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ВСТУП 

 

 

Англійська проза 50 – 90 років ХХ століття вирізняється специфікою 

біографічної та мемуарної текстової структури. На її тлі постає актуальним 

вивчення категорії «образ автора» з проекцією на творчість видатного 

представника англомовної літератури Мартіна Еміса (1949). Перу 

письменника належать такі знакові прозові полотна, як романи «Записки 

про Рейчел» («The Rachel Papers», 1973) [263], «Гроші: записка самогубця» 

(«Money: A Suicide Note», 1985) [258], «Досвід» («Experience», 2000) [251], 

«Вагітна вдова» («The Pregnant Widow», 2010) [262]. На зламі ХХ – на 

початку ХХІ ст. домінантними прозовими жанрами англійської літератури 

стали мемуари, авто- та біографії, записки, роздуми, щоденники.  

У 70 – 90 рр. ХХ ст. мемуаристика набула важливого значення як одне 

з вагомих джерел дослідження англійського письменства. Її репрезентують 

П. Акройд, Дж. Барнс, У. Бентлі, І. Мак’юен, С. Фрай. Біографічна та 

мемуарна проза в англомовному культурному просторі характеризується 

унікальною жанровою палітрою. Її сутність проступає з текстових структур 

таких авторів, як П. Акройд, Дж. Барнс, М. Бредбері, Д. Лодж, Г. Свіфт.  

Для жанрової специфіки прози М. Еміса примітна рухлива 

репрезентація образу, що ілюструє твір про Й. Сталіна («Сталін, Йосип 

Грізний», «Koba the Dread», 2002) [256]. Він розкривається через 

присутність концептуального вираження архетипів твору щодо еволюційної 

стратегії авторського задуму, у т. ч. в романах «Успіх» («Success», 1978) 

[259], «Лондонські поля» («London Fields», 1989) [257], «Стріла часу, або 

Природа злочину» («Time's Arrow or the Nature of the Offence», 1991) [264], 

«Нічний поїзд» («Night Train», 1997) [260]. Ідеться про визначення формо- і 

змістотвірних засад будови жанрової моделі образу автора. Це сприяє 

розкриттю художнього світу творця романів «Досвід» [251] та «Записки про 
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Рейчел» [263], а звідси – виявленню іманентних ознак стильової 

майстерності М. Еміса з огляду на його індивідуальну письменницьку 

стратегію. 

Науковий інтерес до прози М. Еміса мав місце вже після виходу у світ 

перших творів («Записки про Рейчел» (1973) [263], «Мертві Немовлята» 

(1975) [250], «Гроші: записка самогубця» (1984) [258], «Лондонські поля» 

(1990) [257], «Стріла часу» (1991) [264], «Інформація» (1995) [261]). Він 

став помітним на зламі 90-х рр. Його художній доробок знайшов 

аргументовані оцінки з боку таких визначних дослідників, як Т. Адамс 

[244], В. Гапмаєр [330], Д. Вуд [445], Дж. Дайдерік [307], М. Какутані [361], 

Г. Кеулкс [363], Л. Міллер [378].  

Виняткового резонансу набула проза М. Еміса в російськомовній 

рецепції. Майже всі визначні твори письменника дійшли до читача в 

російськомовних інтерпретаціях таких перекладачів, як Є. Петрова 

(1997) [165], А. Гузман (2002) [57], В. Симонов (2004) [196], М. Шерман 

(2005) [237], А. Яковлєв (2004) [240], Г. Яропольський (2007) [242].  

Натомість і досі немає спроби наблизити художню спадщину М. Еміса 

до читацького залу в Україні. У зв’язку з цим важливим є вивчення категорії 

«образ автора» з проекцією на її роль в біографічній і мемуарній прозі 

загалом.  

Окреслена проблематика в теоретичному ключі була предметом 

дослідження з боку численних українських (О. Білецький [22], Т. Гажа [37], 

О. Галич [38 – 45], М. Гірняк [48], М. Гіршман [50], М. Гнатюк [52], 

Р. Гром’як [56], Т. Гундорова [59], Л. Задорожна [91], Ю. Ільчук [105], 

В. Качкан [110], О. Лапко [131], Я. Масалха [147], Г. Мережинська [150], 

Т. Потніцева [173], В. Пустовіт [178], Л. Сеник [191], С. Сіверська [198], 

Н. Сопельник [209], Н. Стахнюк [211], К. Танчин [217], М. Федунь [255], 

О. Філатова [226], А. Цяпа [231], Т. Черкашина [232 – 233]), а також 

зарубіжних (С. Аверинцев [1], М. Бахтін [15 – 20], Ю. Борєв [25], 

М. Брандес [26], В. Виноградов [30 – 31], Б. Корман [120 – 122], 
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А. Левидов [132], І. Неупокоєва [157], Н. Римар [182], В. Скобелєв [203]; 

Л. Андерсон [265], M. Блейзінг [275], T. Бловерс [276], Т. Бутлер [286], 

С. Фрідман [329], К. Карман [360]) учених. Проте деякі аспекти окресленої 

проблематики, якщо й потрапляли в дослідницьке поле окремих науковців, 

то трактувалися здлебільшого як одне з інформативних джерел авторської 

позиції. 

Творчість М. Еміса дає можливість зосередити увагу на визначальних 

ознаках системи образу автора у вимірах своєрідного горизонту очікування 

як мистецтва, простежити розгортання образу в тканині художнього тексту, 

з урахуванням відповідності чи невідповідності відображуваного й 

відображення в біографічній і мемуарній прозі творця роману «Записки про 

Рейчел». 

Актуальною постає досліджувана тема у зв’язку з потребою 

системного вивчення образу автора в біографічній і мемуарній прозі 

М. Еміса. Вона суголосна сучасним переосмисленням особливостей різних 

галузей філологічних наук – лінгвістики, стилістики, поетики, наратології.  

У цьому аспекті значної ваги й актуальності набувають аналіз та 

системна репрезентація образу автора в текстах автобіографічних і 

мемуарних творів епохи постмодернізму з урахуванням їхніх структурних 

та естетичних ознак оповіді.  

М. Еміс експериментує з можливостями біографічного та мемуарного 

жанрів, створюючи власні наративні моделі, техніки, демонструючи 

інноваційні літературні тенденції. Ідеться про комплексний аналіз категорії 

«образ автора» в біографічній та мемуарній прозі М. Еміса, а саме романів 

«Досвід» («Experience», 2000 [251]), «Гроші: записка самогубця» («Money: 

A Suicide Note», 1985 [258]) та «Записки про Рейчел» («The Rachel Papers», 

1973 [263]).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідницької роботи 

кафедри германських мов та перекладознавства Дрогобицького державного 
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педагогічного університету імені Івана Франка в межах комплексної теми 

«Переклад та його роль у контексті взаємодій національних культур 

(дискурс, складники, функції)» (протокол № 1 від 21. 01. 2006 р.).  

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 4 

від 19 квітня 2012 р.) та схвалено на засіданні бюро Наукової ради НАН 

України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня література» 

(протокол № 2 від 15 травня 2012 р.). 

Мета роботи – цілісне висвітлення особливостей презентації образу 

автора крізь призму біографічної та мемуарної прози Мартіна Еміса в 

контексті жанрової системи епохи постмодернізму. 

Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– висвітлити категорію «образ автора» в біографічній і мемуарній 

прозі на матеріалі творчості М. Еміса; 

– з’ясувати жанрову ґенезу та функціонування стильової манери 

М. Еміса стосовно репрезентації понять «образ автора» та «імпліцитний 

автор», а також авторського «Я» в постмодерністському тексті; 

– дослідити жанрову ідентифікацію художньої біографіки та 

мемуаристики; 

– визначити образно-тематичні засади художнього світу М. Еміса, 

шляхи формування естетичних та літературних поглядів письменника; 

– осмислити специфіку авторської стратегії моделювання 

біографічного та мемуарного дискурсів; 

– проаналізувати особливості авторської присутності в романах 

М. Еміса («Досвід» [251], «Гроші: записка самогубця» [258], «Записки про 

Рейчел» [263]) крізь призму жанрової специфіки, наративної мотивації та 

основних бінарних опозицій; 

– схарактеризувати автобіографічний дискурс у романах «Гроші: 

записка самогубця» [258] та «Записки про Рейчел»[263] з урахуванням 
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стрижневих концептів, діалектики авторського та чужого, рецептивних 

стереотипів та інновацій. 

Об’єкт дослідження – біографічна й мемуарна проза Мартіна Еміса, 

жанрово-стильові модифікації романів «Досвід» [251], «Гроші: записка 

самогубця» [258], «Записки про Рейчел» [263]. 

Предмет дослідження – особливості поетики романів Мартіна Еміса, 

образ автора та вираження його оточення крізь призму біографічного та 

мемуарного постмодерністського дискурсу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

в українському літературознавстві комплексно досліджені широкі прозові 

полотна Мартіна Еміса, у т. ч. романи «Досвід» [251], «Гроші: записка 

самогубця» [258] та «Записки про Рейчел»[263] з урахуванням еволюції 

образу автора як культурної ідентичності в добу постмодернізму.  

Теоретико-методологічну основу дисертації склали наукові 

концепції з проблем теорії літератури (О. Астаф’єв [9], Н. Бернадська [21], 

О. Бондарева [23], Л. Грицик [55], А. Гуляк [58], І. Денисюк [63], 

В. Дончик [69], М. Жулинський [89], І. Заярна [93], М. Зимомря [95 – 97], 

О. Кеба [111], Г. Клочек [112], Ю. Ковалів [113], І. Лімборський [136], 

В. Марко [145], М. Моклиця [151], М. Наєнко [153], Д. Наливайко [154], 

А. Нямцу [159], Л. Оляндер [160], Р. Радишевський [180], Г. Семенюк [190], 

М. Сулима [214], А. Ткаченко [219], М. Ткачук [220 – 221]).  

У роботі використано напрацювання І. Акіншиної [4], Р. Барта [12 – 

14], Ю. Борєва[25], Д. Дюришина [77], У. Еко [78], В. Ізера [351 – 352], 

Б. Кормана [120 – 121], Ю. Крістевої [125], Ю. Лотмана [140 – 141], 

І. Неупокоєвої [157], А. Нюннінга [395], О. Петрусь [164], О. Потебні [172], 

Дж. Прінса [402], О. Сліпушко [204], Ф. Стенцеля [429], М. Фуко [324], 

К. Фрідемана [329].  

У контексті досліджуваної теми концептуально важливими постають 

праці Є. Волощук [33], Т. Гавриліва [35], Т. Денисової [62], С. Доміненко 

[68], В. Єршова [85], Д. Затонського [92], Г. Колесник [117], 
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Н. Копистянської [119], О. Кудряшової [127], С. Павличко [162], 

П. Рихла [183], а також Ж. Гюсдорфа [341], Ж. Дерріди [306], Я. Лінтвельта. 

Специфіку документальної манери М. Еміса окреслено із залученням студій 

англомовних і німецькомовних дослідників творчості прозаїка – Т. Адамса 

[244], Д. Вуда [445], В. Гапмаєр [330], М. Какутані [361], К. Кетмул [290], 

Н. Лезарда [369], Е. Ро [408].  

Методи дослідження. Сутність предмета, об’єкта, мети і завдань, 

передбачених у дослідженні, демонструє потребу застосування низки 

методів, зокрема: порівняльно-історичного – для вивчення специфіки 

біографічної та мемуарної прози; метод системного аналізу – для розкриття 

інтелектуалізму у біографічній та мемуарній прозі М. Еміса; метод 

класифікації – для окреслення ролі творця стосовно стратегії інтерпретації 

образу в досліджуваних романах; структурного – для аналізу образу автора 

в біографічній та мемуарній прозі; психоаналітичного – для цілісного 

зіставлення відповідних концептів, що виокремлюють спільні й відмінні 

ознаки біографічної та мемуарної прози М. Еміса.  

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

їхнього застосування в розробці нових підходів до постановки й розв’язання 

окремих теоретичних питань, пов’язаних з рецепцією англійської 

літератури загалом і біографічної та мемуарної прози М. Еміса зокрема.  

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації 

та її висновки можуть бути використані для подальшого дослідження 

художніх текстів англомовних авторів, у т. ч. зразків біографічної й 

мемуарної прози М. Еміса, в загальних курсах з теорії літератури та історії 

зарубіжної літератури, у процесі підготовки спецкурсів та спецсемінарів з 

проблематики генології, поетики, рецепції документальної прози; при 

укладанні відповідних розділів посібників з історії англійської літератури 

доби постмодернізму, написанні магістерських, дипломних, курсових робіт, 

присвячених вивченню художньої спадщини М. Еміса та окресленню її 
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місця в британському історико-літературному процесі доби 

постмодернізму. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася у формі 

доповідей на звітно-наукових конференціях різних рівнів: 

1) «Марко Вовчок і Жорж Санд: аспект творчої взаємодії (на 

матеріалах французькомовного листування) на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Українське слово мовами народів світу», 

присвяченій 194-й річниці від дня народження Т. Шевченка (Дрогобич, 20 

березня 2008 року);  

2) «Роль документалістики у художньому тексті (на матеріалах 

англомовної прози)» на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Роль перекладу в контексті взаємодії національних культур: дискурс 

сучасності» (Дрогобич, 18 грудня 2009 року);  

3) «Роль автобіографічної деталі у художньому тексті» на ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: Дослідження та 

викладання», присвяченій 25-літтю факультету іноземних мов та 10-літтю 

відділення перекладачів (Кіровоград, 19 – 20 березня 2009 року);  

4) «Щоденник: реквізити авторського письма (сутність 

саморозкриття) на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Українське слово мовами народів світу», присвяченій 195-й річниці від дня 

народження Т. Шевченка (Дрогобич, 20 березня 2009 року);  

5) «Документалістика та її реалії у прозовій структурі» на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське слово мовами 

народів світу», присвяченій 196-й річниці від дня народження Т. Шевченка 

та 160-ї річниці видання збірки «Кобзар» (Дрогобич, 24 березня 2010 року); 

6) «Місце реалій у художньому тексті (на матеріалах англомовної 

прози) на Міжнародній науковій конференції «Особистість на тлі епохи», 

присвяченій 80-річчю від дня народження доктора філологічних наук, 

професора Любомира Сеника (Дрогобич, 3 липня 2010 року);  
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7) «Мемуари як складова документалістики (на матеріалах 

англомовної прози)» на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Українське слово мовами народів світу», присвяченій 197-й річниці від дня 

народження Т. Шевченка (Дрогобич, 31 березня 2011 року);  

8) «Документальні елементи у художньому тексті (на матеріалах 

англійської прози)» на конференції «Діалог культур – феномен у 

міждисциплінарному виміру» з нагоди 65-річчя від дня народження та 45-

річчя трудової діяльності у вищій школі доктора філологічних, професора 

Миколи Зимомрі (Дрогобич, 16 грудня 2011 року);  

9) «Особливості внутрішньої організації тексту: система англомовної 

прози» на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське 

слово мовами народів світу», присвяченій 198-й річниці від дня народження 

Т. Шевченка (Дрогобич, 9 березня 2012 року); 

10) «Роль англійської літературної спадщини у формуванні світогляду 

Мартіна Еміса» на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Література і місто: художній поступ» (Луганськ, 17 жовтня, 2012 року). 

11) «Питання образності в художньому тексті» на Міжнародній 

науковій конференції «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи 

та Америки» (Тернопіль, 2 – 3 листопада, 2012 року). 

12) «Образ автора у творчості Мартіна Еміса» на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Українське слово мовами народів світу», 

присвяченій 199-й річниці від дня народження Т. Шевченка (Дрогобич, 11 

березня 2013 року); 

13) «Творчість Мартіна Еміса: внутрішня організація тексту» на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське слово мовами 

народів світу», присвяченій 200-й річниці від дня народження Т. Шевченка 

(Дрогобич, 24 лютого 2014 року); 

14) «Образ автора в автобіографічній прозі Мартіна Еміса та 

«Щоденнику» Тараса Шевченка» на Всеукраїнській науково-практичній 
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конференції «Українське слово мовами народів світу», присвяченій 201-й 

річниці від дня народження Т. Шевченка (Дрогобич, 12 березня 2015 року); 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладені у 

восьми одноосібних публікаціях, з них – п’ять у наукових фахових 

виданнях, дві – за рубежем та одна додаткова. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаної художньої та критичної літератури 

(445 найменувань). Загальний зміст роботи викладено на 210 сторінках, 

основний текст займає 167 сторінок. 
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РОЗДІЛ І 

 

ОБРАЗ АВТОРА В БІОГРАФІЧНІЙ І МЕМУАРНІЙ ПРОЗІ 

 

1.1. ТЕОРІЯ ОБРАЗУ АВТОРА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОЦІНКИ 

В. ВИНОГРАДОВА, М. БАХТІНА 

 

 

Вивчення сутності питання стосовно образу автора постає актуальною 

проблемою у різних галузях словесних наук – лінгвістики, стилістики, 

поетики, наратології. У цьому контексті вельми важливим є аналіз та 

системна репрезентація згаданого феномену в текстах художніх творів з 

урахуванням їхніх структурних та естетичних особливостей. 

Основу біографічної та мемуарної прози творить органічна сполука, 

що поєднує співвідношення художнього й документального. Досліджувана 

проблематика викликала й продовжує викликати зацікавлення з боку 

численних науковців (О. Астаф’єв [9], М. Бахтін [15 – 20], Н. Бонецька [24], 

М. Брандес [26], Г. Винокур [32], О. Галич [38 – 45], М. Гірняк [49], Я, 

В. Ізер [103], Ю. Ільчук [105], Б. Корман [120 – 122], О. Лапко [131], 

Я. Масалха [147], М. Римар [182], О. Скнаріна [200 – 202], В. Скоблєв [203], 

О. Філатова [226], М. Фуко [227]).  

Категорія «образ автора» належить до провідних розробок у 

літературознавстві. Як невід’ємна частина художнього тексту вона пройшла 

довгий шлях розвитку – від усної оповіді фольклорних текстів до своїх 

сучасних складних форм. В аспектах, що мають безпосередній стосунок до 

художнього мовлення, проблему автора активно розробляв академік 

В. Виноградов [30 – 31]. Цей учений увів до наукового обігу термін «образ 

автора», який на сьогодні набув широкого застосування. Варто відзначити 

також і вагомий внесок М. Бахтіна [15 – 20], М. Брандеса [26], У. Бута [27], 



15 
 

Б. Кормана [120 – 122], А. Нюннінга [395], Дж. Прінса [402], 

Ю. Тинянова [216], В. Шміда [239] та ін. 

На думку В. Шкловського, «образ автора – це не те, що хоче автор 

сказати про себе, а те, що ми довідуємося про нього, вивчаючи результати 

його творчості» [238].  

Теорію автора найчастіше пов’язують з іменами М. Бахтіна [там само] 

та В. Виноградова [там само]. Аналіз їхнього доробку знаходить свій відгомін 

у працях таких російських дослідників, як Н. Бонецька [24], Б. Корман [120], 

М. Римар [182], В. Скобелєв [203] та багатьох інших.  

В українському літературознавчому дискурсі концепція автора 

В. Виноградова [30 – 31] та М. Бахтіна [15 – 20], як правило, розглядається в 

аспекті історико-літературних досліджень М. Гірняк [38], Ю. Ільчук [79], 

О. Лапко [100], Я. Масалхи [114], О. Філатової [173] та ін.  

