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«ЧИ ЦЕЙ САД НЕ ЕДЕМ СУЧАСНОГО СВІТУ?»: ПРО АВТОРСЬКУ МОДИФІКАЦІЮ 

ТРАДИЦІЙНОГО СЮЖЕТУ В РАННІЙ ПРОЗІ Н. ГОТОРНА 

 

Summary 

Study of N. Hawtorne’s creative transformation of traditional Eden plot allows making a 

conclusion of his conscious strive to use Calvinist Christian doctrine that was actualized in his 

spiritual debates with transcendentalists. Eden topos in Hawthorne’s prose is read as the Apocalypses 

of modern world visualized in the image of the poison garden.  
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Анотація 

Вивчення трансформації традиційного едемічного сюжету Н. Готорном дозволяє дійти 

висновку про його свідому орієнтацію на кальвіністську християнську доктрину, актуалізовану 

полемікою з представниками трансценденталізму. Топос Едему в прозі Готорна набуває 

апокаліптичного прочитання «отруйного саду». 

Ключові слова: Н. Готорн, трансценденталізм, кальвінізм, Едем, отруйний сад, 

традиційний сюжет. 
 

Аннотация 

Изучение трансформации традиционного эдемического сюжета Н.Готорном позволяет 

сделать вывод о его сознательной ориентации на кальвинистскую христианскую доктрину, 

актуализированную полемикой с деятелями трансцендентализма. Топос Эдема в прозе 

Готорна обретает апокалиптическое прочтение «отравленного сада». 

Ключевые слова: Н. Готорн, трансцендентализм, кальвинизм, Эдем, отравленный сад, 

традиционный сюжет. 
 

Ходімте в сад. Я покажу вам сад… 

М.Вінграновський 
 

Письменників американського ренесансу (1830-1860), твори більшості з яких сьогодні 

входять до канону національної літератури, об’єднує й вирізняє цілеспрямований та постійний 

інтерес до самої сутності реальності: чи вона відпочатково орієнтована на провокування 

низьких інстинктів людини, чи все ж піднесене (sublime), та категорія, що стала засадничою 

для романтичної естетики й етики, спроможна сформувати якщо не адекватну опозицію, то хоч 

би ілюзію опонування людській мізерності? Про ці й дотичні до них проблеми, окреслюючи 

інтелектуальну ойкумену свого часу, розмірковували трансценденталісти Р.В. Емерсон, 

Е. Ченнінг, М. Фуллер, Г.Д. Торо та ін. Близький до їх кола Н. Готорн, якого вони називали 

«unknowable» (непізнаваний, незбагненний), симпатик прокламованих ними ідей, що брав 

участь у їх соціальних та вербальних експериментах, а потім став і їх першим саркастичним 

критиком, протестант з амбівалентним (любов/ненависть й увесь спектр відтінків між цими 

полюсами) ставленням і до пуританства, і до католицизму [7, р. 21-34], власні рефлексії 

зреалізував у різноманітних модифікаціях міфу про «втрачений рай», що так чи інакше (на 

рівні міфеми, міфологеми, алюзії і т.д.) присутній у більшості його прозових творів.  

Початки едемічного дискурсу Готорнової прози віднаходимо в його збірці «Легенди 

старої садиби» (Mosses from an Old Manse, 1846). Три з включених до неї оповідань – «Стара 

садиба» (The Old Manse), «Дочка Раппачіні» (Rappaccni’s Daughter) та «Нові Адам і Єва» (The 

New Adam and Eve) – сукупно окреслюють поле рефлексій Готорна у фреймі дискусій 

трансценденталістів щодо модерних потрактувань топосу Едему і гріхопадіння. Прокламований 

романтиками заклик повернутися до істинного, природного життя як засобу уникнення 

«диктату розуму», був зреалізований і через звернення до міфології, що «мала стимулювати уяву 

і оприявнити древнє знання» [3, р. 274]. Міф, тим більше його новітнє потрактування, у 

романтичному контексті розумівся і як засіб маркування національної та особистісної 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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ідентичності, ефективний медіатор комунікації індивіда з соціумом. Одним з найбільш 

поширених у світовій міфографії є сюжет про пошук втраченого раю, що, набувши характеру 

архетипної травми і непоправної втрати, результує компенсаторним прагненням його 

віднайдення. Показово, що саме в цьому міфі сходяться дві дистанційовані структури людського 

життя – релігійна та соціальна, породжуючи утопію як варварську, так і християнську. У 

християнській традиції, за всієї варіативності можливих відгалужень, світ структурований по 

вертикалі, де небеса вивищуються над світом людей і прямо протилежать низу пекла, в той час як 

Едем, райський сад, завжди локалізується на землі, хоч і повернутися до нього неможливо. Як 

дотепно зазначив Н. Фрай, «він був, але нині він бути не може» [4, р. 98]. До його художнього 

квесту вже у перших своїх творах звернувся і Н. Готорн, оригінальність рецепції і трансформації 

якого зумовила предмет цієї розвідки. 

