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Проблема деміургії є однією з провідних у класичній фентезі, 

починаючи з Дж.Толкієна. Переважно звертання до цього аспекту 

обмежується самим створенням нового Всесвіту, де у ролі творця 

виступає сам письменник. 

Серед найвагоміших та найвпливовіших американських 

досліджень творчості Р.Желязни варто відзначити праці К.Йоука, 

Т.Крулика та Д.Ліндскольд. Першою працею, присвяченою вивченню 

постаті письменника та його художньої манери, є книга К.Йоука – 

друга самого письменника – "Роджер Желязни" (1979). Спроба 

здійснити аналіз доробку фантаста належить його дружині та 

співавтору Д.Ліндскольд (1993). 

Маючи філологічну освіту та будучи обізнаним у різних сферах 

життя, Р.Желязни творив світи, сповнені численними алюзіями. У 

своїх творах письменник торкався проблем людського єства, взаємин, 

проблем осягнення природи божественного та його досягнення, 

переймався аспектами внутрішнього мікрокосму особистості.  

Різні аспекти проблеми деміургії та деміурга порушив 

Р.Желязни у фантастичній епопеї "Хроніки Амбера". У цьому творі 

розкрита тема творця-не Бога, що апріорі є ідеалом та мірилом усього 

сущого, а людини-творця. Цим персонажем керують пристрасті, іноді 

згубні та ниці. Але любов до рідного дому, усвідомлення себе його 

невід’ємною частиною стає рушійною силою, що зумовлює 

внутрішню еволюцію героя. 

Яскравим прикладом такого синтезу у творчості Р.Желязни є 



"Хроніки Амбера", які письменник створював протягом восьми років 

(з 1970 по 1978 рр.). Твір став своєрідним творчим підсумком, хоча і 

не планувався як такий. Епопея "Хроніки Амбера" складається з 10 

романів, композиційно розділених на дві пенталогії. Дана розвідка 

буде стосуватися лише оповідей, авторство яких письменник 

переадресовує принцу Корвіну, тобто перших п’яти. П’ятикнижжя 

Мерліна також порушує проблему творення, батьківської 

відповідальності творця перед творінням. 

У п’ятикнижжі Корвіна викладені уявлення амберитів про світ і 

їхнє місце у ньому. Амбер можемо тлумачити як алюзію до 

давньогрецького Олімпу, населеного сварливими, пихатими та 

сповненими заздрості богами. Оберон і його нащадки є безсмертними 

фізично, хоча можуть загинути насильницькою смертю, мають силу 

деміургів. Ця сила є ідеалістичною за своїм характером, оскільки 

думки амберитів матеріалізуються у цілі світи, населені намисленими 

ними ж істотами. 

П’ятикнижжя Мерліна розвінчує теософічне світосприйняття 

королевичів Бурштинового королівства. На зміну цій позиції 

приходить світорозуміння: надістоти, поселені письменником у 

архетип ний центр Всесвіту, не мають змоги (сили, права) створювати 

нові світи-тіні-віддзеркалення, а лише з легкістю подорожують ними. 

Звертання до таких "подорожей" також відштовхується від 

ідеалістичної позиції про первісність думки, ідеї.  

Космогонія Р.Желязни органічно поєднує космогонію поганську 

(в основному давньоскандинавську) із міфологемою християнського 

Бога-творця. Центром свого Всесвіту письменник робить Вогненний 

Шлях, або Лабіринт, що був накреслений деміургом Дворкіним під 

будівлею амберського королівського палацу. Проходження його є 

своєрідною ініціацією, оскільки для звичайної людини може стати 

смертельним. Пройти ним можуть лише ті, у чиїх жилах тече кров 

Оберона. Проходячи це складне випробування, члени королівської 

династії є водночас посвяченими і творцями Всесвіту. Перше 

п’ятикнижжя об’єднане сюжетною лінією пошкодження Шляху-

Лабіринту, що призвело до розмивання міжвимірових меж між 



Амбером та Хаосом, у наслідок чого орди потвор заполонили 

королівство та найближчі до нього тіні-відображення.  

Письменник не одразу відкриває таємницю творення Амбера. 