Як влучно висловлюється Олена Філатова [226, 195], йдеться про 

переосмислення і синтез теоретичної концепції В. Виноградова, що відіграла 

значну роль у розвитку і теорії автора, і загальних уявлень про архітектоніку 

літературного твору, а також наукове відкриття М. Бахтіна, яке, за 

твердженням Н. Рибнікова, дало можливість по-справжньому зрозуміти не 

тільки діалогічну природу художньої творчості, але й проблему опанування 

людської свідомості в літературному творі, а, отже, – її природу [181, 58]. 

Конкретизуючи зазначену тезу, Олена Філатова веде мову про типологічні 

сходження в концепціях В. Виноградова та М. Бахтіна.  

У працях В. Виноградова образ автора постає вищою підрядною 

інстанцією в структурі тексту, що забезпечує єдність усіх його суб’єктивних 

сфер та визначає специфіку використання мовних і художніх засобів, відтак є 

категорією, у якій перетинаються семантичні, емоційні, культурно-

ідеологічні інтенції художнього твору» [30]. Вчений розглядає образ автора 

як семантико-стильову категорію епічного та ліро-епічного твору. На його 

думку, це головна і багатозначна стильова характеристика окремого взятого 

твору і всієї художньої літератури як цілого [173, 18].  
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В. Виноградов також визначив образ автора як основну силу, що 

пов’язує всі стильові засоби в єдине художнє ціле. Примітний факт: 

Наталія Мажара, посилаючись на міркування Л. Толстого, наголошує: 

«Цементом, який скріплює будь-який художній твір в одне ціле і від того 

створює ілюзію відображення життя, виступає не єдність осіб і станів, а 

єдність самобутнього ставлення автора до предмета…» [143, 59].  

Фіксація комплексу завдань, пов’язаних із вивченням образу автора, це 

– своєрідний центр художньо-мовленнєвого світу, у якому відображається 

естетичне ставлення автора до власного тексту. Стильова структура 

художнього твору й образ автора віддзеркалюють рівні розуміння й 

поетичного використання письменником літературної мови певної епохи [30, 

106]. Цей акцент і має місце в праці В. Виноградова «О теории 

художественной речи». Зображення світу в літературному творі 

розгортається через динаміку різних стилістичних пластів, форм і типів 

мовлення [30, 181].  

Як доречно зауважила дослідниця Олена Лапко, образ автора в 

концепції В. Виноградова є багатофункціональним утворенням, оскільки 

визначає експресивно-мовленнєві форми оповіді й, відповідно, прийоми 

словесного вираження. Водночас ця «індивідуальна словесно-мовленнєва 

структура, яка пронизує художній твір», забезпечує взаємозв’язок і 

взаємодію елементів художнього цілого і, нарешті, виконує 

центроутворювальну й інтеграційну функції, бо є «концентрованим 

втіленням суті твору, що об’єднує всю систему мовленнєвих структур 

персонажів у їх співвідношенні з оповідачем, розповідачем або 

розповідачами й через них стає ідейно-стилістичним осердям, фокусом 

цілого» [30; 87, 151, 118].  

Категорія образу автора продуктивна не тільки в дослідженні окремого 

літературного твору, а й може розглядатися в межах усієї художньої 

спадщини митця, оскільки образ автора є «конструктивним елементом» не 
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лише одного літературного твору, а й циклу творів і творчості письменника 

загалом [30, 155].  

Добре обґрунтованою є концепція М. Бахтіна. Вона містить низку 

значущих, важливих для характеристики образу автора концептуальних 

позицій. На глибинне розуміння її стрижневої ідеї слушно вказує Тетяна 

Потніцева, яка виявляє основні параметри досліджуваного матеріалу з 

проекцією на те, що автор у своєму тексті «повинен перебувати на межі 

створюваного ним світу як активний творець, бо вторгнення його в цей світ 

руйнує його естетичну стійкість» [173, 18]. Відомо, що М. Бахтін 

підкреслював внутрішнє прагнення автора до створення іншої реальності, 

здатної до змістового саморозвитку. При цьому вагома роль відводиться мові 

автора як будівельному матеріалу. Використовуючи її автор, згідно зі своїм 

внутрішнім завданням, створює іншу матрицю. 

М. Бахтін дійшов висновку: «Абсолютно ототожнити себе, своє «я» з 

тим «я», про яке я розповідаю, так само неможливо, як неможливо підняти 

себе самого за волосся. Зображений світ, яким би реалістичним і правдивим 

він не був, ніколи не зможе бути цілком тотожним тому реальному світу, де 

перебуває автор – творець зображеного. Ось чому термін «образ автора» 

видається мені невдалим: усе, що стало образом у творі і, відповідно, входить 

у його хронотопи, є створеним, а не створюючим. «Образ автора», якщо 

розуміти під цим автора-творця, є contradictio in adjecto; будь-який образ – 

завжди є чимось створеним, а не створюючим. Звісно, слухач-читач може 

створити собі образ автора» [15, 405]. Звідси – закономірним постає його 

узагальнення стосовно розмежування автора-творця, з одного боку, а відтак 

автора-людини – з іншого, власне для того, щоб запобігти співприсутності 

соціально-етичного моменту і творчого принципу. Автор-творець «повинен 

опинитися поза собою», «повинен стати іншим щодо самого себе», тобто 

перетворитися на оповідача. 

У творчому доробку М. Бахтіна вивчення суб’єктної організації 

художнього тексту має визначальне місце, воно позначене філософським 
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осмисленням проблеми творчого акту. У художньому творі проступає 

первинний («автор-творець») та вторинний («образ автора») автор. «Автор-

творець» – це категорія «особливого позаестетичного рівня», оскільки автор-

творець перебуває на межі створеного ним художнього світу. «…Це активна 

індивідуальність бачення й оформлення, а не видима і не оформлена 

індивідуальність» [16, 168]. Первинного автора М. Бахтін визначає як 

«творчу енергію», що формує у творі свій образ, «образ автора». 

Первинний автор не належить художньому світу твору, наче кожна 

деталь цього світу просякнута його «творчою енергією». Образ автора у 

своєму стосунку до тексту, перебуває на одній позиції з оповідачем та 

героями. М. Бахтін наполягає на розмежуванні автора-творця та образу 

автора.  

Натомість В. Виноградов осмислює образ автора в 

лінгвостилістичному ракурсі, а сааме як вершину суб'єктної організіції 

тексту, що поєднує в собі всі мовленнєві партії інших суб'єктів, усі 

стилістичні пласти твору. При цьому «активна індивідуальність бачення й 

оформлення» (М. Бахтін) також характеризує образ автора. Організовуючи 

всю словесно-мовленнєву структуру твору, образ автора творить і 

стилістичне, і композиційне ціле тексту. Образ автора – «це концентроване 

втілення суті твору, яке об’єднує всю систему мовних структур персонажів у 

їхньому співвідношенні з оповідачем, оповідачем або оповідачами і через 

них стає ідейно-стилістичним зосередженням, фокусом цілого», – ствержує 

В. Виноградов у його праці «О теории художественной речи» [30, 118]. 

Чи виступає логічним інструментом певного подолання суперечностей 

шляхом творення образу автора звичайний суб’єкт мовлення? На це 

запитання В. Виноградов дає ствердну відповідь, бо образ автора може 

безпосередньо не згадуватися в тексті. 

Концепція В. Виноградова в багатьох аспектах співвідносна із 

системою вивчення категорії автора з боку М. Бахтіна. Йдеться передусім 

про аспект філософського виміру буття суб’єкта творчої діяльності. Як у 



19 
 

ранніх працях, так і в його дослідженнях 60-х років увага науковця 

зосереджується на філософсько-методологічному аспекті проблеми автора. 

Так, у своїй першій роботі «Проблема матеріалу, змісту і форми в словесній 

художній творчості» (1924) він виокремлює аспект парадигматики з 

проекцією на естетичні начала: «Естетичний об’єкт як зміст художнього 

бачення і його архітектоніка… є абсолютно новим утворенням буття не 

природничо-наукового, і не психологічного, звичайно ж, і не лінгвістичного 

ладу: це своєрідне естетичне буття, яке виростає на межах твору, шляхом 

подолання його матеріально-речевої, позаестетичної визначеності» [16, 49 – 

50]. Певну недиференційованість поняттійних деталей слушно зауважила 

О. Філатова, відзначаючи, що естетичне бачення знаходить свій вияв у 

мистецтві, зокрема, у «словесній художній творчості» [226, 196]. Відповідно, 

виконання художніх завдань здійснюється «на матеріалі слова ˂…˃ у певних 

формах словесного твору не тільки основним художнім завданням, але й 

природою цього матеріалу – слова, яке доводиться пристосовувати до 

художніх цілей» [18, 239].  

Варто підкреслити, що Олена Філатова у праці «Теорія автора у 

В. Виноградова і М. Бахтіна: антиномія чи науковий діалог?» вбачає 

наявність вираження синхронності, коли пише: «На перший погляд, 

однозначно відкидаючи дефініцію В. Виноградова «образ автора» (за 

Бахтіним, справжній автор як творець будь-якого образу «не може бути 

образом»), у пошуках компромісу М. Бахтін все-таки прагне уточнити 

теоретичну позицію, яка насамперед базувалася на несприйнятті поєднання 

реальної постаті автора та літературного образу, що має власну специфіку» 

[226].  

М. Бахтін справедливо визнає, по-перше, що «так званий «образ 

автора» може бути лише одним із образів твору», та й то образом 

«специфічним», по-друге, автор-творець не може бути створений «у тій 

сфері, у якій він сам є творцем» [17, 203]. Первинний автор, як констатує 

М. Бахтін у студії «Проблема автора», є «носієм напружено-активної єдності 
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завершенного цілого, – героя і всього твору, трансгредієнтного кожному його 

окремому моменту» [19, 96]. Виражаючи власне активне ціннісне ставлення 

до змісту, творець стає «конститутивним моментом художньої форми» [19]. 

У цьому контексті виникає перспективним розуміння зв’язку між автором і 

подією, в якій, за спостереженням Олени Філатової, автор не є її учасником; 

тут має місце так звана позиція «позазнаходження». Саме вона сприймається 

в практиці споглядання, коли образ, за висловом М. Бахтіна, перебуває поза 

«його хронотопами». Вторинний автор, який сприяє розвитку дії у структурі 

та змісті художнього тексту, є складним поєднанням авторського слова й 

авторської ідеї [226, 196 – 197]. Така сполука набуває суб’єктивного, 

емоційного ототожнення, оскільки йдеться про природний перехід від 

первинного до вторинного. Аналогічне мислене відображення істотних 

властивостей знайшло своє адекватне сприйняття з боку М. Бахтіна, який, 

визнаючи авторську первинність і вторинність, наполягав на потребі 

засвідчення – поєднання автора-творця як «моменту твору» і автора-людини 

– «моменту етичної, соціальної події життя» [19, 95].  

Варто зауважити: в цьому трактуванні понятійний блок «образ автора» 

охоплює процес розгортання зв’язку в екстравертивному або в 

інтровертивному аспектах з урахуванням бінарної опозиції «об’єктивність – 

суб’єктивність». Однак тут відсутнє протиставлення; адже йдеться про 

пошук гармонійної рівноваги між безпосередньо-мотивованим і конкретно-

орієнтованим на узагальнення логіки відображення. Тому доречно «образ 

автора» вживати щодо автора «вторинного»: якщо автор «первинний» – носій 

творчого первня – не є створеним, то автор «вторинний» – створений, 

«частково зображений, показаний, увіходить у твір як його частина» [16; 311, 

373].  

Спостереження М. Бахтіна, сформульовані, зокрема, в дослідженні 

«Проблема автора» (1994), заклали основи пізнання художніх і позахудожніх 

об’єктів, що розвиваються незалежно від свідомості їхнього творця, тобто 

автора мистецького твору. Міркування М. Бахтіна слушно виокремила Олена 
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Лапко, яка актуалізувала суб’єкт-об’єктні відношення стосовно образу 

автора, відмінного від усіх інших похідних, що виступають у конкретному 

вияві внутрішньотекстовими елементами [131, 131].  

У понятті «образ автора» М. Бахтін поєднував різнорідні художні 

явища: художню конструйовану постать умовного автора, або образ 

оповідача, усі такі образи, які так чи інакше вказують на позалітературну 

особистість митця, а саме – автобіографічного і ліричного героїв [16, 304]. 

У цьому аспекті важливим є компонент реальності, що виражається у 

слові. Воно характеризується під пером М. Бахтіна не як лінгвістична 

категорія («поет творить не в світі мови, мовою він лише користується»), а як 

«засіб художнього вираження», «ціннісно-смислова структура» [19, 242]. 

Творча свідомість автора не може бути мовною свідомістю, оскільки вона 

пов’язується з обмеженим моментом, своэрыною логычною операцыэю, 

зумовленою «суто художнім завданням» [19, 243]. 

Образ автора постає не тільки особливою формою мистецького 

структурування реальності; він увиразнює предметну чуттєвість. Таким 

чином, суб’єкт творчості зумовлює смислове наповнення усіма моментами 

словесного матеріалу (приміром, звукова організація слова, предметне 

значення слова, момент словесного зв’язку, інтонаційний момент) і 

спрямовує цю дієвість у процесі об’єктивного пізнання внутрішнього світу 

людини, тобто стає «носієм єдності форми», «формуючим центром» [16, 62]. 

Звідси – «єдність форми, єдність активної ціннісної позиції автора-творця, 

що здійснюється через посередництво слова, ... але має причетність до 

змісту» [16, 69]. Тут проступає очевидна відповідність викладених 

Бахтінових думок і спостережень у різних його працях об’єктивній істині. 

Вона організовує водночас активну ціннісну позицію автора-творця щодо 

героя і його світу. М. Бахтін вказує, що «форми художнього бачення і креації 

світу визначають зовнішньолітературні прийоми, а не навпаки; архітектоніка 

художнього світу визначає композицію твору (порядок, розподіл і 

завершення, зчеплення словесних мас), а не навпаки» [16, 181]. 
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Конститутивним моментом форми [курсив – З. Д.], за твердженням 

Олени Лапко [131, 133], видається авторська активність. Вона виявляється в 

художній цілісності, а не в будь-якому ізольованому моменті твору, зокрема 

його змісті: автор перебуває там, де зміст і форма нерозривно зливаються, 

тобто в тому моменті, який неможливо виокремити [17, 203]. Авторське 

ставлення до зображуваного, втілене в певній формі, є конститутивним 

моментом образу [курсив – З. Д.], а відтак автора – носія творчої активності 

не можна відокремити від образів і персонажів як їхню невід'ємну частину 

[16, 311]. Водночас автор-творець не може увійти в зображений світ як образ, 

він перебуває поза його хронотопами, «як би на дотичній до них» [15, 403], 

оскільки цього вимагає позиція «позазнаходження» («трансгредієнтності»).  

Проблему автора подибуємо також і в дослідженнях М. Гірняк. 

Авторка зауважує: «Чи не у всіх теоретиків, які виступають за зникнення 

автора, насправді, ідеться про те, що автор у тексті і за межами тексту – не 

тотожні поняття, йдеться не стільки про зникнення, як про зникання, тобто 

про відмову від суворої тотожності, де «я» завжди дорівнює собі самому. 

Ідеться радше про ту процесуальність, яку ми вже бачили в Барта і в Бахтіна і 

яка є ключовою в дослідженнях Ж. Дерріди [48, 123]. 

У концепції М. Бахтіна автор постає передусім суб'єктом естетичної 

діяльності, що організовує художнє ціле, зберігаючи позицію 

«позазнаходження» щодо створеного, фіктивного, світу і виявляючись лише 

в художньому творі як цілому. Тут вагомі акценти з огляду на «fiction і non 

fiction» у процесі творення літературного образу. На цей факт аргументовано 

вказав О. Галич у цінній монографії «Fiction і Non Fiction у літературі: 

проблеми теорії та історії» (2013). 

Крізь призму об’єктивності, стрижневою умовою якої є 

неупередженість, доцільно вести мову про явище персоніфікації автора з 

огляду на властивість уяви читача сприймати авторську позицію, виражену у 

творі. У цій позиції не останню роль відіграє зв'язок між адресантом і 
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адресатом. Тому слід зробити акцент: у концепції В. Виноградова образ 

автора розглядається, насамперед, на мовно-стилістичному рівні. 

Подібний прийом використаний також у працях В. Кожинова. 

Дослідник розглядає автора і як зображувану силу, і як творчого суб’єкта 

твору, сутність якого виявляється «на матеріалі образу автора». Образ автора 

– це те, як автор зображає себе, однак це лише один з аспектів дослідження 

окресленої проблеми. У художньому тексті автор як творчий суб’єкт 

втілюється «вже не у формі образу, а у формі голосу автора – голосу, який 

пронизує всю цілісність твору» [115, 26].  

Статус категорії «образ автора» поглиблювався завдяки досвіду різних 

носіїв словесної думки. Тому актуальним залишається й твердження 

В. Виноградова про вивчення стилістичних пластів тексту, з-поміж яких 

лінгвістичний підхід до вивчення образу автора має однозначно позитивну 

оцінку. Вона розгорнута, зокрема, у праці «Еще раз об образе автора и его 

смысловых коррелятах» Ольги Трапезнікової [224, 124]. Авторка 

переконливо характеризує художній текст з огляду на його форму й зміст у 

прямій залежності від особистості творця. Вона розмежовує уявлення про 

біографічні та естетичні начала в конструкції, що реалізовані в тексті. Таке 

застосування прийому передбачає трансформацію «поетичного Я» в 

самоорганізоване «емпіричне Я», що супроводжується додатковою 

інформацією (прикритою, напівприкритою, відкритою) історичного, 

художнього, філософського характеру. 

З-поміж пізнавальних сутностей, до яких належать віра, знання, факт, 

тенденція, закономірність, важливою є практика в розумінні засад, 

реалізованих у тексті. 

Як на нашу думку, в дискурсивних підходах Б. Кормана до 

характеристики образу автора слід вбачати й провокативне начало. Він 

закріплює за терміном «автор» значення «носія певної концепції, певного 

погляду на дійсність; суб’єкта (носія) свідомості, вираженням якої є весь твір 

або ж її сукупність» [121, 199]. 
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Особливу роль відіграє при цьому репрезентація свідомості, що 

сприймається з погляду інтерпретації тексту як міждискурсивна залежність 

від системи суб’єктних і позасуб’єктних форм. З нею корелюються поняття 

«первинний автор» – «вторинний автор». Змінність змістовим акцентам 

надають деміургічна й смислоутворювальна функції, розгортання яких 

відбувається – безпосередньо чи опосередковано – на межі суб’єктних і 

позасуб’єктних форм.  

Цей процес позначений ідентифікацією автора, авторською 

«присутністю» [131], що інтеґрує різні художні елементи. Авторській 

активності належить провідна роль в оформленні й організації художнього 

твору як цілісності. Автор-творець виконує кореляційну функцію, 

забезпечуючи взаємозв'язок і взаємодію елементів художнього цілого. При 

цьому автор на рівні авторської свідомості та авторського ставлення до 

факту, події, явища, тенденції, закономірності, репрезентує смисловий центр 

зображуваного у мистецькому творі. 

