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УДК 821.112.2-312.6.09
О.А. Ванденко

КОНЦЕПЦ1Я ОСОБИСТОСТ1 УТВОР1 
I. ДРЕВ1Ц «БЕТТ1НА ФОН АРН1М»

У 1960-80-xi рр. спостер1гаеться сплеск штересу до образу ш- 
мсцько! письменниц1 к. XVIII -  поч. XIX ст. Беттши фон Аршм. Не- 
зважаючи на те, шо стали з’являтися дослщницьш робота, присвяче- 
Hi Б. фон Арн1м, i почали публ!куватися спогади про не!' сучасншав, 
далеко не Bci граш л1тературного та людського обл1ку письменнищ 
висв1тлен1 у достатнш Mipi, хоча сама тенденщя пов’язувати особис- 
Дсно-психолопчний та власне творчий, письменницький план реа- 
л1зацн uieV постат1 з’явилися в наущ чи не одночасно i паралельно 
супроводжують одна одну до сих nip. Ми можемо припустити, шо 
ця обставина пояснюсться оргашчним застосуванням елеменДв ген
дерного шдходу до жшочого автора.

Об’ективно доля орипнально!' талановито! авторки пор1вняно не- 
достатньо i тшьки вшнрково вивчена, але за ycixia перипепями цього 
складного i тривожного житгя можна прослщкувати за тими даними, 
що юнують i як! 13 року в рш змшювалися, перекладалися та поповню- 
валися. Разом з там на кожному крош в данш uapnni зустр1чаються не- 
вирнпеш загадки, саме тому, що зовн1пгня б1ограф1я л^тсраторки нерщ- 
ко стае у р1зку суперечлив1сть з и BHyrpimHiM cbitom, життевим планом 
та прагненнями. На жаль, тривалий час доробок письменнид1 замовчу- 
вався. Лише протягом деюлькох десятир1ч зац1кавлсн|'сть п постаттю 
пом1тно посилилася. Поява фундаментальних дослщженъ, присвяче- 
них життю та творчостт ж1нки-митця, вже сама по co6i прим1тна: Г. фон 
Вшьперт [10], Г. 1онюс [2], Д. Норас [6], У Пюшсль [3;7], X. Шварц- 
Штьотцер [9] та ш. Це св!дчить про усталений складник у nocTyni ро- 
мантизмознавства i про невгасимий iHTepec до н художнього ceiiy.

Так, У. Пюшель у позначенш виб1рков1стю статп «БетНна фон Ар- 
HiM» повщомляе деяк1 Barovi факта з життя письменнищ та анал1зуе
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вибраш твори: це вщома книга «Листування Гете з дитиною», яка! 
викликала «бурю обурення i захоплення» [3, с. 485], «Гюндероде»! 
«Ця книга належить королю», «Весняний вшок Клеменса Брента| 
но», «Розмови з демонами», «Гнус Памфшус i Амброз1я». Дослщ- 
ниця виявляе як позитивц так i негативш риси у и творах. У 2001 р. 
У. Пюшель опубл1кавула листування м1ж Б. фон Арн1м та Фрщр1хом 
Втьгельмом IV у двох томах («Die Welt umwiilzen -  denn darauf laufts 
hinaus» [7]). Ця книжка одразу привернула увагу критиюв -  Б. Га- 
йека, В. Бунцеля, X. Гертла, -  яю вважають, що поява такого видан- 
ня зможе висв1тлити невщом1 ешзоди з життя видатно! письменни- 
ui, зокрема, и сусшльно-полНично! д1яльностц хоча i називають и 
«unpolitische Schwarmerin». АналНики вщм1чають, що саме У. Пю
шель подтвердила авторство Беттши фон Аршм «Polenbroschure»,l 
яка була аношмно видана у 1849 р.