Р.Желязни робить свого читача учасником цього відкриття. Разом із 

принцом Корвіном ми дізнаємося, що шлях-лабіринт (своєрідний 

ланцюжок ДНК Всесвіту книги) був створений джокером цієї колоди 

Таро – Дворкіним. За словами самого творця, це було здійснено "за 

допомогою Судного каменя, власної крові та звуків ліри на острівці 

посеред океану, куди прилетів з Хаосу" [2: 204]. Зазначу, що музика є 

основою світотворення. Таким чином Дворкін бачиться як Творець (з 

великої літери) складного багатовимірного світу Бурштинового 

королівства із усіма його Тінями-Відображеннями. Творення 

Лабіринту власною кров’ю відсилає нас до більшості світових 

міфологічних циклів, згідно яких світ було створено із частин тіла 

хтонічних велетнів, в той самий час ця теорія не заперечує 

пантеїстичного світогляду про Бога-творця як частини, рушійної сили 

природи. Як справжній деміург, Дворкін усвідомлює, що є частиною 

Всесвіту (ним же створеного) і самим Всесвітом: "Я – Лабіринт, – 

сказав він, – у справжнісінькому сенсі цього слова. Проходячи крізь 

мій розум, аби досягти тої форми, котру він зараз має, – основи 

Амберу, він наклав свій відбиток на мене так само, як і я на нього. І 

якось я зрозумів, що я – це Лабіринт" [2: 205]. 

Світ Амбера є складною й розгалуженою неоміфілогемою, котра 

може бути розглянута і як наукова гіпотеза щодо законів світобудови. 

Подібно до галактик, що мають спіралеподібну форму, усі світи, 

існування яких не суперечить реальній дійсності та реаліям 

художнього світу Р.Желязни, а також уявні сконцентровані навколо 

Амбера. Ці паралельні світи є відображеннями Амбера (світ порядку) 

та Хаосу. У різних перекладах ці вторинні світи названі 

відображеннями чи тінями (англ. Shadows). Чим ближче вони 

знаходяться до якогось із так званих полюсів Всесвіту, тим більш є до 

нього подібними. Р.Желязни плідно користується космогогонією 

скандинавських саг, оскільки точкою відліку та межею цього світу 

стає дерево Ігго. В корені цього слова впізнаємо ясен Іггдрасил, що 
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вважався центром світобудови в уявленні скандинавів. Ця пейзажна 

деталь – не лише міфологічна алюзія,а також "загравання" 

письменника із теорією відносності (це "кінець Хаосу й Порядку, в 

залежності від того, з якого боку дивитися" [2: 384]) та утвордження 

власної галереї архетипних образів. 

Геоміфологема Амбера у художньому світі "Хронік" 

протиставляється геоміфологемі Хаосу, а разом вони становлять 

нерозривну єдність антиподів. Ця дуалістичність яскраво 

простежується на прикладі галереї образів. Зокрема Дворкін – 

художник-деміург – був сином Єдинорога та Хаосу. Останній є 

алюзією до сповненого протиріч образу Діви Марії, що є символічним 

поєднанням жіночого начала та продовження роду й цноти. Творча 

сутність з’являється там, де сходяться впорядкованість і хаос. Проте у 

художньому світі "Хронік" це є лише гіпотезою, своєрідною алюзією 

до філософського питання про первинність буття. Дворкін є водночас і 

творцем і частиною Амбера. 

Постать Дворкіна пов’язана із важливим атрибутом життя 

королівської сім’ї – колодою родинних Карт, що об’єднують якості вже 

реального для нас відеозв’язку (коли твір писався, це було такою ж 

фантастикою, як і подорожі крізь виміри), телепортації крізь простір 

одного виміру-Тіні чи крізь декілька тіней.  

Суть подорожей між вимірами полягає у свідомій візуалізації 

змін навколишнього світу та уподібнення до того виміру-тіні, до якого 

персонажі прагнуть потрапити. Художня гіпотеза письменника 

співзвучна сучасним науковим гіпотезам про безкінечну кількість 

вимірів. Згідно цього припущення будь-яке явище чи місце може 

існувати у безкінечному розмаїтті Всесвіту. Така здібність дає 

підстави трактувати кожного члена королівської родини Амберу як 

художника-творця, чутливого до усіх деталей навколишньої дійсності. 

Представники королівської династії є втіленням генетичного 

принципу, оскільки лише кров Амбера дає героям здатність 

здійснювати подібні подорожі, водночас роблячи їх учасниками 

деміургійного процесу.  

Розвиток сюжету виявляє, що, будучи захищеним від втручань 



смертних, Вогненний Шлях може бути пошкодженим, знищеним та 

відтвореним знову за допомогою крові нащадків Дворкіна. Це 

посилює аналогію із ДНК. Камінь і Шлях, створений за його 

допомогою, сприймаються героями як живі істоти, оскільки перший 

прирівнюється до серця ("Камінь пульсував, подібно до серця" [2, 

с.86]), а другий стає генетичним кодом, котрий об’єднав усіх членів 

родини. Подорожі між світами стають можливими лише завдяки 

"використанню образу Лабіринту, що закладений у кожному" [2: 86] з 

амберитів. Корвіна усвідомлює первісну енергію Шляху, що водночас 

дає силу та снагу, проте може і знищити : "Він (Лабіринт) дав мені 

(Корвіну) владу над Тінями, він майже відновив мою пам’ять. Він в 

одну мить знищить мене, коли я спробую його пройти не належним 

чином. Тому я відчував до нього вдячність із домішкою страху" [2: 38]. 