Феномен «Я» не втрачає своє визначальне начало, оскільки у процесі 

пізнання має місце динаміка розгалуження та розгортання сюжетних ходів і 

конкретних висловлювань. Звідси – закономірне сприйняття авторської 

свідомості як мета текстуальної категорії. Цей колобіг сенсів став предметом 

наукового пошуку також і в дослідженнях Мар’яни Гірняк. Вона слушно 

зауважила: «Чи не у всіх теоретиків, які виступають за зникнення автора, 

насправді, ідеться про те, що автор у тексті і за межами тексту – не тотожні 

поняття, йдеться не стільки про зникнення, як про зникання, тобто про 

відмову від суворої тотожності, де «я» завжди дорівнює собі самому. Ідеться 

радше про ту процесуальність, яку ми вже бачили в Барта і в Бахтіна і яка є 

ключовою в дослідженнях Ж. Дерріди [48, 123]. Потенційно передбачається 

наявність можливої позиції парадигмальної «смерті суб’єкта». Названа 

авторка слушно підкреслює концептуальне заглиблення в інтерпретацію 

Бахтінової оцінки «вільної гри», що завжди є грою «між відсутністю і 

присутністю, сліду як чогось невловимого в просторі присутнього, щоб 
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зрозуміти, що суб'єкт прихований (а не відсутній) у письмі і що його 

самоприсутність «ніколи не є даною», вона лише ввижається і «завжди вже 

була роздвоєна, повторена, здатна з’явитися лише в момент власного 

зникнення» [65, 255].  

Зважаючи на творчі досягнення М. Еміса, пріоритетним виступає 

уявлення «Я»-особи про спогадову присутність наратора в реалізації 

конкретного «життєпису»; він охоплює – в еволюційному плані – фіксацію 

факту, події, явища, з одного боку, та образу події, образу дії, образу явища 

– з іншого. Наратор фіксує «образ переживання» (Я. Явчуновський). Ці 

чинники створюють ефект авторської присутності в тексті. Звідси – 

авторський саморух, що спрямовує хронологічне розташування 

автентичних свідчень «Я»-особи відповідно до минулого, сучасного й 

майбутнього. Тут важливою постає контекстуальна «триєдиність 

рецепційних фаз» (М. Зимомря) [95, 122 – 123], тобто інформативно-

ознайомлювальної, критично-оцінювальної та інтерпретаційної. 

Виокремлені фази формують тло для сприйняття спогадового матеріалу, 

розширюють авторську стратегію для об’єктивного / суб’єктивного 

відтворення чи інтерпретації пережитого «через творчі спроможності 

особистості» (Марія Федунь) [225]. Вона націлює на сукупність засобів 

вивчення образу автора в біографічній і мемуарній прозі, у тім числі, 

творчості Мартіна Еміса. 

 

 

1.2. ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН ОБРАЗУ АВТОРА В СИСТЕМІ 

БІОГРАФІЧНОГО ТА МЕМУАРНОГО ПИСЬМА 

 

 

Образ автора та його художній феномен в системі біографічного й 

мемуарного письма – це складний комплекс, упорядкованих мистецько-

інтенціональних утворень, в якому перемежовуються внутрішні та зовнішні 
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події, що засвідчують зображення життя непересічної особистості з 

урахуванням біографічних фактів та засобів художнього письма. Його 

своєрідність зумовлена багатьма ознаками, у тім числі темою, ідейною 

настановою, конкретним світосприйняттям. Окремі питання стосовно 

творчого потенціалу митця поглибила Маргарита Брандес у роботі 

«Предпереводческий анализ текста» [26]. Вона розглядає образ автора, 

обстоюючи вагомість розуміння художньої біографії у лінгвістичному ключі. 

Дослідниця вирізняє образ автора в системі художньої біографії на рівні 

об’єднувального принципу стилю, використовуючи термін «автор-оповідач» 

у сенсі синонімічної сполуки «образ автора». Йдеться про смислове 

наповнення такого поняття як сповідування, завдяки якому «у прозовому 

творі про дію повинен хтось (курсив – З. Д.) розповідати» [26]. Тут 

зберігається певна доцентрова думка про белетризацію художнього наративу, 

поєднаного з образом автора чи оповідача. Звідси випливає, що й «автор-

оповідач» й «образ автора» є не чим іншим, як оповідачем, оскільки функція 

обидвох полягає у факті сповідування. На важливість цієї доцентрової ознаки 

слушно вказує Вікторія Павленко в дослідженні «Художні функції автора та 

читача у творах Джона Барта та Дональда Бартлема 1950 – 1970-х рр.: 

конвенції та новаторство» (2003) [161], в якому зроблено акцент на 

«семантичному змішуванні» трьох значень слова автор: автор як реальна 

людина, автор як суб’єкт, представлений у творі разом з іншими 

персонажами (оповідач за сучасною терміноголією), й автор як художня 

особистість письменника [161, 6]. 

Органічність художньої дійсності залежить від багатьох чинників, що 

сприяють розкодуванню достеменних фактів біографії письменника. Таку 

предметність усвідомлював М. Фуко, перу якого належить фундаментальна 

праця «Археологія знання і дискурс про мову» («The Archeology of knowledge 

and the discourse on language», 1972) [227]. Він аргументовано наголошує, що 

появі автора –творця передує особливий історичний момент у пов’язі з 

певними економічними передумовами. Таким чином, дослідник 



27 
 

співвідносить автора як суб’єктної величини безпосередньо з письменником, 

ім’я якого окреслене на титульній сторінці твору. Доречно зауважити, що у 

статті «Що таке автор?» («What Іs an Author?», 1969) він вбачав ототожнення 

автора-творця з автором біографії, який виступає в ролі наратора. Йдеться 

про трактування авторської свідомості, яка розмежовується на «свою» та 

«іншу», творячи тло уявного діалогу у двох планах – автора та оповідача. 

Цей штрих проступає у праці «У пошуках себе. Ідентичність і дискурс» («В 

поисках себя. Идентичность и дискурс», 1999) Тетяни Воропай, яка слушно 

зауважила стосовно твердження французького вченого. Хоч М. Фуко «і 

відмовився від категорії суб’єкта і заявив про його смерть, чи не найкраще… 

показав внутрішній зв’язок суб'єкта і дискурсу» [34, 34]. 

У вужчому розумінні можна трактувати факт оцінювання масштабності 

зображення, кількості персонажів, сюжетних ліній, існування відмінних від 

автора образів-персонажів, зважаючи на «принцип ощадливості у 

розмножуванні значень», а також похідних фабульних переплетінь щодо 

довільної егалітаризації (вільна циркуляція, вільне маніпулювання, вільна 

композиція, декомпозиція, рекомпозиція уяви) [227, 611 – 612]. Звідси – 

питання авторства набуває певної нормативності, потреби критичного 

прегляду чинника умовності у художній практиці. До-речі, вже згадувана 

авторка Вікторія Павленко звертає увагу на працю Г. Кюрі «Багаторазове 

авторство і міф самотнього генія» («Multiple authorship and the myth of solitary 

genius», 1990) [161] і виводить такий висновок: «Для пояснення поняття 

«автор» на перший план (Г. Кюрі – З. Д.) виносить проблему розрізнення 

fiction та nonfiction, вважаючи, що сама ідея «автора», який хоче змусити 

аудиторію повірити історії, яку він розповідає і є головним аспектом 

літератури» [161]. 

Досліджувана проблематика містить багатоплановість співвідношень 

умовності та художньої правди. Тому й закономірно в англомовній теорії 

образу визначальну роль відіграє акт розрізнення між «fiction», з одного 

боку, та «truth» – іншого. Примітно, що Д. Лодж у статті «Після Бахтіна: есе 
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про літературу і критику» («After Bakhtin: essays on fiction and criticism», 

1990) увиразнює ланку уявлення, сформованої у процесі творення 

«справжнього автора», а також «автора, якого мають на увазі». Схематично 

це сприймається як реальне без джерел, тобто як продукт гіперреального, 

коли має місце нерідко спекулятивний образ реальності. Так, наприклад, 

Вірджинія Вулф намагалася зламати бар’єр між читачем і персонажами з 

метою репрезентації героя та його внутрішнього світу за допомогою 

асоціативного потоку мислення. У такому сенсі Вікторія Павленко 

віднаходить присутність реципієнта: «читач пізнає героя без втручання 

автора-оповідача. Герої, їхній внутрішній світ представлені в романах Вулф 

не очима автора, але очима інших героїв» [161, 7]. 

Одну із тенденцій, яку пов’язуємо з постмодернізмом, представляє 

потребу відмови від виміру тотожностей, а натомість, на перший план 

висувається сингулярність. Тому й недаремно К. Симон стверджував, що 

«письменник говорить мовою дійсності, а не пояснює її» [246, 54]. На 

відміну від творів модерністів, де голос автора практично зникає з оповіді, у 

«нових романістів» він має певний характер: тут панує гола умовність. 

Представники рецептивної естетики (О. Білецький, Ю. Борєв, 

Н. Гартман, Р. Гром’як, Р. Ейнгарден, У. Еко, В. Ізер, Г. Клочек, Г. Сивокінь, 

Г.-Р. Яусс) зосереджували головну увагу на процес сприйняття художнього 

твору, наголошували на естетико-функціональному підході до вивчення 

мистецького тексту. Так, наприклад, В. Ізер у праці «Імпліцитний читач: 

зразки комунікації від Беньяна до Беккета» (1972) обгрунтував ідею про 

виконання текстом твору функції послання, що передбачало присутність 

імпліцитного реципієнта. Дослідник надавав значну увагу уяві читача, який 

має право на своє інтерпретацію. Спосіб «читання – це акт відтворення, який 

передбачає існування як читача, так і автора, адже читач – це співавтор 

значення тексту» [103, 356 – 360].  

На підставі аналізу романів М. Еміса та їхньої характеристики на рівні 

внутрішньої організації прозової тканини доходимо висновку про цілісність 
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«трансперсональної» (К. Юнг) взаємодії між «автором – текстом – 

оповідачем – автором». Це засвідчують такі твори прозаїка, як «Успіх» 

(1978) [259], «Лондонські поля» (1989) [257], «Стріла часу, або Природа 

злочину» (1991) [264], «Нічний поїзд» (1997) [260]. 

Традиційна модель «автор – текст – реципієнт» органічно повязується з 

художнійм феноменом образу автора в системі біографічного та мемуарного 

письма  

 

 

1.3. КОНЦЕПЦІЯ «ОБРАЗУ АВТОРА» ТА «ІМПЛІЦИТНОГО 

АВТОРА» 

 

 

Надання пріоритету вивченню концепту «образ автора» видається за 

сучасної доби не новим. Адже його джерельна основа набула широкого 

застосування з проекцією на образ реального письменника у сполуці з 

такими поняттями, як біографічний автор, концепційний автор тощо. З ними 

органічно поєднані різні категорії, у тім числі проблема іманентного 

авторства як відповідної категорії, що розкриває творчу, неординарну 

особистість. У цьому взаємозв’язку вже згадувався термін «імпліцитний 

автор». Це – одна з можливий категорій текстового аналізу, що дає 

можливість осягнути формальну наративну організацію художнього твору. 

«Образ автора» трактується як одна з багатоакцентних категорій 

текстового аналізу, у т. ч. біографічного й мемуарного письма М. Еміса. Це 

дає можливість осягнути домінантну наративну організацію таких його 

художніх творів, як романи «Записки про Рейчел» («The Rachel Papers», 

1973 [263]) , «Гроші: записка самогубця» («Money: A Suicide Note», 1985 

[258]), «Досвід» («Experience», 2000 [251]), «Вагітна вдова» («The Pregnant 

Widow», 2010 [262]). Виокремлення поняття «імпліцитний автор» (В. Бут 

[27], А. Нюннінг [395], Дж. Прінс [402]) покликане ідентифікувати оповідні 
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лінії, що реалізуються також творцем «Записок про Рейчел». Ідеться про 

глибинні «змістові матриці» (М. Ткачук) [220, 28], які забезпечують зв'язок 

між внутрішньою й зовнішньою організацією творчого задуму, у т. ч. в 

іпостасі авторської сугестії, що втілюється в різних аспектах 

композиційного, наративного й мовного характеру та трансформуються в 

просторовій формі літературного твору. Зазначена позиція суголосна 

мистецькій інтенції, коли «образ автора» переосмислюється творцем «не 

тільки на основі даних, добутих безпосередньо з тексту, а й за допомогою 

позатекстових джерел» (Г. Клочек) [112]. До них деякі літературознавці 

(Р. Гром'як [56], І. Дзюба [67], М. Зимомря [95 – 97], М. Ільницький [104], 

В. Марко [145], Л. Сеник [191]) слушно відносять екстралітературні 

чинники, з яких проступає впорядкована інформація про особистість автора 

та його текст як «автономне явище» (Л. Бабій) [11].  

Акцентування уваги читача на виокремлене «автономне явище» сприяє 

читачеві декодувати змістове наповнення стосовно «образу автора», даючи 

можливість розкрити спільні та відмінні особливості, у тім числі жанрово-

стильові ознаки, примітні для текстового аналізу з урахуванням «прикритої» 

інформації. Ця «прикритість» характерна для означника «імпліцитний 

автор». Термін «імпліцитний автор має своє підтвердження в працях таких 

літературознавців, як В. Бут [277], А. Нюннінг [395], Дж. Прінс [402] та ін.  

Інформативність може містити у собі різні сенси, що не пов’язані з 

фіксацією певної прерогативи. Тому закономірно, що В. Бут [277, 70 – 71], 

постулюючи неминучість вираження суб’єктивності автора в художньому 

творі, вводить поняття «імпліцитного автора». У процесі творення митець 

залишає в тексті «прихований» (implied) варіант самого себе, свого 

«заступника», водночас надійно захищаючи власне біографічне «я» від 

читача, який обов’язково реконструює певний образ автора на основі тексту. 

Для В. Бута проблема автора полягає в розмежуванні реального автора та 

«його різних офіційних версій», які можуть бути позначені такими 
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термінами, як «офіційний писар» (official scribe), «alter ego», або 

«імпліцитний автор» [277]. 

Ознака імпліцитності, що служить певним підступом до наративного 

прийому, характерна для творчості М. Еміса. Письменник виявляє 

зацікавленість розмежовувати основу образних структур, позначених 

уявними або прихованими осмисленнями матеріалу. Це примітно, зокрема, 

для романів «Досвід», «Гроші: записка самогубця» та «Записки про Рейчел». 

Для М. Еміса реальний автор постає нерідко в уяві реципієнта сподіваним 

«двійником» (У. Бут) [27]. Конкретні складники тексту набувають під пером 

англійського письменника ціннісних орієнтирів, на тлі яких встановлюються 

зв’язки нарації з аксіологічним та естетичним наповненням.  

Імпліцитний автор, за спостереженнями Тетяни Воропай, «існує на 

межі між реальним автором та текстом й актуалізується в сприйнятті 

читача», а також розглядає його як «точку інтеґрації всіх розповідних 

прийомів і властивостей тексту» [34, 306]. Дослідниця пропонує розглядати 

ознаку імпліцитності, яка в постмодерністській літературі органічно 

пов’язується з «образом автора» і виступає «центром, здатним перетворити 

розрізнений і гетерогенний матеріал у художнє ціле» [34, 307]. Зрозуміло, що 

«безнараторна нарація» не існує в оголеному вигляді; вона служить тільки 

для додаткового акценту окреслення того, що перебуває у центрі уваги, тобто 

за оцінкою С. Пригодія, «лімітованої або множинної» [174, 118]. 

Створити природну перспективу відкритого бачення життєвої 

дійсності, а не прихованої у трактуванні імпліцитного читача, - це і є лінія 

інтеграції адекватного наративного прийому. Адже категорія абстрактного 

автора охоплює своїми повноваженнями «не лише зображену у творі 

текстову реальність, але й інтеґрує всі можливі процеси та властивості, 

притаманні розповідному дискурсу» [360, 49]. 

У сучасній англомовній наратології поняття «імпліцитний автор» 

охоплює риси множинності начал навколо «образу двійника» у читацькому 

сприйнятті. Таким чином читач спрможний конкретизувати сенс авторських 
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конотацій. Така активність, з боку реципієнта, свідчить, що у поняттях, як 

зауважив Р. Яремко, «образ автора» та «імпліцитний автор» йдеться про один 

і той самий феномен естетичного характеру, на основі якого представники 

зарубіжного літературознавства намагаються зрозуміти художню цілісність 

твору та виразити суб'єкт, який здатний утримати її структуру. Обидва 

терміни є синонімічною парою, що окреслює об’єднувальний елемент тексту, 

його організаційну силу» [241, 7]. Цей дослідник виділяє три найголовніші 

властивості «образу автора»: а) «образ автора» – це центральна і водночас 

базова одиниця аналізу текстів прозової форми, яка забезпечує єдність усіх 

суб’єктивних сфер художнього твору і виявляється у співвідношенні 

абстрактного, наративного та фабульного рівнів естетичної комунікації; 

б) «образ автора» – організаційний чинник художнього твору, який, по-

перше, має властивість перетворювати всі його мовні засоби в систему, а по-

друге, дає змогу збагнути, як у творі здійснюється зв'язок форми і змісту; в) 

«образ автора» – це літературознавча та лінгвістична категорія тексту, яка 

побутує у його тканині на рівні композиції у вигляді способів і форм нарації 

та типах наратора, а також на мовленнєвому рівні у формі висловлювання 

наратора та дійових персонажів [241, 7]. 

Процес абстрагування передбачає фіксоване розчленування подій і 

явищ, які репрезентує образ автора з проекцією на фігуру імпліцитного 

читача. Згаданий реципієнт присутній у тексті, виробленому у формі 

продуманої іпостасі, створеної в межах «образу автора» з урахуванням 

«сукупності усіх іманентних приписів, вказівок і рекомендацій на адресу 

реального читача для того, щоб спрямувати його свідомість у те річище 

текстового відчитання, яке б забезпечило адекватну інтерпретацію 

авторського повідомлення» [351, 61]. Імпліцитний читач, узагальнює 

Р. Яремко, – це уявний комплекс внутрішньо текстових правил, який 

реалізується у процесі читання, допомагаючи реципієнту зорієнтуватися та 

вникнути в зміст того чи іншого знакового дискурсу. Сам текст як система 

знаків і сигналів потрібний для виявлення імпліцитного читача та «образу 



33 
 

автора», оскільки є площиною їх присутності в художньо-естетичній 

концепції літературного твору [241, 8]. Автор цієї цитати підтвержує 

слушність думки В. Ізера, висловленої у праці «Процес читання: 

феноменологічне наближення» [103]. 

Образ світу, який репрезентують представники постмодернізму, 

містить відносність, що межує з умовною картиною довкілля. Тут має місце 

також певна сконцентрованість усталених підходів, що служать певною 

підставою для встановлення правил гри з читачем. Звідси – 

«концептованість» автора-творця, який співвідносяться з прийнятою в 

наратології категорією «імпліцитного (абстрактного) автора»; все це 

організовує засоби оповіді, або свідомість, у якій усі елементи тексту 

набувають смислу [100, 98 – 99] на рівні поняття «імпліцитний автор» (або 

«авторське друге я»). Так, у праці «Риторика художньої прози» («The 

Rhetoric of Fiction», 1983) У. Бут розглядає «імпліцитного автора» крізь 

призму універсальної категорії з метою позначення авторської «присутності» 

в тексті, в якому актуалізується зв'язок з персоніфікованим чи 

неперсоніфікованим, достовірним чи недостовірним оповідачем [27, 133]. 

