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РЕАЛІЇ 2020 РОКУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕЦЕПЦІЇ 
РОМАНУ Р. БРЕДБЕРІ „451° ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ”

Початок 2020 року традиційно був сповнений очікувань на 
оновлення й позитивні зміни. Роман Р. Бредбері „451° за Фаренгейтом” 
(R. Bradbury „451 Fahrenheit”) ще можна було кваліфікувати в межах 
жанру роману-антиутопії, роману-попередження, твору про недалеке 
майбутнє і т. п., сперечатись щодо основного жанру творів письменника 
взагалі (соціальна фантастика, філософська фантастика, антинауковий 
гуманізм і т.д.). Однак наступні події у світі й в Україні кардинально 
змінили рецепцію твору, у черговий раз підтвердивши універсальність 
творів письменника й думки дослідників про те, що кожне покоління 
читачів сприймає твори Р. Бредбері по-своєму. Ситуація примусового 
карантину змусила багатьох задуматися над проблемами, які були 
порушені Р. Бредбері ще у 1953 році й усвідомити, на жаль, той факт, що 
книга, яка, здавалося, прогнозувала майбутнє, несподівано стала нашим 
сьогоденням, а проблеми, актуалізовані у творі, набули нового 
наповнення й осмислення. Виявилось, що вони давно стали основними 
проблемами нашого часу, а роман у гротескній формі оголив основні з 
них. Це визначає актуальність публікації.

Творчість Р. Бредбері знаходиться в центрі уваги дослідників уже 
з часу видання його першого твору, насамперед з ’явились праці 
американських критиків, а досить швидко й зарубіжних дослідників 
(Ф. Дітц, Р. Кірк, У. Макнелі, Д. Моґен, А. Дж. Стапл, Д. Вет, Дж. Френк 
та ін.). Автором ґрунтовної монографії про письменника є Д. Моген 
(David Mogen) (Mogen, 1986), Англомовна монографія про роман 
належить К. Хайнер (Kristi Hiner) (Hiner, 2000). У російському 
літературознавстві особливостям творчості американського письменника 
присвячено кілька дисертацій. Українські дослідники звертались до 
творчості письменника спорадично, в основному в окремих публікаціях 
(М. Кисельова, Ю. Кагарлицький, Т. Павленко, Б. Стороха, І. Шліонська 
та ін.). Проте на часі публікація про роман „451° за Фаренгейтом” з 
активною проекцією на сьогодення.

Мета статті окреслити сучасну рецепцію проблематики роману 
Р. Бредбері „451° за Фаренгейтом” . Досягнення мети публікації
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пов’язано з виконанням таких завдань: визначення засадничих домінант 
творчого світу Р. Бредбері, аналіз особливостей репрезентації проблем у 
романі „451° за Фаренгейтом”, з ’ясування специфіки проекції проблем 
твору на реалії сучасності.

Ситуація у світі, спричинена COVID-19, стала поштовхом до змін 
у глобальних масштабах. Несподівано, хоча й прогнозовано, ми 
опинилися в епіцентрі нового усвідомлення світу й свого місця у 
Всесвіті. На наших очах випаровується цивілізаційна парадигма, на зміну 
їй приходить нова реальність. Тривога за долю людства, існуванню якого 
виникла невидима загроза, актуалізована в романі Р. Бредбері, набула 
нового осмислення. У романі порушуються не стільки соціальні, скільки 
культурні проблеми, а саме культура опинилась під величезною загрозою 
знищення в нашому техногенному світі.

Роки дитинства й ранньої юності Р. Бредбері припадають на час 
Великої депресії й це, на нашу думку, стало визначальним для 
формування тематики й проблематики його творів. Деякі дослідники 
вважають його письменником-фантастом, проте фантастична складова 
його творчого світу є досить специфічною, вона більше нагадує 
гіперболізовану реальність і своєрідну суміш традицій попередників. Сам 
Р. Бредбері зазначав, що фантастика -  це наша реальність, доведена до 
абсурду, а про своєрідне підґрунтя своє творчості писав: «Жуль Верн був 
моїм батьком, Велс бум моїм мудрим дядечком. У дальньому кутку 
горища в нас удома жив Едгар Алан По, мій двоюрідний брат з крилами 
кажана» (Цит. за 2, с. 267).