Одна з сюжетних ліній першої пенталогії пов’язана зі знайденням 

первісного шляху. Через пошкодження Лабіринту Хаос отримує 

доступ до Амберу. Мов кровоносною судиною, вони сполучаються 

Чорною дорогою, котра впускає створінь Хаосу у світ порядку. Це 

могло б призвести до об’єднання двох вимірів. У художньому світі 

твору війна між королівствами набирає ознак внутрішньої війни 

Корвіна, перемогою у якій є еволюція принца Амберу. 

Письменник акцентує на поступовому опануванні принцами 

Амберу здатності до налагодження ментального контакту навіть без 

магічних карт, що увиразнює їх кровний, генетичний зв'язок, 

незважаючи на відкриту неприязнь між членами родини. Як і Шлях-

Лабіринт, Карти були створені Дворкіним. Цей феномен переростає 

межі художньої деталі, стаючи архетипним втіленням твору 

мистецтва. Варто відзначити, що епопея Р.Желязни сповнена 

численними архетипними образами (дерево, дім, стариган, демон, 

сонце тощо). Це є результатом зацікавлення письменника теорією 

К.Г.Юнга. протягом усього свого творчого шляху Р.Желязни намагався 

осмислити суть людського існування, прагнув знайти Бога у самій 

людині. Тож визначення божественного стало органічною частиною 

творчої концепції письменника. Шлях крізь ненависть, біль, відчай 

перетворює людину на творця. Піднісши головного героя та оповідача 



першої пенталогії, принца Корвіна, до рівня деміурга, автор  втілює у 

ньому дві божественні іпостасі: це і Бог-отець, котрий створює новий 

світ, і син-мученик. Останній знає, що ризикує й може покласти на 

вівтар спасіння світу власне життя, проте не відступає. Саме 

Бурштинове королівство у творі служить першоосновою Всесвіту та 

архетипним втіленням самої ідеї рідного дому, оскільки "Амбер 

розташований у всіх напрямах. Або ж у будь-якому, який ти обереш" 

[1: 256]. У ньому герої черпають сили, одна лише згадка про рідний 

дім надає снаги долати перешкоди:  "Йти одразу ж стало легше, як 

тільки я пригадав Амбер. Він був найвеличнішим з усіх існуючих міст. 

Амбер завжди був і завжди буде" [1: 84]. 

Корвін, спочатку будучи переконаним, що саме він став 

причиною прориву кордону між світами Порядку й Хаосу, відкриває в 

собі всеосяжну любов до Амберу, а отже й всього Всесвіту, починає 

усвідомлювати справжні почуття до членів своєї родини. Ганелон, 

маску якого одягає король Оберон, стає справжнім другом Корвіна, 

хоча раніше вони були ворогами. Він прощає і відпускає батька: "Я так 

довго ненавидів тебе, так довго звинувачував. Тепер це у минулому і 

від цих почуттів не лишилося й сліду […]. Ганелон – батько – давній 

друг і ворог, я прощаюся з тобою. … Я сумуватиму за тобою" [2: 430]. 

Прощаючись зі зрадником-Брандом,Корвін спочатку не може 

відпустити біль і злобу, але потім відкидає їх, прагнучи духовного 

очищення. Усі брати і сестри проходять перед його внутрішнім 

поглядом ніби колода карт, Корвін звертається до кожного з них, 

намагаючись досягти душевної рівноваги. Ставши Художником, 

подібно до Дворкіна, він переходить на новий рівень буття. 

Створення нового Шляху відбувається майже підсвідомо, 

оскільки герой спочатку звертається до спогадів про перебування у 

Парижі в одному із численних життів, його пам'ять сповнюють дрібні 

слухові та зорові деталі. Єдність із природою проявляється у 

вируванні стихій при цьому. Проте сконцентрованість на артефакті 

твірної енергії і його самого перетворює на артефакт: "Нічого не мало 

значення. Був лише Камінь, палаючий Лабіринт і я сам – я ледве сам 

себе усвідомлював. […] На певному рівні я розумів, що теж був 



частиною цього процесу. Певним чином я знав, що за умови, якби це 

робив хтось інший, то виник би інший Лабіринт" [2: 404]. 

Ставши деміургом, Корвін усвідомлює себе частиною 

макрокосму у найширшому його значенні: "Я відчував так, ніби 

знаходився у центрі Всесвіту, крокуючи по зірках", – згадував він 

потім [2: 405]. 

Таким чином, шлях героя, прокладений крізь біль і 

випробування, подолання ненависті приводить його до світотворення. 

Ставши деміургом, головний герой прощається зі знайомим йому 

Всесвітом та переходить на новий рівень. 
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