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ВІДОБРАЖЕННЯ ПУРИТАНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ 

У ЛІТЕРАТУРІ АМЕРИКАНСЬКОГО РЕНЕСАНСУ 

 

Започатковуючи дану рецензію, треба відмітити, що Т. Михед у 

своїй праці* відводить пуританській спадщині найважливішу роль як 

визначальному чиннику формування національної літератури і 

національної ідентичності Сполучених Штатів. Поставлена нею 

проблема – це взаємодія пуританської форманти і літератури 

американського “ренесансу”. Це питання не було предметом пильної 

уваги як науковців США, так і американістів вітчизняних, адже 

американський романтизм розглядався ними як мистецтво секулярне. 

Авторка зупиняється саме на добі “ренесансу”, адже на її думку, 

“американський ренесанс” став кульмінацією духовно естетичних 

шукань і здобутків американських літераторів.  

Т. Михед надзвичайно детально досліджує перш за все термін 

“американський ренесанс” та намагається надати його найбільш повне 

визначення та часові рамки. При цьому вона спирається на таких 

відомих літературознавців, як Ф. Маттісен, Ч. Фіделсон, Дж. Томпкінс 

та ін. Авторка відзначає намагання новітніх студій американського 

“ренесансу” змінити або доповнити канон. 

Під американським каноном авторка розуміє філософсько-

мистецьке життя США 1830-1860-х років і ставить за мету визначення 

магістральних векторів розвитку літератури у цей період часу, а також 

прояснення ідейно-естетичної ролі пуританської форманти, що 

коригувала мейнстрім національного літературного потоку.  

Авторка подає визначення пуританської форманти як явища, що 

включає до себе комплекс різнохарактерних і різноструктурних 

категорій – від історичного пуританства до використання і адаптації 

літературою пуританських догматів. Відмічається зв’язок пуританської 

форманти із релігією, тобто християнством. Тут вона пов’язана з 

формуванням великого американського міфу обраності народу, що був 

розповсюджений засобами культури та літератури. Не можна 
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недооцінювати й значення Біблії в пуританській форманті, адже цей 

текст втілював цінності, що, згідно з “отцями-засновниками”, полягли 

в основу нації. Кожне біблійне слово інтерпретувалося крізь призму 

національних інтересів, бо Біблія слугувала каноном духовного, 

політичного, суспільного, громадянського і приватного життя Америки. 

Пуританська форманта включає використання біблійних міфів, жанрів, 

тем, образів. Прикметним є звертання до Слова-Логоса, яке було не 

тільки знаком біблійної лексики, але й символом живої віри та способом 

виразу власних думок. 

Т. Михед згадує два обов’язкових сюжети, що можна назвати 

“мандрівними”, – перший стосується питання американської 

ідентичності (“Що значить бути американцем?”), що робить 

дослідження пуританського дискурсу актуальним будь-коли; другий 

пов’язаний із Перрі Міллером, публікації якого докорінно змінили 

уявлення про пуританізм. 

Т. Михед подає досить детальний огляд еволюції поглядів на 

пуританство серед американських дослідників, апелюючи до таких 

вчених, як Б. Венделл, С. Шерман, Л. Левізон, але значнішу увагу вона 

приділяє студіям П. Міллера та ідеям А. Вінтерса, Р. Чейза та 

Л. Фідлера, викладаючи не тільки суто теоретичне вчення, але й 

порівнюючи їхні погляди на прикладі відомого Романа Натаніеля 

Готорна “Багряна літера”, що є досить репрезентативним для епохи 

американського “ренесансу” і зарахований до канону. 

Метою дослідження у рецензованій праці є аналіз механізмів 

взаємодії пуританської форманти з художнім словом, тенденції і форми, 

її вияву в літературі, симбіозу пуританської традиції і художнього 

слова, яким є література американського “ренесансу”. 

Монографія складається із чотирьох розділів, кожен з яких 

поділений ще на підрозділи і стосується якогось одного певного аспекту 

дослідження.  