Збірку «Легенди старої садиби» відкриває оповідання «Стара Садиба», що, на усталену 

думку літературознавців, виконує функції прологу [2, р. 272]. Як на мене, це оповідання навряд 

чи можна віднести до позасюжетних елементів цілокупного тексту збірки, позаяк в її 

художньому просторі воно постає стратегемою наративної структури усіх включених до неї 

творів. З одного боку, «Стара Садиба» утримує у конденсованій, власне закодованій формі ті 

сюжетно-змістовні мотиви, що варіативно присутні у більшості творів збірки, з іншого – 

виступає структурним ядром, перетворюючись на міфологему, окремі міфеми якої 

функціонують у позірно дискретних текстах-оповіданнях, формуючи цілісність художнього 

полотна. Досі, наскільки мені відомо, ніхто із дослідників не звертав уваги на значимість 

топосу Садиби, що дала назву збірці і якій присвячене засадниче вступне оповідання.  

Для американців словосполучення The Old Manse означає конкретну садибу, яку 1765 р. у 

м. Конкорд збудував прадід Р.В. Емерсона – священик Вільям Емерсон. Якийсь час там мешкав 

з родиною Р.В. Емерсон, написавши у цьому місці засадничу для трансценденталістського руху 

працю «Природа» (Nature, 1836). З 1842 р. протягом трьох років садибу винаймало подружжя 

Готорнів, до приїзду яких Г.Д. Торо облаштував невеличкий город. Про щасливе життя і 

дружнє спілкування трансценденталістів у Садибі свідчать написи, які й сьогодні можна 

прочитати на віконних шибках. Стара Садиба з 1966 р. функціонує як національна історична 

пам’ятка, де збережені автентичні речі родин Емерсонів, Готорнів, Ріплі, Пібоді, побутовий 

простір Нової Англії ХІХ ст. 

Власне, «Стара Садиба», осередок інтелектуального та духовного життя Нової Англії 

кінця XVIII-XIX ст., у контексті національної та індивідуальної історії, і, головне, в 

художньому просторі збірки Готорна постає метафоричним утіленням ідеї неперервності часу, 

розширюючи, з одного боку, хронотоп творів, надаючи універсального смислу конкретиці 

зображеного, а з іншого – забезпечує цілісність наративу. Символічний образ Старої Садиби 

виконує інтегруючу функцію, відсвічуючи в сюжетно-композиційній організації як окремих 

оповідань, так і всієї збірки загалом.  

Для самих трансценденталістів Садиба мала ледь не сакральне значення, позаяк з нею 

асоціювалася діяльність кількох поколінь Емерсонів – відомих теологів та проповідників. 

Долучитися до неї, як до джерела Гіпокрени, мріяв авторитетний історик Дж. Бенкрофт про що 

Готорн пише: «Ймовірно, якби він мешкав у цій Садибі, що мав намір зробити, то створив би 

образи яскравіші, котрі б надавали блиску глибинам його філософувань» [6, р. 38]. Готорн 

підкреслює, що «саме тут Емерсон написав «Природу», на що його надихнули «споглядання 

ассирійського світанку, пафоський захід сонця і з’ява місяця…» [6, р. 35], алюзивно 

перефразувавши відповідні рядки з есею філософа. З Е. Ченнінгом, який був його найближчим 

другом часів Конкорду, Готорн рибалив [6, р. 38], а Г.Д. Торо розповідав йому про ставок 

уквітчаний лілеями, які «розкривають свої дівочі груди під першим промінням сонця, і стають 

все прекраснішими від чар того шлюбного цілунку. Він (Торо) збирав їх оберемками, так, як 

вони розквітали, одна за одною, за повільним рухом сонця від квітки до квітки; це, власне, те, 

чого не сподіваєшся побачити, допоки поет не спрямує своє внутрішнє око під належним 