Утвердження дистанціювання від дійсності має своє вираження, якщо 

інтерпретувати оманливість видимого світу. Все це відкриває певним чином 

можливість для іманентної рухливості між «імпліцитним (абстрактим) 

автором» й «імпліцитним (абстрактним) читачем», осмислюючи  процес 

здійснення художньої комунікації на рівні всього текст. При цьому 

«імпліцитний читач» як ідеальний реципієнт має розуміти «усі конотації 

автора, різні «стратегії» його тексту» [100, 100], тобто засвоювати принципи, 

які реалізуються в художньому цілому, забезпечуючи його системність. 

«Імпліцитний автор» постає інстанцією, відповідальною за побудову всього 

наративного тексту», за «втілення семантичної структури тексту» [239, 50 – 

51]. 

На цю властивість реалізації вказала у статті «Поняття автора й 

авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного 
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літературознавства» Мар’яна Гірняк [49, 169]. Вона поділяє думку, 

висловлену В. Шмідом, про те, що в семантичному центрі твору сходяться 

усі творчі лінії тексту [239, 41 – 54]. Це означає, що між інстанцією 

«втілення» та інстанцією «реконструювання» автора існує відмінність, що не 

дає об’єднати ці інстанції в одну категорію [49].  

Текст може втратити так звані логоцентричні вектори. Однак 

фіксується концепція образу, коли, як зауважив Г. Клочек, створюється образ 

атвора «не тільки на основі даних, добутих безпосередньо з тексту, а й за 

допомогою «позатекстових» джерел» [112, 54 – 72]. Сюди дослідник 

відносить джерела, які дають інформацію про особистість автора, про його 

психофізіологічні особливості, про час, коли формувалися його ідеологічні та 

естетичні погляди. При цьому використовуються різні факти і документи 

епохи, біографічні й автобіографічні матеріали, мемуарна література, 

епістолярій, щоденники і нотатники письменника, його рукописи тощо. 

Узгодження цих двох різних підходів є принципово важливим моментом у 

створенні образу автора як систематизаційного чинника його поетики. Все це 

спричиняє взаємоузгодженість, взаємороз’яснення позицій, що створюють 

відповідну перспективу, спрямовану на вираження предметного змісту. 

 

 

1.4. ФЕНОМЕН АВТОРСЬКОГО «Я»: СУТНІСТЬ «ЗОВНІШНІХ 

ВТОРГНЕНЬ» В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ 

 

 

У схемі суб'єктивізації в біографічній і мемуарній прозі М. Еміса 

з’ясовано підґрунтя сенсу означення «смерть автора», що має місце в 

спостереженнях зарубіжних дослідників (Р. Барт [12 – 14], Ж. Дерріда [65 – 

66], У. Еко [78 – 80], Ю. Крістева [125], М. Фуко [227]). Для 

постмодерністського сприйняття тексту характерним є тлумачення автора 

«як коду, неособистості, аноніма» й визнання стадії автора в тексті «стадією 
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нуля, заперечення та вилучення» (Ю. Лотман) [140]. Тезу про «смерть 

автора» (Р. Барт) варто розглядати крізь призму «зовнішніх вторгнень», у 

світлі яких відбувається орієнтація на «повноту уявлення без оцінок» 

(Тамара Денисова) [62] і водночас на продуктивне руйнування цієї 

засадничої установки в постмодерністській текстовій структурі. «Смерть 

автора» – це своєрідна метафора, спрямована на подолання традиційної 

залежності тексту від постаті творця, відповідної інтерпретації від інтенції 

автора. Натомість бачення авторського «Я», що тлумачиться в ключі 

постмодернізму, демонструє суперечливі акценти щодо трактування 

множинних підходів до можливої актуалізації питання про «примирення з 

дійсністю» (І. Дзюба) [67] та роль автора в художній структурі. Текст постає 

посередником між автором і читачем. Це – постійна величина, якщо вести 

мову про її відкритість на різних рівнях рецепції, у т. ч. інтерпретації в 

міжкультурному контексті.  

У чому полягає феномен авторського «Я», якщо вести мову про 

сутність зовнішніх вторгнень в постмодерністському тексті? Зважаючи на 

«максималістську» модель нараторів, укладену В. Шмідом [239], який 

розрізняє тринадцять типів нараторів, нелегко окреслити саму сутність цього 

феномена. Приміром, очевидною є авторська присутність у зразках 

художньої біографіки. Натомість, самоцінною є також інше явище – 

проблема «смерті автора». Це питання висвітлювалося в розвідках таких 

учених, як Р. Барт [12 – 14], У. Еко [78 – 80], Ю. Крістева [125], М. Фуко 

[227]. Загалом для постмодерністського сприйняття тексту характерним є 

тлумачення автора «як коду, неособистості, аноніма» і визнання стадії автора 

в тексті «стадією нуля, заперечення та вилучення» [140].  

Тут має місце елемент двозначності, якщо не обґрунтувати дану 

позицію інтертекстуально. Адже сутність теорії «смерть автора», що, за 

словами Мар’яни Гірняк, постулювала відмову від розпізнавання авторських 

інтенцій і єдино правильного значення на користь «мови» тексту й 

інтерпретаційної співпраці читача не могла не вплинути на тлумачення і без 
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того багатозначного терміна «автор». Під цим терміном мають на увазі і 

реальну особу з її біографією та комплексом індивідуальних рис, і певний 

погляд на дійсність, вираженням якого є весь твір, і суб’єкта, який інтеґрує 

стильову єдність художнього твору, і навіть так званого автора-оповідача, що 

насправді є лише особливою формою вираження авторської свідомості в 

тексті. Власне «смерть автора» і виникла як засіб зупинити намагання 

дослідників упевнено тлумачити авторові думки й переконання та 

приписувати письменникові погляди, які належать суб’єктам мовлення 

художнього твору. Автор став тільки скриптором, щонайбільше – функцією, 

позбавленою індивідуальних психологічних особливостей [49, 168].  

Представники структурно-семантичного напрямку (Р. Барт [12 – 14], 

Ж. Дерріда [65 – 66], Ю. Крістева [125], М. Фуко [227]) порушували 

досліджуване коло питань та дали підставу для утвердження багатьох їхніх 

конструктивних тез. Розглядаючи текст як автономний об’єкт, вони 

наголошували на його повній незалежності від суб’єктивних категорій автора 

та читача. Р. Барт вбачав у сполуці «смерть автора» наявність першоджерела 

з проекцією на міфему «смерть – воскресіння». Дослідник уважав 

задокументованою реалією, якщо автор усувається на всіх рівнях і на зміну 

йому приходить Скриптор, котрий «несе в собі не пристрасті, настрої, 

почуття чи вираження, а лише безмежний словник, з якого він черпає своє 

письмо» [14, 389]. 

Крізь аналогічну призму звертається Юлія Крістева до цієї ланки, де 

автор – це «ніхто й ніщо» [125, 108], тобто має місце втілення анонімності. 

Важливо, що Р. Барт оперував данимим про смерть автора в такому 

розумінні, яке прогнозує не право розшифрування тексту, а позиціонувати 

його як єдино вірне джерело. Для нього текст – це багатовимірний простір, де 

перехрещуються різні культурні джерела; де породження смислу є процесом, 

а не результатом. Це дає змогу тією чи іншою мірою встановити іманентну 

текстову структуру, хоч, з іншого боку це не означає девальвацію цінності 

інтенції автора і його остаточну смерть, а навпаки – нову форму його появи. 
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Осмислюючи спосіб організації цілісності, У. Еко [78 – 80] розгортає 

питання про сутність визначального у конструкції «поміж автором і текстом» 

[79]. Він обстоює твердження: «автор» є не чим іншим, як тільки текстовою 

стратегією, що встановлює семантичні відношення й активізує зразкового 

читача» [80, 33].  

Закономірним видається питання про співвіднесення художньої 

дійсності з реальною чи ірреальною модальністю. За оцінкою У. Еко, книжка 

має мати адресне застосування – для читача, оскільки «люди люблять 

детектив не тому, що в них убивають, і не тому, що в них завжди врешті-

решт торжествує норма (інтелектуальна, соціальна, юридична та моральна), а 

зло, тобто ненормальність, знищується. Ні, детектив люблять за інше. За те, 

що його сюжет – це завжди історія припущення» [79]. На його думку, твір 

стимулює читача до співпраці, спонукає відшукати приховані значення, 

навіть ті, які автор не закладав туди свідомо, але те «щось», яке домислить 

читач, «завжди залишається в межах того світу, який мав на увазі автор» 

[320, 62].  

Текст має певні правила гри з читачем, що передбачає можливість 

виникнення різних думок у процесі осмислення авторських міркувань. Так, 

приміром, М. Фуко [227, 233] констатує: «автора усмертнює власний текст, в 

якому зникає авторська індивідуальність і разом з нею щось таке, як «твір» і 

«письменство», від авторське письмо» [227, 597], через це автор є лише 

функцією, свого роду виміром дискурсу, «в якому діють обмеження, вибір, 

винятки, тобто «вільна циркуляція» значень» [227, 597]. Він підкреслює: 

«твір, обов’язком якого колись було забезпечити безсмертя, тепер має право 

вбивати, стати вбивцею власного автора» [324, 142]. У його праці «Що таке 

автор?» М. Фуко дійшов висновку: авторові належить «роль мерця в грі 

письма» [324, 142].  

Правила «гри для читача» передбачають з’ясування зв’язку між 

поняттями «смерть автора», а й «смерть читача» [210, 104]. Зрозуміло, що у 

цьому аспекті істотними постають реальні величини: конкретний автор, 
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конкретний читач. Вони взаємодіють під впливом зовнішніх вторгнень, у тім 

числі психічних, гносеологічних й соціологічних характеристик та 

призводять до трансформації в текстові категорії, частини дискурсу, свого 

роду функції.  

У постмодерному інтертекстуальному просторі автор виступає нерідко 

«іронічним» модератором чужих або власних – оскільки вони сприймаються 

іронічно – текстів або ж магом-творцем безкінечного процесу їх створення» 

[233]. Читачеві при цьому відводиться роль співавтора-реципієнта.  

Ганна Колесник [117] у статті «Біографія і постмодернізм: автор помер, 

хай живе його біографія?» нав’язує розуміння певного протиріччя, що є на 

помежів’ї між смертю автора і смертю героя. Сутність цього перехрещення 

спробував осмислити Е. Фоккема у праці «The Author: Postmodernism’s Stock 

Character», зважаючи на засади постмодернізму. Йдеться не про зникнення 

чи вигнання, а про переміщення, переоцінку функцій автора. Постмодернізм 

репрезентує пульсаційну конфігурацію, спрямовану не на «смерть» автора, а 

на реконфігурацію взаємодії між дискурсивним та реальним автором. 

Натомість ситуація зберігається, творячи ґрунт для врегульованості 

конструкції автор-читач» [327, 39 – 40].  

«Смерть автора», у розумінні постструктуралістів, є не що інше, як 

формула, спрямована на подолання традиційної залежності тексту, його 

інтерпретації від постаті творця та від інтенції автора. Водночас бачення 

автора лише як безликого та пасивного скриптора викликає бурхливу 

реакцію письменників-постмодерністів, що не погоджуються із запереченням 

власної ролі та функції у створенні художнього тексту і відповідають 

навмисною актуалізацією постаті автора у тканині художнього тексту. 

У текстуальній стратегії текст-продукт є посередником між автором і 

читачем, виступаючи суб’єктною величиною, відкритою для інтерпретації. 

Остання аж ніяк не зумовлює «смерті» автора, навпаки – дає можливість 

читачеві бути співтворцем, якщо процес прочитання твору сприяє пізнанню 

феномену авторського «Я». 
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1.5. ХУДОЖНЯ БІОГРАФІКА: ДО ПИТАННЯ ПРО ГЕНЕЗУ, 

ДЕФІНІЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

 

Осмислення художньої біографіки як сукупності документів, 

пов’язаних із текстом наративу, дає можливість прослідкувати ґенезу 

написання біографічного твору, виявити джерела стосовно біографії 

письменника та його жанрової ідентифікації, а також окреслити відповідні 

дефініції. З ними пов’язані тенденції, що й були примітними для 

літературного розвитку на зламі ХХ – початку ХХІ ст. Цей самоцінний 

дискурс характерний для постмодерністського письма, активним 

виразником якого був М. Еміс. 

Вдаючись до прийомів розрізненого дискурсу, він творив основу для 

реально очікуваної ситуативної зустрічі з читачем його художньої 

біографіки, що потверджується такими персонажами, як Чарльз Хайвей 

(«Записки про Рейчел» [263]), Джон Селф («Гроші: записка самогубця» 

[258]). Цим виокремлюється самоідентичність суб’єкта, що примітна для 

спогадового письма (щоденники, біографічні й мемуарні твори, записники, 

епістолярні тексти). Вони позначені різними типами цього дискурсу 

(фікційний, документальний, автобіографічний, есеїстичний (Р. Нич), що 

творять специфіку розгортання текстової структури з урахуванням 

автоінтерпретації, жанрову проблематику творів М. Еміса та поетику його 

ідіостилю.  

Наявні терміни на означення творів художньо-біографічної прози 

свідчать про розмаїтість її самобутності. Цей факт неодноразово 

підкреслювався в працях багатьох дослідників (С. Аверинцев [1], 

М. Бахтін [15 – 20], О. Валевський [28], Л. Гінзбург [46 – 47], 

І. Зимомря [94], Г. Колесник [117], Г. Померанцева [170], Т. Потніцева 

[173], В. Чишко [234]; Б. Нойман [391], Ш.- О. Сент-Бев [192 – 194], 
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M. Блейзінг [275], Ж. Гюсдорф [341], Ф. Лежен [366 – 368], Дж. Олні [396 – 

398]). Ідеться про такі дефініційні спектри, як біографія, художня біографія, 

белетристична біографія (Ф. Наркир’єр [155], С. Павличко [162], 

І. Ходорківський [229 – 230]); романізована біографія, біографічний жанр та 

документально-біографічний жанр (О. Гладков [51], В. Жданов [86], 

Я. Кумок [129]); історико-революційна проза (Д. Деркач [64], І. Скачков 

[199]); історико-біографічні твори, документально-художні твори, художні 

документально-біографічні твори, художньо-біографічні твори, біографема 

(у сенсі «біографічний факт»), біографічна лакуна (на позначення 

недосліджених або маловивчених фактів з життя головного героя), 

біографічна мозаїка (розпорошення розрізнених біографічних фактів на 

сторінках вигаданої романізованої історії (М. Моклиця [151], М. Федунь 

[225], Т. Черкашина [232 – 233]). Масив біографічної й мемуарної прози, що 

проектується на дослідження творчості М. Еміса, розглядається крізь 

призму культурно-історичного контексту. Що ж до англійської літератури, 

то в ХХ ст. розквіт художньої біографії і біографічного роману пов’язаний 

передусім з творчістю Літтона Стречі, Вірджинії Вулф та Мартіна Еміса.  

Питання вивчення самоідентичності автора як суб’єкта 

викристалізувалося на тлі системного бачення сутності літературного 

процесу в історичному розвитку. Це зумовлено конкретною суспільною 

ситуацією, що склалася на рівні пізнання та освоєння художньої дійсності в 

умовах нових викликів упродовж першої третини ХХІ ст., коли певним 

чином знівелювалося право людини на вибір вільного саморозкриття її 

природного єства. Цим пояснюємо інтерес багатьох дослідників до 

розширення простору літературознавчого аналізу. Завдяки йому втягнуті у 

сферу словесної науки такі твори, які залишалися за її межами, зокрема – 

щоденники, біографії, мемуари, автобіографії, нотатки, листи, хроніки. За 

останні десятиліття біографічна художня література збагатилася численними 

жанровими різновидами та модифікаціями. Поділяємо думку 

Тетяни Черкашиної про те, що» все частіше автори починають відходити від 
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загальноприйнятих норм і канонів побудови художньо-біографічного твору, 

основними серед яких є зображення образу видатної особи, 

високохудожність оповіді, опора на справжні документи та факти, 

безпристрасність біографа, глибоке занурення у психологію головного героя 

й таке інше; та звертати свою увагу на альтернативні й фіктивні життєписи, в 

яких органічно переплелися правда та вимисел» [233, 5].  

У науковому вжитку застосовуються численні визначення художньо-

біографічної прози – біографія, біографічна проза, художня біографія, 

белетристична біографія (Ф. Наркир’єр [155], С. Павличко [162], 

І. Ходорківський [229 – 230]), романізована біографія, біографічний жанр та 

документально-біографічний жанр (О. Гладков [51], В. Жданов [86], 

Я. Кумок [129]), історико-революційна проза (Д. Деркач [64], І. Скачков 

[199]), історико-біографічні твори, документально-художні твори, художні 

документально-біографічні твори, художньо-біографічні твори, біографема (у 

значенні «біографічний факт»), біографічна лакуна (на позначення 

недосліджених або маловивчених фактів з життя головного героя), 

біографічна мозаїка (тобто розпорошення розрізнених біографічних фактів на 

сторінках вигаданої романізованої історії) (Т. Черкашина [232 – 233]) та ін.  

Поняття «документально-художня проза» (похідним виступає поняття 

«художні документально-біографічні твори») використовується, за словами 

О. Галича, комплексний термін, «що базується на реальних історичних 

документах і фактах й охоплює три найважливіших напрямки: мемуаристику, 

художню біографію та художню публіцистику» [42, 20].  

Окреслення специфічних рис та властивостей біографії як художнього 

відтворення життєпису конкретної особистості, без сумніву, демонструє 

оперування задокументованими фактами. У цьому аспекті характерні праці 

таких учених, як С. Аверинцев [1], О. Астаф’єв [9], М. Бахтін [15 – 20], 

М. Блейзінг [275], О. Валевський [28], О. Галич [38 – 45], Л. Гінзбург [46 – 

47], Ж. Гюсдорф [341], Г. Колесник [117], Ф. Лежен [366 – 368], Б. Нойман 

[391], Дж. Олні [396 – 398], Г. Померанцева [170], Т. Потницева [173], Ш.-
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О. Сент-Бев [192 – 194], Т. Черкашина [232 – 233], В. Чишко [234]. 

Примітним є дослідження «Біографічна традиція та наукова біографія в 

історії та сучасності України» В. Чишка. За спостереженнями автора, 

теоретичне вивчення художньо-біографічної прози як документалістики 

активно розпочалося в ХІХ ст. Цей процес пов’язується передусім з іменами 

Д. Стенфілда та Ш.-О. Сент-Бева. Французькому літературознавцеві 

належить первинне введення до обігу сполуки «біографічний метод» [194]. 