У першому розділі “Пуританська традиція і американський 

ренесанс, або Канон по-американські” авторка зупиняється перш за 

все на дискусії про поняття канону, витоки якої беруть початки в 

середині 1850-х років, так само як і предмет дослідження. Канон 

зазвичай асоціюється із “класикою”, тобто він власне є переліком книг, 

відібраних за певним принципом і визнаних певним суспільством за 

взірцеві. Авторка розмежовує декілька основних течій щодо канону: 

дискурс “консерваторів” (Г. Блум, Е. Гірш), які захищали традиційний 

канон як основу культурної грамотності нації; “неоісторицисти”, що 

наголошували на відмові від імперативності канону як артефакту 

минулого; “центристська” позиція “поміркованих”, що пропонували 
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реформування та доповнення існуючого канону; “мультиканоністи”, 

що захищали право кожної меншини на створення свого канону. 

Авторка приділяє також увагу вичленуванню шести типів канонів 

Е. Фаулером: “потенційний канон”, “доступний канон”, “вибірковий 

канон” (на якому авторка власно і зупиняється), “офіційний канон”, 

“персональний канон”, “критичний канон”. Т. Михед виділяє основні 

вимоги до канону, що надалі визначав національну літературну 

традицію: забезпечення ідеалами та моделями поведінки, 

ретранслювання духовної, інтелектуальної та культурної спадщини, 

формування загальноприйнятих рамок референції, вписування себе у 

канон. На основі проаналізованої літератури авторка пропонує власне 

визначення категорії канону як певного ідеалу окремої доби, що постає 

не стільки обмеженням, скільки внутрішнім кістяком, який штовхає 

творчість митця в певному напрямку.  

Інше питання, якому відводиться досить велике місце у першій 

частині монографії – Біблія, що представляється каноном художньої 

творчості. Авторка зазначає, що існувало декілька тенденцій до 

споглядання національної літератури: національна література як 

продовження європейської традиції; “деанглізація” національної 

літератури; мультикультурне бачення національної літератури як 

літератури регіоналізму; американська література як дериват світової; 

нативізм і демократизм національної літератури (Е. Віппл)       і т.п.  

Ці течії і мали сформувати потік національної культури. 

Визначення меж-орієнтирів, які б допомогли організувати цей потік, 

взяли на себе “вікторіанці”. Рівень надрукованих ними творів дуже 

швидко почав розумітись як канон високої художності. Всі канонічні 

функції втілила в собі Біблія, що була локусом релігійного досвіду. У 

пуританському світі Біблія контролювала поведінку, думку, творчу 

діяльність, була джерелом моральних суджень та їх критеріїв. У добу 

романтизму Біблія бачилась як метатекст – універсальна змістоформа, а 

також як наративний конструкт, що потенційно готовий до нових 

інтерпретацій, як взірець для вивіряння духовних пошуків. Активно 

використовувалась множинність смислів біблійного канону. Біблія 

використовувалась як джерело тем, образів, мотивів, і водночас 

залишалась сакральним каноном. Притаманними були простота слова, 

алегоризація, універсальність образів, міфологізм і інтерес до минулого, 

що стало, на думку Т. Михед, визначальним у формуванні стилістики 

літератури американського ренесансу. 

Т. Михед також звертає увагу на використання античної 

компоненти в добу американського “ренесансу”. Вона доводить, що 

античність була запозичена не випадково, адже вона відкривала 

можливості прилучення до світової історії і кореспондувала ідеалам 
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республіканізму. Широке використання античних міфологем стало 

характерною рисою американського романтизму. Авторка розглядає і 

доводить це на прикладі роману Г. Мелвілла “Мобі Дік” та переказі 

античних міфів для дітей Н. Готорна, про необхідність трансформації 

античного джерела християнізованим контекстом. Також згадується 

Лонгфелло, на формування позицій якого мали великий вплив ідеї 

Горація.  

