
 1 

УДК 821.111.09 

Маркова В.О. 

 

ХРИСТИЯНСЬКІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА 

 

“Творчiсть видатного англiйського лiнгвiста та письменника, 

професора Оксфорду Дж.Р.Р. Толкiна – це цiлий роздiл в iсторiї і 

культурі двадцятого столiття. Стiйка популярнiсть у масового 

читача, цiкавiсть з боку фiлологiв, культурологiв та лiтературних 

критикiв, увага митцiв до «нової мiфологiї», створеної письменником, 

не тiльки не згасають на зламi столiть, але й набувають все 

рiзноманiтнiших форм”, – так справедливо писала про нього 

О.В. Тихомирова.
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Але книги Толкіна – це перш за все глибоко християнські книги. 

Вони ненав’язливо пропонують читачеві цінності, що проголошуються 

християнською вірою. Оскільки йдеться про християнські мотиви у 

творчості Джона Роналда Толкіна, доцільно звернутися до біографії цієї 

людини і, коротко розповівши про неї, приділити увагу в першу чергу 

тим фактам, що можуть дати певне уявлення про духовне, внутрішнє 

життя письменника – насамперед про те, що пов’язане з його 

переконаннями і вірою. 

Коли Роналду було лише три роки, його батько помер у Південній 

Африці, і через п’ять років після цього мати майбутнього письменника 

навернулася до католицтва. Не дивлячись на гнів і протистояння всієї 

протестантської родини Мейбл Толкін, вірність цієї жінки своїй новій 

конфесії залишалася непохитною, і вона старанно виховувала двох своїх 

синів у дусі католицьких цінностей. Для того, щоб зрозуміти ту 

ситуацію, у якій опинилася мати Роналда, необхідно мати деяке 

уявлення про релігійні обставини в тогочасній Англії. Католики, яких 

називали “папістами”, були суворо обмежені у правах, до них 

ставилися з підозрою і зневагою. Але віра цієї жінки була насправді 

дуже глибокою, і вона робила все, щоб передати цю віру своїм дітям.  

Коли Рональду було дванадцять, його мати, зазнавши чимало 

злиднів і горя, тяжко захворіла і померла, призначивши опікуном своїх 

дітей приходського священника отця Френсіса, який дуже любив 

хлопців і багато в чому замінив їм батька. З того часу молитовня стала 

для Роналда та його молодшого брата Хіларі справжнім домом. Отець 

Френсіс добився, щоб за Роналдом зберіглася стипендія у школі короля 

Едварда, у школі, яка на той час була одним з першокласних навчальних 

закладів Англії.  

Минали роки, промайнуло дитинство, і коли юнак закохався, це 

почуття стало серйозно заважати його навчанню – підготовці до іспитів 
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на стипендію в Оксфорді. Тоді отець Френсіс заборонив йому 

зустрічатися з коханою до кінця навчання в університеті. Це було для 

Роналда важким випробуванням, але він зберіг свої почуття і одружився 

тільки після досягнення ним повноліття. Невдовзі після одруження 

Толкін їде на фронт, але незабаром його демобілізують через стан 

здоров’я. У віці тридцяти двох років він стає професором в університеті 

міста Лідс, а через рік – у Оксфорді. Головним джерелом радощів для 

професора Толкіна була його сім’я, і до чотирьох своїх дітей він завжди 

ставився з любов’ю й розумінням. Для близьких людей він завжди був 

щедрим на любов і душевне тепло. Пронісши своє кохання через все 

життя, письменник дуже болісно переживав смерть дружини, яку він 

втратив у віці семидесяти дев’яти років. 

Отже, католицька віра займала особливе місце в душі 

Дж.Р.Р. Толкіна з раннього дитинства й до останньої хвилини життя. 

