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КОНЦЕПТ «FREEDOM» У РОМАНІ «КОЛЕКЦІОНЕР» ДЖОНА 

ФАУЛЗА. 
 

У статті розглядається концепт волі у романі «Колекціонер» Джона Фаулза. Зробивши аналіз вибраного твору, було 

встановлено, що для героїв  роману «Колекціонер» поняття «волі» та «свободи» різне. Це залежить від їхнього 

психологічного стану здоров’я. Автор показує різноманіття психологічних станів людини та їх наслідків для 

особистісної волі. Поняття волі змінюється відповідно з ростом внутрішнього світу героїв роману. 
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Для того, хто сам без воли, без волі й інші. 

Гегель Г.Ф. 

 

Вивчення концептів англомовної літератури є 

актуальним в наш час. Вони показують 

важливість сприйняття культурного й духовного 

бачення мовної картини світу. Саме історію 

розвитку людини й суспільства ми можемо 

розкрити у літературі за допомогою багатьох 

концептів і прочитати феноменальні зв’язки 

людини з її оточуючими предметами та подіями. 

Слово концепт походить від латинського 

conceptus, що в перекладі означає “думка, 

уявлення, поняття ” і первинно застосовувалося 

як термін логіки та філософії. За другою версією, 

автором якої є В. Колесов, під концептом 

розуміється “не conceptus (умовно передається 

терміном “поняття”) а conceptum (“зародок”, 

“зернятко”), з якого й виростають у процесі 

комунікації всі змістові форми його втілення в 

дійсності” [1]. На мою думку, слушними є обидві 

версії походження терміна, хоча друга точніше 

відбиває суть лінгвістичної категорії. 

Вивчення концептів в літературі веде до 

пізнання картини світу – «когнітивної інфрас-

труктури, дискретного бачення позамовного 

світу» [2]. За допомогою концепту, ми можемо 

побачити реальні особливості письменницької 

діяльності, історичні події, сутність людської 

поведінки та різноманіття філософських течій у 

літературних творах. В даній статті буде 

розглянуто поняття концепту «Freedom» в 

англійській літературі XX століття. 

Питання волі, яке підіймає Фаулз з його уявами 

й досі залишаються актуальними в наш час у літе-

ратурному колі. Багато дослідників з різних галузей 

вивчають його твори (Кабанова І.В., Пірузян А.А., 

Горобченко І.В.), порівнюють парадигму віль-

ної людини й з іншими англомовними письмен-

никами. Ми вивчаємо загальне значення віль-

ної особистості у рома-нах Фаулза та пов’язу-

ємо з загальноприйнятим поняттям «воля».  

Для одного з головних героїв – Фредеріка 

Клегга, який колекціонує метеликів та людські 

душі свобода асоціюється з грошима і тими 

можливостями, які він використовує: «Some 

might say I was lucky to find the place first go, 

however I would have found somewhere else 

sooner or later. I had the money. I had the will. … 

I read in the paper the other day (Saying of the Day) 

— “What Water is to the Body, Purpose is to the 

Mind.” That is very true, in my humble opinion. 

When Miranda became the purpose of my life I 

should say I was at least as good as the next man, 

as it turned out.»»[3]. Читаючи ці рядки, ми вже 

розуміємо, що для Фредеріка бути вільною 

людиною – це мати те, що він бажає, а він 

забажав мати єдину жінку, котру кохав понад 

усе і нею стала Міранда Грей. 

А сам автор вважає, що свобода – це є право 

будь-якого вибору. Ці ознаки ми можемо 

побачити в наступних його рядках: «I chose ten 

years ago to be a write – chose in the existentialist 

sense of the act of choosing; that is, I have 

constantly had to renew the choice and to live in 

anguish because I so often doubted whether it was 

the right one. So I have turned down better jobs; I 

have staked everything on this one choice. Partly it 

had been a conscious existentialist choice, partly 

something in my blood, in the Cornish quarter of 

me, perhaps. I think, now, that even if the book had 

not been accepted, even if I should never have had 

any book accepted, I was right to live by such a 

choice. Because I am surrounded by people who 

have not chosen themselves.» 
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Виходячи з приведеної цитати, для автора 

питання «вибору» дорівнює свободі дій кожної  

людини. Для автора вибір є свободою його життя, 

його думок, так само як і для Фредеріка… 

Справедливий чи такий вибір для всіх героїв у 

романі «Колекціонер»? Дивлячись на події у романі, 

Джон Фаулз одразу дає не рушійну впевненість у 

своїх вчинках та діях колекціонеру – Фредеріку. 