Т. Михед стверджує, що іншим аспектом, який сприяв формуванню 

канону, була постать Шекспіра і зазначає, що на сприймання Шекспіра 

вплинула концепція Хадсона, який розглядав його як поета високої 

моралі, що не підганяв істину до власних бажань, а свою поезію 

оцінював як ідеал і досконалість. Не зважаючи на тенденції 

“деанглізації” та суперечливе ставлення до його постаті (для Емерсона 

Шекспір був ідеальним втіленням поета, а для Вітмена людиною, 

перейнятою феодалізмом), Шекспір став частиною американського 

канону як поет-наставник вищих істин, уособлення гармонії з 

універсумом через інтерпретацію матеріального світу. Як і античний, 

концепт Шекспіра переплітався із дискурсом Біблії, створюючи 

літературний канон. 

У другому розділі монографії “Пуританська форманта як 

змістоформний чинник” авторка зупиняється на ключових концепціях 

трансценденталістської філософії та етики, що вплинули на формування 

літературних пріоритетів доби американського ренесансу. Осердям 

американського трансценденталізму була пріоритетність концепту 

вищого розуму. Т. Михед звертає увагу на три складові 

трансцендентальної літератури: форми взаємодії релігійної думки і 

художньої виражальності (тісний зв’язок між релігією і мистецтвом, 

мистецтво – похідне релігійне переживання); вплив інтелектуально-

художніх концептів на літературні жанри (діалог, елегія, утопія, есе і 

т.д.); відродження “пуританських” жанрових форм (проповідь, бесіда, 

щоденник, автобіографія тощо).  

Авторка також акцентує декілька загальних рис, притаманних 

трансцендентальним творам, – символічність, алегоризм, риторика, 

метафоричність, використання парадоксу (твори Емерсона і Торо є 

яскравими прикладами цього), ідеалізація, одухотворення низького 

предмету, повторення тощо. Значним є введення Емерсоном поняття 

поета-проповідника, що відображало проблему визначення власного 

місця в соціумі. Попри незгоду багатьох з Емерсоном, 

трансценденталісти прийняли романтичну концепцію поета-

проповідника за певну модель для творчого наслідування.  

Наріжною ідеєю також була ідея натхнення, що розглядалось як 

божественна благодать, хоча трансценденталісти досить сумлінно 
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ставилися до літературною творчості у стремлінні до художньої 

досконалості. Самовдосконалення набуло статусу своєрідного 

мистецтва життя. Натхнення вважалося природною компонентою 

творчого процесу. Іншими важливими аспектами для поета мали бути 

щирість і моральна чистота, відповідальність за написане слово.  

Дослідниця звертає увагу на засоби образності, що вживалися 

літераторами американського “ренесансу”, що були складовими 

пуританської форманти. Вони актуалізували різні елементи структури 

Біблії: топіка, експресивність, аксіологічність, асоціативність, 

символічність тощо. Біблеїзми слугують для них у якості порівнянь, 

метафор, антитез. Авторка проводить розвідку творів Готорна, 

Мелвілла, та Вітмена, що, на її думку, слугували чинником формування 

наративного тла і виконали формотворчу, персоніфікуючу, моделюючу 

та стилетворчу функції щодо американської літературної традиції.  

Третій розділ “Естетична рефлексія біблійних міфів і 

пуританських концептів” присвячено декільком питанням. Одним з 

них є екзистенціювання міфу Едему. Авторка акцентує вираження мрії 

про ендемічний сад у культурному просторі Америки. Образ Едему в 

американській літературі набуває специфічних рис. Він є одночасно 

образом реалізації себе і відмови від неї, образом жадання і звільнення 

від нього. Дослідниця пропонує модель американського ендемічного 

міфу, який починається з бажання героя вирушити у дорогу з різних 

причин. Умовний поріг, через який переступає герой, залишаючи 

знайомий простір екзестенціювання, стає для нього рубіжним. Подорож 

набуває символічного смислу  як шлях до пізнання самого себе, а таким 

чином і світу. Показовими в експлуатації ендемічного міфу Т. Михед 

вважає твори Дж.Ф. Купера та Г.Д. Торо. 