Творчість Р. Бредбері визначається тим, що інформація, 
експліцитно виявлена в тексті, є лише своєрідним поштовхом для 
роздумів читача над проблемами сучасності, спробою самоусвідомлення. 
Це розвиває уміння глибокого розуміння підтексту.

Основною проблемою, порушеною в романі „451° за 
Фаренгейтом”, є апокаліпсис книжної культури, який призводить до 
духовної деградації з прогнозованими й не прогнозованими наслідками.
У творі описано світ у якому знищуються книги і, як не дивно, роблять 
це пожежники. Це вже перша ознака викривленості світу. Іншим 
репрезентантом патології світу є собака, який у загальноприйнятій 
рецепції є другом людини, а тут -  це машина, що становить найбільшу 
загрозу для людини, є вигаданим самою людиною пристроєм для свого ж 
знищення. Зберігання книг у творі переслідується законом, будинки, де 
знаходили книги, спалюють, інколи разом із мешканцями, які не змогли 
залишити свої книги.

Вражає влучність футуристичних прогнозів митця (збільшення 
діагоналей телевізорів, домашні кінотеатри, плеєри-мушлі, історія в 
коміксах і кліпах, девальвація міжособистісних стосунків як в середині 
родини, так і поза нею, пошук розваг і гедонізм як основне життєве 
завдання).

У романі „451° за Фаренгейтом” Р. Бредбері репрезентує свою 
рецепцію тоталітарного суспільства. У такому суспільстві життя
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індивідуума ув’язнене в рамках «праця-дозвілля», а читання потрапляє 
під заборону (на автора свого часу дуже вплинуло спалення книг 
фашистським режимом Гітлера), адже саме воно змушує людину думати. 
Реальність, створена письменником, має всі ознаки тоталітаризму: 
читання заборонено, книги спалюються, звичайна прогулянка по вулиці 
може закінчитися арештом, недостатньо швидке водіння транспорту -  
теж може викликати підозру й громадський осуд. Остання заборона 
пояснюється тим, що люди не повинні насолоджуватися пейзажами за 
вікном автомобіля, бо це також розцінюється як загроза, яка може 
вивести людину, зомбовану телепрограмами й радіопередачами, з під 
контролю держави. Кларіс (Маклелен) говорить: „Мені іноді здається, 
що водії тих автомобілів не знають, що таке трава чи квіти, адже вони 
бачать їх тільки на великій швидкості <...>. Покажіть їм зелену пляму, 
й вони скажуть: ага, це трава. Рожева пляма? Розарій! Білі плями -  
будинки, брунатні -  корови. Одного разу мій дядько спробував їхати по 
шосе повільно -  сорок миль на годину ”. То його на два дні посадили до 
в ’язниці” (Бредбері, 2015, с. 12).

У романі люди отримують інформацію з екранів телевізорів, що 
вже стали розміром зі стіну будинку й мрія кожного мати кімнату з 
чотирма такими стінами, а також з навушників, які майже не виймають з 
вух. Інтерактивне телебачення призводить до знеособлення, своєрідної 
інтелектуальної деградації. Зрозуміло, що інформація, отримана в такий 
спосіб, є контрольованою, тому люди легко керовані урядом, вони не 
бунтують і задоволені таким життям, тобто „зомбовані інформаційним 
фастфудом”, який замінив моральні цінності на споживацьке ставлення 
до всього. Тоталітарне суспільство не потребує книг, на жаль, у нашому 
демократичному суспільстві література як шкільний предмет потрапила у 
список другорядних, години на які збираються скоротити.

Твір у черговий раз змусив нас задуматись над місією людства й 
активністю розвитку цивілізації. Час вимушеної ізоляції оголив проблему 
рецепції себе у світі. Вигаданий Р. Бредбері світ виявився дуже подібним 
до нашого -  активний технічний розвиток людства, як виявилось, не 
приніс людям ні радості, ні щастя. Навпаки -  техніка, з одного боку, 
подолала неймовірні відстані, дозволивши віртуальне спілкування без 
обмежень, проте, з іншого боку, чомусь значно нівелювала реальне 
спілкування між людьми. Це віддалило близьких людей, зробило їх 
самотніми. Пригадайте щире здивування Монтеґа через те, що родина 
Кларис може просто ввечері сидіти й розмовляти одне з одним. 
Вимушене знаходження вдома через карантин для деяких родин 
порушило й загострило проблему реального спілкування в родинному 
колі, дехто зрозумів свою віддаленість від найрідніших людей з якими їх 
об’єднує лише спільна житлова площа.