Маючи гроші, Фердинад, так його називає Міранда, 

вважає правильним: купити будинок, купляти все 

що забажає «вона», бо вона – кохання його життя, 

вона і є його життям. Фредерік робить вибір за 

Міранду Грей, вважаючи це правильним, і не 

розуміє у чому проблема, чому ідеальна жінка 

вважає його «чужим» і негідним у її житті.  

Для Міранди свобода – це бути вільною 

людиною в повному та буквальному сенсі цих 

слів. Вона до останнього подиху бажає лише 

одного – жити вільною людиною у своєму 

житті: «I was grateful to be alive. I am a terrible 

coward, I don’t want to die, I love life so 

passionately, I never knew how much I wanted to 

live before. If I get out of this, I shall never be the 

same. I don’t care what he does. So long as I live.» 

[3]. В цих словах так багато жаги до життя у 

полонянки, вона готова на все тільки бути 

вільною від полону. Міранда з кожним днем 

обмірковує свої побіги і в той же час змінює 

своє ставлення до нього: від ненависті до жалю.  

Автор показує реалістичні події феномену, як 

«Стокгольмський сидром», а саме реальні події 

між Фредеріком та Мірандою, котрі відбува-

ються, на жаль, і  в наш час. Але ж звідки він міг 

брати ці події? На це питання відповідає сам 

автор: «Мою цікавість збуджують  скриті драма-

тичні психосексуальні думки, породжені екстре-

мальними ситуаціями як ізольованістю… 

«Колекціонера» я писав суворо та реалістично, 

відправляючись безпосередньо величнішого 

майстра видуманих біографій – Дефо, щоб ство-

рити відчуття зовнішньої обстановки роману. Від 

Джейн Остін та Пікока – коли писав героїню, від 

Сартра і Камю – роблячи «клімат» у сюжеті» [4]. 

«Колекціонер» – це вічне питання справед-

ливого вибору у повсякденному житті. Автор 

показує реалістичність наших свобод у різних 

розуміннях. Для Клегга – Міранда є світлом до 

якого він так намагається дійти, щоб по-справ-

жньому бути вільним і не залежити від інших, 

хоча б його родичів. А для Міранди – волею та 

свободою життя на поверхні, життя звільнене 

від полону.  

Таким чином, концепт «Freedom» є 

ключовим концептом авторської картини 

пізнання світу Джона Фаулза, який формується 

за допомогою феноменальних зв’язків людини 

з її оточуючими предметами та подіями. 
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Бедняженкова А.С.   

КОНЦЕПТ «FREEDOM» В РОМАНЕ «КОЛЛЕКЦИОНЕР» ДЖОНА ФАУЛЗА. 

В статье рассматривается концепт свободы в романе «Коллекционер» Джона Фаулза. Проанализировав данное 

произведение, выявлено, что для героев романа «Коллекционер» понятие «свободы» и «воли» разные. Всё зависит от 

их психологического состояния здоровья. Автор показывает множество психологических состояний человека и их 

последствия на  личностную свободу. Понятие свободы для персонажей романа изменяется в соответствии с их 

развитием внутреннего мира.  
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THE CONCEPT OF «FREEDOM» IN THE NOVEL «COLLECTOR» BY JOHN FOWLES. 

The article deals with the concept of freedom in the novel" Collector " by John Fowles. After analyzing the selected work, it was 

found that for the characters of the novel "Collector" the concept of "will" and "freedom" is different. It depends on their 

psychological state of health. The author shows the variety of psychological states of a person and their consequences for 

personal freedom. The concept of freedom changes in accordance with the growth of the inner world of the  characters. 

Key words: Concept, freedom, personality, John Fowles. 