Е. ДНманн-Бексрг виходить з концепцп особистоеп Б. фон Ар
шм як pi3Ho6i4HO обдаровано!, мужньо!, пристрасно! i творчо! нату- 
ри («leidenschaftlich und kreativ»). Дослщник вважае, що вона може 
бути прикладом для багатьох жшок, оскчльки cboim талантом впли-1 
вала на думку тогочасного сусшльства. Важливо, що BiH називае й I 
попередницею жшочо! емансипацй. АналНик акцентуе зв‘язок й 
суспшьно-полНично! д1яльност1 з лНературною, -  пocлiдoвнa по- I 
зищя романтичного митця [5]. X. Шварц-Штьотцер в ознайомчш I 
статт1 «Беттша фон Аршм» [9] повщомляе в основному про сусшль- 1 
но-полйичну д1яльшсть Б. фон Аршм, про и роль, яку вона вццгра- 
вала в жипз свое!' кра'ши i свого народу. Дослщниця переконана, що I 
Беттша боролося проти будь-яко! несправедливости завжди ставала ] 
на захист знедоленого народу.

У данш галуз! ми маемо дшсно достатню лДературу на pi3HHX 
мовах про Б. фон Аршм, але дивовижно мало праць, автори яких на- 
магаються увшти у майстерню ще! жшки-митця, розгадати секрета 
и творчостц осягнути розмаптя й поетачного ceiry, й бачення су- 
часно! ш дшсностц и глибоке проникнення у думки i почуття людей 
складного i багатого под1ями к. XVIII -  поч. XIX ст. Також заува- 
жимо, що спещальних праць, присвячених вивченню особистоеп



щмепько! письменниш перехщно! доби, у вггчизняному л1тературоз- 
навств1 майже немае, тому запропонована тема е актуальною i по- 
требуе окремого дослщження. Таким чином, метою нашо! розвщки 
е виявлення своерщнота концепцп особистоеп Бетани фон Аршм, 
подано! шмецькою письменницею XX ст. [нгеборг Древщ, яка е за 
словами Р. Шляйхер «eine politisch engagierte Autorin» [8]. Симбю- 
тичний за жанром TB ip «Беттша фон Аршм» (1969), який науковш 
в (дно с ять до роману-есе, займае особливо вагоме мюце серед праць 
сучасно! авторки, вносячи сво!м доробком корегуючу призму в цари- 
Hi сучасного вивчення творчост1 письменниш минуло! епохи.

У книз1 авторка поеднуе окрем1 фрагмента з життя героин, акцен- 
туючи увагу саме на власному npaei 1ндив1дуального способу осяг- 
нення духовних здобупбв видатно! майстрин1 слова. Коментуючи 
TBip, С. Рожновський слушно зазначив, що «книга [нгеборг Древщ за- 
повнюе суттевий пробш у знаниях i про романтизм, i про „неороман- 
тачну“ ЬБмеччину вщ епохи наполеон1вського нашестя до виникнен- 
ня руху „младогерманц1в“ i революцп 1848 року» [4, с. 15]. За сво!ми 
зм1стовими характеристиками TBip Древщ ворюнтований на естетично 
осмислене зруйнування усталених стереотип!в i H i e p n p e r a n i !  образу 
Б. фон Аршм. Смислова с клад т е т ь  авторсько! концепцп зумовила ба- 
гатоплановють сюжетно-ком1ГОЗИЦ1Йно! opraHiaani! розпов1д1.

В оригшальному тракту ваши образу письменниш романтично! 
доби Древщ-бюграф врахувала й спираеться на числснш im epnpe- 
Tani! як CBoix попередник1в, так i сучасник!в, зокрема психолопчпе 
зображення передбачае використання портретного стереотипу. До 
нашого часу збереглося не так вже й багато портрет1в письменни- 
Щ. Найкращим вважаеться, 3i сл!в Древщ, п портрет у Старостина 
якому ми бачимо й значне i мовби утихомирене обличчя» [1, с. 70]. 
За и визнанням письменниця ставить за мету запропонувати най- 
б1лып розгорнутий портрет Бетзтни з ycix юнуючих на той момент у 
niTeparypi. Тому основна увага у белетризовашй бioгpaфi! сучасно! 
авторки прид1ляеться детальному, якомога повшшому зображенню 
образу repoi'Hi, який сприймаеться i подаеться письменницею у ди- 
нам1чному pyci.

О.А. Ванденко_____________________________________________________Ь
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Велику роль Biflirpae гендерна особливють оповщного заедания -J 
те, що жшка пише про жшку, оскшьки хто може краще зрозушти я  
головне -  вщчути ушкальний виутрппнш ceir жшки, KpiM тако! ж | 
етвчутливо! й духовно спорщнено! жшочо! душг Письменниця на-| 
магаеться передали Bci значш нюанси плину життя свое! героин: у | 
TBopi багато подробиць, точних дат, iMeH, якими просочений TBipl 
для оповщачки все е дуже важливим, навНь шптки.

