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Огляд містить біографію та аналіз творів англійського письменника-фантаста,
автора книг для дітей і дорослий, графічних романів і коміксів, а також сценаріїв до
фільмів та телешоу – Ніла Геймана. Видання має список використаних і
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Життєвий і творчий шлях
Ніл Річард МакКіннон Гейман

(Neil Richard MacKinnon Gaiman) – знаменитий

англійський письменник-фантаст, автор книг для дітей і дорослий, графічних романів і
коміксів, а також сценаріїв до фільмів та телешоу. Один з найбільш затребуваних авторів у
світі, прозваний журналістами «темним казкарем».
Ніл Гейман народився 10 листопада 1960 року в
англійському місті Портсмут (графство Гемпшир,
Великобританія) В сім'ї польсько-єврейського та
східноєвропейсько-єврейського походження. Мати
майбутнього письменника була фармацевтом, а
батько – працівником продовольчого магазину. Ніл
Гейман – старший з трьох дітей в сім'ї, у нього є
молодші сестри Клер і Ліззі. В 1965 році Геймани
переїхали до міста Іст-Грінстед у Західному
Сассексі, де його батьки вивчали діанетику у
місцевому центрі саєнтології; одна з сестер Геймана працює у церкві саєнтології у ЛосАнджелесі. Його інша сестра, Ліззі Калціолі, сказала: «Більша частина нашої соціальної
діяльності була пов'язана з саєнтологією або з нашою юдейською сім'єю». Гейман каже, що
він – не саєнтолог, і що саєнтологія, як і юдаїзм, – це релігія його сім'ї. Про свої власні
погляди він заявив: «Я вважаю, ми можемо сказати, що Бог існує у Всесвіті. Я не став би
публічно та з ентузіазмом підтримувати ідею існування Бога у цьому Всесвіті. Я не знаю, я
думаю, що шанси ймовірно – 50 на 50. Для мене це не має
значення».
Ніл Гейман у чотирирічному віці вже вмів читати, і з цього часу
став пристрасним шанувальником читання. Письменник переконує,
що книги, прочитані в дитинстві, вплинули на весь його літературний
шлях. В дитинстві його улюбленими творами були «Аліса в країні
чудес» (Льюїс Керролл), «Хроніки Нарнії» (Клайв Льюис) і «Володар
кілець» (Джон Руел Толкін). Серед інших улюблених авторів
письменника - Урсула ле Гуїн, Едгар Алан По, Роджер Желязни,
Роберт Хайнлайн, Р. Кіплінг та інші. Будучи дитиною, активно
цікавився коміксами, для яких згодом почав писати сценарії, а також
зачитувався міфами і легендами народів світу, які потім знайшли
відображення в його творах.
У 1977 році Ніл Гейман закінчив середню школу, і відмовившись від вищої освіти на
користь фаху, пов’язаного з мистецтвом слова, вирішив зайнятися кар'єрою журналіста і
біографа. Він перекладав інтерв'ю і писав рецензії на книги, а першою професійною
публікацією Ніла стало фентезійне оповідання «У гонитві за пір’їною» (англ. Featherquest),
надруковане в 1984 році в журналі «Imagine». У тому ж році Ніл Гейман написав свою першу
книгу: це була біографія британського поп-рок-гурту «Duran Duran». Перший тираж був
досить швидко розпроданий, хоча сам автор був не надто задоволений своєю роботою. Після
цієї книги вийшла друком ще одна написана Нілом біографія «Не панікуйте: Офіційний
додаток до путівника мандрівника автостопом по галактиці» - біографія відомого сучасного
письменника Дугласа Адамса (1952-2001), автора бестселера «Автостопом по галактиці».
У 1987 році Ніл Гейман вирішив закінчити кар'єру журналіста. Він пояснив це тим, що
британські газети занадто часто видають вигадка за правду. Хоча діяльність біографа була
цікавою і добре оплачуваною, однак вона не відповідала амбіціям Ніла Геймана. Він мріяв
втілювати в життя власні творчі ідеї і хотів написати щось абсолютно нове, не схоже на інші
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художні тексти, а не описувати чужі досягнення. Гейман прагнув зобразити у своїх книгах
запаморочливі чарівні світи, які б затягували читача так, як колись його, малого Ніла,
затягували твори кумирів. Так Ніл прийшов до створення графічних романів (graphic novel) і
коміксів (comics). Як стверджує Гейман, саме фентезі, комікси, графічні романи дають змогу
авторові бути новатором і робити щось визначне – те, чого ніхто до тебе ще не робив.
Ніл Гейман подружився з Аланом Муром, письменником, відомим своїми роботами в
коміксах. Гейман також почав створювати графічні романи і написав безліч коміксів для
декількох видавців. Особлива роль на шляху досягнення цієї мети належить відомому
британському ілюстраторові, фотографу і режисерові Дейву МакКіну, який став провідником
Ніла у світ коміксів і літературного успіху. Дейв МакКін був вражений коміксами, які Гейман
опублікував у 1986-1987 роках для компанії «2000 AD» і запропонував йому співпрацю. Відтак
спільно вони видали три графічні новели, якими зацікавилася одна з найбільших і
найуспішніших американських компаній у галузі виробництва коміксів «DC Comics». Зараз ця
компанія видає комікси, книги і знімає фільми про таких супергероїв, як Бетмен, Диво-Жінка,
Флеш, Супермен і багато інших. Співпрацюючи із «DC Comics», Гейман створив серію
коміксів про Чорну Орхідею і свій квиток в елітний світ коміксової літератури – серію «Пісочна
людина» (The Sandman), відзначену нагородою World Fantasy Award. Це єдиний випадок в
історії цієї престижної нагороди, коли переможцем став твір у жанрі коміксу. Серія почалася в
1987 і була завершена у 1996: 75 випусків звичайної серії, спеціальні випуски і пролог зібрані
в 11 томів і до цих пір залишаються в пресі.
У 1990 році був опублікований перший
роман Геймана «Добрі передвісники» (Good
Omens), написаний у співавторстві з Террі
Пратчеттом, найбільш відомим своєю серією
«Дискосвіт». До речі, сумарний тираж книг
Тері Прачетта перетнув відмітку 50
мільйонів
примірників.
Твір
«Добрі
передвісники» став справжнім бестселером і
протримався на першому місці у рейтингу
продажів 17 тижнів. У 2011 році Гейман сказав, що хоча твір був написаний спільними
зусиллями, і більшість ідей була створена разом, Пратчетт написав та відредагував більшу
частину тексту, через зайнятість Геймана коміксом «Пісочний чоловік». У 1996 Гейман і Ед
Крамер склали антологію "The Sandman: Book of Dreams", до якої увійшли твори Торі Еймос,
Клайва Баркера, Теда Вільямса, Сюзанни Кларк та інших авторів. Антологія була номінована
на British Fantasy Award. Також в якості запрошеного автора працював над одним із випуском
коміксу "Спаун" і мінісеріей про одного з персонажів цього всесвіту, після чого судився з
автором. Ніл Гейман також був шоуранером мінісеріалу, екранізації роману «Добрі
передвісники», що вийшов на екрани в травні 2019 року.
Паралельно Ніл Гейман зміг прорватися у царину кінематографу. Його
сценарії до серіалів «Не будь-де», «Вавилон-5», сценарна адаптація
японського серіалу «Принцеса Мононока» принесли йому омріяне визнання
у ще одній галузі. А сценарій серіалу «Не будь-де» Ніл згодом переписав у
роман, який став першим романом написаним самостійно, Роман був
опублікований у період показу телесеріалу восени 1996 року, проте містив
деякі суттєві відмінності. З тих пір Ніл двічі переписував роман, один раз –
для американської аудиторії, незнайомої з Лондонським метрополітеном, а
другий – через своє незадоволення оригінальним твором.
У 1997 році Гейман написав роман-казку «Зоряний пил», який в 1999 році був
нагороджений Міфопоетичною премією. Він також був опублікований у ілюстрованому
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виданні. Роман був написаний під впливом Вікторіанських казок та культури. У 2007 році на
екрани вийшла екранізація роману - фільм режисера Метью Вона «Зоряний пил».
Найвідомішим
твором
Ніла
Геймана
став
роман
«Американські боги», виданий в 2001 році. Книга отримала
кілька престижних літературних нагород, в тому числі «Хьюго»,
премію імені Брема Стокера, а в квітні 2002 року й «Неб'юлу».
Особливе видання до 10-річчя роману було на 12 тис. слів
довшим за звичайне видання. Хоча Гейман не написав прямого
продовження «Американських богів», деякі з персонажів
роману з'являються в інших творах письменника. Подорож Тіні