фокусом на зовнішній предмет» [6, р. 27]. У просторі Садиби, що так і залишиться слабким 

відлунням едемічного міфу, ландшафт тим не менш антропоморфізований, кожний його сегмент 
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імплікує присутність тих надприродних сил та явищ, що проміняться обіцянням трансгресії за 

межі реальності. Певніше за все, в оповіданні згадується і М. Фуллер, «на жіночу натуру (feminine 

nature) якої покладено тягар інтелектуальної сили, під яким заточився б і чоловік, а вона з цим 

тягарем змушена протистояти світові» [6, р. 39]. Говорячи про трансценденталістів, даючи влучні 

характеристики кожному з них, Готорн окреслює своє місце в сучасному літературному процесі, 

претендуючи на власну окремішність. До цього його провокує мешкання в просторі Садиби, що 

пам’ятає покоління кальвіністських проповідників, які сперечалися про шляхи розвитку Америки, 

впливовість і роль релігії у формуванні відчуття спільноти, але й відстоюючи власну думку. 

Оповідач гортає сторінки прочитаних і написаних ними фоліантів і не знаходить там поживи для 

себе: «…творіння людського інтелекту старіється, як і те, що зроблене руками. … Що було гарним 

і наснагою для душі одного покоління, не дає поживи для наступного» [6, р. 21]. Та ще страшніше 

для нього усвідомлення того, що він, котрий допоки писав лише «незначні оповідки», «ниций 

завойовник», може «осквернити Стару Садибу» [6, р. 17]. Порятунок, як він починає розуміти,  у 

пошуку власної стежки, про яку «майже забули, але якою можна повернутися в Садибу через сад» 

[6, р. 18]. Готорн наразі говорить і про конкретний сад, який колись посадив біля Садиби на 

схилку життя старий священик, але заразом йдеться і про сад як метафору життя у 

трансцендентальному сенсі: «Сад має стосунок до людства, і з легкістю кореспондує справам 

людського серця» [Там само]. Метафорика саду у Готорна органічно включає в себе концепт 

води, що функціонує в його оповіданні у трьох вимірах: вона виокремлює фізичний простір, 

відображає дерева і небеса і заразом дозволяє розгледіти/відчути темні глибини під її поверхнею. 

У такому разі природа, в розумінні й художній ретрансляції Готорна, не є непроникною: вона, 

завдячуючи полотну води, по-перше, прозора, і, по-друге, поверхня води є дзеркалом, в якому 

відображаються «безтілесні образи, що, переконаний, ближче розташовані щодо душі» [6, р. 22]. 

Так Готорн поступово приходить до алегоризації образу, що, зберігаючи пуританські імплікації, за 

своєю семантикою є впізнавано трансценденталістським: «Тож не будемо зводити наклеп на нашу 

річку як буцімто брудну й нечисту, коли вона спроможна звеличити себе таким точним 

відображенням небес, які нависають над нею; якщо ми згадаємо її темно-жовтий відтінок та 

каламуть її дна, то нехай це буде символом того, що найземніша людська душа має безмежний 

духовний обшир і може містити кращий світ у своїх глибинах» [Там само]. Утім, у цих 

алегоричних глибинах причаїлася й «брудна черепаха, яку постійне купання неспроможне зробити 

чистою. Це той самий чорний бруд, з якого жовте латаття смокче своє нікчемне життя і 

смердючий запах» [Там само]. Експлуатуючи характерний для поетики трансценденталістів 

прийом – трансляцію конкретного матеріального образу в абстрактно-духовний простір, Готорн 

ледь не завжди надає йому додаткового алегорично-моралізуючого смислу, постаючи у такий 

спосіб спадкоємцем і медіатором старої пуританської традиції. 

Ймовірно, саме це відчуття перебування на межі старого і нового, пуританського 

минулого, втіленого у топосі Старої Садиби з її бібліотекою та садом, «що був достоту 

правильного розміру» [6, р. 19], і сучасного кола інтелектуалів-трансценденталістів, які 

спорадично дотикалися до життя Садиби, інспірувало Готорнове бажання культивувати свій 

власний духовний сад. Доглядаючи сад Старої Садиби, що була обійстям кількох поколінь 

новоанглійських проповідників, Готорн органічно приходить до думки про його подібність до 

біблійного Едему, адже він збирає плоди, які достигли без його втручання. Неподалік від саду 

плине «Конкорд, річка миру та спокою» [6, р. 22], теж нагадуючи про водні потоки Едему. 