Древщ, 36epirae BipHicTb випробуваному традицшному типу! 
жанру художньо! бюграфп: вщ дня народження портретовано! до ill 
смерть 3 самого початку повщомляеться про роль середовища для! 
становления гешя: Беттша дуже рано залишилася сиротою i а вихо-| 
ванням ошкувалася бабуся -  вщома письменниця Cor()i фон Ла Рош.| 
Показано, як перебування в такому, духовно шднесеному оточенш] 
стимулювало розвиток творчих зд1бностей i сприяло виявленню об-j 
дарування дшчини.

Якщо виходити з гендерно! психологи особистоеп, то у досль 
джуваному TBopi можна умовно видпити декшька «тип(в одше! жш- 
ки» (термшування за Т. Гундоровою), створених Древщ. Це зокрема 
«тип жшки-дитини» -  безпосередньо!, невгамовно!, бунПвно!, до- 
тепно!, «тип справжньо! жлнки» -  самобутньо!, суперечливо!, ic- 
терично!, самодостатньо!, емансиповано!, несхожо! на iHuinx, «тип 
жшки-дружини» -  BipHoi, кохано!, вщдано!, «жшки-матерп> -  лю- 
блячо!, турботливо!, шжно!, лапдно!, «тип жшки-таланту, творчо! 
натури» -  р!зноб1чно обдаровано!, надзвичайно!, талановито!, геш- 
ально!. Кожна з концептуальних «якостей» Бетт!ни фон Аршм ви- 
писана детально, багатогранно, з уникненням щеал1зацп i доведена 
до завершеного авторкою ступеня осмислення. Тим не менше дане 
умовне розшарування не руйнус особисНсно! цшсностз зображено! 
натури поетеси, а передае враження яскраво! багатогранносН «я», 
характеролопчна типолопя Древщ евщчить про широку палНру 6io- 
граф1чного завдання письменнищ XX ст.

Образ Беттши-дитини простежуеться письменницею протягом 
усього твору, можна припустили, що вш е наскр1зним. Древщ по- 
вщомляе, що вона поводила себе по-дитячому не ттьки у дитинств1,



а навить теми, коли була вже дорослою жшкою. Можливо тому, що 
1Й було зручно ховатися т д  цим образом, i завдяки рол1 «дитини, 
яка бунтуе проти yeix умовностей евпу» [1, с. 109], яку вона обрала 
i виконувала i незважаючи на поведшку i манери, Беттша в таким 
cnoci6 майже завжди добивалася свого i ш багато чого пробачали. 
Авторка, придшяючи пильну увагу юним рокам Бетани, простежуе 
формування и характеру.

Сучасна письменниця зосереджуе читана на тому, що Беттша з 
дитинства суттево вщргзнялася в1д шших: «Фантазерка або просто 
базшало... шхто точно не знав, до якого полку зараховувати Бета ну. 
як i шхто i не Mir знати, що ж врешп-решт з не'! вийде» [1, с. 33]. 
Вже тод1 й вважали «допитливим спостершачем» [1, с. 25], «непри- 
каяним д1вчиськом» [1, с. 38], вона школи не була одномаштною: то 
розважалася, то любила залишатися на самотт Беттша видшялася 
серед 1нших члешв родини, що шдм1чав п брат, i виконувала особли- 
ву роль, яка була вщведена п долею. На думку бюграфа, вона i сама 
уевщомлювала свое призначення, те, що е шшою, дозволяла co6i 
бути самою собою (лазила по деревах, через паркани, поводила себе 
як дитина): «Занадто очевидно уевщомлювала вона, що вона -  шша, 
не така, як yci, i це уевщомлення штовхало и на рпного роду пустот- 
лив! виНвки та гру» [1, с. 30]. У прямш авторсьюй характеристищ 
образу героин та й винятковост! зафжсоваш риси характеру, звички, 
cnoci6 життя: «Бетана як i колись трималась невимушено, була нео- 
хайна в одяз!, без сорому висловлювалась на гессенському дтлек- 
Н» [1, с. 186]. U,i оприявнююч! постать Беттши момента виписаш 
з такою в!зуальною ретельн!стю, що викликають низку конкретних 
зорових образ1в, як1 вражають пам’ять читана. Ми д!знаемо,ся про 
зовшшнш вигляд repomi -  невисокий зрют, про манеру одягатися: 
«одягалася вона завжди евщомо просто» [5, с. 33]. Коли в!дбувають- 
ся важлив1 поди в житт! repoiHi, авторка визначае п точний в1к, -  для 
не! важлива часова щентифжащя творчого «я».