Європою згадується у оповіданні, у якому він знаходиться у
Шотландії. Роман 2005 року «Дітлахи Анансі» розповідає про
відносини між синами Анансі (пана Нансі), один з якийх –
напівбожество, а інший – невибагливий англієць, які разом
досліджують своє коріння. Книга зайняла перше місце у списку
бестселерів «Нью-Йорк таймс». 30 квітня 2017 року на телеканалі «Starz» відбулася прем'єра
серіалу «Американські боги», що знятий на основі однойменної книги письменника.
У 2002 році побачила світ ще одна знакова робота письменника - дитяча повість
«Кораліна», яку критики охарактеризували визначенням: «Аліса в Країні Чудес», написана
Стівеном Кінгом». У 2009-му, за повістю була знята анімаційна картина «Кораліна в країні
кошмарів», (режисер Генрі Селік).
Наприкінці 2008 року вийшов дитячий фентезійний роман Геймана «Книга кладовища». Він
розповідає про пригоди хлопчика на ім'я Ніх, сім'ю якого було вбито і він вимушений зростати
на кладовищі. Роман провів у дитячому списку бестселерів «Нью-Йорк таймс» п'ятнадцять
тижнів до січня 2009 року. У 2008 році в співавторстві з Майклом Рівзом була написана книга
«Интермир».
Письменник опублікував близько двох
сотень оповідань, найкращі з яких ввійшли
до збіркор «Ангели і відвідування» (1994),
«Дим і дзеркала» (1998), «Тендітні речі»
(2006) тощо. Гейман написав сценарій
четвертого
епізоду
шостого
сезону
науково-фантастичного
телесеріалу
«Доктор Хто» з Меттом Смітом у головній
ролі. У серпні 2010 року розпочалися
зйомки епізоду, який спочатку мав назву
«Будинок нічого», але згодом отримав
назву «Дружина Доктора».Прем'єра відбулася 2011 року, а вже наступного року епізод здобув
премію «Г'юго» за найкращу драматичну постановку. Невдовзі Гейман написав сценарій для
ще одного епізоду – Срібний жах), прем'єра якого відбулася 11 травня 2013 року. Гейман
зіграв самого себе в одному з епізодів «Сімпсонів» – «Книжкове діло» (англ. The Book Job),
який транслювався 20 листопада 2011 року. У 2016-2018 роках транслювався телесеріал
«Люцифер», що зображує персонажів, яких першопочатково створив Ніл Гейман для
«Vertigo».
У 2013 році роман «Океан у кінці вулиці» був обраний Книгою року Британської книжкової
премії, а також нагороджений як вибір року на сайті Goodreads. Роман розповідає про
чоловіка, який повертається до рідного міста і згадує події, які почали відбуватися сорок років
тому.Серед тем, які підіймає книга, – самовідчуття та порушений зв'язок між дитинством та
дорослим життям.
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У вересні 2016 року Гейман оголосив, що вже декілька років працює над переказом
германо-скандинавськї міфології. Книга «Скандинавська міфологія» вийшла у лютому 2017
року. 2017 року вийшла екранізація науково-фантастичного оповідання Ніла Геймана «Як
розмовляти з дівчатами на вечірках».
У 1992 році письменник переїхав з Англії до
Сполучених Штатів. Гейман одружувався двічі,
свою першу дружину, Мері Макграт, зустрів коли
вона вивчала саєнтологію і жила в Іст-Грінстеді
у будинку, який належав його батькові. Вони
одружилися 1985 року. у нього троє дітей від
першого шлюбу – Майкл, Холлі і Мадлен.
Наразі, з 2011 року, Гейман одружений з
Амандою Палмер, американською музиканткою,
колишньою солісткою гурту The Dresden Dolls.
Вересною 2015 року в них народився син, Еш.
Зараз Ніл Гейман, як і в дитинстві, – ревний поціновувач літератури. Він постійно пропагує
читання книжок, адже, на його думку, саме від цього залежить наше життя. 14 жовтня 2012
року Гейман прочитав лекцію на тему «Чому наше майбутнє залежить від книг?». Ще він
захоплюється музикою і пише тексти пісень для англійських і американських гуртів. Ніл
Гейман мешкає у США поблизу Мінеаполіса, а також у Кембриджі, штат Масачусетс, де
займається викладацькою діяльністю. Він активна медіа-постать в англомовному просторі та
в спільноті фентезійників. Армія шанувальників таланту Ніла Геймана ніколи не була
обділена увагою свого кумира. Ніл веде сторінки у Twitter, Facebook і має блог, який
регулярно оновлює новинами. На своїх сторінках він публікує власні роздуми з
найрізноманітніших тем. Ніл Гейман завжди відписує на коментарі своїх фанів. Гейман
тримає руку на пульсі всіх сучасних віянь, наприклад, він узяв участь
у ICE BucketChallenge (про що виклав звіт на Youtube) та у багатьох інших молодіжних
ініціативах. Ніл, є одним із найзатребуваніших авторів англомовного світу, володарем понад
200 літературних нагород і кумиром мільйонів.
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Огляд творчості
Ніл Гейман славиться мистецтвом сплітати сучасну реальність з фантастичними
вигадками, міфологією і магією, дивувати несподіваними поворотами сюжету, зачаровувати
оригінальними світами і прекрасно прописаними персонажами. Всі розповіді Ніла Геймана
занурюють читача в чарівний світ, в якому повсякденне сусідить з фантастичним. Не дивно,
що всі нові казки Ніла Геймана користуються величезною популярністю серед читачів. Автор
створює світи, які зовні дуже схожі на звичну для нас реальність, але при цьому вміло вплітає
в них абсолютно фантастичні сюжети. Читаючи його твори, легко можна повірити, що в
покинутих лініях метро живуть темні ельфи, під дахами будинків ведуть свої війни господарі
щурів, а вночі серед людей ходить загадковий і незбагненний Сон, схожий на молодого
чоловіка з блідою шкірою і чорним волоссям. Загалом більшість творів Ніла Геймана містять
у собі алюзії і репліки на твори його кумирів, наприклад, американського письменникафантаста Роджера Желязни і навіть Льюїса Керролла. Зокрема, ідея боротьби братів за
престол у чарівному світі «Зоряного пилу» була запозичена із «Хронік Амбера» Желязни, а
стилістика й антураж – із керроллівської «Аліси в Країні Див». Ніл Гейман ніколи не
піддавався впливам літературної моди, за його словами, він просто записував голос у своїй
голові. Письменник заперечував жанровість своїх творів і відкидав саму ідею жанрів загалом.
Однією з перших книг Ніла Геймана став роман «Не будь-де»,
написаний на основі його ж сценарію популярного в світі
однойменного міні-серіалу Neverwhere. У ньому автор показав себе
перш за все відмінним оповідачем, створивши світ, де в сучасному
Лондоні присутня прихована, магічна сторона. Твір можна назвати
справжньою одою міським легендам і міфам, тут чарівний і трохи
божевільний король живе в занедбаному вагоні метро, під мостами
мешкають тролі, а в катакомбах - ангели. Роман відрізняється
захоплюючим сеттінгом і атмосферою, вона буквально затягує читача
в світ магії, інтриг і потойбічних сил. У романі «Не будь-де»
використовується досить складна система назв. В цілому слід
зазначити, що як в іменахгероїв, так і в назвах різних місць їх
перебування, ховається особлива «підтекстова» інформація, основною метою якої є
характеристика персонажів, а також створення реалізму дій і життєвості ситуацій. Герой
роману, молодий «білий комірець» із добрим серцем та нудною роботою. Коли одного дня він
зупиняється допомогти дівчині, що стікає кров'ю на лондонському хіднику, його життя
змінюється назавжди. Маленький добрий вчинок затягує його до світу, існування якого він не
припускав навіть уві сні, до паралельної дійсності, що існує в підземному лабіринті
каналізаційних тунелів і покинутих станцій метро під містом. Він провалюється крізь
розколини дійсності й потрапляє до іншого місця, і це місце - Небудь-де. Якщо він хоче колинебудь повернутися до Лондона, який знав раніше, Ричард мусить навчитися виживати в
цьому місті тіней і темряви, чудовиськ і святих, убивць і ангелів. Тож, у романі оповідь
зосереджена на мандрах головного героя, що з не залежних від нього обставин потрапляє до
цілком чужого світу, а саме – Нижнього Лондона, існування якого відоме тільки
утаємниченим, власне самим його мешканцям. Головний герой «Небудь-де», позиціонований
з самого початку розповіді як середньостатистична людина, обиватель, що нібито не просто
не здатен на героїчні вчинки, а навіть не мислить такими категоріями, притримуючись
максимально спрощеного способу життя і коли потрапляє до Нижнього Лондона, то