Його біограф Хамфрі Карпентер пише: “Віра Толкіна була однією з 

ключових і найпотужніших складових його особистості”.
2
 Майкл 

Толкін, син письменника, свідчить, що католицтво “пронизувало все 

мислення, його вірування й все інше”.
3
 Отже, віра проймала все 

існування Толкіна, у тому числі і його творчість. Не випадково, 

перераховуючи в листі до однієї читачки ряд фактів, що відіграють, на 

його думку, істотну роль у розумінні його творчості, він писав:     “... і є 

кілька основних фактів, нехай і сухо викладених, які насправді важливі. 

Наприклад, я народився в 1892 р. і перші роки свого життя прожив у 

«Ширі» у домеханічну епоху. Або, що більш важливо, я – християнин 

(що можна зрозуміти з моїх історій).”
4
 

У соціальному відношенні чималу частину свого життя Роналд 

Толкін був насамперед вченим і університетським викладачем. 

Протягом всієї своєї наукової кар’єри він займався вивченням мов і 

стародавніх текстів. І хоча його наукова діяльність виходить за рамки 

цієї теми, але деяких моментів, пов’язаних з нею, все-таки варто 

торкнутися. Це – особисте ставлення Толкіна до праці, перейняте 

християнським віровченням, вплив його віри на його наукову працю й 

деякі його погляди на мову – предмет його наукових досліджень 

(оскільки ці погляди перетинаються з його літературною творчістю та з 

християнським світоглядом). Вчений для нього не переставав бути 

християнином, оскільки справжній християнин вірить, що всяка істина, 

якщо її зрозуміти всім серцем, не віддаляє його від Бога, а наближає до 

Нього. Так, будучи видатним філологом (наприклад, його роботи, 

присвячені “Беовульфу”, увійшли до числа фундаментальних), Толкін 

залишається вірним своєму світогляду. Він не проводить чіткої межі 

між своїми переконаннями вченого й християнина. 
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У листі до свого сина Майкла Роналд Толкін пише: “Відданість 

науці (у належному розумінні цього слова) без огляду на власну 

репутацію – це високе і у певному розумінні навіть духовне 

покликання.”
5
 

Серед предметів наукового й особистого інтересу Толкіна особливе 

місце посідали мови, і його погляд постійно звертався до цієї теми. 

Інтерес до мов з’явився в нього ще в ранньому дитинстві – разом з 

особливим ставленням до них і особливим сприйняттям мов, яке 

зберігалося й тоді, коли Толкін став маститим ученим. Про те, як 

формувалися погляди Толкіна на мову, відомо небагато. Однак, 

вірогідно, що вирішальний вплив на формування цих поглядів справили 

роботи Оуена Барфілда. Як і Толкін, Барфілд належав до 

неформального товариства “інклінгів” і цікавився найрізноманітнішими 

галузями знань. За фахом він був адвокатом, у той час як за 

покликанням скоріше можна було б визначити його як філолога, що 

цікавиться міфами, а також як філософа, що серйозно цікавився 

питанням формування людської свідомості. Барфілд переконався, що 

всесвіт є плодом думки Творця, що все в ньому має своє значення і що 

уява, поряд з логікою й розумом, може допомогти краще зрозуміти всі 

ті явища, які наповнюють всесвіт. 

На думку Барфілда, такі поняття, як міф, мова й людське 

сприйняття світу неподільні й взаємозалежні. У рамках його концепції, 

слово “міф” описує сприйняття людиною свого взаємозв’язку зі світом 

природного й надприродного. На початку свого розвитку людство 

сприймало космос як одне ціле, а себе – як частину цього цілого, але 

відчуття цього взаємозв’язку втрачено ним дуже давно. Нині воно 

сприймає космос як дещо поділене на частини, на фрагменти, і повністю 

відокремлене від нього самого. Свідомість людства і мова, якою воно 

висловлюється, змінилися й розщепилися. У тім, стародавньому, 

первісному світогляді, кожне слово повинне було мати єдине значення, 

яке містило й втілювало все те, що тепер можна сприймати лише як 

безліч окремих концепцій.  