Письменниця XX ст. з ycieio психолот!чною повнотою розкривае 
сутшеть ж!нки загалом, вона не творить постать щеалыю! особис- 
тосН, а подае образ вшьно!, самодостатньо! жшки. Беттша, на думку

О.А. Ванденко ___________________________________________________ /



Древщ, не вмша спьлкуватися з шшими дамами, вщчувала непри- 
язнь, ворожють, роздратування до них, -  бюграф розробляе тематич^ 
ний план, який ми позначаемо так: щпб’язковють у величт Авторка 
не дозволяе забути, що велию й визначш особистосл теж люди, i 
шгцо людськс, в тому числ1 нав1ть скандальнють, схильнють до упе-1 
реджень та самовивчення, !м не чуже. У будь-якш ситуацн, вважая 
Древщ, Бетона залишалася собою, не зраджувала власному «я» на-! 
в1ть у забаганках. Зауважимо, бюграф жодного разу не позначае при-; 
мхи персонажа як вияв свавшля, -  помпно, що оповвдачка схильна 
зрозумНи «дивацтва» Беттши i сприймае ix як жшочий вар1ант збе- 
реження гщност1, власно! достойностт

У кожному стислому свщоцтв1 Бетона, сприйнята сучасною 
письменницею, постае перш за все як людина цшеспрямована, по- i 
чолов1чому piinyna. У низщ ешзод1в фшура Беттши фон Аршм ви-' 
ростае до образу майже легендарного. Якщо спробувати визначити, 
що, з точки зору Древщ, складае потаемну сутнють характеру Бет
тши фон Аршм, то, можливо, це сощальна заангажованють, у тому 
числ1 готовшсгь прийти на допомогу скривдженим.

Перед читачем докладно розгорнуто шмейний план зображення 
Беттши: вмшня i покликання бути справжньою дружиною. Древщ j 
детально вщгворюе факти та поди, як1 виходять за меж1 суто осо-' 
бистюного й навпь штимного, а набувають культуролог!иного зна- | 
чення, перетворюючись на загальнонiмецькi знаки духовного жиля 
всередиш романтичного руху, адже ми пам’ятаемо, як зароджувало- 
ся кохання м1ж двома романтиками, Бетпною та Aximom фон Ар- 
н1мом, двома неординарними особистостями, яю наближалися одна 
до одно! у багаторшному листу ваши, У результат! створено ушкаль- 
ний портрет-д1алог двох яскравих неповторних «я» дшч1в роман
тичного руху, кожний з яких зробив ушкальний внесок у розвиток 
культури та духовного життя Н1меччини. Бшыне п’яти роюв три- 
вало листування м!ж ними. Перша зустрнч вщбулася завдяки брату 
Беттши -  Клеменсу Брснтано i завершилася прохолодно, ютинш ж 
почуття-однодумство виникали поступово. Коли Бетона вийшла за
мш  за AxiMa фон Аршма, вона повшстю присвятила себе чоловков1,
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родин!’ домашньому затишку. К людська велич полягала в Им, що 
вона виявилася здатною вщсунути «на другий план власш надп i да- 
рування» [1, с. 94]. Беттша була в1дданою, Любляною дружиною й 
однодумцем, подшяла полгтичт устремлшня Аршма i не покинула 
свого чоловжа у часи, военноУ загрози нашестя Наполеона на Берлш, 
коли Micueei мешканщ готувалися чинити ошр, а багато берлшщв 
взагал1 покидали мюто, перш за все жшки i д1ти. Проникнута геро- 
Узмом зречення Беттша ж залишилась, щоб допоматати Аршму, який 
разом з СавшьУ став членом ландштурму. Вона за Bcix чашв шдтри- 
мувала свого чоловжа, створювала eci умови для його самореалтза- 
цн, стримуючи свш власний амбггний потенщал.