намагається всіляко заперечити цю нову для нього дійсність. Він апелює до знайомих і
звичних йому речей, намагаючись віднайти власну точку опори у незнайомому й ворожому
середовищі. Цікавим чином Гейман вдається до трансформації прийому внутрішнього
монологу, так, головний герой починає вести своєрідний уявний щоденник, куди подумки
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занотовує все, що з ним відбувається, і таким чином намагається переосмислити власне
становище й ставлення до життя загалом. І саме тоді, коли Річард нарешті приймає те, що
випало на його долю й усвідомлює, що місце, куди він потрапив, – Нижній Лондон – відтепер
є його новою домівкою, змінюється сам спосіб його мислення. Він не втрачає надії колись
повернутися до свого справжнього дому, але заради цього герой тепер готовий на
надзвичайні вчинки, наприклад, ризикувати власним життям, дістаючи ключ, що відмикає
будь-які двері. Разом із тим варто відзначити, що внутрішні установки й принципи Річарда не
змінилися жодним чином, адже навіть власну перемогу над Звіром він віддав Мисливиці, бо
розумів, наскільки це було для неї важливо. Отже, простежується сучасне переосмислення
традиційного для міфу розуміння поняття героя й загалом ставлення до героїчного подвигу.
Роман «Зоряний пил» (англ. Stardust), відрізняється від інших
творів Геймана, оскільки книга написана у стилі першопрохідців
англійського фентезі 20-х років XX століття. Зокрема помітні паралелі з
романом Лорда Дансені «Дочка короля Країни Ельфів» (1924), який
розповідає про те, як з Країни Ельфів викрадають принцесу та
доправляють її до Англії. Також існують схожості з романом Гоуп Мірліс
«Луд-Туманний» (1926), події якого відбуваються в містечку, що
знаходиться на межі з Чарівною Країною. «Зоряний пил» – безмір пригод
і магії, прекрасна казка Ніла Геймана. Твір розповідає про пригоди юнака
Трістрана Торна з селища Стіна, що межує з Чарівною країною, місцем,
куди у пошуках впалої зірки й вирушає хлопець. За мотивами книжки
відзнято легендарну кінострічку.
Ідея книги прийшла до Геймана під
час Тусонської вечірки, приуроченій
Всесвітній премії фентезі 1991 року. В
одному із інтерв'ю письменник згадав, як
спостерігав тоді за нічним небом: «В
Англії я вже бачив, як падають зірки,
але вони мали вигляд промінчика
світла, що летить у небі. Тоді я
знаходився у пустелі [Тускон, Аризона],
коли раптом побачив метеорит, який
летів доволі неподалік. Там не було
Ілюстрація Чарльза Весса до книги «Зоряний пил»
світлового забруднення, тому здавалося,
що це падає діамант. Я спостерігав, як він падає на відстані 10-20 миль від мене, як
раптом мені прийшло на думку: "Господи, я щойно побачив падіння зірки і мені відомо, де
вона впала. Я б міг піти та відшукати її". Опісля почалась дивна хвиля, коли я почав
ставити питання: "А якщо?". Мені спало на думку: " А якщо я знайду те місце і там не буде
жодного шматка метеоричного заліза? А якщо це дівчина? А якщо вона і є впалою зорею?
А якщо вона зламала ногу? А якщо вона розлютилась?". Неочікувано в мене з'явилася
розповідь.» Повернувшись на вечірку, Гейман відшукав ілюстратора Чарльза Весса та
домовився з ним про майбутній проект. Першопочатково «Зоряний пил» вийшов у форматі
коміксів. У 1997-1998 роках «DC Comics» видало однойменну міні-серію коміксів, що
складалася з чотирьох номерів. У жовтні 1998 року відбувся передрук розповіді в
однотомному ілюстрованому виданні – «Зоряний пил: Роман у межах королівств Чарівної
Країни». Порівняно з іншими книгами автора «Зоряний пил» може видатися дещо
простакуватим, передбачуваним і наївним. Однак, книга все ж здатна причарувати своєю
просякнутою магією історією, де знайшлося місце відьмам, єдинорогам, принцам, королям,
повітряним піратам, літаючим кораблям і, звісно, щирому вічному коханню. І гумор. Тонкий,
проникливий і трохи саркастичний – все, як ми любимо.
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До теми сучасної міської міфології Ніл Гейман повертається в одній з найвідоміших своїх
книг - романі «Американські боги» (англ. American Gods), за сюжетом якого божества
різних міфологій живуть поруч з людьми і навіть поступово освоюють людські професії. Але
люди перестають в них вірити, вважаючи за краще нових богів: інтернет, техніку,
телебачення, кредитні карти. У даній книзі зібрані концепції всіх попередніх творів Нілу. Книга
знайомить читача з аутсайдером на ім'я Тінь. Головний герой звільняється з в'язниці і
дізнається страшну звістку - його дружина Лора і син Роббі загинули в
результаті нещасного випадку. Викинутий на узбіччя життя Тінь
намагається почати життя з чистого аркуша і зв'язується з містером
Середою, який є втіленням бога Одіна. В кінцевому підсумку головний
герой дізнається, що Америку населяють боги Старого Світу, але
оскільки люди в них не вірять, вони втратили колишню міць. Головна
мета Одіна полягає в тому, щоб зібрати всіх «старих» богів, щоб битися
з «новими» - Інтернетом, мас-медіа та іншими проявами технологій.
У романі «Американські боги» поєднуються елементи американської
культури, фентезі та різні переплетіння давньої та сучасної міфології. В
художньому просторі свого роману автор задає читачеві цікаві питання
для роздумів: наскільки ти живий? Справді ти помер чи насправді ти живеш? Ті, що загинули
можуть повернутися в світ живих, а ті, хто повинен був жити, на справді просто балансує
поміж світів. Боги можуть помирати, а люди хитрують і дурять смерть. Забуте не означає
втрачене, а забуття не синонім смерті – це певний лейтмотив роману, і Гейман підтримує цю
думку, вплітаючи її в основні епізоди твору про те, як разом з переселенцями в Америку
прибули і їх боги. Змінилися епохи, змінилися покоління, а боги залишилися, забуті, але не
зниклі, ніби старі фотографії, що чекають підходящого моменту.
Роман рясніє символами, знаками та алюзіями. Червоною ниткою крізь твір тягнутися
кілька ключових символів – монети (золота, що оживила Лору і срібна, що стала світилом у
царстві мертвих), карусель і будинок на скелі, як аналог центру світобудови, ясен і багато
іншого. Практично на кожній сторінці твору нас чекає представник якогось пантеону, символ,
талісман, містична підказка. Всі ці деталі, в яких живе диявол, відіграють важливу роль не
тільки в сюжеті і розповіді, але і слугують сполучними ланками у філософському підтексті
роману. Центральне місце серед символів займає Земля. Вона сакральна, вона дає сили,
народжує життя, є джерелом всього живого. Земля направляє нашого героя через сновидіння
(які також відіграють величезну роль у романі, будучи етапами, що відзначають розвиток
героя) до заповітної мети, дає підказки (Земля в романі зображена у вигляді бізоноподібним
створенням, що ментально спілкувався з Тінню). Але Земля в романі абсолютно байдужа до
богів. Вони – чужинці, іммігранти. Їх образи знівечені Америкою, де більше немає місця
традиціям, ритуалам, обрядам. Всі старі боги перебиваються з хліба на воду в тіні нових
технологій, що пояснює їх бажання відвоювати хоч трохи людської уваги, бажання повернути
собі колишню велич. Але Америка глуха і сліпа до них, і старі боги йдуть на крайні заходи –
кров і смерть.
Вся розповідь роману будується на скандинавській ідеї Рагнарьока, тобто неминучої
загибелі всіх божеств з якої починається нове коло життя Америки за задумом Геймана. Але
автор населяє простір сучасної Америки не тільки представниками німецько-скандинавського
пантеону, а і богами інших культурних традицій і вір, які були привезені в Америку
переселенцями. Тож розмаїття міфологій використаних в романі, допомагає нам збагнути не
тільки те, що Америка – мультикультурна країна, а те, що щось на даний момент не
популярне, чи не відоме все одно існує у Вічному русі. Саме вічний рух Всесвіту, вічний цикл
життя і смерті - вісь, навколо якої рухаються і люди, і боги. У романі ми постійно
зіштовхуємося зі смертю – вона чигає на кожному кроці навіть богів. Ми стикаємося так само і
з життям – воно, попри все, продовжує вирувати і оновлюватися. Десь посередині життя і
9