Свої основні теоретичні положення «біографічного методу» Ш.-

О. Сент-Бев наочно проілюстрував у критичних нарисах «Літературні 

портрети» (1844 – 1862) [193]. Тут поглиблена думка про формування 

творчої особистості митця, а також його твору, написання якого відбувається 

під впливом генеалогії, літературного оточення. Йдеться про «політичний 

або літературно-критичний центр, на тлі якого сформувався талант» 

конкретного носія художньо-біографічної прози [192, 44]. Ш.-О. Сент-Бев 

розробив власну модель побудови біографічного твору, що охоплював сім 

основних етапів: характеристика родинного кола, виховання та освіта, опис 

суспільного оточення, аналіз становлення й занепаду таланту, детальний 

опис побуту, визнання сучасниками, наявність послідовників та ставлення до 

зображуваної особистості нащадків. 

«Праці Д. Стенфілда та Ш.-О. Сент-Бева, за словами 

Тетяни Черкашиної, стали першими теоретичними роботами, що стосувалися 

художньо-біографічної прози, вони заклали методологічні основи написання 

та вивчення біографій відомих осіб і дали поштовх до подальшого розвитку 

теорії художньої біографії» [233, 8]. Теоретичні міркування названих вчених 

викликали широкий розголос. Серед їхніх послідовників значаться І. А. Тен 

(1828 – 1893), Г. М. Брандес (1842 – 1927), Г. Лансон (1857 – 1934), 

Ю. Айхенвальд (1872 – 1928). 

Заслуговують на увагу спостереження Тетяни Ємельянової [84] про 

виміри інтерпретації життєвих подій у світлі тверджень І. А. Тена, 

Г. М. Брандеса, Г. Лансона. Вони перетинаються в різних площинах, коли 
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«мистецькі твори виникають і зникають разом з певними течіями у сфері 

мислення та звичаїв, з якими вони пов'язані» [215, 6].  

Портретно-біографічний метод Г. Брандеса передбачає залучення 

історико-культурних фактів як основи психобіографічної конструкції 

письменника. В його осмисленні література – це не книги, а живі люди, не 

твори, а їхні автори.  

Г. Лансон тлумачить сутність культури епохи, поєднуючи з аналізом 

змістових структур, стильових ознак, а також з біографічними та 

бібліографічними коментарями. На підставі конкретних даних він робив 

підступи до цілісного сприйняття особистості, творчості конкретного автора, 

поєднуючи документальність, насиченість фактичним матеріалом з 

індивідуальними характеристиками. Натомість, Ю. Айхенвальд фіксував 

важливість «іманентної критики», зважаючи на закономірність літературних 

явищ та місце автора як джерела смислу в літературному процесі [3]. 

Визначальні підвалини української біографіки заклав М. Ковалинський 

працею «Життя Григорія Сковороди» (1794). Стосовно психологічного типу 

письменника як творця, то доцільно виокремити об’єктивні спостереження 

М. Костомарова, М. Петрова та, у першу чергу, І. Франка. 

В англомовному культурному просторі біографіка набула сталої 

традиції. Поширення цієї традиції з огляду на творення художньої біографії, 

а водночас і біографічного роману в англійській літературі ХХ ст. пов’язаний 

передовсім з іменами Літтона Стречі (1880 – 1932) та Вірджинії Вулф (1882 – 

1941). Так, автор студії «Відомі вікторіанці» («Eminent Vicorians», 1918) [434] 

відіграв суттєву роль у реформуванні художньої біографіки та її жанрових 

засад. Доречно підкреслити, що Д. Карачов у статті «Розвиток вікторіанської 

біографії» зазначає: головною заслугою Л. Стречі «є те, що він зробив 

біографію художньою літературою, підкреслив важливість психологічного 

початку в зображенні життя героя та зміг перебороти обмеженість 

вікторіанської біографії, вказавши нові шляхи розвитку та можливості 

жанру» [109, 89]. 
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До розвитку документальної біографії як жанру активно спричинився 

Г. Ніколсон, перу якого належить праця «Розвиток англійської біографії» 

(The Development of English Biography) [392]. За його оцінкою, «чиста 

біографія» містить в собі три критерії – істину, індивідуальність, мистецтво.  

Зважаючи на ґенезу, дефініції та проблеми жанрової ідентифікації 

художньої біографіки, то особливу позицію засвідчив А. Моруа у праці 

«Аспекти біографії» («Aspects de la biographie», 1928) [375]. Вона складається 

з шести розділів: «Сучасна біографія», «Автобіографія», «Біографія як засіб 

вираження», «Біографія й роман», «Біографія як наука» та «Біографія як 

мистецтво». Тут широко закроєний розгляд визначальних рис нової якості 

біографії, для якої примітний пошук правди, суб’єктивне ставлення біографа, 

дидактичне спрямування зразка художньої біографіки. Сюди ж належать, за 

спостереженнями Тетяни Черкашиної, також «всебічне дослідження 

особистості головного героя, включаючи глибокий психологічний аналіз, 

намагання зобразити складність та багатоманітність людської особистості, 

критичне відношення до документа, наявність у творі авторської здогадки, 

інтуіції та домислу, зображення життєпису головного героя на основі суворо 

хронологічного розташування біографічного матеріалу тощо» [233, 10 – 11]. 

Реалізувати зображення образу автора персонажа сприяє 

психобіографія, що поєднує «біографічний метод» Ш.-О. Сент-Бева та 

психоаналіз З. Фройда. До того ж творець «Біографічної повісті» І. Стоун 

(1903 – 1989) розробив низку правил [212]: їхня сутність полягає у 

членуванні засад. Стосовно першого правила, то історію не слід розглядати 

як служанку, оскільки історія є володарем. Автор біографічної повісті, згідно 

другого правила, покликаний бути дослідником, оскільки існує засада: «якщо 

автор не знає в дев’ять разів більше за те, що він пише, надруковане буде 

виглядати бідно: бо саме ті вісім дев’ятих, які він не відкриває, саме вони 

дають можливість створити ціле, насичують сторінки необхідним ароматом, 

саме тим неповторним ароматом, який змушує читача почувати себе вільно 

та легко» [212, 337]. 
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У відповідності до третього правила ставиться вимога: «автор 

біографічних повістей має бути твердо переконаний: правда – рано чи пізно – 

відкриється. Отже, коли він знайде три різноманітні версії щодо однієї й тієї 

ж події […], мусить конче вірити: продовжуючи пошуки, він знайде й 

четверту, підкріплену достовірними документами». Четверте правило фіксує 

норму: «оскільки автор більше часу проводитиме з книгою, він повинен 

любити її, «він має глибоко увірувати в те, що «спочатку була Книга». Автор 

має панівне становище над біографікою, що і стверджується у п’ятому 

правилі. У шостому правилі співвідноситься час і простір; одне слово, читач 

підвладний обчисленню, що охоплює дієвість, яка розігрується в актах 

драми.  

Представники постмодерністського письменства, зокрема М. Еміс, 

забезпечували таку сподівану комунікативну ситуацію стосовно біографіки в 

англомовному літературному просторі. Біографія стала відповідним носієм 

згаданої ситуації завдяки метатексту, монтажу та розрізненому художньо-

документальному дискурсу.  

 

 

1.6. АВТО – ТА БІОГРАФІКА – СКЛАДОВІ ХУДОЖНЬО-

ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

Досліджуючи авто – та біографіку як складові художньо-

документальної літератури необхідно вбачати у використанні різних 

прийомів ефект цілісності оповіді у зразках художньо-біографічної прози. У 

цьому й полягає сенс оприявнення свідомості крізь призму художньої 

автобіографії, художньої біографії – складових художньо-документальної 

літератури, літератури факту, літератури non fiction. Відмінності, які 

доцільно виокремлювати між цими складниками, досить суперечливі з 
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огляду на принципові засади організації авторського задуму та його 

реалізацію «між духом і матерією». 

Автобіографія і біографія – взаємозалежні феномени, оскільки 

біографи використовують автобіографічні похідні як цінне джерело для 

творення художніх текстів. На таке трактування орієнтують концепції, що 

містяться в працях М. Блейзінга [275], Дж. Гюсдорфа [341], Г. Коузера [300 

– 302], Ф. Лежена [366 – 368], Б. Мендела [370], Д. Морріса [382], Дж. Олні 

[396 – 398], Дж. Проссера [403], Д. Старобінського [430], А. Стоуна [433], 

У. Шумейкера [422].  

У цьому зв’язку відсутня принципова відмінність між автобіографіями 

та біографіями. На цей факт вказують М. Бахтін [15 – 20], Ж. Гюсдорф [341], 

Дж. Олні [396 – 398]. Щоправда, має місце альтернативна думка про те, що 

не слід ототожнювати автобіографію та біографію (О. Галич [38 – 45], 

Ф. Лежен [366 – 368], О. Скнаріна [200 – 202], Т. Черкашина [232 – 233]).  

Якщо мати на увазі оповідну ситуацію, спроектовану на автора 

(аналогічний спосіб зафіксований у творах Марка Вовчка, П. Куліша, Нечуя-

Левицького, В. Винниченка, О. Гончара, Г. Тютюнника, І. Чендея, 

Анатолія Дністрового, М. Доченця), то важливо виявити передусім місце 

авторського «Я». 

У цьому аспекті варто згадати статтю «Автобіографічне й біографічне 

письмо: спроба диференціації понять» Тетяни Черкашиної [232, 183 – 184], 

яка намагається віднайти спільні та відмінні риси такої характеристики, де 

сформована першоособова наративна ситуація. 

Спільність автобіографії та біографії пов’язується з основною темою 

оповіді про життя особистості. Наративна ситуація не оминає схеми 

побудови художнього твору, що охоплює різні етапи життя й діяльності 

персонажа. Таким чином, має місце не тільки першоособова, але й 

персонажна наративна ситуація. Остання фіксує тематичний блок, до якого 

належить історія родини, дитячі та юнацькі роки, навчання, свідоме доросле 

життя, творче життя, особисте життя, взаємодія з іншими людьми; 
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фактографічність оповіді; використання справжніх документів для ілюстрації 

чи підтвердження власних слів; відображення внутрішньої еволюції 

головного героя. Персонажна наративна ситуація створює ефект 

фактографічності оповіді з використанням адекватних документів, що 

відображають етапи внутрішньої еволюції головного героя. Стосовно шкали 

відмінних рис, то тут має місце певна регуляція на рівні розрізнення того, що 

в автобіографіях образ автора тотожний образові наратора та головного 

героя. До того ж автобіографія – це погляд на життя видатної особистості 

очима однієї людини, отже – йдеться про одиничну інтерпретацію, що може 

зазнавати певних модифікацій з плином часу. Біографія передбачає 

звернення різних авторів до постаті однієї й тієї ж конкретної особи, що й 

зумовлює множинність інтерпретацій одного й того ж самого образу, інколи 

діаметрально протилежних [232, 183 – 184]. 

Аналіз теоретико-літературознавчих досліджень у царині жанру 

автобіографії дає підстави говорити про визначення цього жанру в широкому 

та вузькому значеннях. Чи належить автобіографія до художньої прози, чи є 

документальною або синтетичною оповіддю – відповісти на це питання ще 

не означає визначити згаданий жанр у широкому сенсі слова.  

Змістовні формулювання мають місце у статті «Сучасне розуміння 

повноти життя», опублікованій у збірнику «Автобіографія: есе теоретичні та 

практичні» («Autobiography: Essays Theoretical and Critical», 1980) 

Б. Дж. Мендела. Американський дослідник зазначає: «Автобіографи 

запозичують техніку створення в художньої прози, але це не робить 

автобіографію художньою прозою, скажімо, як дослідження Дворжаком 

фольклорних мотивів не перетворюють його «Нову світову симфонію» в 

народну пісню» [370, 53].  

У процесі творення першоособової наративної ситуації важливо 

передбачити засадничу відмінність автобіографії від творів традиційних 

художніх жанрів. Вона полягає в тому, що кожен момент розповіді 

автобіограф намагається підтвердити: «це відбувалося зі мною» [396]. Він 
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зараховував автобіографію до сфери небелетристичної розповіді, хоч і 

вважав художню прозу стрижневим осердям літературного процесу. 

Сутність небелетристичної розповіді була мотивована з боку цілої 

низки авторів, праці яких опубліковані у 70 – 80 роки ХХ ст. Так, наприклад, 

Т. Кулі пише про те, що в основу автобіографії покладена документальна 

схема, яка може бути суголосною у перспективі для істориків та біографів 

[297]. 

Цю взаємозалежність, що диктує відштовхування автобіографії від 

біографії, фіксує М. Блейзінг, автор монографії «Мистецтво життя. 

Дослідження американської автобіографічної літератури» («The Art of Life. 

Studies in American Autobiographical Literature»): «Автобіографії властива 

тотожність автора, оповідача та героя. Одначе в ній не виникає так званого 

«культу особистості». Принцип об’єктивного зображення персонажів не 

порушується, у белетристиці ж вони являються другорядним тлом, дзеркалом 

героя-оповідача» [275]. 

Думка про «дзеркало героя-оповідача» виражає певну пасіонарність, 

коли йдеться про безкомпромісну особистість (наприклад, герой Емісового 

роману «Досвід»).  

Подібну тезу осмислює Л. Ренза в статті «Вето на образність. Теорія 

автобіографії» («The Veto of the Imagination: A Theory of Autobiography, 1980) 

де стверджується, що «Автобіографія – це не художня література, ні не 

документальна література, ані поєднання цих двох первнів. Це унікальний 

спосіб самодослідження особистості» [275; 273, 295]. 

Чи містить автобіографія сукупність художнього та документального? 

Д. Старобінський у праці «Стиль автобіографії» («The Style of 

Autobiography», 1980) оцінює автобіографію таким чином, що, «біографія, 

написана головною дійовою особою» [430, 74]. 

Стосовно сукупності художнього й документального, то варто навести 

думку вже згадуваного Дж. Олні, для якого біографія постає як «погляд 

письменника на своє особисте життя» [314, 42]. Він доточує три елементи 
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автобіографії: «auto», «bios» та «grapho» – «особистість», «життя» та «момент 

написання» в його праці «On Autodiography» (1989) [397, 6]. Автобіографія – 

«це ретроспективна повість про життя реальної людини, де підкреслюються 

індивідуальні риси життя, і, головно, процес становлення особистості» [396, 

28]. 

До речі, Дж. Олні високо оцінив праці Дж. Гюсдорфа, зокрема «Умови 

та межі автобіографії» («Conditions and Limits of Autobiography», 1956), який 

не вбачав у дефініції визначальну підставу. Натомість, обґрунтовував своє 

ставлення до організації наративного дискурсу. Цю тезу можна підсилити 

зверненням до тих колізій, що формують аналітичне осмислення події, а саме 

у канві автобіографії. На це вказують У. Шумейкер («English Autodiography», 

1954) та Дж. Морріс («Versions of the Self», 1966): «Автобіографія, – 

підкреслює У. Шумейкер, – це правдивий запис, історія особистості, 

написана нею і скомпонована як єдине ціле» [422, 106]. Натомість 

Дж. Морріс вважає автобіографію різновидом історії, розповіді про події, що 

відбулися упродовж певного часового періоду» [382, 11]. 

Спробу розглянути біографію з огляду на вимір національної 

самоідентичності зробив Г. Коузер у роботі «Американська автобіографія» 

(«American Autobiography», 1984). Г. Коузер достосовує своє визначення 

«американської автобіографії» крізь призму визначення Б. Мендела: 

«автобіографія – це ретроспективна розповідь про життя людини загалом, 

або в найважливішому її періоді, правдиво написана зі спеціальною метою 

людиною, яка прожила описане життя» [300]. 

Репрезентаційною можна вважати і працю Ф. Лежена, який прагнув 

віднайти вимір ідентифікації «французької автобіографії» («Автобіографія у 

Франції» («L'autobiographie en France», 1971). До слова, Ф. Гаспаріні вважав 

Ф. Лежена «великим спеціалістом «автобіографічного простору». 

Ф. Лежен розглядав два протилежні за своєю модальністю пакти – 

«автобіографічний» (le pacte autobiographique) та «романний» (le pacte 

romanesque), що укладаються між автором та читачем. Він намагався 
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визначити обсяг і межі текстів, що належать до literature intime, куди він 

відносив автобіографію, мемуари, щоденники, автопортрети. 

На думку Дж. Проссера, автора праці «Критика і теорія від 1950-х 

років: структуралізм і постструктуралізм») («Criticism and Theory since the 

1950s: Structuralism and Poststructuralism», 2003), вагомою є постановка 

проблематика з боку його попередника Ф. Лежена. Адже саме 

«Автобіографічний пакт» Ф. Лежена, який ініціював «структуралістичну 

проекцію на автобіографію, особливо відколи [вона] […] наближається до 

лінгвістичної теорії, щоб удосконалити це завдання автобіографічного 

визначення [403, 248,]. У цьому зв’язку добре прочитується історичний 

контекст, фіксований мовою на письмі, що суголосне автобіографії. Останній 

передувало графічне письмо (graphe writing), а також «autos» – «bios» (авто – 

життя). З погляду структуралізму, письмо передує моментові і творить його, 

а не тільки відображає (Ф. де Соссюр). 

У роботі «Автобіографічний пакт» (1973) Ф. Лежен намагався 

окреслити межі автобіографії з огляду на її жанрові особливості [316, 2]. Він 

надає вагоме значення розумінню читацького усвідомлення автобіографії як 

відокремленої від інших категорій тексту, вирізняючи його як окрему 

позицію, що спричиняє «закон жанру» [265, 9]. Таким чином, дослідник, 

посилаючись на праці Дерріди та Фолера, закладає основи поетики 

автобіографії, адресованої читачеві [317]. При цьому, має місце так званий 

конкурентний наратив, що репрезентує концепційну стабільність стосовно 

дефініції автобіографії [367, 3]. Він поглибив релятивізацію стосовно епічної 

ретроспективної прози, де опис конкретної людини заснований на картині 

особистісного існування; тут у центрі – контрастність, що підкреслює 

розгорнуту авторську характеристику, у тім числі йдеться про передісторію, 

міжісторію та історію зображуваної особи.  

У розумінні Ф. Лежен, «автобіографічний пакт» - своєрідний ритуал 

установлення зв’язку передовсім між автобіографом та його потенційним 

читачем, угода, яку укладає автор, який вирішив створити автобіографічний 
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текст спільно з читачем та самим собою. Ця угода обумовлює і регулює 

взаємозв’язки та взаємодії автора з його текстом та читачем (зовнішній пакт), 

а також взаємодію та взаємини всередині тексту, – у трикутнику «автор – 

оповідач – герой» (внутрішній пакт). Звідси – «автобіографічний пакт» 

регулює текстові та позатекстові різновиди, що означає наближення до 

сутності взаємодії автора й читача. Також існує ще одна угода – контракт 

читача з епохою, яка стала референтним матеріалом для автобіографічного 

тексту. На основі принципу автобіографічного пакту Ф. Лежен формулює 

основні ознаки автобіографії: а) лінгвістична форма: наратив, проза; б) 

основний сюжет: особисте життя, історія особистості; в) автор (чиє ім’я 

відсилає до реальної особистості) і наратор ідентичні; г) наратор та головний 

персонаж ідентичні або ж наратор орієнтований ретроспективно. Цим 

Ф. Лежен засвідчує адекватнее пояснення автобіографії як текстової 

величини, що містить названі ознаки; при цьому в тексті біографії, за його 

словами, відсутня тотожність наратора з головним персонажем, оскільки 

наратор орієнтований на ретроспекцію. Певна суперечливість міститься 

стосовно проблеми ідентичності автора, оповідача та героя [313]. 