Авторка заглиблюеться у bi.tomi факти з бюграфи Беттши, яку не 
оминули специфтчно амейно-побутовУ проблеми буття. Роки шсля 
одруження були дуже складними для обох, але для Бетт1ни особливо 
напруженими. Древщ зауважила, що вся господарська робота була 
покладена на u inieni i «н]якУ ж1ноч1 турботи не обгйшли 'й сторо
ною» [1, с. 95], вона не цуралася будь-яко'У роботи. Вона пройшла 
через перюд нестатюв, яких вона не знала в юности але саме тод1 в 
нш сформувалася сувора доброта i почуття сощального обв’язку, ям 
не були розвинуН в юн1 роки. На доказ, письменниця згадуе етзод, 
коли вона пвд час вшни примусила свого чоловжа обмшяти цшш 
папери, призначеш c h h o b i Фраймунду вщ народження, щоб вщдати 
Ух на оснащения прусськоУ армГУ -  це у той час, коли шм’я мала вели
ку потребу у грошах [1, с. 95]. Характеролопя Древщ надзвичайно 
об’ективна, вона не приховуе, що роки замУжжя були для Беттши 

I застшними -  «ГУ духовний розвиток у застоУ: розтрачуючи себе день 
за днем у дрУбпих буденних турботах, вона шлком вщфвалась в1д 
усього, що тшьки дУялося у с в т »  [1, с. 103]. Тим не менше з 6io- 
граф1чного нарису випливае, що, незважаючи Hi на що, вона знову 
i знову знаходила в co6i сили придушити пригн1чешсть i робила 
все, щоб уникнути звичноУ дол1 тогочасних жшок. Вона розум1ла, 
що жертвуючи собою заради чоловжа, надавала йому ту свободу, 
про яку сама мргяла з юних рокш, а Уй залишилося лише змиритися 
з цим 1снуванням: «тшьки так i могла упокорювати себе ця щедро
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обдарована жшка» [1, с. 103]. На думку бюграфа, саме так, у при 
хованому геро!зм1 повсякдення проявлялася внутрппня велич само] 
вщданосД Беттши.

У трактуванш Древ1ц найперший прюритет Беттши фон Арщ; 
полягав у тому, щоб бути маДр’ю, хоч письменниця XX ст. не щен 
тиф1куе функщю ж1нки виключно з материнством. Показано, як од 
леспрямовано свою «велелюбшсть» [1, с. 97] Беттша зосереджуе я  
днях. Шел я народження nepiuoi дитини Беттша почувала себе най 
щаслившою жшкою-маДр’ю. Вона не могла натшштися сво!м пер 
в1стком, у листах писала тшьки про нього, а особливо Г! радувало щ( 
й те, що В. Гр1мм присвятив йому перше видання зб1рки казок.

1. Древш створила ушкальпий за педагопчною штупцею обра: 
Беттши-матерц «якою навряд чи уявляс co6i Г! бшышсть» [1, с. 125 
Письменниця констатуе, що Беттша, як «палка маНр» [1, с. 216 
сама доглядала за хворими дггьми, чергувала ночами, хвилювалася 
за кожного. Вона завжди захигцала 1х, знала про !х зд1бност1 («дни 
по-р1зному обдарован1» [1, с. 117]), з повагою i терпшням ставилася 
до них. Для не!' було важливим яку осв1ту вони отримають. Бетт1н! 
докладала багато зусиль, щоб дпи ргзноб1чно розвивалися, приму! 
шувала писали листи батьковг Серед ycix вона видшяла Кюнемунд: 
який волод1в «даром живо! фантазп» [1, с. 125]. Bci pi складник; 
наголошуе авторка твору, створюють образ жшочо!, материнсько! 
натури [1, с. 125].