смерті постає і царство мертвих, місце, в якуе вірили і продовжують вірити. Там вершиться
суд над людиною, яка постає абсолютно голою перед богами і самим собою. Герой роману
проходить цей шлях суду і очищення, в результаті просить заспокоєння. Але герою міфу
ніколи не уникнути своєї долі – смерть або життя, чудовиська або перешкоди – все це
неважливо, адже попереду така важливе і нікому більше не посильне завдання – зробити
подвиг і повернутися до людей. Життя і смерть у романі переплетені дивним чином. Але як і в
реальному житті, перед смертю всі рівні. У романі тема смерті входить разом із загибеллю
Лори, і з нею ж пов'язана ідея відносності смерті, ідея про те, що з загибеллю фізичного тіла
нічого не закінчується, а починається інша форма буття. Також ця ідея продовжується в
епізоді зі смертю Свіні Вар’ята, тобто після смерті існування продовжується. Елементи
міфологічного сприйняття часу проявляються в художньому тексті в тому випадку,
наприклад, коли автором робиться акцент на символічному і універсальному значенні
кожного явища і події в навколишній дійсності. Вперше Тінь стикається з міфологічної
реальністю уві сні, і це не випадково, адже і час, і простір сну в світовій культурі наділені
магічними, практично сакральними характеристиками. У романі дві реальності – міфічна і
емпірична – співіснують на одному синхронічному рівні. Боги в романі амбівалентні. З одного
боку, вони постають в образі людей, живуть людським життям, можуть вмирати, з іншого - у
них немає ні минулого, ні майбутнього, тільки справжнє, вічно триває «зараз».
«Американські боги» - це «Американська мрія» на новий лад викладена легко та відкрито,
у впізнаваній гейманівській манері: мрія головного героя Тіні пізнати нарешті самого себе,
мрія старих богів постати в усій красі та могутності в розумах людей, мрія нових богів, чий час
ось-ось настане, щоб витіснити й остаточно вигнати колишніх та розквітнути в молодих
головах своїх обожнювачів. Америка – країна добровільних емігрантів, пілігримів
та переселенців мимоволі. Люди населяли континент століттями, ввіряючи йому свої
переживання, сподівання та одомашнюючи на свій лад. Така собі мозаїка народностей
та національностей. І, як наслідок, Америка – єдина країна, що не може визначитись зі своїм
духовним напрямком через розмаїття вірувань та релігій. Одними з найперших поселенців
були нормани, які перенесли Одіна з Півночі, за ними – африканські народи, ірландці
з їх піксі, слов’яни, індуси. Далі можна не перераховувати, та й порядок не має значення: іди
розбери, хто був другим, третім чи останнім…Різні віри приходили й асимілювались,
забувались, і врешті практично витіснились новими ідолами та об’єктами поклоніння:
зомбоящиком, інтернетом, смарт-технологіями, наркотиками і подібними до них. Твір чітко
дає зрозуміти, чим ми зараз живемо й дихаємо. Адже ми те, про що ми думаємо. Думки
матеріалізуються, коли ми вкладаємося в них, довіряємо свої секрети, сподівання і страхи.
Ніл Гейман передав споконвічні релігійні втілення й напрямки в антропоморфних, цілком
реальних тілесних формах, найбільш нам знайомих та близьких, - у формах нас, людей.

