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Perspektywy rozwoju nauki
ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.
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ПРАВДА І ВИМИСЕЛ У ТВОРІ Г. ДЕ БРОЙНА 
«ЖИТТЯ ЖАН-ПОЛЯ ФРІДРІХА РІХТЕРА»

У біографічній літературі про Жан-Поля Ріхтера та в ріхтеріані взагалі книга 
Г. де Бройна «Життя Жан Поля Фрідріха Ріхтера» займає особливе місце. Без посилань 
на неї не обходиться жодна з робіт, які стосуються життя письменника, жодне з 
наукових досліджень. На неї спираються, з нею полемізують, витягують з неї факти 
і документи. У той же час, коли де Бройн працював над своєю книгою, величезний 
матеріал, який давали досліднику свідчення сучасників, був систематизований і 
підлягав критичному та порівняльному аналізові. Відмітимо, що вибудовуючи саме 
біографічний план життя Жан-Поля у творі, де Бройн значним чином ґрунтувався 
на праці Е. Беренда, яка була найбільш повним і конкретним дослідженням життя 
письменника. Де Бройн зауважив, що „er hat sein ganzes Leben Jean Paul gewidmet und 
die Grundlagen geschaffen, auf denen alle Jean-Paul-Forshung dieses Jahrhunderts aufbaut“ 
[2, с. 373] У цьому підході примітно як поважне ставлення письменника до праці свого 
попередника, так і невисловлене прямо, але явне небажання де Бройна зупинитися на 
досягнутому: він прагне ввести ім’я Ріхтера до орбіти культурної свідомості своєї 
епохи, зробити його духовний досвід невід’ємною складовою ланкою сучасності. 

Автор „Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера” використовував традиційні 
опорні форми біографічного жанру: від мемуарних джерел і критичних суджень 
до щоденникових записів та листів, спогадів сучасників, цитував листи і твори 
видатного митця. Важливо, що при цьому де Бройн ішов шляхом якнайточнішого 
дотримання історичної істини, використовуючи для цього тільки вірогідні джерела і 
відкидаючи все непевне. Ніщо не може побудити біографа будь-чим знехтувати або 
про щось промовчати, навіть у тому випадку, коли факти висвітлюють такі моменти, 
що можуть охарактеризувати постать Жан-Поля негативно: егоїстичне ставлення до 
матері, прислужливість перед владою. Він свідомо наповнює книгу якомога більшим 
числом документів, створюючи деякий хаос і ускладнюючи сприйняття, без остраху і 
без огляду на те, що робить тим самим текст обтяжливим для легковажного читання. 
Адже, суворе слідування факту частково зберігає та доносить природній рух життя 
Жан-Поля як реальної людини, допомагає побачити закладені у факті можливості. 

Витяги з документальних джерел «пересипані» письменником полемічними 
авторськими коментарями. У творі є документи, які не завжди прямо пов’язані з 
предметом, що спостерігається, але необхідні автору для конструювання образу 
епохи. У тексті наявні посилання на статистичні дані: «В Берлине в 1838 году из 
100 детей школьного возраста школу посещали только 60, в Познани – лишь 49, а 
в Аахене – и вовсе 37» [1, с. 132], – ця мова цифр завжди багатозначна, але деколи 
вона здається навіть надмірною.  Письменник розповідає про виникнення традиції 
торгівлі солдатами, про вплив Великої французької революції на діяльність багатьох 
німецьких письменників, нарешті, війну Наполеона та її жахливі наслідки. Де Бройн 
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сам пояснює, для чого ці факти вводить у твір: «Чтобы по-настоящему понять, почему 
сатиры Рихтера имеют такой боевой характер, нужно иметь в виду эти и другие 
события эпохи» [1, с.  169]. Тому історичне тло, на якому розгортаються основні 
сюжетні лінії твору Г. де Бройна, є досить значним. Тобто, письменник створює 
своєрідний вузол значень, багатозначна семантика якого дозволяє прослідкувати 
перспективу до майбутнього. Разом з тим, одразу підкреслимо, що досвід де Бройна у 
всьому цьому багатому поліфонічному потоці  представляється не просто особливим, 
але навіть унікальним: він реконструює образ письменника–особистості на тлі епохи 
художніми і історико-документальними засобами в їх синтезі, одночасно немовби 
„привласнюючи” віддалену спадщину романтизму, безпосередньо включаючи її в 
духовний досвід своєї епохи. 

Де Бройн реконструював події, відновив їх у найбільш вірогідному вигляді і 
передивився, можливо, всі версії, оцінки, думки, погляди, звірив їх з документальними 
і архівними матеріалами. Оглядаючи майже все століття, письменник-біограф через 
конкретику фактів створював соціально-культурний текст тогочасної епохи, бо він 
подавав кожний факт водночас як фактор, що спричиняє ті чи інші взаємозв’язки, 
події, переживання, впливає на світосприйняття конкретної людини, творчої – 
зокрема. Все це створює ерудистську базу рецептивних стратегій, оскільки читаючи 
твір, не можна не відчути тієї титанічної роботи, що стоїть за оповіддю і окреслює її 
глибинний субтекстовий вимір. Таким чином, специфіку рецепції біографії Жан-Поля 
становить лише часткова трансформація першоджерел: у своєму прагненні донести 
до читача риси минулого, яким воно насправді було, де Бройн перевтілює вивчений 
ним матеріал у суб’єктивний власний досвід лише почасти, водночас залишаючи 
створену ним картину світу значною мірою цариною оповідача – пропонуючи на 
перший погляд тільки „рекомбінацію”, нове проблемне поєднання різноманітних та 
численних документів. Такий підхід розрахований на безпосередній, прямий контакт 
із читачем як оповідача, так і фактів самої епохи, не „присвоєної” цілком оповідачем-
аналітиком де Бройна. 
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