Жанрові особливості автобіографічного письма в трактуванні 

Ф. Лежена, а також П. Дж. Ікіна співвідносяться із його суголосними типами 

(автобіографічний роман, щоденник, автобіографічна поема, мемуари).  

Варто наголосити: аналізовані праці Ф. Лежена передувала інша студія, 

зокрема, «Автобіографії у Франції» («L’Atobiographie en France») [367], що 

була видана 1971 року. Висновок, якого дійшов Ф. Лежен стосовно дефініції 

«автобіографічний пакт» [315], розкриває умовність реалізації зв’язку між 

автором та читачем. 

Вагомою умовою для забезпечення реальної взаємодії між автором і 

читачем є закріплення «сенсу завершення» (Ф. Кермоуд) стосовно 

узагальненого наративу у творах постмодерністів, особливо – в М. Еміса, 

якому належать авторитетні зразки художньо-документальної літератури. 

Йдеться про такі романи, як «Досвід», «Гроші: записка самогубця», 
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«Лондонські поля», «Записки про Рейчел». М. Еміс, власне, незалежно від 

жанрової належності, широко трактував документалістику, вбачаючи в ній 

органічний складник життя конкретної людини. 

 

 

1.7. ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТЕМАТИЧНОЇ 

МЕМУАРИСТИКИ 

 

 

Сповідальне письменство конкретизує феноменальний зріз історичної 

пам’яті, хоча достовірність і поєднується з художнім домислом та 

суб’єктивним поцінуванням фактів. Постійно змінюючись та 

вдосконалюючись, мемуаристика відкриває митцеві широкий діапазон для 

втілення його творчих можливостей. Жанрова своєрідність тематичної 

мемуаристики (спогадова література) полягає в її настановах, що 

спрямовані на художньо-мистецькі узагальнення життєвих позицій «Я»-

особи. Звідси – висновок: біографічна й мемуарна проза М. Еміса 

потверджує той факт, що мемуаристика стала однією з провідних тенденцій 

літературного процесу сучасної доби. 

Літературні мемуари характерні «понадтекстовими» оповідними 

співвіднесеннями із позалітературним довкіллям. Це суттєвий складник 

документальної літератури, що охоплює різні макрорівні художнього тексту, 

для якого властиві ознаки історичної та біографічної моделі відображення 

подієвих фактів. 

Суттєвий внесок у розробку мемуаристики зробили такі дослідники, як 

М. Блейзінг [275], Т. Гажа [37], О. Галич [38 – 45], Л. Гінзбург [46 – 47], 

Г. Єлизаветіна [81], Т. Кулі [297], Ф. Лежен [366 – 368], 

Г. Мережинська [150], Дж. Олні [396 – 398], О. Скнаріна [200 – 202], 

А. Стоун [433], М. Федунь [225]. 
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У літературному прцесі кожної національної літератури мемуари 

відіграють суттєву роль. Вони покликані відтворити історичні реалії крізь 

призму суб’єктивної авторської характеристики. Літературна мемуаристика, 

за спостереженням Тетяни Гажі, «суб’єктивна за своєю природою, вона 

забезпечує можливість встановлення правди, осягнення об’єктивного змісту 

історії» [37]. 

Звісно, жанрова неоднорідність документально-історичного тексту в 

іпостасі сповідальної прози зрима. Щоправда, жанрові особливості стосовно 

автобіографії, нарису, літературного портрета творять різну повноту 

інформації. У цьому аспекті дотичним є вибіркове залучення окремих 

компонентів широкого прозового полотна, власне, роману в російській 

традиції. На це вказує Тетяна Єлизаветіна в роботі про російську 

мемуаристику як предмет літературознавчого дослідження [81]. 

Вагоме значення має процесуальність конкретного сенсу мемуарного 

характеру у культурному середовищі, що містить ідентифіковану 

маркованість. Адже, як зауважила Наталія Мажара, «будь-який мемуарний 

твір можна розглядати як своєрідний діалог автора із самим собою, з читачем 

або ж з іншими творами, епохою, майбутнім» [143]. 

Йдеться про літературний та життєвий контекст, що впливає на 

сповідальну оповідь у системі міжтекстових відношень. Завдяки їм 

відбувається оповідь, конкретизована у формі записок від імені автора про 

реальні події минулого. У цих подіях важлива присутність автора як 

учасника або очевидця, оскільки це визначає, за твердженням Ю. Коваліва, 

«високий ступінь достовірності» зображуваної подієвості [113, 26]. 

Кожен з елементів тематичної мемуаристики справляє вплив на її 

жанрову своєрідність, яка фіксується крізь призму особистісної оцінки. Як 

слушно наголошує О. Галич, «В основі мемуарної та біографічної літератури 

знаходиться суб’єктивне осмислення певних історичних подій чи життєвого 

шляху конкретно-історичної постаті, здійснене в художній формі за законами 

людської пам’яті із залученням справжніх документів свого часу, глибоким 
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співвіднесенням духовного досвіду автора з внутрішнім світом героїв, 

соціальною й психологічною природою їх учинків. Спогадам обов’язково 

притаманна суб’єктивність. Вони завжди звернені в минуле. Для правильного 

осмислення подій мемуаристу необхідно мати певну дистанцію в часі» [40, 

288]. 

Орієнтація на часову парадигму у літературних мемуарах спонукає 

віднаходити ту автономність, що дає змогу перейти до актуалізації 

інформації, використаної автором. Заслуговує на увагу думка Ірини Савенко, 

яка розглядає літературні мемуари як особливий літературно-культурний 

текст сучасної документалістики. Вона відзначає, що «літературна 

мемуаристика – це записи письменників про реальні й дійсні події минулого, 

свідками яких вони були, які можуть втілюватися у різних жанрових формах 

(щоденник, лист, записна книжка, нотатки, мемуарні романи, есе та повісті 

тощо)» [188, 123]. 

Характеризуючи тенденцію насичення сюжетних ліній у творах 

літературної мемуаристики, впадає в око конфлікт особистості і 

навколишнього середовища. При цьому не останню роль відіграє 

психологізм. На це звернула увагу Лідія Гінзбург, зауваживши, що 

«маргінальність мемуаристики, тобто свобода від канонів і правил, надає їй 

експериментальної сміливості і широти, невимушене й інтимне відношення 

до читача, а відкритою й наполегливою присутністю автора література 

спогадів, автобіографій, сповідей і думок подібна до поезії» [47, 137].  

Тематичну багатоплановість на фабульному й сюжетному рівнях 

увиразнює вихід на певне оточення, в якому живе мемуарист. Адже, як 

зазначає названа авторка, «мемуарист не може творити події і предмети… 

Події йому даються, і він мусить у них розкрити латентну енергію 

історичних, філософських, психологічних узагальнень, тим самим 

перетворюючи їх на знаки цих узагальнень. Він прокладає шлях від факту до 

його значення. І у факті тоді пробуджується естетичне життя; він стає 

формою, образом» [47, 8]. 
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У зразках мемуаристики оповідь набуває оцінювального відтінку 

(порівняно з біографікою), який може бути імпліцитним чи експліцитним; 

суб’єктивність має, на думку Олени Скнаріної, «не просто інтерпретативний, 

а тенденційний характер» [201, 15]. Бо ж, за її словами, «у мемуарних творах, 

на відміну від біографічних, автор виступає оповідачем, бо обов’язково є 

учасником чи самовидцем зображуваного. Отже, увагу зосереджено не тільки 

на об’єктах оповіді, а й на суб’єкті, тобто оповідачеві (а в автобіографічних 

творах – лише на оповідачеві)». Дослідниця, виокремлюючи особистісне й 

документальне в мемуарній і біографічній прозі, поділяє наступним чином 

ознаки мемуарних текстів: а) максимальна увага на суб’єкті оповіді; 

б) гіпервираження авторського «я»; в) автор – оповідач (головний герой 

оповіді); г) сповідальний елемент; ґ) ліричний пафос. Перераховані ознаки 

певним чином дисциплінують стихію розгортання сюжетної лінії, набуваючи 

при цьому нової дикції. Йдеться про зорієнтованість на історичну динаміку, 

що відіграє в мемуарній прозі предметну роль. При цьому не розмиваються 

стильові межі, а натомість зберігаються структурованість з огляду на 

особистість автора, «ретроспективність і пам'ять». Все це належить до кола 

зацікавлень мемуариста, бо у цьому проступає, як зазначає А. Тартаковський, 

«власний досвід у широкому сенсі слова, що було відомо йому про свою 

епоху як сучаснику, що він знав про неї з усної традиції й усіх інших джерел 

взагалі, нарешті, що ним було пережите й передумане. Специфіку 

мемуарного твору формує категорія пам’яті. Вона є важливим стилетворчим 

елементом, що допомагає авторові відтворити історичний хід подій, що 

невід’ємно пов’язаний з авторською особистістю»[218]. Сліди історичної 

пам’яті спричиняють процес впізнавання матеріального чи духовного. Про це 

висловив цікаву думку Д. Лихачов у «Листах про добре та прекрасне». Один 

з них має авторську назву «Про пам’ять» [134]. Смислова пам’ять несе 

спрямування на забезбечення фіксації єднальної ланки між минулим, 

теперішнім і сучасним життям мемуариста. Мемуарні тексти виявляють 
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передусім світогляд автора, оскільки він безпосередньо демонструє шлях 

відтворення запам’ятованого. Звідси його оцінки зображуваних подій і явищ. 

Спогадальне письмо дає можливість розкрити доцентрову модель 

художнього світосприйняття, а також показати логіку жанрової своєрідності 

стосовно тематичної мемуаристики, яка була характерна для творчості 

М. Еміса. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

 

Концептуальні оцінки В. Виноградова та М. Бахтіна містять низку 

значущих, важливих для характеристики теорії образу автора універсальних 

позицій. 

Значну роль у розвитку як теорії автора, так і загальних уявлень про 

архітектоніку літературного твору відіграла концепція В. Виноградова. Вона 

виокремила сутнісну настанову на жанрові категорії, їхні дефініції, які 

поглибив на перетині літературної та постлітературної дійсності М. Бахтін. 

Його доробок дав можливість, як підкреслює Н. Рибнікова, по-справжньому 

зрозуміти не тільки діалогічну природу художньої творчості, але й проблему 

опанування людської свідомості в літературному творі, а, отже, – її природу. 

Образ автора в біографічній прозі (термін «біографія», під яким 

розуміють опис життя людини в найширшому сенсі) постає вищою 

підрядною інстанцією в структурі тексту, що забезпечує єдність усіх його 

суб’єктивних сфер та визначає специфіку використання мовних і художніх 

засобів, відтак є категорією, у якій перетинаються семантичні, емоційні, 

культурно-ідеологічні інтенції художнього твору. 

Фіксація комплексу завдань, пов’язаних із вивченням образу автора, це 

– своєрідний центр художньо-мовленнєвого світу, у якому відображається 

естетичне ставлення автора до власного тексту. 
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Категорія образу автора продуктивна не тільки в дослідженні окремого 

літературного твору, а й може розглядатися в межах усієї художньої 

спадщини митця, оскільки образ автора є «конструктивним елементом» не 

лише одного літературного твору, а й циклу творів і творчості письменника 

загалом.  

Вивчення суб’єктної організації художнього тексту має визначальне 

місце, воно позначене філософським осмисленням проблеми творчого акту. 

У художньому творі проступає первинний («автор-творець») та вторинний 

(«образ автора») автор. «Автор-творець» – це категорія «особливого 

позаестетичного рівня», оскільки автор-творець перебуває на межі 

створеного ним художнього світу. 

Понятійний блок «образ автора» охоплює процес розгортання зв’язку в 

екстравертивному або в інтровертивному аспектах з урахуванням бінарної 

опозиції «об’єктивність – суб’єктивність». Однак тут відсутнє 

протиставлення; адже йдеться про пошук гармонійної рівноваги між 

безпосередньо-мотивованим і конкретно-орієнтованим на узагальнення 

логіки відображення. Тому доречно «образ автора» вживати щодо автора 

«вторинного»: якщо автор «первинний» – носій творчого первня – не є 

створеним, то автор «вторинний» – створений, «частково зображений, 

показаний, увіходить у твір як його частина». 

У понятті «образ автора» М. Бахтін поєднував різнорідні художні 

явища: художню конструйовану постать умовного автора, або образ 

оповідача, усі такі образи, які так чи інакше вказують на позалітературну 

особистість митця, а саме – автобіографічного і ліричного героїв. 

Образ автора постає не тільки особливою формою мистецького 

структурування реальності; він увиразнює предметну чуттєвість. Суб’єкт 

творчості зумовлює смислове наповнення усіма моментами словесного 

матеріалу (приміром, звукова організація слова, предметне значення слова, 

момент словесного зв’язку, інтонаційний момент) і спрямовує цю дієвість у 
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процесі об’єктивного пізнання внутрішнього світу людини, тобто стає 

«носієм єдності форми», «формуючим центром». 

Крізь призму об’єктивності, стрижневою умовою якої є 

неупередженість, доцільно вести мову про явище персоніфікації автора з 

огляду на властивість уяви читача сприймати авторську позицію, виражену у 

творі. У цій позиції не останню роль відіграє зв'язок між адресантом і 

адресатом. 

Особливу роль відіграє при цьому репрезентація свідомості, що 

сприймається з погляду інтерпретації тексту як міждискурсивна залежність 

від системи суб’єктних і позасуб’єктних форм. З нею корелюються поняття 

«первинний автор» – «вторинний автор». Змінність змістовим акцентам 

надають деміургічна й смислоутворювальна функції, розгортання яких 

відбувається – безпосередньо чи опосередковано – на межі суб’єктних і 

позасуб’єктних форм. Цей процес позначений ідентифікацією автора, 

авторською «присутністю», що інтеґрує різні художні елементи. Авторській 

активності належить провідна роль в оформленні й організації художнього 

твору як цілісності. 

Образ автора та його художній феномен в системі біографічного й 

мемуарного письма – це складний комплекс, упорядкованих мистецько-

інтенціональних утворень, в якому перемежовуються внутрішні та зовнішні 

події, що засвідчують зображення життя непересічної особистості з 

урахуванням біографічних фактів та засобів художнього письма. 

Досліджувана проблематика містить багатоплановість співвідношень 

умовності та художньої правди. Тому й закономірно в англомовній теорії 

образу визначальну роль відіграє акт розрізнення між «fiction», з одного 

боку, та «truth» – іншого. 

На підставі аналізу романів М. Еміса та їхньої характеристики на рівні 

внутрішньої організації прозової тканини доходимо висновку про цілісність 

«трансперсональної» (К. Юнг) взаємодії між «автором – текстом – 

оповідачем – автором». Це засвідчують такі твори прозаїка, як «Успіх» 
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(1978), «Лондонські поля» (1989), «Стріла часу, або Природа злочину» 

(1991), «Нічний поїзд» (1997). 

Традиційна модель «автор – текст – реципієнт» органічно пов’язується 

з художнім феноменом образу автора в системі біографічного та мемуарного 

письма.  

Акцентування уваги читача на виокремлене «автономне явище» сприяє 

читачеві декодувати змістове наповнення стосовно «образу автора», даючи 

можливість розкрити спільні та відмінні особливості, у тім числі жанрово-

стильові ознаки, примітні для текстового аналізу з урахуванням «прикритої» 

інформації. 

У сучасній англомовній наратології поняття «імпліцитний автор» 

охоплює риси множинності начал навколо «образу двійника» у читацькому 

сприйнятті. Таким чином читач спрможний конкретизувати сенс авторських 

конотацій. 

Ознака імпліцитності, що служить певним підступом до наративного 

прийому, характерна для творчості М. Еміса. Письменник виявляє 

зацікавленість розмежовувати основу образних структур, позначених 

уявними або прихованими осмисленнями матеріалу. Це примітно, зокрема, 

для романів «Досвід», «Гроші: записка самогубця» та «Записки про Речел». 

Для М. Еміса реальний автор постає нерідко в уяві реципієнта сподіваним 

«двійником» (У. Бут) [27]. Конкретні складники тексту набувають під пером 

англійського письменника ціннісних орієнтирів, на тлі яких встановлюються 

зв’язки нарації з аксіологічним та естетичним наповненням.  

Процес абстрагування передбачає фіксоване розчленування подій і 

явищ, які репрезентує образ автора з проекцією на фігуру імпліцитного 

читача. Згаданий реципієнт присутній у тексті, виробленому у формі 

продуманої іпостасі, створеної в межах «образу автора» з урахуванням 

«сукупності усіх іманентних приписів, вказівок і рекомендацій на адресу 

реального читача для того, щоб спрямувати його свідомість у те річище 
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текстового відчитання, яке б забезпечило адекватну інтерпретацію 

авторського повідомлення». 

У постмодерному інтертекстуальному просторі автор виступає нерідко 

«іронічним» модератором чужих або власних – оскільки вони сприймаються 

іронічно – текстів або ж магом-творцем безкінечного процесу їх створення». 

Читачеві при цьому відводиться роль співавтора-реципієнта.  

Осмислення художньої біографіки як сукупності документів, 

пов’язаних із текстом наративу, дає можливість прослідкувати ґенезу 

написання біографічного твору, виявити джерела стосовно біографії 

письменника та його жанрової ідентифікації, а також окреслити відповідні 

дефініції. З ними пов’язані тенденції, що й були примітними для 

літературного розвитку на зламі ХХ – початку ХХІ ст. Цей самоцінний 

дискурс характерний для постмодерністського письма, активним 

виразником якого був М. Еміс. 

Представники постмодерністського письменства, зокрема М. Еміс, 

забезпечували сподівану комунікативну ситуацію стосовно біографіки в 

англомовному літературному просторі. Біографія стала відповідним носієм 

згаданої ситуації завдяки метатексту, монтажу та розрізненому художньо-

документальному дискурсу.  
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РОЗДІЛ 2 

 

АВТОРСЬКА ПРИСУТНІСТЬ У МЕМУАРНО-

АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ е«ДОСВІД»  

МАРТІНА ЕМІСА 

 

2.1. РОМАН «ДОСВІД» МАРТІНА ЕМІСА: ДИСКУРС 

АВТОБІОГРАФІЧНОГО ТА МЕМУАРНОГО  

 

 

Авторська присутність в біографічній і мемуарній прозі Мартіна Еміса 

набула рудиментарного вигляду; вона постійно виявлялася у різних 

конкретно-історичних ситуаціях, творячи можливість письменнику 

реалізувати завдання жанру. 

Британське письменство, як і кожна національна літературна система, 

має в своєму текстовому масиві твори, що інтеґрували в собі визначальні 

художні тенденції конкретної історико-культурної доби й продовжують 

резонувати в духовних змаганнях наступних поколінь. У цьому сенсі Мартін 

Еміс [250 – 264] як одна з ключових постатей європейського літературного 

процесу кінця ХХ – початку ХХІ століття презентує саме таку індивідуально-

творчу природу мистецтва слова, що залишила помітний слід в англійському 

літературному процесі загалом і в біографічній прозі як невід’ємної його 

складової – зокрема. 

Народився Мартін Еміс 25 серпня 1949 року в Свансії, на півдні 

Уельсу, у сім’ї відомого англійського письменника Кінгслі Еміса [247 – 249] 

та Хілларі Бардвел. Батьки виховували трьох дітей: синів Філіпа і Мартіна та 

доньку Селлі. 