10

Хоча Гейман не написав прямого продовження «Американських
богів», деякі з персонажів роману з'являються в інших творах
письменника. Роман «Дітлахи Анансі» (Anansi Boys) – розповідає про
відносини між синами пана Нансі (втілення західноафриканського бога
Анансі), один з якийх – напівбожество, а інший – невибагливий англієць,
які разом досліджують своє коріння. За словами Ніла Геймана його
роман «Дітлахи Анансі» не підпадає повністю під жанрову класифікацію
ні гостросюжетних романів, ні романів жахіть, ні романів про примар ні
романів із елементами романтичної комедії, та зазначив: «якщо вже й
класифікувати
його,
то
це,
мабуть,
магічно-жахітливогостросюжетно-примарно-романтично-комедійно-родинний-епос,
однак й таке означення не охоплює елементів детективу й багато чого з їжі». У книзі
піднято кілька дуже важливих суспільних тем, зокрема, книга розкриває тему відносин
«батька-сина» й Гейман пропагує новий модерний «образ батька», який поєднує здавалося-б
непоєднувальні характеристики: піклувальний та дбайливий але водночас підступний та
трохи бентежний. Книга також є важливою в контексті постколоніальних студій та культурного
привласнення, зокрема цікавим є використання Гейманом анімізму у контексті африканської
культури, не лише аби описати культурну/духовну ситуацію в сучасній Америці, але також
щоб пояснити прагнення пост-колоніальних націй повернути собі свою традиційну культуру,
несправедливо присвоєну колонізаторами-поневолювачами. Як і у більшості своїх романів, у
«Дітлахах Анансі» Гейман використовує «бінарності, протиставляючи один проти одного
героїв та лиходіїв: зокрема Пана Нансі проти Тигра, Гладкого Чарлі проти свого брата
Павука, Роузі та Дейзі тощо. Особливістю цього роману є часте використання Гейманом
термінології саме з африканської їжі (а не західно-європейської, як це зазвичай трапляється у
більшості романів), зокрема як підкреслила Нало Гопкінсон у передньому слові до роману
для видання Folio society 2019 року «Ніл не побоявся запихнути опис страви зі в'яленої
скумбрії та зеленого банану у фентезійний роман!».
Одна із найвизначніших робіт Геймана, для дитячої аудиторії –
повість «Кораліна» (Coraline) означена як жанр «готичні жахи».
Наприкінці 1990-х, коли автор розпочав роботу над цим зовсім
«недитячим дитячим твором», у такому жанрі не писав ніхто з відомих
письменників. Літературні критики одностайно погоджуються, що
«Кораліна» – це щось більше, ніж просто страшилка для дітей, її зміст
набагато глибший. Численні вітчизняні та міжнародні нагороди
підтверджують це. У 2008 році повість була екранізована під назвою
«Кораліна у світі кошмарів» (режисер Генрі Селік). Внутрішня боротьба
маленької дівчинки Кораліни, її дорослі емоції, проблеми у спілкуванні
різних поколінь є основою повісті. Шукаючи цікавих розваг, Кораліна
насмілилася пройти через таємничі двері у світ, який хоч і подібний до її власного, але прикро
від нього відрізняється, і там їй доводиться кинути виклик моторошній істоті, яка називалася її
«іншою мамою», щоб врятувати себе, своїх батьків і душі трьох інших дітей...
Важливу роль у творі відіграють імена або їхня відсутність. Як зізнався сам автор, спочатку
героїня мала отримати типове ім’я Кароліна, проте випадково він надрукував його
неправильно, а коли хотів виправити, зрозумів, що Кораліною теж когось звати. І ця дитина
мала б бути неймовірно сміливою, адже відрізнятися від решти завжди складно.
Нестандартне, несхоже на решту імен Кораліни визначило її незалежний характер. Імена для
персонажів – важлива частина ідентичності, саме тому героїня ображається, якщо її
називають Кароліною. В іншому світі, куди потрапляє Кораліна, імен нема, є лише позначка
«інший». Інша мама, інший батько – це світ без сутності, спотворена копія справжнього, наче
викривлене відображення у дзеркалі. Окремої уваги вартий образ головної героїні. Зазвичай
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у книжках світ активно досліджують хлопчики: Том Соєр і Гек Фін, 15-літній капітан, нарешті,
герої сучасного фентезі, як-от Гаррі Поттер. Дівчатам же відводиться роль помічниці або тієї,
кого героїчно порятує хлопчик. У «Кораліні» Гейман відходить від звичних сюжетних моделей,
смілива і спрагла пригод Кораліна цікавиться красивим одягом і мріє про яскраві зелені
рукавички – у цьому творі нема місця стереотипізації й однозначності. Кораліна – нова
рольова модель для дівчат-підлітків. Гейман зізнавався, що на створення образу дівчинкигероїні його надихнула 5-річна дочка Холлі, саме для неї він бажав створити літературну
подругу. Холлі дуже любила жахи і часто розповідала батькові дитячі страшилки про злих
матерів-відьом і потойбічний світ. Тож можна сказати, що співавтором Кораліни є маленька
Холлі, і саме тому книжка стала такою популярною серед дітей. Сам автор тнеодноразово
зазначав, що найбільше серед своїх книжок пишається саме «Кораліною».
Досить цікавий у творі голос оповідача: хоча йдеться про пригоди підлітка, не Кораліна
сама розповідає про себе, а безіменний дорослий «за кадром». Це погляд зрілої людини, що
говорить і про ті аспекти, які Кораліна воліла б приховати. Проте цей дорослий не оцінює і не
засуджує Кораліну, він цілком на боці героїні. Такий стиль оповіді цікавий і дорослим, і
підліткам: дорослі зможуть побачити дитину із незвичного кута зору, а підліток нарешті
отримає у союзники, хай і невидимого, але надійного друга зі світу дорослих. Адже дітям так
часто не вистачає, аби їх зрозуміли не лише свої, а й старше покоління. Важливість діалогу
між поколіннями – один з головних меседжів цієї книжки. Батьки Кораліни віддають перевагу
екранам комп’ютерів, майже не звертають уваги на дочку, і це її неймовірно засмучує.
Інша важлива ідея – право підлітків на власний вибір. На перший погляд, здається, ніби
саме справжні батьки не дають Кораліні вибору: змушують носити сірі светри і їсти несмачні
напівфабрикати. А інші батьки у світі-навпаки і смачно готують, і дозволяють дівчинці обирати
ігри. Проте це все – ілюзія вибору, адже глобально у світі-навпаки Кораліна нічого не вирішує.
Найяскравіше це проявляється в епізоді з гудзиками, коли інша мама пропонує героїні рожеві,
зелені чи чорні гудзики замість очей. Кораліна може обрати лише форму, проте не зміст,
саме тому інші батьки стверджують, що скоро Кораліна бачитиме речі так само, як бачать
вони. Йдеться про нав’язування свого погляду на світ. Найвізуальніша із знахідок Геймана –
сааме гудзики замість очей у фальшивих батьків Кораліни. Ці персонажі майже не
відрізняються від справжніх батьків дівчинки, проте саме така незначна деталь лякає
найбільше. Серед книжок жахів страшніші ті, де зло складно відрізнити від добра, адже тоді
герой апріорі завжди у небезпеці, оскільки зло може виявитися у тих, кого ти, як здавалося,
добре знаєш. І те, що ми не відразу можемо це розпізнати, лякає сучасного глядача або
читача значно сильніше за абстрактне чудовисько з пазурами і крилами. Інший світ, у який
Кораліна потрапляє крізь дивні двері, відрізняється від звичного, але не суттєво: майже така
кімната, майже такі батьки, схожі на звичайних сусіди. Але справжні очі стають тієї частиною
ідентичності, що відрізняє людське від потойбічного.
Улюбленець багатьох читачів кіт – один з
найцікавіших персонажів «Кораліни». Кіт
незалежний, але потребує допомоги, він
приязний, але не відверто-відданий. До того
ж коти – неймовірно візуальні істоти, їхні
образи
чудово
вписуються
як
у
літературний, так і кінематографічний
контекст.
Кіт
–
істота,
що
може
подорожувати між різними світами, адже він
має ореол загадковості, потойбіччя. Якщо
решта істот у світі-навпаки фальшиві, то кіт
лишається справжнім, і саме він стає
союзником Кораліни.

Кадр з фільму Генрі Селіка «Кораліна»
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Безумовно, дорослі і діти будуть прочитувати цю оповідь по-різному. В оригінальному
виданні в інтерв’ю-епілозі Гейман згадує, що діти зазвичай сприймають «Кораліну» як історію
пригод, а дорослі – як роман жахів. Автор пояснює це тим, що діти, на відміну від дорослих,
не бояться невідомого, тому для них на перший план виходять пригоди, дія як така. Дорослі ж
більше люблять ігри на своїй території, інший світ у них асоціюється із сюрреалістичним
жахом, схожим на лабіринт Фавна, тож дорослий читач насамперед зважатиме на містичну
атмосферу оповіді. Пригоди Кораліни – історія не кінця, а початку: всі події відбуваються у
передшкільний тиждень. Отже, це шанс Кораліни не лише прожити цікаво останні дні літа, а й
стати дорослішою. І, головне, навчитися самостійно визначати власне майбутнє.
Ще одна дитяча книга Ніла Геймана – «Книга кладовища»
(англ. «The Graveyard Book»). Геній літератури знову наділив свого
персонажа оригінальним ім'ям, на цей раз увазі читачів постав
хлопчик, якого звуть Ніхто Оуенс. Батьків головного героя вбивають, і
хлопчик залишається один, Ніхто врятувався, бо заповз на кладовище
і сховався від злочинців. Але сімейство привидів, що живуть біля
могил, не могло залишитися байдужим до долі немовляти, тому
примари містера і місіс Оуенс взяли його під опіку. Також про дитину
дбав екстравагантний вампір на ім'я Сайлес. До речі, ця ідея прийшла
до Нілу Гейману спонтанно: одного разу він подумав, що зможе
написати щось схоже на «Книгу джунглів», перемістивши місце дії на
землю вічного спочинку. «Книгу джунглів» та «Книгу кладовища»
об’єднує не лише схожість назви. Вони обидві розповідають історію дитини, яка волею долі
опиняється там, де дітям опинятися не варто, знаходить нову сім’ю, опікунів, друзів і виживає.
Так сталося з Мауглі, котрого виростили жителі джунглів, так сталося з Ніхтом Овенсом, якого
виховали привиди та інші мешканці старого кладовища. Вручаючи Гейману медаль Ньюбері,
Американська бібліотечна асоціація назвала «Книгу кладовища» «прекрасною сумішшю з
вбивств, фантазії, гумору та людського горя», окремо відзначаючи чарівний і захоплюючий
стиль автора, а оглядачка New York Times назвала її романом про диво. А проте,
найвлучніше висловилися, мабуть, у Kirkus Reviews: «Сумна, дотепна, мудра і страшнувата
книжка. Її має прочитати кожна дитина і кожен, хто колись був дитиною». Це історія про
дорослішання, про вміння відпускати і розуміти, про батьків, які повинні дозволити дітям піти,
про головну, як каже Гейман, трагікомедію дитинства: якщо ви виконаєте свій обов’язок
сумлінно, якщо гідно виховаєте своїх дітей, то ви їм більше не потрібні. Якщо ви все зробили
правильно – вони йдуть. Такий закон життя. Але в першу чергу це трохи моторошна та
незвична історія про цікавого і дотепного хлопчика, який потрапляє в халепи, знаходить
неприємності на свою голову і не тільки, дружить, вчиться, захищає, сумує і сумнівається, але
не озлоблюється, не черствіє душею і не втрачає вміння і потреби любити.
Роман «Океан у кінці вулиці» (The Ocean at the End of the Lane)
– розповідає про те, як неназваний оповідач повертається у своє рідне
містечко, щоб відвідати похорони близької людини, але неочікувано
починає згадувати про страхітливі події, що трапилися з ним сорок
років тому, коли йому було всього сім років. Серед найважливіших
порушених тем – самовідчуття та порушений зв'язок між дитинством та
дорослим життям. Твір приніс автору Британську книжкову премію, та
премію «Локус» за найкращий фентезійний роман. Ніл Гейман так
описав цю книгу: «Це – роман про дитинство та пам'ять. Історія
про магію, силу розповідей і про те, як ми дивимося у вічі пітьмі, що
знаходиться всередині нас. Також про страх, любов, смерть та
сім'ю. Однак, фундаментально, я сподіваюся, що за своєю суттю це
роман про виживання.»
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Окрім романів Ніл Гейман опублікував більше двох сотень
оповідань, одна з збіркок короткої прози «Обережно,