Авторка також зосереджує свою увагу на розвитку утопічної 

літератури в добу американського романтизму, що був пов’язаний знову 

ж таки з ендемічною ідеєю. Утопічна думка була виразом переконання 

можливості перебудови усталеного закостенілого ладу, що був 

пов’язаний із рабовласництвом. У культурі США “утопія” мала за 

референт біблійний відповідник “втраченого раю”. Вона розглядалась 

як можливість його досягнення. Т. Михед розглядає Готорнів роман про 

Блайтдейл та “Волден” Торо як репрезентативні тексти утопічної ідеї. 

Основою для створення утопічного світу слугував власний досвід 

письменників, що призвело до біографічного начала творів. Це 

допомогло ствердити, як у випадку Торо, або ж заперечити можливість 

реалізації проекту.  

Для історичного пояснення ідей творів авторка апелює до реальних 

подій, історичного контексту. Згадуються ідеї Фур’є-Брісбейна, 

утопічний експеримент Дж. Ріплі “Брук-Фарм” (метою цієї ферми-
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общини було довести необхідність фізичної праці, що сприяє 

духовному розвитку. Саме цей експеримент взяв за основу свого роману 

Готорн), експеримент з власним життям Торо (він прожив близько двох 

років на самоті на березі Волденського ставка, прагнучи довести 

принцип спрощеного життя і незалежність від економічної системи).  

Т. Михед відмічає, що головною рисою американської утопії є її 

адресація сучасникам, орієнтованість на практику, зміну умов 

суспільного співжиття. Таким чином, дослідниця доводить вплив 

пуританської форманти на розвиток одного з провідних жанрів 

американської літератури, а саме утопії. 

Важливе місце в літературі американського “ренесансу” Т. Михед 

відводить концепту теодицеї, як свідченню дієвості пуританської 

форманти. Вона стверджує, що концепт теодицеї в американському 

пуританстві включав не тільки намагання осмислити природу Зла, але й 

категорію воздаяння як наслідок зробленого теодиційного вибору: 

триматися заповідей або йти шляхом гріха. Як доводить авторка, 

теодиційний вибір визначав зміст багатьох творів як світової літератури 

доби романтизму, так і американського “ренесансу”. Як приклад 

авторка проводить розвідку та порівняння текстів М. Гоголя “Вечір на 

Івана Купала” та В. Ірвінга “Диявол і Том Вокер”.  

Як стверджує Т. Михед, ситуація теодиційного вибору завжди 

супроводжується зображенням страху. Саме страхом зумовлений і вибір 

місця дії – ліс або хащі, що зумовлено історично. На думку дослідниці, 

засобом подолання страху є втеча із ситуації, що вона доводить на 

прикладі Ріпа Ван Вінкля Ірвінга та Тома Вокера Готорна. Згідно з 

авторкою, страх в американській традиції можна розглядати у двох 

площинах: як екзистенційний страх через спілкування з дияволом та 

емпіричний страх через стосунки у подружньому житті, що вирішується 

засобом комічного.  

Іншим аспектом, на який звертає увагу дослідниця, є зображення 

гріха, яке є суто пуританським. У творах Готорна герої навіть не 

усвідомлюють гріховності своїх дій. У розгляді питань теодицеї Т. 

Михед спирається в основному на твори Н. Готорна, головне 

досягнення якого вбачається у “втечі від релігії та занурення у глибини 

психології”. 

Авторка робить висновок, що головною метою пуританської 

теодицеї було осмислення себе у поняттях Добра і Зла заради 

реформування себе. Ситуація теодиційного вибору стала характерною 

рисою пуританського дискурсу.  