1928 року Барфілд опублікував роботу під назвою “Поетичний 

стиль: дослідження змісту”, у якій він висловлював свої філософські 

погляди.
6
 Зокрема, він зазначає, що, наприклад, грецьке слово 

“pneuma”, як і латинське слово “spiritus”, спочатку виражали 

концепцію, у якій “вітер”, “дихання” і “дух” сприймалися як єдиний 

феномен. Він зауважує, що в “Біблії Короля Якова” у третьому розділі 

“Євангелія від Іоанна” слово “pneuma” перекладено на англійську як 

“дух” у п’ятому вірші і як “вітер” – у восьмому. Очевидно, для 

апостола Іоанна та його сучасників слово “pneuma” мало єдине, 

неподільне значення.  
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В “Євангелії від Іоанна” знаходимо ще один приклад. У першій 

фразі “На початку було Слово”, грецьке слово “logos” перекладене як 

“Слово”. Для Іоанна та його сучасників слово “logos” так само могло 

використовуватися на позначення таких понять, як “слово”, 

“мовлення”, “розум” і “всесвітня гармонія”. Всі ці концепти, нині 

різні, тоді сприймалися як єдиний феномен. Перекладати слово “logos”, 

як ми змушені робити це нині, вибираючи одне із цих значень, означає 

довільно відокремлювати це значення й відповідне поняття від 

цілісного значення, що це слово спочатку виражало.  

Ця теорія справила величезне враження на погляди Толкіна і 

відбилася в усій його творчості й науковій діяльності. Уявлення Толкіна 

про мову формувалося поступово, відбиваючись у багатьох концепціях 

його книг, – і цим воно цікаве для нас. Але, крім того, його погляди на 

мову цікаві ще й тим, що вони дивовижно перегукуються з 

богословським осмисленням мови, яке фактично було започатковано у 

XX столітті. Історик церкви П. Парфентьєв пише: “Досліджуючи 

історію богослов’я, ми мимоволі дивуємось тому, що особливу увагу 

богословському дослідженню мови почали приділяти так пізно, адже 

людина створена «на Божу подобу», «за образом Створителя». Тим 

часом новозаповітне «Слово (Logos)» – це Бог Син, Друга Особа 

Пресвятої Трійці. Природно виникає значеннєва паралель між Богом – 

Словом Батька й людським словом, що наводить на думку про 

особливий вимір образа й подоби Божої в людині, вимір, що знаходить 

вираження в людському мовленні, у мові”
7
. Біблія також неодноразово 

стверджує: слово наділене особливою силою й владою. Так, перша 

людина Адам у “Книзі Буття” виявляє свою владу над іншими Божими 

створіннями – птахами, тваринами, комахами, даючи їм імена. Отже, 

П. Парфентьєв зазначає, що, згідно біблійної думки, “слово – це не 

абстрактний символ, а символ, що реалізує тут і тепер якусь міру 

присутності того, що він означає”
8
. Невипадково в старозаповітній 

давньоєврейській мові слово “дабар” – насправді має значення “слово, 

предмет, річ, справа”. Практичне втілення подібних філософсько-

лінгвістичних міркувань Толкіна ми знаходимо в його літературній 

творчості, і для читачів його книг він, безсумнівно, завжди 

залишатиметься насамперед письменником. Та й для нього самого, 

очевидно, літературна творчість була однією з найбільш значущих 

сторін життя.  

Толкін як автор відомий усьому світу, насамперед, двома книгами. 

Йдеться про “Гобіта” (1936) і про “Володаря перснів” (1937-1946). 

Але насправді в його літературному доробку незрівнянно більше творів. 