Наскр1зним мотивом твору виступае пошук Беттшою само! 
себе, осмислення нею сенсу романтично! творчосН й покликанн; 
митця. Письменниця неодноразово наголошуе, що досвщ жшки- 
митця суттево вщр1зняеться вщ життя переачио! людини. Древщ 
розум!е творч1сть як cnoci6 реал1зацп «я» митця у свш  i показуе,! 
що особливо шсля CMepTi чоловша для Беттши внутр1шньою по
требою стала творч1сть, без яко! вона не уявляла свого 1снування. 
Герошя надшена рефлекс1ею, замислюеться про власний творчий 
потенщал, його розвиток, власну духовшсть, саме творч1сть при
носить !й задоволення, матер1альне забезпечення, внутр1шню сво
боду, про яку вона завжди мр1яла.
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Авторка книги вдумливо ошнюе як обставини непростого жит- 
тевого шляху, так i складний, при всш сво'ш (уявнш з ретроспек
тивного погляду) ясносД та вщвертосД, творчий розвиток Бетпни 
фон Аршм. Древщ-бюграф виважуе щею поступового ускладнення 
погляду майстриш слова на свД, простежуе розширення та погли- 
блення й кругозору. УДлюючи згадку про всебшне обдарування пер
сонажа, Дpeвiц зазначае, що Беттша ще з дитинства захоплювалася 
мистецтвом i музикою, наводить конкретш факти: вона поклала на 
музику Bipun Гельдерлша, Гете. Музика i «чаршний сшв» [1, с. 82] 
розраджували й життя, допомагали знайти спокш та утихомирення. 
Оповщачка обирае шлях послщовного ана.'пзу окремих твор1в Бет- 
Дни фон Арн1м. Вершиною и творчосД Древщ вважае «Листування 
Гете з дитиною». Саме пей T B ip , на й думку, дае шдстави визнати 
Б. фон Аршм видатною письменницею того часу.

Особлива увага придшяеться авторкою полпичшй Д1я;тыюстт та 
щейному налаштуванню письменницг Пристрасна натура Беттши 
спонукае й займати надзвичайно активну позишю, вона турбуеться 
про сощальш низи, стае на захист утиснених геттшгенських про- 
фесор1в, браДв Гримм, шдтримус польських борщв за нeзaлeжнicть, 
втручаеться у справу сшезьких ткач1в. За Древщ, можна припустити, 
шо Б. фон Аршм не оминула своею д1яльшстю жодно! значноГ по- 
лДично\' поди, сучасницею яко\' була.

Отже, I. Древщ подае багатогранний, психолопчно емкий пор
трет Беттши фон Аршм. Важливим елементом характеристики об
разу е численш описи зовшшносД Беттши, у яких змальовано стадп 
й духовно!' сводюшГ. ПримДно, що у зображешн-реабпитацй харак
теру Беттши письменницею-бюграфом переважае домшанта заанга- 
жованосД, завдання авторки резонуе з внутренним свДом дунн геро- 
i'Hi. Трактування образу Беттши фон ApniM, в якому цшком очевидна 
гумашзащя персонажа, зорннтоване на тактовне проникнення в гли- 
бини людсько! шдивщуальносД, це дозволяе створити портрет неор
динарно! особистосД, яка в piannx ситуащях знаходила в co6i сили 
захищати власш переконання. Перешнтаючи минуле з сучасшстю, 
Древ1ц уникае !деал!занп характеру письменниш, а подае портрет
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яскраво! особистосп з ушма приватними вадами через створенн 
стереоскошчно! призми-корекцп, що визначае спепиф|ку художньо 
го бюграфгзму твору. Особливостями бюграф1Чного плану твору ви 
ступають яскрава метафоричшсть, сввдома семантична викрипсп 
образу портретовано!, шднесений тон оповда, елементи особистю 
ного захоплення письменнищ творчою постаттю жшки-митця. Ха 
рактер Беттши вимальовуеться з показу и вчинюв, авторських за 
уважень, спогад1в сучасниюв. Гсторичш 1мена, реали, ремшюценц! 
розшнрюють опов1Дний план у парит icTopi! культури, заповнешй 
актуальною канвою з несюнченними конфл1ктами, суперечками, зг 
ткненнями тонок зору творчих особистостей. Такими засобами ав- 
торка будувала образ Беттши фон Аршм, вводячи персонаж у вщ- 
повщну обстановку i вкладаючи в и уста якщо не справжш слова, то 
вигадаш самим автором, згщно 3i своею ш'ткою коfiticiине ю жшочо! 
та мистецько! постат1 видатно! д1ячки доби романтизму. Наше до- 
слщження може бути перспективним у плаш подальшого вивченш 
культурно! рецепцй' творчого здобутку Беттши фон Аршм.
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Аноташя
O.A. Ванденко. Концепшя особистосН у TBopi I. Древщ 