У 1950 – 1960 рр. сім’я багато подорожувала, через що хлопцеві 

довелося змінити 13 шкіл в Англії, Іспанії та США. Коли Мартіну 

виповнилось 12 років, батьки розлучилися. Діти болісно перенесли цю подію. 
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Незабаром його батько одружився з відомою письменницею Елізабет Джейн 

Говард [346 – 348]. Мачуха всіляко намагалася прищепити Мартіну любов до 

літератури: знайомила хлопця з цікавими фактами з життя письменників, 

давала свої коменарі щодо обраної книги, щоразу знаходила час обговорити 

прочитане. Після знайомства з творчістю Джейн Остін Мартін поринув у 

літературний світ. Дещо згодом молодий Еміс зізнається, що саме Елізабет 

Джейн Говард [346 – 348] вплинула на становлення його творчої особистості.  

В 1971 р. Мартін з відзнакою закінчує Екзетерський коледж 

Оксфорського університету. Про його студентські роки йдеться в книзі «Мій 

Оксфорд» («My Oxford», 1977), укладеній Енн Твейт. 

З 1971 р. майбутній письменник рецензує книги для лондонського 

«Обзервера» («Observer»), а дещо згодом працює помічником у «Таймз 

Літерарі Саплемент» («Times Literary Supplement») і вже невдовзі обіймає 

посаду редактора відділу прози та поезії. 

У 1975 – 1979 рр. М. Еміс працює заступником літературного 

редактора, опісля – літературним редактором тижневика «Нью Стейтсмент» 

(«New Statesment»). Як пізніше згадує Мартін, батько принципово не звертав 

уваги на перші літературні спроби.  

Творчий шлях молодого письменника розпочався 1973 року, коли 

побачив світ його перший роман «Записки про Рейчел» («The Rachel Papers», 

1973 [263]), що невдовзі був удостоєним премії Сомерсета Моема. Це був 

твір цілком зрілого магістра зі сформованим власним художнім простором – 

тематикою, прозаїкою та жанровими особливостям. Підсвідомі почуття і 

комплекси виносяться в тексті на поверхню. 

Наступний роман – «Мертві немовлята» («Dead Babies», 1975 [250]) – 

лише підтвердив майстерність та своєрідну ідіостильову манеру молодого 

прозаїка. 

Роман «Інші люди. Таємнича історія» («Other people: A Mystery Story», 

1981) вразив своєю психологічною глибиною. Тут «я» та друге «я» 
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співіснують в рамках однієї особистості. Історію героїні оповідають два її 

голоси, розповідь переповнена непорозуміннями та двозначностями. 

Художній почерк Мартіна Еміса суголосний загальній налаштованості 

доби та тих знакових подій, що випали на його долю. Звідси – основа для 

естетичних цінностей та їхнього осмислення в умовах протистояння 

особистості і суперечливого часу.  

1985 року побачив світ новий роман автора – «Гроші: записка 

самогубця», який відразу ж став яскравим взірцем постмодерністської прози. 

Роман «Лондонські поля» («London Fields», 1989 [257]) показав, що 

Англія «після Тетчер» (дія відбувається в 1999р.) викликає в автора лише 

гірку посмішку. Лондон, як і весь світ, йде на зустріч з кінцем, поки що 

невідомим, але неминучим. До свого «власного» апокаліпсису наближаються 

і герої роману.Численні відгуки у пресі загалом були позитивними. Автора 

характеризували як доброго гумориста та сатирика.  

У романі «Інформація» («Information», 1995 [261]) в памфлетній формі 

постає видавничий світ, який рухається за допомогою порожніх бестселлерів 

та премій. «В цій історії людського страху та письменницького відчаю, – 

писав критик М. Какутані, – теми та стилістичні новації попередніх книг 

Еміса поєднуються в так зване поліфонічне ціле» [361].  

Не менш резонансним й почасти епатажними стали й наступні великі 

епічні полотна М. Еміса – «Стріла часу, або Природа злочину» («Time’s 

Arrow or the Nature of the Offence», 1991 [264]), «Нічний поїзд» («Night 

Train», 1997 [260]), «Жовтий собака» («Yellow Dog», 2003), «Будинок 

зустрічей» («House of Meetings», 2006), «Вагітна вдова» («Pregnant Widow», 

2010 [262]) та інші. 

Перехрещення наративних елементів та їхніх рефлексій, лірично-

метафоричного зображення та дискурсивного тлумачення знаходять свій 

відгомін і в збірках оповідань. Тут варто назвати такі, як «Монстри 

Ейнштейна» («Einstein’s Monsters», 1987), «Дві історії» («Two Stories», 1994), 

«Божі кості» («God’s Dice», 1995), «Важка вода та інші розповіді» («Heavy 
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Water and Other Stories», 1999), «Омнібус» («Amis Omnibus», 1999) та низка 

інших. 

Наповнення образів індивідуалізованими світовиявами відбувається за 

рахунок неординарних ходів Мартіна Еміса щодо формування техніки 

викладу художнього матеріалу. Він не лише віддзеркалює факти, явища, 

тенденції дійсності, але й креує нову художню реальність. 

Еміса-публіциста репрезентують такі видання: «Мій Оксфорд» («My 

Oxford», 1977), «Вторгнення космічних прибульців» («Invasion of the Space 

Invaders», 1982), «Відвідини містера Набокова» («Visiting Mr. Nabokov: And 

Other Excursions», 1993), «Улісcдонкіхотололіта. Вибрані твори 1975 – 2000 

рр.» («Ulyssesdonquijotelolita. Collected Writings 1975 – 2000»), 2000), 

«Досвід» («Experience», 2000), збірник есе та рецензій «Війна проти кліше» 

(«The War Against Cliché», 2001), «Сталін, Йосип Грізний: Сміх і двадцять 

мільйонів життів» («Koba the Dread: Laughter and the Twenty Million», 2002 

[256]) та «Другий літак» («The Second Plane», 2008).  

1989 року відбулась екранізація фільму «Досьє на Рейчел» за романом 

М. Еміса «Записки про Рейчел» [263]. А 2010 року було поставлено фільм за 

однойменним романом письменника «Гроші» [258]. Роль головного героя 

Джона Селфа виконав британський комік Нік Фрост. Кіноекранізація 

отримала схвальні відгуки і глядачів, і самого автора. 

2001 року Мартіну Емісові за роман «Досвід» [251] було присвоєно 

премію Джеймса Тейта Блейка як кращому письменнику-романісту та 

авторові автобіографічного роману. Ця та інші відзнаки свідчать про його 

загальне визнання як майстра прози. 

Доробок Мартіна Еміса у багатьох царинах (проза, публіцистика, 

літературознавство, видавнича справа) став суттєвим надбанням художньої 

думки Великобританії кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

М. Еміс – одна з ключових постатей означеної епохи. Як прозаїк, 

публіцист, літературознавець і видавець він презентує різноманітні способи 

авторського спілкування з реципієнтом-читачем. Як одного із визначних 
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майстрів англійського слова, його справедливо порівнюють з Джоном 

Фаулзом (1926 – 2005) та Джуліаном Барнсом (1946). Проза письменника 

вирізняється наративними моделями письма, сконцентрованим зусиллям 

зримо й рельєфно охопити процес розгортання духовного життєпису дійової 

особи.  

Дискурс автобіографічного та мемуарного характерний для одного з 

кращих творів М. Еміса – роману «Досвід». Постійна присутність у творі 

реального автора засвідчує не формальне, а конструктивне прочитання 

зображуваних подій.  

 

 

2.2. ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОЇ АВТОБІОГРАФІЇ 

М. ЕМІСА 

 

 

В англійській літературі ХХ ст. спостерігаємо особливе зацікавлення 

біографічними жанрами. Сучасний біографічний роман набув популярності в 

широкій читацькій аудиторії, а також вагомого звучання у наукових колах. 

Окрім М. Еміса, зразки біографічного жанру належать таким відомим 

письменникам, як П. Акройд, Дж. Барнс, М. Бредбері, Д. Лодж, Г. Свіфт. 

Автобіографічний роман «Досвід» («Experience», 2000) характерний 

для творчого доробку М. Еміса, в якому автор відслонює завісу перед своїм 

потаємним внутрішнім світом, знайомить читача з близькими йому людьми, 

ділиться своїми проблемами. Джеймс Вуд слушно зазначає: «Його книга 

часто читається як лист до сім’ї та найближчих друзів» («His book often reads 

like a letter to his family and closest friends») [445, 4]. 

Події, представлені з позиції головного героя, віддзеркалюють його 

думки, дають можливість зазирнути у духовний світ видатної особистості, 

встановити внутрішню мотивацію, що спонукала її до дій, виявити ті події, 

які мали особливий вплив на творчий шлях митця. 
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Письменник розширює рамки жанру, охоплюючи широкі площини 

життя і психіки героїв, збагачуючи репертуар засобів, за допомогою якого 

формується його специфічний наративний дискурс. Структурні поєднання 

різноманітних оповідних технік свідчать про унікальність письма Мартіна 

Еміса. 

Роман «Досвід» [251] складно віднести до певної жанрової категорії. 

Це визначне епічне полотно «не є автобіографією в своїй суті» [438]; роман є 

«гібридом» [307, 181], оскільки поєднує різноманітні елементи літературних 

жанрів. Однією з основних жанрових ознак, яка присутня в гібридності, – це 

біографія. 

Окрім опису авторової життєвої стежини – від дитинства і до 

п’ятдесяти років, «Досвід» включає також зворушливі спогади про таємниче 

зникнення і смерть його кузини, Люсі Партінгтон, але найбільш вражаючим є 

образ його батька – «запального сера Кінгслі» [271]. 

У формі живого споглядання М. Еміс творив біографію свого батька, 

сутність якої проступає між рядками автобіографії, бо ж він вдало переплітав 

свої життєві історії з батьковими. Письменник не дає повної інформації про 

життя Кінгслі. Він зосереджується на висвітленні їхніх зв’язків, що не завжди 

збігається з перехрещенням переконань, тобто з позиції сина, та намірів – з 

позиції письменника. 

У своєму дослідженні автобіографії постмодернізму «Кордони між: 

автобіографією та художньою літературою в життєписі постмодернізму» 

(«Borderlines: Autobiography and Fiction in Postmodern Life Writing»), 

Г. Гудмундсдюттір стверджує, що автобіографії, де наратор пише про життя 

своїх батьків, творять унікальний жанровий сценарій [338, 190]. Ці тексти 

можна називати гібридами, оскільки вони цілісно не відображають ані 

автобіографії, ні біографії. Зв’язки між батьками і дітьми наповнюють згадані 

різнотипні життєписи тематично і структурно.  

Розглядаючи поєднання автобіографії і біографії в більш загальних 

рисах, П. Дж. Ікін у своїй праці «Як наші життя стають історіями» («How our 
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Lives become Stories») зауважує, що різновид автобіографії, де автор 

присвячує значну частину тексту розповіді про ще чиюсь життєву історію, 

наприкінці ХХ ст. отримав назву життєпис. Автор мотивує це тим, що «Я» 

живе і має зв’язки з іншими «Я» [316]. Щоб обґрунтувати теоретичний підхід 

до аналізу цього напрямку в сучасній автобіографії, П. Дж. Ікін пропонує 

власний жанровий різновид, називаючи автобіографії, які висвітлюють 

відносини між особистостями, відносними автобіографіями [316, 85], чи 

відносними життями [316, 69]. 

Позаяк Мартін Еміс віддає належну шану своєму батькові і наводить 

паралелі між їхніми життями в мемуарах, то роман «Досвід» справді можна 

розглядати крізь призму текстуалізму інтерпретації. На його сторінках 

М. Еміс поєднав різні підходи з метою виявлення жанрової специфіки 

художньої автобіографії.  

Відтак питання жанрових форм щоденника в аспекті літературознавчої 

проблематики є досить суперечливим. Однією з дискусійних тем залишається 

диференціація жанру щоденника на визначення його місця в літературному 

процесі.  

М. Еміс використовує всі різновиди мемуарно-біографічного жанру, 

зокрема, документальні записи, літературні нотатки та белетризовані описи. 

Письменник не розглядав щоденникові записи як приватну націленість на 

змалювання подій, а розцінював щоденник як одну з форм фіксування 

реальної дійсності. За спостереженнями Марії Крупи: «Приватні записи, 

зроблені собою у спеціальному зошиті, котрий теж називається щоденником, 

потрібно все-таки розцінювати як приватну словесну художню творчість, 

адресовану самому собі. Щоденник пишеться винятково для себе і не 

розрахований на публічне сприймання, у ньому нотуються переважно явища 

особистого життя, здебільшого у монологічній формі – оповідь від «Я», хоча 

можу бути й внутрішня діалогічна форма (полеміка із самим собою, із 

уявним опонентом тощо) [126, 107].  
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Із досліджень щоденникового жанру в теоретичному аспекті можна 

виділити роботи Г. О. Винокура [32], Л. Я. Гінзбург [46 – 47], Д. С. Ліхачова 

[134 – 135], Ю. М. Лотмана [140 – 141], а також праці К. Делафілд [303], 

Д. Мартісон [372], Е. Поднієкс [401], К. Радаєвої [179]. 

«Письменницький щоденник, – підкреслює Катерина Радаєва, – є 

органічною єдністю документально-художнього та публіцистичного начал. 

Його синтетична природа проявляється у поєднанні різножанрових 

елементів: публіцистики, котра несе на собі відбиток авторського 

художнього стилю, а також літературної критики, яка виступає компонентом 

документальної прози» [179, 224]. 

Виклад змістово-фактуального матеріалу в художньому тексті у формі 

щоденника чи листа встановлює максимальну довіру і сприяє інтимізації 

психологічного контакту між автором і читачем. 

Роман «Досвід» М. Еміса містить численні щоденникові фрагменти та 

його листи. До того ж, друга частина твору перегукується зі структурою 

діаріуша. Прочитання окремих уривків твору складають враження, неначе 

роман «Досвід» свідомо побудований на основі різноманітних нотаток, у тім 

числі листування із близькою родиною та друзями [445].  

Ця схожість з епістолярієм особливо посилюється, коли час від часу 

несподівано з’являється «ти» в тексті [438]. Це «ти» (на наступних сторінках 

роману «Досвід» свідчить про віднесеність до Мартінової автобіографії. Ось, 

наприклад: «That night you came bellydancing out of the bathroom wearing your 

silk bathrobe and my teeth. Both were then removed. This was the war against 

shame» [251, 125] («Тієї ночі ти вийшла з ванни, танцюючи танець живота, 

маючи на собі (твою) шовковий ванний халат та мої нові зуби. І тим, й 

іншим ми опісля обмінялись. Це була війна із соромом»). У цьому епізоді 

описано день, коли Мартін Еміс вперше одягнув свої зубні протези і 

почувався дуже незручно. Несподівані переходи від першої особи до другої 

щоразу змушують читача заглиблюватися в написане.  
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Кетрін Кетмул також поділяє думку, що «ти» належить Ізабель 

Фонсеці. А епізоди, де автор звертається до другої особи на «ти», містять 

особливо «зворушливі моменти» [290]. Вони свідчать про підтекстову 

глибинність факту, що має зв'язок із пережитою подією. 

«Серед інших літературних джерел, – відзначає Михайлина 

Коцюбинська, – саме листи, прочитані вдумливо, осмислені цілісно й 

концептуально, передусім дають змогу відчути не замулений накипом історії 

і міжособистісних стосунків тих чи тих її персонажів образ конкретної 

людини, допомагають розвіяти стереотипи, що склалися, або внести в них 

суттєві корективи, верифікувати міфи» [124, 37].  

У листах М. Еміса прочитується виразний автопортрет творця. За 

допомогою листування можна простежити процес його становлення як 

особистості. 

Окремі листи можна розглядати і в аспекті психологічної абстракції, 

коли «риси образу не можуть не виявлятися», – відзначає Ю. Шевельов у 

статті «Скарби, якими володіємо» [236, 147 – 164].  

Об’єктивні критерії розкриття образів зумовлені закономірностями 

розвитку суспільства. Тому, на думку О. Галича, автори щоденників 

«повинні володіти даром передбачення, щоб уміти оцінити сучасне з позиції 

майбутнього. Інакше не можливо заповнити відсутністю дистанцію між 

часом звершення подій і часом спогадів про нього» [40, 24]. 

Комбінації розмаїтих наративних технік свідчать про складність 

письма М. Еміса, позначеного неприхованим використанням інформації 

об’єктного (екстравертивний рівень) і суб’єктного (інтровертивний рівень) 

розмежування. У сенсі зображального констатується часовий період опису – 

від дитинства до полудня віку, якого сягнув автор в навколишньому 

середовищі, тобто в зовнішньому світі. Стосовно виражального, то тут 

викладені психологічні занурення у внутрішній світ «Я-особи». Вони містять 

свідчення героя як вияв «авторської волі». Передовсім впадають у вічі 

медитації, асоціативні характеристики, рефлексії, спогади, а також, 
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приміром, вкраплення про таємниче зникнення і смерть кузини Люсі 

Партінгтон; зворушливі роздуми про батька Кінгслі Еміса (1922 – 1995), 

відомого англійського письменника. Доречними видаються у текстовій 

тканині роману нотатки зі сторінок власного щоденника, а також листи, 

адресовані автором друзям і близьким. Із листів і щоденникових записів 

М. Еміса постає жива особистість з болями, тривогами й переживаннями, які 

супроводжували його становлення як письменника.  

 

 

2.3. НАРАТИВНА МОТИВАЦІЯ РОМАНУ «ДОСВІД» 

 

 

У творах М. Еміса проступають традиції його батька Кінслі Еміса, для 

прози якого була характерна авторська розповідь, як правило, від третьої 

особи. Його перу належать такі романи: «Сонячний листопад» (1947), «Склад 

розуму» (1953), «Щасливчик Джим» (1954), Проте Мартін Еміс сягнув 

більших успіхів в англійському письменстві, ніж його батько. Його постать є 

добре знаною в англомовному культурному просторі. Значний розголос він 

здобув і в російськомовній рецепції. Однак в Україні досі не перекладено 

зразків його письма.  

М. Еміса можна вважати яскравим представником постмодернізму. У 

його творах має місце розгалужена лінійність сюжету, що охоплює як 

відображення одного героя, так і множинних характерів. Визначальним 

елементом його письма є нарація. Йдеться також про наративну мотивацію, 

що примітна насамперед для роману «Досвід». У цьому зв’язку доречним є 

узагальнення Г. Клочека: «…якщо мотиви, які рухають його творчою 

діяльністю, стають зрозумілими для дослідників, тоді і приходить розуміння 

доцільності й цілеспрямованості в організації художньої системи 

письменника» [112, 54 – 72].  
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«Мистецтво є процесом об’єктивування душевного життя» [172, 32], – 

ця формула О. Потебні чудово прояснює феномен «образу автора». «Духовні 

стани автора, пізнавальні й творчі порухи його думок та почуттів, 

своєрідність його світосприймання і навіть психофізичні особливості – все це 

знаходить своє відображення у слові, «матеріалізується» у ньому. Завдання 

полягає в тому, щоб вичитати з тексту всю цю інформацію, і на цій основі 

створити образ автора» [112, 54 – 72].  