Протягом всього свого життя він пише міфи, легенди й перекази, події в 

яких розгортаються нібито навколо історії “Володаря перснів”. Разом 
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всі ці твори становлять грандіозне полотно його творчості. “Гобіт” і 

“Володар перснів” (а також збірка віршів “Пригоди Тома Бомбаділа” 

(опубл. 1968 р.) вийшли з друку ще за життя автора, а більша частина 

інших історій (у тому числі й рукописні чернетки, що можуть бути 

віднесені до “Володаря перснів”) була посмертно опублікована сином 

Толкіна Крістофером. До цих посмертних видань належать такі твори, 

як “Сильмариліон”, “Незавершені перекази Нуменора й 

Середзем’я” і дванадцять томів “Історії Середзем’я”. Крім 

середземського циклу, Толкін написав ще кілька малих історій: притчу 

“Лист роботи Нігля” (1938), казки “Фермер Джайлз із Хема” (опубл. 

1949), “Коваль з Великого Вуттона” (1965), “Роверандом” (1925), 

“Містер Блісс” (1932). Ще були “Листи Різдвяного Діда” (1920-ті рр.) 

– казкові різдвяні листи, які Толкін писав для своїх дітей. Крім того, 

варто згадати про невелику п’єсу “Повернення Беорхтнота, сина 

Беорхтхельма” (1953), написану за мотивами давньоанглійської поеми 

“Битва під Мелдоне”. Деякі полотна Роналда Толкіна монументальні – 

у них досконало відбилося релігійне почуття й світогляд автора (як, 

наприклад, у “Володарі перснів”). Інші – набагато скромніші (як “Лист 

роботи Ніггля”), хоча в них також знаходимо відображення віри 

письменника. 

Твір Толкіна “Володар перснів” здобув визнання численних 

читачів. У цілому ряді масштабних опитувань читачі назвали його 

“найкращою книгою XX сторіччя”. Ця книга напрочуд оригінальна й 

дуже багатогранна. Говорячи про “Володаря перснів”, Толкін писав у 

листі своєму другові, священикові-єзуїтові Робертові Муррею: 

“Зрозуміло, що «Володар перснів» у основі своїй твір релігійний і 

католицький; спочатку так склалося підсвідомо, а от переробка була 

вже цілком свідомою.”
9
  

Чому ж читачі так рідко відчувають релігійний аспект “Володаря 

перснів” і ще рідше – правильно розуміють його? Можливо, причина в 

глибокій кризі віри, якої зазнав увесь сучасний світ. Крім того, помилка 

полягає в тім, що під словами “християнський письменник” часто 

розуміють такого автора, що абсолютно свідомо (і явно) втілює у 

літературні образи певні християнські ідеї. Але вірно й те, що справжня 

християнська література не вичерпується таким підходом. Насправді, 

для того, щоб бути християнським письменником, досить бути гарним 

письменником і гарним християнином. Відмінність Толкіна в тім, що, 

як можна визначити з його слів, всі християнські істини він прийняв 

особисто, вони стали для нього своїми, частиною його власного життя, а 

це вдається зробити далеко не кожному християнинові. Християнські 

теми настільки природні для нього, що вони цілком природно 



 6 

вплітаються в те, що він створює. Більш того, увійшовши в його твір, 

вони продовжують звучати в ньому і змінювати тих, хто їх чує. 

