syndrigast, or “peculiar spirit” in 

the venerable language of my ancestors (Riggs, 2011). Особливістю взаємодії обох 

категорій людей є те, що звичайні люди стороняться незвичайних, а незвичайні 

відчувають небезпеку серед звичайних людей. Саме тому незвичайні люди 

окремими групами проживають в ізольованих часових локаціях – петлях.  

Позитивні герої роману – це дивні діти, які мають дитячу зовнішність, але 

вони мають дуже різний вік, у тому числі й підлітковий. Кожна дитина має свої 

надзвичайні здібності: владу над рослинами, здатність бачити пророцькі сни, 

надзвичайну фізичну силу, видобування вогню з рук, здатність оживлювати 

померлих та створювати живих істот або незвичайну фізіологію: бути 

невидимим, левітувати, бути житлом для бджіл, мати ще один рот на потилиці 

тощо. 

У Вікіпедії жанр твору визначається як підліткова література, література 

жахів і темне фентезі. Книга потрапила до списку бестселерів за версією “The 

New York Times” (Best Sellers, 2012). У журналі “Publishers Weekly” роман 
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ототожнено з “приємним та ексцентричним читанням, яке супроводжується 

зустріччю з добре напрацьованими героями, правдоподібними валлійськими 

декораціями та жахливими страшними монстрами” (Children’s Review, 2016). 

Роман написано дуже простою мовою, оригінальний текст не містить 

великої кількості стилістичних засобів, проте атмосфера твору є досить 

напруженою і контрастною: з радісного і світлого оточення читач 

переміщується в похмуру і зловісну реальність, де правила гри намагаються 

диктувати підступні порожняки і кровожерливі витвори. 

Містичні події, нереальні герої викликають неоднозначне ставлення 

звичайних людей, а також і Джейкоба Портмана, який має надзвичайні 

здібності, хоча й не підозрює про це до певного моменту.  

У творі показано, що діти знаходяться у тому віці, коли містика 

сприймається як щось очевидне, проте по мірі дорослішання діти припиняють 

вірити в неймовірне. Так, Джейкоб вірив у розповіді свого дідуся про його 

дитинство доки сам був дитиною, однак потім починає сумніватися: As I got 

older, though, I began to have doubts (Riggs, 2011), а потім навіть різко реагує на 

чергову оповідь діда: You must think I’m pretty dumb, Grandpa (Riggs, 2011). 

Повністю віра в дідові розповіді зникає після того, як Джейкоба піднімають на 

сміх його однокласники: We cling to our fairy tales until the price for believing 

them becomes too high, which for me was the day in second grade when Robbie 

Jensen pantsed me at lunch in front of a table of girls and announced that I believed 

in fairies (Riggs, 2011). Метафоричний вислів про занадто високу ціну за віру у 

казку є узагальненням до подібних ситуацій. Після сцени, яка трапилась у 

школі, Джейкоб заявив дідусеві, що він більше не вірить у його казки: …that 

fairy tales were for pants-wetting babies…(Riggs, 2011), та вважає фотографії 

фальшивими. 

Окрему реакцію на нічні жахіття Джейкоба становлять пояснення його 

психіатра – доктора Голана. Він дає раціональне пояснення снів хлопця як 

реакцію на смерть діда, а також дає поради хлопцю як подолати психологічну 

проблему. Але реакція на містичне цього героя є штучною, оскільки він сам є 
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незвичайною особою – він є порожняком, який роками стежить за Джейкобом з 

метою знайти шлях до часової петлі і групи дивних дітей. 

Пізніше, коли Джейкоб опиняється на острові і в часовій петлі, він до 

останнього намагається пояснити надзвичайне часове переміщення своєю 

гарячкою чи стресом, чи сном. Він говорить, що його єство розділилось на дві 

частини, одна з яких чекала чогось надзвичайного, а інша – відмовлялась вірити 

в це: I was nervous and baffled and queasily excited all at the same time. Part of me 

felt like something momentous was about to happen. The other part of me expected 

to wake up at any moment, to come out of this fever dream or stress episode or 

whatever it was and wake up with may face in a puddle of drool on the Smart Aid 

break room table and think, Well, that was strange , and then return to the boring old 

business of being me (Riggs, 2011). І навіть повернення у свою реальність 

оповідач називає “старою справою бути собою”. Коли Джейкоб знайомиться з 

дітьми, його вражають їхні надзвичайні здібності. Але ще більше він дивується, 

коли дізнається, що також має наздвичайний дар – бачити чудовиськ. 