«Бетпна фон Арн1м»
Метою статл е детальний анал1з коннепцн жшочо! особистосп у TBopi 

шмецько! письменнищ XX ст. 1нгеборг Древ1ц «Бетт1на фон Арнш». Звер- 
нсно увагу на те, що сучасна письменниця уважно й сп1вчутливо простежуе 
жиптвий шлях Бетпни фон Аршм, пропонуючи власний BapiaHT couioncii- 
холопчного прочитання i к у л ьгу р о л о г i ч н о г о потрактування дол1 видатно! 
жшки. Воля автора-оповщача, п ставлення до repomi досить чт<о проявле- 
Hi -  як структурою б1ограф11, так i в1дбором факпв i !х поданням. 3 ясовано, 
що в штерпретацп й осмисленш образу Бетт1ни фон ApHiM F Древщ ви- 
ходить з позицп св1тоглядних переконань свого власного «я», вона розкри- 
вае особиспсть письменнищ через свое ставлення до зображеного, через 
бачення образу думок i оцшки. 3 мнoжиннocтi завдань вщчутно, що важ- 
ливим для письменнин1 було розшянути життя repomi у стввщношенш з i! 
часом. У бioгpaфiчнiй концепщ! Д ревт межують шднесешсть i нриземле- 
HicTb, eфeктнicть i nepeci4HicTb поряд i3 простими, повсякденними характе
ристиками, персонаж mi л юс в co6i риси публ1чно затребувано! особистосп 
i разом з тим людини приватно!.

Клк»чов1 слова: романтизм, художня б1ограф1я, рецспц1я, образ.
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Аннотация
О.А. Ванденко. Концепция личности в произведении И. Древиц 

«Беттина фон Арним»
Целью статьи является детальный анализ концепции женской личное- 

в произведении немецкой писательницы XX в. Ингеборг Древиц «Беи 
на фон Арним». Обращено внимание на то, что современная писательнщ 
внимательно и сочувственно прослеживает жизненный путь Беттины фоц| 
Арним, предлагая собственный вариант социопсихологического прочтет 
и культурологической трактовки судьбы известной женщины. Воля авт< 
ра-повествователя, её отношение к героине достаточно четко проявлены! 
как структурой биографии, так и отбором фактов и их преподнесение! 
Выяснено, что в интерпретации и осмыслении образа Беттины фон Арш 
И. Древиц исходит с позиции мировоззренческих убеждений своего со( 
ственного «я», она раскрывает личность писательницы через свое отноше! 
ние к изображенному, через видение образа мыслей и оценки. Из множе] 
ства заданий ощутимо, что важным для писательницы было рассмотр( 
жизнь героини в соотношении с ее временем. В биографической концеш 
Древиц граничат возвышенность и приземленность, эффектность и зауря] 
ность рядом с простыми, повседневными характеристиками, персонаж в< 
площает в себе черты публично востребованной личности и вместе с те! 
человека частного.

Ключевые слова: романтизм, художественная биография, рецепция, обра

. nt fo,  the writer to present the heroine’s life according to her time, 
was mrportant to m ^  and earthiness arc bordering,
in biographical " rinahtv are along with common, everyday characteristics, the 
Sh° WT r  nersomfies the features of public person and a private person.

| k e y w o rd s : romanticism, artistic biography, reception, image.
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Summary
О.А. Vandenko. Conception of Personality in I. Drevits’s Work 

«Bettina von Arnim»
The aim of the article is a detailed analysis of the concept of female identit 

in the work of German writer of the twentieth century Ingeborg Drevits «Betting 
von Arnim». It is noted that the modern writer closely and sympatheticall; 
traces the way of Bettina von Arnim’s life, offers her own variant reading of! 
socio-psychological and culturological interpretation of the destiny of thii 
outstanding woman. The narrator’s wish, her attitude towards the heroine is quiti 
clearly shown -  as the structure of the biography as a choice of facts and theil 
presentation. It is found that in the interpretation and understanding of the imag 
of Bettina von Arnim I. Drevits presents from the position of philosophica 
views of her own, she reveals the writer’s identity through her attitude to image 
through image of thinking and evaluation. Throughout the plurality of tasks it