Популярність книг Толкіна почасти обернулася проти них самих – 

на хвилі цієї популярності “Володаря перснів” намагалися 

експлуатувати прихильники найрізноманітніших ідей. Ще за життя 

письменника з його книг хотіли скористатися прихильники нацистської 

расової теорії (Толкін із гнівом відкинув цю пропозицію: він ненавидів 

расизм і гітлерівський нацизм, у своїх листах називаючи Гітлера 

одержимим). Намагалися їх використати і “зелені”, і хіпі. Зрозуміло, не 

залишилися осторонь і шанувальники різних окультно-езотеричних 

вчень. Перекладачі Толкіна М. Каменкович і В. Каррік справедливо 

зазначали в передмові до першого видання свого перекладу (з 

посиланням на відомості, отримані від Крістофера Толкіна): “Як на 

Заході, так і в нас були спроби тлумачити «Володаря перснів» у дусі 

эзотеричних вчень, однак, як свідчить Крістофер Толкін, його батько 

ніколи не цікавився ані теософією, ані окультизмом, і в його бібліотеці 

не було жодної книги, присвяченої цим предметам.”
10

 Як людина, 

народжена в лоні віри, Роналд Толкін глибоко й щиро вірував у Бога, і 

цієї віри він неухильно дотримувався все життя. Він не намагався 

нав’язувати комусь свої переконання, він лише зображував, як 

влаштовано світ, у силу власного розуміння. Отже, релігійний вимір 

його творчості був віддзеркаленням глибини та цілісності його віри. 

Погляди Толкіна щодо творчості найбільш повно віддзеркалені у 

двох його роботах: поемі “Міфопоейя”, створеній на початку 30-х 

років, і лекції-есе “Про чарівні історії”, прочитаній у 1939 р. У лекції-

есе “Про чарівні історії” Толкін спробував викласти своє уявлення про 

суть і зміст чарівних казок. Розглядаючи особливості чарівної казки й 

розмірковуючи над ними, Толкін фактично кожного разу приходить до 

бачення богословської реальності, що стоїть за казкою. У своєму 

найвищому прояві казка вливається в Євангеліє. Власна, унікальна 

особливість людської фантазії – це здатність до творчості, здатність 

створювати вторинні світи, наділені певною внутрішньою реальністю. І 

фантазія є однією з творчих здібностей людини, створеної за образом 

Творця. Як і інші аспекти людської особистості, ця здатність була 

затьмарена гріхопадінням, і звідси численні зловживання нею. Згідно 

поглядів Толкіна, фантазія не повинна створювати обман: як і в усіх 

інших талантів людини, її покликання – передавати істину своїм, 

властивим тільки їй способом.  

Ця паралель між Творцем і здатною до творчості людиною, 

створеною за образом і подобою Творця, не дуже часто зустрічалася в 

теологічній літературі часів життя Толкіна. І проте, ця думка була 

глибоко своєчасною й вірною – настільки вірною, що вона була 
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підтверджена авторитетом Церкви. Папа Іван Павло II, звертаючись у 

своєму посланні до людей мистецтва, каже: “Ніхто краще, ніж ви, 

митці, геніальні творці краси, не зможе зрозуміти, чим був той pathos, 

з яким Бог на зорі творіння дивився на справу рук Своїх. (...) Перша 

сторінка Біблії показує нам Бога, так би мовити, як прототип кожної 

особистості, що здатна творити: у людині-творці відображається 

образ Бога як Творця. (...) Бог покликав людину до існування, довіривши 

їй завдання бути творцем. У «художній творчості», як ніде більше, 

людина відкривається як «образ Божий».”
11

 

Іншими важливими аспектами чарівної історії, на думку Толкіна, є 

такі поняття, як Втеча й Розрада (Утіха), що тісно пов’язані між 

собою. Однак під Втечею письменник не має на увазі втечу від 

реальності й від життя – скоріше йдеться про втечу від потворності до 

краси, від зла – до добра. Насправді, для того, щоб перемогти зло, 

людина повинна вчинити власну внутрішню втечу до добра, інакше 

вона залишатиметься у світі, позбавленому надії й світла. У цьому сенсі 

такою “втечею”, що вказує на реальність і надає сил, для Толкіна є 

саме Євангельська істина. У казці людина може вчинити уявну втечу від 

багатьох проблем і обмежень, які, на погляд християнина, пов’язані з 

первородним гріхом, з наслідками гріхопадіння.  

Наприклад, одне з таких обмежень – втрата можливості 

спілкування з усім створеним світом. Ще одне – смерть. Бажання 

подолати ці обмеження є настільки ж давнім, як і саме гріхопадіння. 