Стосунки батьків і дітей у творі постали особливо гостро. 
Дружина Монтеґа Мілдрет та її подруга взагалі не хочуть мати дітей, 
уважають, що це обтяжливо, а народження дітей може позначитись на 
фігурі. Друга подруга Мілдрет має двох дітей, але те, що вона говорить
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про них викликає жахливо: народила вона їх через кесарів розтин (не 
хотіла мучитись), вдома вони бувають лише три дні на місяць і то весь 
час проводять у інтерактивній кімнаті. Тобто спілкування батьків і дітей 
знівельоване, батьки байдужі до майбутнього своїх дітей. Не випадково 
Кларіс говорить, що боїться своїх однолітків, які убивають одне одного. 
У нашому суспільстві гостро постала проблема булінгу. А участь у 
групах „Синій кит”, „Жовта сова” і подібних призвела до самогубства 
десятки підлітків. Ці жахливі факти про самознищення й замахи на 
однолітків, які теж дуже наближенні до убивства, варто розцінювати як 
певне знищення наступного покоління, одне із свідчень, на жаль, 
знищення майбутньої цивілізації.

Творчість Р. Бредбері визначається тим, що інформація, 
експліцитно виявлена в тексті є лише своєрідним поштовхом читача до 
роздумів над проблемами сучасності, спробою самоусвідомленням. Це 
розвиває уміння глибокого розуміння підтексту. У романі письменник 
акцентує увагу на тому, що технічний прогрес може обернутися 
трагедією для людства, адже наукові досягнення позначаються на житті 
кожної людини, спрощують її внутрішню складову, задовольняючи 
потреби й забаганки без особливих зусиль.

Проблематика твору торкається широкого кола питань, які 
прочитуються як у самому тексті твору, так і продукуються під час 
читання на основі його змісту. Позитивним є те, що читач дізнається про 
шляхи вирішення порушених проблем, які пропонує автор, а також може 
продовжити пошуки на рівні свого досвіду й усвідомлення ситуації. У 
більшості випадків це безпосередньо залежить від рецепції читача, його 
світосприйняття й ставлення до змісту прочитаного.

Автор пропонує своє вирішення проблеми, порушених у творі, а 
том вони не сприймаються песимістично, у самому тексті втілена надія 
на прагнення людей віднайти шляхи до збереження культурних 
цінностей цивілізації. Радість життя перемагає в усіх творах митця. 
Американський літературний критик Д. Моґен, автор ґрунтовної 
англомовної монографії про Р. Бредбері, означив центральний мотив 
його творчості як «щасливе поглинання життєвого досвіду» (Мо§еп, 
1986, р. 267).

Отже, твір Р. Бредбері має оптимістичну спрямованість, адже 
автор залишив людям можливість вибору. Можливо, саме примусовий 
карантин дав нам надію на зміни, якщо ми здатні осмислити й 
спробувати виправити ситуацію, то людство виде з карантину 
оновленим. У нас, як і в героїв Р. Бредбері, є можливість вибору. 
Подальші дослідження творчості письменника зможуть довести або 
спростувати цю думку.
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Дмитренко В. І. Реалії 2020 року через призму рецепції роману 
Р. Бредбері „451° за Фаренгейтом”

У статті порушується питання про переосмислення рецепції й 
проблематики роману Рея Бредбері „451° за Фаренгейтом” в умовах 2020 
року. Автор публікації наголошує на тому, що твір, який завжди 
кваліфікувався літературознавцями як роман-антиутопія, у реаліях 
останніх подій став твором актуалізації в гротескній формі проблем 
сучасної цивілізації.

У статті по-новому осмислюються проблеми, порушені 
Р. Бредбері в тексті твору: наступу технічного прогресу на людську 
особистість, її розгубленість і самотність у світі гаджетів, віртуальних 
друзів і родичів. Автор публікації наголошує на тому, що в наш час 
особливо гостро постали основні проблеми, порушені в романі, -  
відсутності родинного спілкування, взаєморозуміння між найближчими 
людьми. Дім перестав бути своєрідним моральним і фізичним 
прихистком для людини, а рідні люди відгородились одне від одного 
„мушлями” навушників. Наукові досягнення позначаються на житті 
людини не завжди покращуючи її життя, задовольняючи потреби й 
забаганки без особливих зусиль, а це призводить до спрощення 
внутрішньої складової індивідуума і є шляхом до деградації.