тригери!

Коротка

проза

та

хвилювання»

(Trigger
Warning: Short Fictions and Disturbances). Ніл Гейман вперше
натрапив на фразу «Обережно, тригери!» в інтернеті, де її
завданням було попередження людей про посилання на
зображення та ідеї, які можуть їх засмутити. Але треба
погодитись, що попередження про небезпеку зазвичай викликає
лише більшу цікавість і назвати так свою збірку оповідань було
вдалим рішенням, бо книголюби досить допитливий контингент,
а така назва лише інтригує нашу допитливість. Вступ до збірки
написав сам автор. Це незвичайний, довгий, довжиною у
тридцять сторінок вступ. В ньому Ніл Гейман ніби вживу
спілкується з читачем. Розмова ллється то серйозно, то
жартома, але завжди з захопленням до літератури й із приязню до шановного читача.
Вже з першого оповідання книжки «Місячний лабіринт» потрапляємо до світу загадкового й
містичного, з легким доторком еротики й вражаючою розв’язкою, від якої трохи холоне кров
від жаху. Далі перед одним з головних героїв збірки постає питання: які шанси, що вигадана
дівчина Кассандра, яку в підлітковому віці намалював талановитий художник Стюарт Іннес,
насправді існує? А якщо існує, то хто вона: якась демонічна істота, чи реальна нормальна
людина, котра, можливо, теж колись вигадала собі хлопця, Стюарта? У будь-якому разі
оповідання «Дещо про Кассандру» наштовхує читача не лише на підозри чогось страшного, а
й на певні філософські роздуми штибу спорідненості душ, долі тощо. Оповідання «Моя
остання господиня» писалося для Всесвітнього конвенту жахів, проте виникає сумнів, що це
оповідання є хорором. Загадковість, дещиця еротики, легкий трилер й містика так, але не твір
жахів. Хоча треба зауважити, кидається в око ведення оповіді від першої особи, якої за ідеєю
вже немає серед живих, але припускаємо то не виглядає так вже й страхітливо. У новелі ж
«Закляття проти допитливості» головним героям, котрим поталанило дожити до кінця світу,
вдається повернутись на кілька століть назад й вберегтися від загибелі (є навіть таке).
На сторінках збірки Гейман вбиває відомого багатьом читачам світу урядового діяча
Майкрофта Холмса в оповіданні «Справа про смерть і мед», присвяченому новій пригоді
славетного Шерлока Холмса. Вбиває, звісно, брата славетного детектива автор не
власноруч, а скоріше дає йому вмерти на п’ятдесят четвертому році життя від звичайної
фатальної хвороби. Сцена відходу Майкрофта драматична і описана від особи самого
Шерлока Холмса. Розслідування, чи то влучніше сказати дослідження знаменитого
геніального сищика у літературній інтерпретації Ніла Геймана носить дещо фантастичний
характер і певно буде цікаве як вірним шанувальникам дойлівського Холмса, так і читачам
автора цієї збірки.
Також на сторінках збірки зустрічаємо славетного Доктора та його асистентку Емі – героїв
британського фантастичного телесеріалу «Доктор Хто», які подорожують диво-будкою
ТАРДІС. Надчасово-просторова потвора-істота на ймення Рід знищує людей та колонізує
планету. Емі Понд та Доктор мають зупинити істоту. Ніл Гейман у збірці виявляє себе ще й
неабияким казкарем, серед персонажів якого є дівчина схожа на сучасну Попелюшку,
щоправда її оточують повії та наркодилери.
Окрім прози до збірки увійшли кілька невеличких поем. Зокрема своїми динамічними
сюжетами привертають увагу «Відьмина ворожба» та «На кладовищі св. Орена». І
насамкінець варто зазначити, що навіть коли ви не є великим прихильником фантастики, але
ненароком візьметеся читати цю книгу, то будьте обережними, бо гіпнотична майстерність
Ніла Геймана зробить з вас фантастоманів.
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І знову Ніл Гейман повертається до теми міфології. В 2017 році
вийшла його збірка
переказаних міфів
«Скандинавська