Втім, є й переваги у земному раю: якби, «уявіть таку можливість, настала негода – Євине 

помешкання в Едемі було б гнітючим, тремтіло б від вітру, не те що парафіяльна садиба… 

Сама думка: спати на ложі з мокрих троянд!» [6, р. 23]. Так підключається необхідний для 

повноцінного функціонування едемічного сюжету образ Єви. Є в межах садибного саду і своя 

демонічна фігура: «Верхівку вкритого лісом пагорбу… огортав густий туман, де злий дух 

(demon) бурі, здавалося, вичікував, замислюючи ще лиховіснішу негоду» [Там само]. Наведені 

сентенції, як видається, все ж не стільки свідчать про пуританську алегоризацію на 

трансцендентальний кшталт, скільки про намагання письменника використати старий, звичний 

американцям, власне традиційний сюжет для дослідження людської природи: «…у світі деякі 

люди засвоюють лише те, що є гидотним і гріховним, з тих самих моральних засад, які можуть 
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наснажити добрі та прекрасні наслідки – духмяність божественних квітів – у повсякденні інших 

людей» [6, р. 15]. Тож, розмислюючи про одвічну природу людини з притаманною їй 

амбівалентністю співіснування Добра і Зла, Готорн вдається до подвійної алегоризації – 

біблійний алегоричний сад стає осердям, довкола якого формується новітня, теж алегорична 

варіація традиційного едемічного сюжету. Але існує ще один вимір Готорнового саду – це 

задеклароване письменником право на своє, відмінне від трансцендентального, прочитання 

едемічного міфу, що стоїть біля витоків християнської історії людства.  

Топос саду передбачає не лише обмежений замкнений простір, потенційно призначений 

для трансформації завдяки втручанню людини чи іншого творця. У християнському сенсі його 

головна функція – стати місцем духовного вдосконалення людини. Як зауважує Г. Фінней, 

«образ саду формується зі взаємодії людських мрій та бажань, що співіснують у просторі між 

природою і мистецтвом або культурою» [4, р. 21]. Один із варіантів такої взаємодії 

культури/науки і природи у фреймі едемічного міфу Готорн зреалізував у оповіданні «Дочка 

Раппачіні». Літературознавчі студії принагідно цього твору до сьогодні залишаються чи не 

найбільш популярними у готорнознавстві [Див. 1, с. 174-178]. Доповнюючи й уточнюючи уже 

виказані мною думки принагідно цього твору, зверну увагу на, як видається, важливі моменти, 

що в силу різних причин залишилися не проясненими. Перш за все, це стосується необхідності 

аналізу твору в контексті новоанглійського кальвінізму, культурно-історичні та релігійно-

духовні традиції якого багато в чому стали визначальними при формуванні світогляду і 

художньої картини світу митця. Від вибору варіанту християнського вчення (за Готорном, 

«погляду під належним фокусом») і залежить потрактування архетипу Саду, трансгресії від 

ідеального едемічного буття до стану людства після гріхопадіння, власне руху від міфу до 

історії. Від цього залежить і семантика образів твору, динаміка й тлумачення їхніх стосунків до 

і після гріхопадіння, а також і саме розуміння сутності новітнього едемічного сюжету. 

Від серйозного ставлення до сприйняття твору на початку оповідання «Дочка Раппачіні» 

застерігає оповідач, недбало віддавши авторство панові Льобопeну (Aubepine є французьким 

відповідником англійського Hawthorne (глід), що резонує натяком на приховану фігуру 

письменника). Іронізуючи з Льобопена, який «зайняв невдатну позицію між трансценден-

талістами … та різноманітними писаками», оповідач причиною його не надто великої 

популярності у читачів вважає «притаманну йому любов до алегорії» [6, р. 97]. За всієї позірної 

легковажності автор тим не менш налаштовує рецептивний механізм читача на алегоричне 

прочитання історії про прекрасну дівчину, що опікується садом, в якому ростуть отруйні 

рослини. Подібне потрактування сюжету імплікують і численні біблійні алюзії з Книги буття і 

Одкровень, зосібна з Пісні над Піснями, так само як літературні ремінісценції з Овідія 

(невипадково статуя Вертумна стоїть у саду доктора Раппачіні), Данте, Спенсера, Мільтона і т., 

що стало предметом ґрунтовного осмислення і аналізу багатьох готорнознавців. Ми звернемо 

увагу на релігійно-алегоричний аспект архетипу Саду, до чого провокують іронічні слова 

одного з головних персонажів – юнака Джованні: сад «стане для нього немов символічною 

мовою, що забезпечить йому єднання з Природою» [6, р. 104]. Тож, побачивши квітучий сад із 

вікна «старовинного будинку», Джованні цікавиться: «Чи цей сад не Едем сучасного світу?» 