Однією із причин, яка може призвела до подібної ситуації й у 
кінцевому підсумку до знищення бездуховної цивілізації, що випливає із 
тексту твору, є заборона читання й знищення книг взагалі. Адже саме 
вони зберігають пам’ять людства, дозволяють уникати помилок 
минулого.

Прогнозуючи знищення технічно благополучної цивілізації, 
Р. Бредбері дає нам надію, до якої варто прислухатися. Врятуються від 
загибелі лише ті, хто не втратив уміння спілкуватися один з одним і
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читати книги. Можливо, саме примусова самоізоляція змінить наші сумні 
реалії й допоможе вийти з карантину оновленим.

Ключові слова: технічний прогрес, антиутопія, деградація
людства.

Дмитренко В. И. Реалии 2020 года сквозь призму рецепции 
романа Р. Брэдбери „451° по Фаренгейту”

У статье поднимается вопрос о переосмыслении рецепции и 
проблематики роману Рея Брэдбери „451° за Фаренгейтом” в условиях 
2020 года. Автор публикации акцентирует внимание на том, что 
произведение, которое всегда квалифицировалось литературоведами как 
роман-антиутопия, в реалиях последних событий стал произведением 
актуализации в гротескной форме проблем современной цивилизации.

В статье по-новому осмысливаются проблемы, затронутые 
Р. Брэдбери в тексте произведения: наступления технического прогресса 
на человеческую личность, её растерянность и одиночество в мире 
гаджетов, виртуальных друзей и родственников. Автор публикации 
обращает внимание на том, что в наше время особенно обострились 
основные проблемы, затронутые в романе, -  отсутствия семейного 
общения, взаимопонимания между самыми близкими людьми. Дом 
перестал быть своеобразны моральным и физическим убежищем для 
человека, а родные люди отгородились друг от друга „ракушками” 
наушников. Научные достижения повлияли жизнь человека не всегда 
улучшив его жизнь, удовлетворяя потребности и прихоти без особых 
усилий, а это приводит к упрощению внутренней составляющей 
индивидуума и является путём к деградации.

Одной из причин, которая возможно привела к подобной ситуации 
и в конечном итоге к уничтожению бездуховной цивилизации, что 
прочитывается в тексте произведения, является запрет на чтение и 
уничтожение книг вообще. Так как именно они хранят память 
человечества, позволяют избежать ошибок прошлого.

Прогнозируя уничтожение технически благополучной 
цивилизации, Р. Брэдбери даёт нам надежду, к которой стоит 
прислушаться. Спасутся от гибели лишь те, не потерял умение общаться 
друг с другом и читать книги. Возможно, именно вынужденная 
самоизоляция изменит наши грустные реалии и поможет выйти из 
карантина обновлёнными.

Ключевые слова: технический прогресс, деградация человечества.

Dmytrenko V. I. The Realities of 2020 through the Prism of the 
Reception of “Fahrenheit 451” by Ray Bradbury

The article under consideration raises the question of the reception and 
reinterpretation Ray Bradbury’s “Fahrenheit 451” in the context of 2020. The 
author emphasizes that the work of art, which has always been qualified by 
critics as a dystopian novel, has become the work of actualization, in the
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grotesque form, of modern civilization’s problems in the realities for the 
recent developments

The problems, raised by Ray Bradbury, are realized in the totally new 
way in research: the onset of technological progress on human personality, 
man’s lost and loneliness in the world of gadgets and virtual friends and 
relatives.

It is stressed that the main problems raised in the novel are especially 
actual nowadays -  the lack of family communication, mutual understanding 
between close people. The house ceased to be a kind of moral and physical 
refuge for a man, and native people fenced off from each other with “shells” of 
the headphones. Scientific advances affect human’s life is not always 
improving it, satisfying needs and whims without much effort, and this leads 
to simplification of the internal component of the individual and is the path 
towards degradation. One of the reasons, having led to this situation and, 
finally, caused to the destruction of a soulless civilization, is the reading 
prohibition and books destroying at all. However, they keep the memory of 
humanity preventing the mistakes of the past. Predicting the destruction of 
technically prosperous civilization, Ray Bradbury gives us the hope that is 
worth listening to. Just those, who have not lost the ability to communicate 
with each other and read books, will be saved. Perhaps, forced self-isolation 
will change our sad reality and help to get out of quarantine totally updated.

Key words: technical progress, utopia, the degradation of humanity.
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