Особливу увагу дослідниця приділяє жанру щоденника, який дає 

можливість існування у двох реальностях: життєвій та художній. Жанр 

щоденника, на її думку, був придатним для американського 
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романтичного ґрунту. Психологізм жанру базувався на аналізу глибин 

душі. Жанр базувався на пуританських протощоденниках, на увазі до 

особистості як індивіда та пуританській традиції спостереження за 

своїм внутрішнім світом.  

Авторка подає коротку історію розвитку щоденника як жанру 

світової літератури, а також виокремлює чотири основні його 

різновиди: подорожні щоденники, природоописові щоденники, або 

записки, щоденник як особиста пам’ятка та щоденник совісті. Останній 

був притаманний саме пуританській традиції. Т. Михед відзначає 

беземоційність на рації більшості американських щоденників совісті, 

адже вони були засобом самоаналізу і рефлексування, допитливого 

самоконтролю в пуританській традиції. Авторка відмічає, що 

щоденники “ренесансу” набули значення фактору суспільного і 

культурного життя, що символізував можливість індивідуального 

самовдосконалення та самоформування. Яскравим прикладом твору 

цього жанру є “Щоденник” Торо, основною метою якого були пошуки 

морального перфекціонізму, що в добу американського “ренесансу” 

вважався принципом високого життя духу. 

У четвертому розділі монографії “Міленіарний дискурс” Т. Михед 

зосереджується на питаннях пуританської ієреміади та концепту 

міленіуму в американській літературі доби “ренесансу”. Авторка подає 

визначення жанру ієреміади як літературного твору, що експлуатує 

традиційні біблійні тропи, наприклад, листування, автобіографії, історії 

полонених та преображення і т.д. Жанр ієреміади, як стверджує 

дослідниця, відродився в умовах загрози існування конфедерації, 

протистояння Півдня і Півночі. Він, на думку Т. Михед, став 

художньою формою реалізації суспільних завдань. Характерними 

рисами його були ламентації, вписування особистих страждань в 

контекст національної історії, пророкування загибелі країни, 

використання конотатів біблійної лексики тощо. Найбільш показовими 

творами цього жанру стали поезії та “Пісня про себе” В. Вітмена та 

промови Ф. Дугласа. 

У четвертому розділі дослідниця також торкається важливого і 

досить спірного питання, яке й досі породжує багато суперечок серед 

науковців: значення твору Г.Б. Стоу “Хатина дядька Тома”. Т. Михед 

детально вивчає еволюцію ставлення дослідників до цього роману та 

його місця в американському каноні. На думку авторки, підґрунтя 

роману є безумовно релігійним. Саме в ньому і виражається концепт 

міленіуму. На його основі в романі формується ідеал християнської 

любові, здатної протистояти рабству. Концепт міленіуму завдяки 

роману “Хатина дядька Тома” увійшов до художнього потенціалу 
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національної літератури. Цей роман – приклад спроможності біблійно-

пуританського дискурсу слугувати каталізатором суспільних процесів.  

Отже авторка робить висновок, що пуританські концепти теодицеї, 

Едему, гріхопадіння, провіденціалізму, вибору, спокути і порятунку, що 

у надлишку забезпечувала Біблія, стали ключовими для американської 

літератури доби її “ренесансу”. Повернення до основ пуританства 

спричинив пошук “духу народу”, що був характерним для романтичної 

свідомості. Експлуатація біблійних тропів стала властивістю 

художнього слова. 

Рецензована праця є ретельним дослідженням американського 

“ренесансу” та відбиття в ньому пуританської традиції. В аналізованій 

монографії можна підкреслити наявність широкого кола ілюстративного 

матеріалу, що підкріплює та пояснює теоретичні постулати. 

Актуальність даного дослідження безперечна.  

 

____________________ 
* Михед Т. Пуританська традиція і література американського ренессансу: 1830-

1860. – К.: Знання України, 2006. – 344 с. 

 