[6, р. 102]. Йому пізніше відповість Беатріче: «Цей сад – його світ» [6, р.112]. маючи на увазі 

свого батька доктора Раппачіні.  Подальшим підтвердженням цієї тези стане поквап Джованні  

на заклик Беатріче прийти «до Едему отруйних квітів» [6, р. 121]. 

Наявність Едему передбачає обов’язковість наступного питання: кого можна вважати 

Адамом цього райського саду? На перший погляд, на цю роль претендує доктор Раппачіні, що 

підказують розмисли Джованні, коли він бачить, як той працює у саду: «Чи є він Адамом?» 

[6, р. 102]. Тобто у свідомості Джованні образ замкненого квітучого саду традиційно пов'язаний 

з постаттю Адама. Лише з нагромадженням змістовно конденсованих сегментів тексту читач, 

але не Джованні, розуміє, що саме він і Беатріче фігурують у якості потенційних Адама і Єви 

отруйного саду, яким став біблійний Едем після гріхопадіння.  

Не менш складно ідентифікувати інші алегоричні маркери едемічного простору. Дерево 

Життя прибирає символічного втілення в образі отруйної рослини (квітки смерті), яку Беатріче 
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називає своєю «сестрою», що стає візуальним свідченням антропоморфізації природи, і яка 

буяє в центрі саду, постаючи смисловим осердям як локусу саду, так і відпочатково 

приреченого кохання новітніх Адама і Єви. Вода з розбитого мармурового фонтану «злітає у 

небо і весело міниться у сонячному промінні», наснажуючи рослини отруйного саду і 

дзеркально кореспондуючи життєдайним джерелам Едему. Навіть алюзію на біблійного Змія 

вводить Готорн, редукувавши його до «маленької рептилії помаранчевого кольору», котра гине 

від соку отруйної квітки, що прикрашає груди Беатріче [6, р. 108]. Адекватне потрактування 

Готорнової алегорії, як на мене, стає можливим у парадигмі пуритансько-кальвіністської 

доктрини, зваживши на тезу Е.Ченнінга про активне використання американськими 

протестантами концептів Книги Буття [7, р. 46]. На переконання американських пуритан, світ 

після гріхопадіння, наслідком чого стала абсолютна порочність і гріховність людини, 

перетворився на простір Зла, тому спокута і спасіння можливі лише для небагатьох обраних 

Творцем, про що свідчить як кальвіністська доктрина, так і принцип Ковенанту [7, р. 53].  

Тож у цьому світі роль творця перебирає на себе доктор Раппачіні, «холодний інтелект» 

якого позбавлений «природної теплоти життя» [6, р. 113]. Він, глибоко проникаючи в 

«потаємну природу душі і плоті» своїх створінь, не залишає їм право на спасіння, отруївши тіло 

дочки в час її народження і маючи на меті поступове отруєння Джованні. Диявольське і 

ангельське, демонічне і божественне стали взаємопов’язаними і взаємно проникаючими у 

процесі гріхопадіння і після нього: як біблійні Адам і Єва не могли більше звірятися Творцеві, 

так «не було й натяку на близькість між ним (Раппачіні) та його рослинними сутностями. 

Навпаки, він уникав їх доторку» [6, р. 101]. Символічним утіленням сутності продукованого 

Раппачіні зловісного світу стає його дочка Беатріче, «найсмертельніша отрута у житті» [6, р. 

123]. в яку закохується недалекоглядний Адам-Джованні. Едем у різноманітних християнських 

версіях завжди розуміється як лімінальний простір, в якому побутує прекрасна жінка (дівчина), 

власне богиня, що персоніфікує вічне життя, в яку закохується смертний юнак. В отруєному і 

отруйному Едемі Готорна жінка постає медіатором і продуцентом смерті, а юнак, ініціація 

якого мала б завершитися долученням до сакрального через одруження з нею, мимовільним 

призвідцею її загибелі. Традиційна сюжетна модель Едему потребувала від американського 

митця суттєвої переакцентуації, позаяк спотворена отрутою доктора Раппачіні тварність 

Беатріче, що інтенсифікувала, візуально оприявнила вроджений гріх земної людини, вимагала 

покарання втратою життя. У християнській парадигмі Едему смерть відсутня як така, 

християнський рай не припускає співіснування життя і смерті, що стало домінантою буття у 

саду Раппачіні. Утім, смерть грішного тіла Беатріче не означає порятунку її душі. 