міфологія» (Norse Mythology). Незважаючи на те, що Ніл Гейман
відносить збірку до нехудожньої літератури (нон-фікшн), книга
потрапила до списку кандидатів премії «Вибір Гудрідс» 2017 року у
категорії «Найкраще фентезі». 2018 року книга здобула премію «Ауді»
у категорії «Аудіокниги, що начитані автором чи авторами».
Для створення фантастичного царства у своїх романах Ніл Гейман
неодноразово звертався до давньої міфології. Та тепер він
звертається до самого витоку своєї творчості, представляючи нам
неймовірну версію величних північних казок. Автор залишається
вірним міфам та пантеону скандинавських богів: Одін, головний бог, розумний, сміливий і
хитрий; Тор, син Одіна, неймовірно сильний та не наймудріший з богів; Локі – син велетнів,
кровний брат Одіна, ошуканець і неперевершений маніпулятор.
Ця книга підходить для людей, які тільки починають знайомитися з міфологією скандинавів
і не читали ще ні першоджерел, ні інших переказів чи адаптацій. П’ятнадцять незалежних
одне від одного оповідань, написаних легкою та доступною мовою, та короткий словничокглосарій наприкінці познайомлять читача з ключовими міфами народів Півночі, включно зі
славнозвісним Рагнарьоком, загибеллю богів. У легкій іронічній формі, що так полюбилась
фанатам, Гейман переказує історії про те як Одін позбувся свого ока, про незвичне весілля
Фрейї, про те, як з’явилися поети, та інші оповіді про персонажів міфології войовничих
скандинавів. Це саме вільний переказ, автор жодним чином не змінює хід сюжету, зрештою,
він на це і не претендує, по що прямо заявляє у передмові до книги.
Гейман не виправдовує своїх героїв. Вони постають перед читачем такі, які є, з усіма
своїми недоліками. Багато хто закидає автору «Скандинавської міфології» надто легковажне
ставлення до богів Півночі, однак тут якраз Гейман не надто далеко відходить від канону.
Справа в тому, що дещо вільне поводження зі своїми богами – річ, характерна для
скандинавів чи принаймні для автора «Старшої Едди», яка є найдавнішим джерелом
відомостей про міфологію скандинавів. Взагалі Локі – це душа «Скандинавської міфології».
Так пише Гейман про цього непостійного бога: «Існував певний порядок дій, якого Тор
дотримувався, коли щось ішло не так. Насамперед, він запитував себе, чи не винен у тому,
що сталося, Локі. Якщо Локі цього разу був не винен, Тор переходив до наступного кроку:
просив у нього поради. Локі – кмітливий хлопець, він придумає, що робити». І таки справді,
більшість міфологічних сюжетів побудована на тому, як Локі створює богам проблеми, а
опісля сам геніально їх вирішує. Моральний компас Локі безнадійно зламаний – він робить,
що хоче: здобуває для Тора молот Мйольнір і сплановує вбивство Бальдра, підлаштовує
викрадення богині Ідунн і сам рятує її. При цьому в його серці немає ненависті чи люті, а
лише цікавість і нудьга, яку він намагається розвіяти достатньо зловісними способами. Майже
завжди він розділяє свої пригоди з Тором – грубим і простуватим, але дуже справедливим
воїном. Найчастіше саме він за допомогою свого молота може впоратися там, де не
спрацьовує хитрість. Решті богів у книзі часу приділено набагато менше. Мало похмурого
Одіна, батька богів, володаря магії, мало Фрейї, в загальних рисах описані принципи
світобудови в уявленнях народів Півночі, всього два абзаци про протистояння асів та ванів.
Гейман умисне добирав кумедні сюжети, над якими не можна не засміятися. Чого лише варта
історія про мед поезії чи спосіб, у який Локі вдалося обдурити велетня-будівельника, який
зводив стіну навколо АсГарда. Незважаючи на легкий іронічний характер книги, деякі з міфів
переказані у серйозному ключі. Глибоке співчуття викликає тяжка доля Сігюн, дружини Локі.
Містикою і похмурим символізмом наповнений переказ легенди про голову Міміра та
втрачене око Одіна, а також історія Рагнарьоку, смерті богів.
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Окрім того, що Ніл Гейман є першокласним письменником-фантастом він ще й чудовий
лектор. В його арсеналі є прекрасна лекція «Чому наше майбутнє залежить від читання?».
Пропонуємо деякі уривки з лекції:
У художньої літератури є два призначення. По-перше, вона відкриває вам залежність від
читання. Жага дізнатися, що ж трапиться далі, бажання перегорнути сторінку,
необхідність продовжувати, навіть, якщо буде важко, тому що хтось потрапив у біду, і ти
повинен дізнатися, чим це все скінчиться… в цьому справжній драйв. Це змушує
дізнаватися нові слова, думати по-іншому, продовжувати рухатися вперед. Виявляти, що
читання саме по собі є задоволенням. Одного разу усвідомивши це, ви на шляху до
постійного читання. Найпростіший спосіб гарантовано виховати грамотних дітей – це
навчити їх читати і показати, що читання – це приємна розвага. Найпростіше – знайдіть
книги, які їм подобаються, дайте до них доступ і дозвольте їх прочитати. Не існує
поганих авторів для дітей, якщо діти хочуть їх читати та шукають їх книги, тому що всі
діти різні. Вони знаходять потрібні їм історії, і вони входять всередину цих історій.
Побита, зашарпана ідея захоплююча для них. Адже дитина відкриває її вперше для себе. Не
відвертайте дітей від читання лише тому, що вам здається, ніби вони читають
неправильні речі. Література, яка вам не подобається, – це шлях до книг, які можуть бути
вам до душі. І не у всіх однаковий з вами смак.
І друга річ, яку робить художня література, – вона породжує емпатію. Коли ви дивитеся
телепередачу або фільм, ви дивитеся на речі, які відбуваються з іншими людьми. Художня
проза – це щось, що ви робите з 33 букв і пригорщі розділових знаків, і ви, ви один,
використовуючи свою уяву, створюєте світ, що населяють його і дивитесь навколо
чужими очима. Ви починаєте відчувати речі, відвідувати місця і світи, про які ви б і не
дізналися. Ви дізнаєтеся, що зовнішній світ – це теж ви. Ви стаєте кимось іншим, і коли
повернетеся в свій світ, то щось у вас трохи зміниться. Емпатія – це інструмент, який
збирає людей разом і дозволяє вести себе не як самозакохані одинаки. Ви також знаходите
в книжках дещо життєво важливе для існування в цьому світі. І ось воно: світові не
обов’язково бути саме таким. Все може змінитися.
У 2007 році я був в Китаї, на першому схваленому партією конвенті з наукової
фантастики і фентезі. В якийсь момент я запитав у офіційного представника влади:
чому? Адже наукова фантвстика не схвалювалась впродовж довгого часу. Що змінилося?
Все просто, сказав він мені. Китайці створювали чудові речі, якщо їм приносили схеми. Але
нічого вони не покращували і не придумували самі. Вони не винаходили. І тому вони послали
делегацію в США, в Apple, Microsoft, Google і розпитали людей, які придумували майбутнє,
про них самих. І виявили, що ті читали наукову фантастику, коли були дітьми.
Література може показати вам інший світ. Вона може взяти вас туди, де ви ніколи не
були. Одного разу, відвідавши інші світи, як ті, хто скуштували чарівних фруктів, ви ніколи
не зможете бути повністю задоволені світом, в якому виросли. Невдоволення – це хороша
річ. Незадоволені люди можуть змінювати і покращувати свої світи, робити їх краще,
робити їх іншими.
Вірний спосіб зруйнувати дитячу любов до читання –
це, звичайно, переконатися, що поруч немає книг. І немає
місць, де діти б могли їх прочитати. Мені пощастило.
Коли я ріс, у мене була чудова районна бібліотека. У мене
були батьки, яких можна було переконати закинути мене
в бібліотеку по дорозі на роботу під час канікул.
Бібліотеки – це свобода. Свобода читати, свобода
спілкуватися. Бібліотеки – це свобода. Свобода читати,
свобода спілкуватися. Це освіта (яка не закінчується в
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той день, коли ми залишаємо школу або університет), це дозвілля, це притулок і це
доступ до інформації.
Бібліотеки – це місця, куди люди приходять за інформацією. Книги – це тільки верхівка
інформаційного айсберга, вони лежать там, і бібліотекарі можуть вільно і легально
забезпечити вас книгами. Зараз більше дітей беруть книжки з бібліотек, ніж раніше, і це
різні книги – паперові, електронні, аудіокниги. Але бібліотеки – це ще, наприклад, місця, де
люди, у яких немає комп’ютера або доступу до інтернету, можуть вийти в мережу. Це
надзвичайно важливо в часи, коли ми шукаємо роботу, розсилаємо резюме, оформляємо
пенсію в інтернеті. Бібліотекарі можуть допомогти цим людям орієнтуватися у світі.
Бібліотеки – це ворота в майбутнє.
Так що дуже шкода, що по всьому світу ми бачимо, як місцеві органи влади розглядають
закриття бібліотек як легкий спосіб зберегти гроші, не розуміючи, що вони обкрадають
майбутнє, щоб зекономити за сьогодні. Вони закривають ворота, які повинні бути
відкриті. Необхідно підтримувати бібліотеки. Використовувати їх, заохочувати інших
користуватися ними, протестувати проти їх закриття.Якщо ви не цінуєте бібліотеки,
значить, ви не цінуєте інформацію, культуру та мудрість. Ви заглушуєте голоси
минулого і шкодите майбутньому.
Всі ми – дорослі і діти, письменники і читачі – повинні мріяти. Ми повинні вигадувати.
Легко прикинутися, що ніхто нічого не може змінити, що ми живемо в світі, де суспільство
величезне, а особистість менше, ніж ніщо, атом в стіні, зернятко на рисовому полі. Але
правда полягає в тому, що особи змінюють світ знову і знову, особистості створюють
майбутнє, і вони роблять це, уявляючи, що речі можуть бути іншими.
Озирніться. Я серйозно. Зупиніться на мить і подивіться на приміщення, в якому ви
перебуваєте. Я хочу показати щось настільки очевидне, що його всі вже забули. Ось воно:
все, що ви бачите, разом зі стінами, було в якийсь момент вигадано. Хтось вирішив, що
набагато легше буде сидіти на стільці, ніж на землі, і придумав стілець. Комусь довелося
придумати спосіб, щоб я міг говорити з усіма вами в Лондоні прямо зараз, без ризику
промокнути. Ця кімната і всі речі в ній, всі речі в будинку, в цьому місті існують тому, що
знову і знову люди щось вигадують. Ми повинні робити речі прекрасними. Чи не робити
світ потворнішим, ніж він був до нас, не спустошувати океани, не передавати наші
проблеми наступним поколінням. Ми повинні прибирати за собою, і не залишати наших
дітей в світі, який ми так нерозумно зіпсували, обікрали і спотворили.
Одного разу Альберта Ейнштейна запитали, як ми можемо зробити наших дітей
розумнішими. Його відповідь була простою і мудрою. Якщо ви хочете, щоб ваші діти були
розумні, сказав він, читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були ще розумнішими,
читайте їм ще більше казок. Він розумів цінність читання і уяви. Я сподіваюся, що ми
зможемо передати нашим дітям світ, де вони будуть читати, і їм будуть читати, де
вони будуть уявляти і розуміти.
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Найвідоміші цитати і висловлювання Ніла Геймана
(які можна використати для оформлення книжкових виставок, інформаційних довідок тощо)

