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Baumer F. – Berlin: Morgenbuch Verlag, 1994, c.87], ми вважаємо, що «Мансарда 

мрій» може знайти відгук у душі будь-якої молодої людини, котра переживає 

своє перше кохання. 

 

РОМАН ДЖ. ГОЛСУОРСІ «БІЛА МАВПА»  

В КОНТЕКСТІ НЕОРОМАНТИЗМУ 

Анастасія ПЕРСІЯНОВА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  Н.С. Алексєєва 

Неоромантизм – це рання течія модернізму, естетичного та 

філософського мейнстріму першої половини ХХ століття. Взагалі  він зберігає 

риси, які притаманні класичному романтизму ХІХ століття. Але, на відміну від  

останнього, неоромантизм не пов’язаний з ескапізмом. Неоромантичний герой, 

хоч і протиставляє себе навколишньому середовищу, має намір подолати це 

середовище, досягти своєї мети любою ціною, та затвердити себе  в ньому. Дж. 

Голсуорсі не є чисто неоромантичним письменником, як, наприклад, Р. Кіплінг 

і Р. Стівенсон, але його твір «Біла мавпа» (The White Monkey)  має конкретне 

неоромантичне забарвлення. 

Неоромантичний вектор задається епіграфом до роману: 

No retreat, no retreat, 

They must conquer or die, 

Who have no retreat! 

Тут йдеться про досягнення мети, навіть якщо це буде варто втрати 

життя. Відомо, що неоромантизм перетинається з екзистенціалізмом, і таким 

неоромантичним  екзистенціальним центром твору є картина «Біла мавпа». На 

картині зображена мавпа, яка з’їла апельсин, розкидала шкірки та раптово 

втратила інтерес до всього. Ця картина характеризує, перш за все, Флер, яка 

хоче від життя все нових вражень, чого б це не коштувало. Крім того, Біла 

мавпа – це образ усієї цивілізації, яка прагне досягнень будь-якою ціною, навіть 

коли це погрожує загибеллю. Один з героїв говорить, що «Біла мавпа» має 

виставлятися в Британському музеї під назвою «Цивілізація, як вона є». 

Проекцією  образу Білої мавпи є також характеристика людства в цілому. 

Люди вірять в інновації, вони одержимі  новими досягненнями. Автор роману 

порівнює людей з мавпами, які, якщо дати їм сірники і порох, підірвуть усю 

земну кулю, і зроблять вони це виключно заради інтересу. Життя, згідно з  

філософією модернізму, є «дурною суєтою», постійним бажанням рухатися 

вперед. 

Важливу роль для розуміння месседжу роману є інтертекстуальний 

зв’язок з Біблією: фрукт, який з’їла мавпа, нагадує заборонений плід, який  з’їли 

біблійні Адам і Єва. Він, як  сама Біла мавпа, символізує одвічну тягу людей 

спробувати щось нове, навіть коли  це нове загрожує втратою комфорту  та 

катастрофами. 

         Твір «Біла мавпа» є зразком високого мистецтва, в якому образи і символи 

сприяють створенню єдиного ефекту нарації.  