Отже, даючи можливість уявної Втечі від цих обмежень, казка дарує 

надію й Розраду. Особлива цінність чарівної історії полягає в тому, що 

вона являє читачеві проблиск Вищої Реальності, де здійснюються 

сподівання людини, де людина знаходить зцілення, і де “засмучені. (...) 

будуть утішені”, знайшовши Розраду. Завдяки цьому, чарівна історія 

(казка) стає нібито відблиском Євангелія. 

З цього приводу варто згадати слова Папи Івана Павла II, написані 

ним у 1999 році, через 22 роки після смерті Толкіна: “...усяке справжнє 

натхнення містить у собі  нібито слід того «подиху», яким Дух Святий 

пронизував справу створення світу із самого початку.”
12

 

Ця стаття побіжно торкається лише одного з малих творів Толкіна – 

оповідання під назвою “Лист роботи Ніггля”. Знайомство з цим 

твором – необхідність для кожного, хто намагається зрозуміти Толкіна 

як християнського автора, оскільки в цьому оповіданні письменник у 

художній формі висловив свої міркування щодо ролі творчості. У 

деяких своїх листах Толкін проводить певні паралелі між головним 

персонажем оповідання художником Нігглем і собою. В образі Ніггля 

втілені найбільш характерні риси митця, як його бачив автор цього 

твору. Через такі свої недоліки, як перфекціонізм, надмірну увагу до 
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деталей і, частково, лінощі, Нігглю ніяк не вдається здійснити його 

головний творчий задум – “він був з тих, кому листки вдаються краще, 

ніж дерева.”
13

 До того ж, будучи чуйною людиною з добрим серцем, 

він ціною свого життя допомагає сусідові і передчасно помирає. Як 

митець, за часів життя Ніггль не досягнув, на його власне переконання, 

ніяких визначних висот. Його вкрай прагматичні сусіди також не 

бачили в його творчості особливої цінності.  

Чи мають якесь значення подібні судження й оцінки? І чи мають 

якусь цінність незавершені роботи митця? Безсумнівно, ці питання 

поставали перед самим Джоном Толкіним. У формі алегорії автор 

зображує посмертний шлях Ніггля у дусі католицького вчення про 

чистилище, коли митець переосмислює свої вчинки і долає в собі ті 

недоліки, які не дозволяли йому досягти досконалості за часів життя. 

Пройшовши цей шлях, він бачить, що головний задум його життя 

здійснився і став реальністю: дерево, яке він мріяв намалювати, стало 

живим. Більш того, до місцезнаходження цього дерева Бог посилає все 

більше й більше людей, які там можуть здобути зцілення. Отже, 

всупереч незавершеності роботи митця і його особистим недолікам, 

його творчість має вічну цінність і є невід’ємною частиною Божого 

задуму і Його Царства. До того ж, цінність цієї творчості не залежить 

від того, якою мірою її визнають на землі. Толкін доходить висновку, 

що єдиний справедливий літературний критик – це Христос, Який 

захоплюється тими дарами, якими Він наділив людей більше, ніж будь-

хто інший. 

У притчі про Ніггля бачимо, на що міг сподіватися Толкін: що його 

творчість також зможе послужити порятунку інших. І вже те, що 

чимало людей завдяки його книгам навернулися до християнської віри, 

принесло б Толкіну величезну радість і утіху. 

Деякі автори піддають сумніву правомірність розгляду творчості 

Толкіна із християнської точки зору. Сам Толкін вважав, що його твори 

середземського циклу багато в чому віддзеркалюють його християнські 

погляди. Зокрема, у чернетці листа від 1971 р., Толкін пише: “...саме 

коли я сідав за цю відповідь, я одержав листа від людини, що визначає 

себе як невіруючу, або в найкращому разі таку, у якій «релігійність 

пробуджується запізніло й смутно (...), але ви, – стверджує ця людина, 

– створили світ, у якому віра немов розлита всюди, без видимого 

джерела, нібито світло від незримої лампи».”
14
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