«Цивілізацію від варварства відокремлюють 24 години і два прийоми їжі.»
«Інформація і знання: дві валюти, які ніколи не виходили з моди.»
«Люди думають, що будуть щасливі, якщо переїдуть
виявляється: куди б ти не переїхав, ти береш з собою себе.»

в

інше

місце,

а

потім

«Зло, як правило, не дрімає і, відповідно, погано розуміє, чому взагалі хтось повинен спати.»
«Історія вчить нас щонайменше тому, що гірше може бути завжди.»
«Ідеї вбити складніше, ніж людей, але в кінцевому підсумку їх можна вбити.»
«На рибалку ходять не за рибою, а за душевним спокоєм.»
«Люди чомусь вважають, що міра або дошкульність болю залежать від сили удару. Річ не в тому,
наскільки сильний удар. Річ в тому, куди він поцілить.»
«Дорослі йдуть втоптаними стежками. Діти розвідують нові.»
«Якщо ти людину любиш, ніколи не буде зайвим їй про це нагадати.»
«Всі люди чинять одне і те ж. Їм може здаватися, що вони грішать
неповторно, але здебільшого в їхніх дрібних капостях немає нічого
оригінального.»
«Місто без книгарні і не місто зовсім, якщо хочете знати мою думку.
Воно скільки завгодно може називати себе містом, але, якщо в ньому
немає книгарні, воно само знає, що жодної живої душі йому не
обдурити.»
«Неприємності боязкі – вони ніколи не ходять поодинці, а збираються в зграї і атакують всі разом.»
«Кликати кішок – така сама марна справа, як кликати ураган.»
«Дійсно небезпечні люди, щоб вони не робили, вірять, що творять добро і ні секунди в цьому не
сумніваються. Тим і небезпечні.»
«Багато чого важко пробачити, але одного разу ти повертаєшся, а біля тебе нікого не залишилося.»
«Диявол навряд чи когось колись змушував. Потреби не було.»
«Найкоротший шлях – іноді найдовший.»
«Прийшовши у світ, повний негараздів і небезпек, людина присвячує левову частку енергії тому, щоб
зробити його ще гірше.»
«Свобода вірити означає свободу вірити і у праве діло, і в неправе. Точно так само, як свобода
говорити дає тобі право зберігати мовчання.»
« – Але, коли ми переможемо, жити стане краще!... – Але не так цікаво.»
«Ось в чому полягає магія літератури: ти береш слова і вибудовуєш з них світи.»
«Наймудріший спосіб почати спільне життя з молодою людиною – це не сваритися з його матір’ю.»
«У більшості книг про відьомство написано, що відьми працюють голяка. Це тому, що більшість цих
книг написали чоловіки.»
«Немає сліпців гірше тих, хто не бажає слухати.»
«Людську історію набагато легше зрозуміти, якщо усвідомити один факт: більшість великих
перемог і трагедій сталася не тому, що їх винуватці були по натурі своїй поганими або хорошими, а
тому, що по натурі своїй вони були людьми.»
«Не тільки щасливих закінчень не існує – закінчень взагалі не існує.»
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Твори Ніла Геймана наявні у фондах КОБЮ
Гейман, Ніл. Американські боги [Текст] = American Gods : роман / Н.
Гейман ; пер.: Г. Герасим, О. Петік. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 694 с.
Америка – країна, що дала надію на нове життя мільйонам людей.
Долаючи важкий шлях через океан та ступаючи на обітовану землю, вони
привозили із собою своїх богів, яким довгий час продовжували поклонятися
в новій країні. Але ці часи проходять і світ починають захоплювати нові
боги... Тінь Лун, колишній ув'язнений, ніколи не цікавився долями богів, але
так вже вийшло, що саме на нього впав вибір загадкового містера Середи.
Вибір у Тіні був невеликий – прийняти вигідну пропозицію про роботу, або
марно намагатися влаштуватися в рідному містечку. Після смерті дружини
його вже нічого не тримало на старому місці. Так розпочалася його
подорож по Америці, сповнена смертельних небезпек та вкрай
незвичайних знайомств...
Гейман, Ніл. Зоряний пил [Текст] : роман / Ніл Гейман ; пер. з англ. Д.
Кушніра. - К. : Видавнича група КМ-БУКС, 2017. - 240 с.
Трістран пообіцяв принести зірку, що впала з неба. Він вирушає у
подорож, щоб здійснити бажання коханої, прекрасної Вікторії Форестер – і
опиняється у зачарованому світі, що лежить за муром простого
англійського селища. «Зоряний пил» – безмір пригод і магії, прекрасна
казка справжнього майстра художнього слова Ніла Геймана, що
полюбилася багатьом читачам. За мотивами книжки відзнято легендарну кінострічку.
Гейман, Ніл. Скандинавська міфологія [Текст] / Ніл Гейман. - К. :
Видавнича група КМ-БУКС, 2018. - 256 с.
Дивовижний переказ величних скандинавських міфів. Автор вже давно
черпає натхнення для створення власних фантастичних світів у
стародавній міфології. Та тепер він звертається до самого витоку своєї
творчості, представляючи нам неймовірну версію величних північних казок.
Історія розпочинається з генезису легендарних дев'яти світів, занурюючи
нас у подвиги божеств, карликів і велетнів. Для того, щоб повернути собі
викрадений славнозвісний молот, Тору необхідно замаскуватися у жінку,
що дуже важко зробити, беручи до уваги його бороду і величезний апетит.
Гірка доля спіткає Квазіра – найпрозорливішого з богів – кров якого перетворюється в мед.
Врешті все завершується Рагнароком, сутінками богів і відродженням нового часу та людей.
Пратчетт, Терри. Благие знамения [Текст] : художественная лит-ра /
Терри Пратчетт, Нил Гейман. - Москва : Эксмо, 2012. - 512 с.
Время пришло. Финальная схватка между силами Добра и Зла. Конец
Всего. И Антихрист, дитя Князя Тьмы, был послан на землю. Не лично
Князем Тьмы, естественно. Для этого существуют исполнители. Так
сказать, демоны – и ангелы – полевые агенты. Собственно, ради этого
момента агенты тысячелетиями вели сражения за души на Земле. В
Конце Света сам смысл их существования. И вот пред ними раскрылись
сияющие перспективы. Ангелу - вечность в раю - под музыку арф.
Исключительно арф. Ни единой гитары. Или даже гобоя. А ангел как-то
привык уже, знаете, к хорошему. А уж демону, современному, с мобильником, на совершенно
пижонском Бентли 56 года выпуска, – ему перспективка провести остаток вечности,
подбрасывая лопатой уголек к котлам грешников – хуже святой воды под ногти. А ничего не
поделаешь... Или все-таки попробовать?
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