Показано у творі і ставлення звичайних людей до дивних дітей: we were 

regarded as shamans and mystics, consulted in times of trouble, a few cultures have 

retained this harmonious relationship with our people, the larger world turned 

against us long ago. The Muslims drove us out. The Christians burned us as 

witches. Even the pagans of Wales and Ireland eventually decided that we were all 

malevolent faeries and shape-shifting ghosts (Riggs, 2011). У переважній 

більшості випадків звичайні люди сторонились дивних, а часто й намагались 

знищити. Як оповідає міс Перегрін Джейкобу, світ боїться нетиповості, тому 

містить суттєву небезпеку для дивних дітей, а для підсилення ефекту небезпеки 

автор вкладає в її вуста риторичне запитання: Can you imagine, in a world so 

afraid of otherness, why this would be a danger to all peculiar-kind? (Riggs, 2011). 

Сумною показано долю дивних дітей, які народжувались у звичайних батьків: 

The peculiar offspring of common parents are often abused and neglected in the 

most horrific ways (Riggs, 2011), які могли покинути або навіть вбити таку 

дитину. 
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Лаконічно, але яскраво описано реакцію батька Джейкоба на дивних 

дітей, які прийшли до хлопця, щоб допомогти пояснити батькові, чому він 

залишається з ними: He stared at them, baffled; My father stared at it, hypnotized; 

I guess he really thought he was dreaming (Riggs, 2011). Наприкінці зустрічі 

батько вирішив, що в нього гарячка і пішов до ліжка. 

Незважаючи на те, що твір відноситься до жанру фентезі і повністю 

ґрунтується на вигаданих автором фактах, у ньому знаходиться місце й для 

зображення реальних історичних подій. Так, автор засуджує фашизм і 

знищення єврейської нації фашистами. Те, що Ейб покинув безпечне місце –

часову петлю, міс Перегрін пояснює тим фактом, що він хотів боротися зі злом, 

подвійним злом – нацистами і порожняками: …he was born a Jew in the worst of 

times. He faced a double genocide, of Jews by the Nazis and of peculiars by the 

hollowgast. He was tormented by the idea that he was hiding here while his people, 

both Jews and peculiars, were being slaughtered (Riggs, 2011), тому міс Перегрін 

називає його воїном. Також показано, що найбільшим бажанням Ейба було 

бути звичайною людиною і жити звичайним життям, цього ж він бажав і для 

свого онука. А на самому початку роману батьки розповідають хлопцю історію 

життя дідуся: Each one would be dead before his sixteenth birthday, killed by the 

monsters he had so narrowly escaped. ….they were monsters with human faces, in 

crisp uniforms, marching in lockstep, so banal you don’t recognize them for what 

they are until it’s too late (Riggs, 2011). Автор проводить чітку паралель між 

фантастичними безсердечними чудовиськами і жорстокими людьми, які 

знищували інші нації. 

Висновки. Як бачимо, для вираження ставлення людей до містичного 

автор роману застосовує наукову термінологію, експресивно забарвлені вирази, 

стилістичні засоби. Реакція висловлюється в мовленні героїв, їхніх діях та описі 

їхньої зовнішності. Перспективою подальших розвідок вважаємо дослідження 

концепту МІСТИКА, його структури, змісту та статусу у романі. 
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КОМПОЗИЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІДІОСТИЛЮ АВТОРА 

 

Художній текст є віддзеркаленням ідіостилю автора. Створюючи власний 

художній світ, письменник “вибудовує” його відповідно до притаманного йому 

бачення законів організації навколишньої дійсності, що втілюється в 

неповторній формі та структурі текстового матеріалу, де вся стилістика 

авторського мовлення інтегрується та синтезується в неповторний художній 

простір. 

Принципи розташування різних фрагментів та елементів художнього 

тексту визначаються терміном “композиційна будова”. 

Вивченню композиції художнього твору присвячені теоретико-

методологічні та практичні наукові розвідки, як у літературознавчій науці, так і 
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