Піклуватися про грішне людство і спокутувати його гріхи, згідно християнської 

доктрини, випало на долю Христа, функції якого в оповіданні Готорна доволі незграбно 

намагається виконати доктор Бальйоні. Про такі можливі конотації цього образу дозволяють 

говорити його саморепрезентація як «вчителя божественного мистецтва медицини», спроби 

застерегти Джованні, «рідина, замалим не божественна, за своєю дієвістю», що має «зцілити» 

(тобто вбити) Беатріче, і висновкові слова (останній суд), якими завершується багатолітнє 

протистояння двох амбітних науковців Раппачіні та Бальйоні. Алегоричний вимір цього 

протистояння Готорн оприявнює заувагою про «професійну тривалу війну, яку вели ці двоє, і в 

якій Раппачіні, на загальну думку, мав суттєві переваги» [6, р. 106]. Саме кальвіністська 

доктрина говорить про домінування зла у протистоянні з Христом і про повну, абсолютну 

гріховність людини [7, р. 81], тому «жахливою була приреченість» [6, р. 112] двох закоханих, 

які опинилися між цими двома силами. 

Протистояння Раппачіні і Бальйоні, окрім релігійно-алегоричної, має й історично-

культурну імплікацію, втіливши змагальність між медичними школами Галена і Парацельса. 

Раппачіні вочевидь віддає перевагу Галену, який лікував рослинними препаратами. Бальйоні 

постає адептом Парацельса, котрий першим почав застосовувати хімічні речовини. Тож 

Бальйоні теж ставить свій експеримент над Беатріче, вручивши Джованні у срібному флаконі 

буцімто антидот, який її вбиває. За афористичним висловом Парацельса,  «все є отрутою і ніщо 

не позбавлене отрути; одна лишень доза робить отруту непомітною». Актуалізація і валідність 

історичного контексту Готорнового сюжету уможливлена вказівкою на Падую як місце дії 
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твору, а «сади якої є одними з найдавніших у Італії» [6, р. 38]. Відомо, що саме в Падуї у 1545 

р. був закладений найстаріший у світі ботанічний сад для вирощування лікарських рослин з 

медичною метою. Фонтани і скульптури були серед його обов’язкових атрибутів. 

У кінцевому підсумку маємо підстави говорити про багатоплановість потрактування 

традиційного едемічного сюжету Н. Готорном. Едем для американського письменника – не 

осередок ідеального життя, а топос смерті. Герої Готорна, включно з Джованні, праведником 

Брауном, священиком Дімсдейлом, Беатріче чи Естер Прін, пізнають це з власного досвіду. 

Створений уявою Готорна «Едем сучасного світу»
1
 завжди постає отруєним світом спокуси та 

гріха, яким він єдино і може бути після гріхопадіння. Здобуття цього знання вартує персонажам 

письменника втрати віри в Бога, людей, життя і в себе. Але шлях до цього знання завжди був 

свідомим вибором кожного з Готорнових «Адамів». Всі вони, як і Джованні, у ситуації вибору 

зробили рішучий «крок уперед» (step forth) [6, р. 35], що й стало початком випробування 

едемічним досвідом. 

Традиційний сюжет про втрачений рай, в інтерпретації Н.Готорна, має глибокий і 

багатозначний смисл. Творчо переосмисливши підсилений пуританським контекстом біблійний 

сюжет, письменник надав йому сугестивного смислу, адресованого співвітчизникам. Саме 

сугестивний характер індивідуального потрактування традиційного сюжету, що дозволило  

створити ледь не безкінечний спектр інтерпретацій, уможливив виразно прописане Готорном 

апокаліптичне прочитання національної редакції едемічного міфу.  
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1
 Можна лишень подивуватися прозірливості Н. Готорна, художня вигадка якого стала реальністю у 2005 р., 

коли поблизу замку Альнвік (Велика Британія) відкрили «Сад отруйних рослин» (The Poison Garden). 