Питання про необхідність вивчати письменницьку спрямованість 

(мотивацію) вперше порушила О. Никифорова. Без вивчення письменницької 

спрямованості, – пише дослідниця, – неможливо зрозуміти психологію 

художньої творчості, але до цих пір цей бік творчого процесу не виділявся і 

не вивчався ні психологами, ні літературознавцями. Останні у своїх 

дослідженнях торкалися її, але не відрізняли від змісту творчості 

письменника і його світогляду. Але ж письменницька спрямованість не 

збігається ані з об’єктивним змістом твору письменника, ані з його 

світоглядом. 

Письменницька спрямованість – це те, що робить письменника 

письменником, вирізняє його з-поміж інших людей. Вона є складним 

психічним утворенням» [158, 65].  

Психолог зазначає, що треба розрізняти змістовий бік письменницької 

спрямованості, пов’язаний із загостреним інтересом до певних ракурсів 

дійсності. О. Никифорова вважає, що суттєвою складовою письменницької 

визначеності є також «головний вектор мислення письменника, що він 

вважає головним у житті, у чому прагне розібратися і для чого воно йому 

потрібне… Нарешті, до змістового боку письменницької спрямованості 

належить також і літературне кредо письменника – що, задля чого, для кого і 

як писати» [158, 65]. Якщо додати до цього всього думку О. Никифорової, що 

«передумовою формування письменницької спрямованості є природні дані і 

соціальні умови життя» [158, 66], то ми отримаємо більш-менш цілісне 

уявлення про поняття, яке нас цікавить.  
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Письменницька спрямованість корелює з мотивами творчої діяльності. 

У сучасній психології вчення про мотивацію виступає як конкретизація 

вчення про детермінацію. Мотив, мета діяльності, прагнення до «корисного 

результату» (П. Анохін) [7] є головним детермінантним фактором для кожної 

функціональної системи.  

Масштаб і художня якість художньої практики позначена потребою 

самовираження, адже за словами Г. Клочека, має місце залежність між 

потребою у самовираженні особистості і її художньою обдарованістю. 

Загостреність чуттєвого сприйняття світу, глибина проникнення у соціальну і 

моральну проблематику дійсності, здатність до емпатії, тобто заряджатися 

духовними станами інших людей, – усі ці ознаки художньої обдарованості 

особистості зумовлюють її потребу у самовираженні. Мовиться про таку 

спрямованість, що корелюється з мотивами творчої діяльності. Наративна 

мотивація потребує насичення відповідним прагненням смислової 

детермінізації, що спричиняє «корисний результат» у функціональній системі 

[7]. Остання отримує значущість на рівні мотиву відбору сюжетів, 

компонування окремих творів. Примітно, що Ю. Шевельов пояснює 

вивчення біографічних факторів мотиваційно-вольовою сферою свідомості 

[236].  

Відомо, що прояв інтерсуб’єктивності не залежить безпосередньо від 

суб’єкта. Що не виходить за межі індивідуальної свідомості? На думку 

О. Никифорової, суттєвим є «головний вектор мислення письменника, що він 

вважає головним у житті, у чому прагне розібратися і для чого воно йому 

потрібне… Нарешті, до змістового боку письменницької спрямованості 

належить також і літературне кредо письменника – що, задля чого, для кого і 

як писати» [158, 65]. 

У такому розумінні ознака оповідного тексту служить створенню 

основи для наративної мотивації. Це й фіксується М. Емісом у сюжетній 

канві роману «Досвід», де відтворенна подієвість, пережита автором. На цей 

час припала життєва криза, яку він переніс доволі болісно. Її наслідки 
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спричинили суттєві зміщення в шкалі оцінок. Вони були в часовій 

перспективі вагомими. Прозаїк переосмислив стратегію «наративної 

послідовності», у т. ч. в романі «Досвід», де зафіксовано наміри творця 

представити читачеві цілу низку унаочнень й ознак «наративної подієвості» – 

від формальних до інтертекстуальних, екстратекстуальних, контекстуальних. 

Ось, наприклад, підступи до мотивації наративного прочитування фактів від 

зачину до кінця (перспектива), з одного боку, й від кінця до зачину 

(ретроспектива) – з іншого. Письменник розлучився зі своєю першою 

дружиною, філософом Антонією Філіпс, матір’ю двох його синів – Луїса та 

Джейкоба. Невдовзі він зав’язав нові стосунки з американкою уругвайського 

походження, новелісткою Ізабель Фонсекою (1963). Його кузина Люсі 

Партінгтон, яку вважали зниклою безвісти, стала жертвою серійного 

британського кілера Фредеріка Веста. Несподівано М. Еміс дізнався про 

свою 20-річну доньку Делілу Сіл, яка народилася після роману із заміжньою 

жінкою Ламорною Хіс. А в жовтні 1995 р. пішов із життя його батько Кінгслі 

Еміс, який зазнав письменницької слави завдяки творам «Щасливчик Джим» 

(1954), «Візьму дівчину, таку як ти» (1969), «Старі дияволи». Батько 

зловживав алкоголем і страждав від хвороби Альцгеймера. Усе це – цілісна 

ланка, у ланцюжку якої розгорнуті фрагментарні ситуативні події, що мали 

для М. Еміса подієве значення особистісного характеру. Без зримих причин 

він розірвав співпрацю зі своїм літературним агентом Пет Кевена, місце якої 

посів новий бухгалтер Ендрю Вайлі. Останній суттєво спричинився до 

написання нового Емісового роману «Інформація» («The Information», 1995). 

Ще один засвідчений факт: М. Емісу довелося пережити важке захворювання 

через злоякісну пухлину. Усі ці обставини послужили своєрідним тлом, що 

дає змогу уточнити стан наратора з урахуванням мотивації твору. В його 

основі лежить рефлективність, що сприяє виявленню макрорівня художнього 

тексту. 

Практикована М. Емісом методика психологічного аналізу спиралася 

на контрасті, що відображала особистісний вимір «гри пристрастей». Це 



74 
 

ілюструє такий приклад: «Actually there’s a good reason, a structural reason, 

why novelists should excite corrosiveness in the press. When you review a film, or 

appraise a film-director, you do not make a ten-minute short about it or him (or 

her). When you write about a painter, you do not make a sketch. When you write 

about a composer, you do not reach for your violin. And even when a poet is under 

consideration, the reviewer or profilist does not (unless deeply committed to 

presumption or tedium) produce a poem. But when you write about a novelist, an 

exponent of prose narrative, then you write a prose narrative. And was that the 

extent of your hopes for your prose – bookchat, interviews, gossip? Valued reader, 

it is not for me to say this is envy. It is for you to say this is envy. And envy never 

comes to the ball dressed as Envy. It comes dressed as something else: Asceticism, 

High Standards, Common Sense. Anyway, as I said, I don’t complain about all that 

– because fame is so great» [251, 6] («Насправді, є зрима причина, чому 

письменники-романісти повинні хвилюватися корозивністю в пресі. Коли Ви 

переглядаєте фільм чи даєте оцінку режисеру, Ви не робите десятихвилинний 

короткометражний фільм про це (фільм) чи про нього/неї (режисера). Коли 

Ви пишете про художника, то не малюєте ескіз. Коли Ви пишете про 

композитора, не тягнетеся до скрипки. І навіть коли поет поза увагою, критик 

чи знавець поезії не складає вірша. Але коли Ви пишете про письменника-

романіста, представника епічної прози, тоді пишете розповідну прозу. Хіба 

це Ваш потяг до прози – книжкові обговорення, інтерв’ю, плітки? Дорогий 

читачу, не мені говорити, що це заздрість. Це ти повинен визнати, що це 

заздрість. І заздрість ніколи не приходить на бал в одежі Заздрості. Вона 

приходить одягнена дещо по-іншому: як Аскетизм, Високі Стандарти, 

Здоровий Глузд. Так чи інакше, я нікого не звинувачую, усе це тому, що 

слава така прекрасна!»). Письменник уважав за потрібне акцентувати 

сутність «гри пристрастей» виділенням окремих понять, що фіксував 

написанням з великої літери («Заздрість», «Аскетизм», «Високі Стандарти», 

«Здоровий Глузд»).  
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Пріоритетним началом наративної мотивації є світосприйняття 

стосовно ситуації, де нерідко М. Еміс послуговується провокативним 

ставленням, (наприклад: «Мої зниклі безвісти»), що міститься у вступі до 

роману «Досвід»: «I’m a novelist, trained to use experience for other ends. Why 

should I tell the story of my life? I do it because my father is dead now, and I 

always knew I would have to commemorate him. He was a writer and I am a 

writer; it feels like a duty to describe our case – a literary curiosity which is also 

just another instance of a father and a son» [251, 7]. («Я письменник-романіст, я 

маю досвід і можу його використати для іншого. Чому я повинен розповідати 

свою життєву історію? Я роблю це, бо мого батька вже немає, і я завжди 

знав, що повинен вшанувати його. Він був письменником, я також 

письменник; я почуваюся до обов’язку описати наш випадок – своєрідне 

літературне диво, що також є лише іншим прикладом батька і сина»). 

Наявність наративного поштовху у романі «Досвід» зауважив С. Мосс 

у праці «Мистецтво автобіографії» («The Art of Autobiography»). На його 

думку наративна мотивація М. Еміса складається з трьох частин: синівська, 

особиста та художня [384]. По-перше, він оплакує свого батька і відчуває 

потребу писати про їхній особливий статус, оскільки і батько, і син були 

відомими письменниками. 

По-друге, Мартін Еміс хоче встановити рекорд у стосунках з 

британською пресою. Він також намагається «говорити, як виняток, без 

хитрощів. І також без формальності». («to speak, for once, without artifice. 

Though not without formality») [251].  

Мотиваційні аспекти тісно пов’язані з потребою автора обґрунтувати 

схему життєвих позицій, учасником яких довелося бути письменнику. Він 

прагне протидіяти смисловому контексту, що зумовлює певну визначеність 

«замкнутого часу»: «The trouble with life (the novelist will feel) is its 

amorphousness, its ridiculous fluidity. Look at it: thinly plotted, largely themeless, 

sentimental and ineluctably trite. […] And it’s always the same beginning; and the 

same ending» [251, 7]. («Проблема життя (письменник-романіст відчує) 
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полягає в його хаотичності, його безглуздій плинності. Подивіться на нього: 

без змісту, без теми, сентиментальне та банальне […] І завжди той самий 

початок і той самий кінець»). 

Хоч сюжет розгортається не динамічно, а все ж він дає можливість 

простежити подієву цілісність. «Моє життя, як мені видається, є безглуздо 

потворним. Я знаю, що робить оповідь майстерною […] – взірець і баланс, 

форма, завершеність, пропорційність [251, 361]. («My life, it seems to me, is 

ridiculously shapeless. I know what makes a good narrative […] – pattern and 

balance, form, completion, commensurateness»). 

Художньо-переконливою є третя обставина, що змусила Мартіна Еміса 

написати автобіографію, яку мав на увазі С. Мосс, коли відзначав, що 

«…більш ускладнена і, можливо, найбільш інтригуюча: як письменник-

романіст, що, як і всі його попередники, вельми обережно ставиться до 

автобіографії, вирішив написати її» («…is more complicated, and perhaps the 

most intriguing: how does a novelist who, like others before him, is wary of 

autobiography set about writing it?») [384]. 

М. Еміс розглядав можливість розвинути уявлення пережитої події у 

світі розхитаних ціннісних орієнтацій, де може мати місце і гібридний образ 

наратора. 

Невід’ємним складником при цьому є людський досвід, що став для 

М. Еміса узагальненим гаслом для твору «Досвід»: «Experience is the only 

thing we share equally, and everyone senses this» [286, 6]. («Досвід – це та єдина 

річ, яку ми ділимо порівну, і кожен це розуміє»).  

Наративна мотивація та її складники творять сукупність, що 

реалізувалася у досліджуваному романі. Це так званий четвертий аспект – 

психотерапевтичний, який співвідноситься з епізодом, де фіксуються 

орієнтовані у часі пережиті події, які творять ланцюг природної перспективи 

і ретроспективи. «Someone is no longer here. The intercessionary figure, the 

father, the man who stands between the son and death, is no longer here; and it 

won’t ever be the same. He is missing. But I know it is common; all that lives must 
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die, passing through nature to eternity. My father lost his father, and my children 

will lose theirs, and their children (this is immensely onerous to contemplate) will 

lose theirs» [251, 7]. («Когось більше з нами немає. Спадкоємної постаті, 

батька, людини, яка стояла між сином і смертю, більше немає з нами; і це 

більше не повториться. Він втрачений. Але я знаю, і це нормально, всі, що 

живуть, мають померти, проходячи повз життя до вічності. Мій батько 

втратив свого батька, і мої діти втратять свого, і їхні діти (надзвичайно важко 

це усвідомлювати) також втратять свого».  

Події 1994 – 1995 років зробили Мартіна Еміса мужнім, загартували 

його характер і змінили його погляди на життя і смерть.  

Причинний зв’язок наративної мотивації роману «Досвід» має місце 

неформального характеру, коли йдеться про Люсі Партінгтон, кузину 

письменника, а також позашлюбної доньки Деліли. Їхні фотографії 

відіграють роль подієвого виміру, що не відмежовується від не-наративу. 

Про це свідчить вступ до роману «Мої втрачені». «The photographs are kept 

together, and for almost twenty years their subjects lived together in the back of 

my mind. Because these are, or were, my missing» [251, 8]. («Фотографії завжди 

разом, і вже понад двадцять років їхні теми живуть у глибині моїх думок. 

Тому, що вони є, чи були, моїми втраченими». 

Спекулятивною була при цьому оцінка стосунків М. Еміса з кузиною, 

оскільки окремі видання використовували цю обставину на рівні зведення 

наклепу на письменника. Його звинувачували в тому, що він не був у таких 

близьких стосунках із двоюрідною сестрою, як писав, а використання 

згаданої теми – це лише прагнення автора зробити свою книгу бестселером. 

Ці та інші факти свідчать про неприязнь преси до Мартіна. 

Щоправда, художня довершеність роману, універсальність моделі 

сюжетотворення, – все це спричинило позитивну оцінку з боку критики. 

На світлині палітурки «Досвіду» зображено маленького Мартіна Еміса, 

який тримає цигарку в роті з викликом дивиться на камеру. Непристойна 

поведінка маленького хлопчика, котрий палить (чи натяк на це) 
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перегукується з образом автора в пресі – «жахливе дитя англійської 

літератури». Отже, злий погляд, який зображений на фото, Мартін спрямував 

на британську пресу, на яку продовжує так само дивиться впродовж усіх 

своїх мемуарів. 

Заслуговує на увагу відгук про роман з боку Е. Фергюсона, який високо 

оцінив твір «Досвід», підкресливши його «унікальну, блискуче скомпоновану 

розповідь про час, зміни, синівську любов та смерть», від якої «віє духом 

справедливості» [326]. 

Впадають в око окремі висловлювання письменника, що апелюють до 

оцінки таких понять, як наївність, цнотливість, відчуття вини. М. Еміс згадує 

при цьому образ матері. «My mother was innocent. Then experience came, and 

she experienced it. And then she got her innocence back again. I have always 

wondered how she did that» [251, 106]. 

Мартін Еміс напрочуд майстерно доносить до читача схожі поняття – 

образ смерті та образ втрати, рефлексує над ними, тлумачить їх і намагається 

з цим змиритися. Письменник не обмежується культивуванням зображуваних 

прийомів, а формує текстову фактуру, часто наповнюючи її локальним 

колоритом. Його твір сповнений справжніми людськими почуттями – 

смутком, тривогами. У ньому простежується ідеалістична ідея, пошук істини 

з боку «Я – особи». 

Спектр мотивації творчості широкий і визначається біологічними, 

соціально-світоглядними, моральними, культурними чинниками. Шлях до 

пізнання формотворчого чинника як індивідуальної поетики, так і поетики 

окремого твору пролягає через осмислення своєрідності мотивації 

письменника. 

Як бачимо, формуючим чинником мистецького світогляду 

письменника виступають життєві обставини. «Вони не тільки формують 

світогляд, – зазначає літературознавець Марія Крупа, – а певним чином 

корегують теми, погляди особи на світ, формують переконання, інколи 
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окремі життєві обставини впливають на вибір жанру, форми чи диктують 

його» [126, 62].  

Події, представлені з позиції головного героя, відбивають його думки, 

дозволяють зазирнути в духовний світ визначної особистості, встановити 

внутрішню мотивацію, що спонукала її до дій, виявити ті події, які мали 

особливий вплив на творчість митця. А включення точки зору персонажів з 

оточення головного героя (близьких, друзів, колег, випадкових знайомих 

тощо) значно розширює спектр висвітлення біографічних фактів із життя 

відомої людини, даючи можливість простежити реакцію з боку оточення на 

певні етапи творчої кар’єри головного героя, в такий спосіб створюється 

ефект об’єктивності та панорамності викладу подій. 

Письменник не обмежується культивуванням зображуваних прийомів, 

а формує текстову фактуру, часто наповнюючи її локальним колоритом. 

Роман «Досвід» сповнений справжніми людськими почуттями. Спектр 

мотивації творчості широкий і визначається соціально-світоглядними, 

моральними, культурними чинниками. Шлях до пізнання формотворчого 

чинника як індивідуальної поетики, так і поетики окремого твору пролягає 

через осмислення своєрідності мотивації. 

 

 

2.4. АВТОРСЬКЕ «Я»: ОЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ 

РЕАЛЬНОСТІ 

 

 

Означення об’єктивної реальності крізь призму авторського «Я» 

визначає вимір двовекторного розуміння акту виявлення автором 

варіативності можливостей ідіостилю. Він актуалізується в процесі творення 

тексту. Маємо на увазі розробку мотиву від частини до цілого, з одного боку, 

й від цілого до частини – з іншого. Звідси – варіативність означення 

макроструктурного рівня трактування різних компонентів та відповідної 
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інтерпретації зв’язного тексту, у т. ч. з урахуванням його структурної та 

комунікативно-прагматичної організації. 

Під макроструктурою твору розуміємо композиційно-смислову 

структуру в широкому значенні слова. Макроструктура будь-якого тексту – 

це єдність зовнішньої та внутрішньої текстової побудови (термін 

Е. Розенгрен) [410, 3 –18]. Вона містить, з одного боку, елементи 

зовнішнього оформлення тексту, скажімо, заголовок, пункти, підпункти, 

частини, послідовність абзаців, кегль, шрифт, розташування тексту на 

сторінці. З іншого – смислова структура є способом поєднання інформації в 

межах документа, наприклад, продуктивна частина, основний масив текту, 

фінальна частина. 

Так, М. Брандес називає три компоненти макроструктури тексту, 

релевантні для його перекладу. Це архітектоніко-мовленнєва форма 

(монолог, діалог, полілог), композиційні ланцюги горизонтальних структури 

тексту (вступ, розгортання теми, резюме), композиційно-мовленнєву форму 

документа (повідомлення, опис, міркування) [26, 11].  

Макроструктура є характерною для роману «Досвід», якщо означувати 

вміння М. Еміса об’єктивно сприймати й адекватно трактувати факт як 

подієву реалію. Він водночас не відхиляє суб’єктивне бачення явища, не 

приборкує немотивовані емоційні пориви з боку таких персонажів, як Кінгслі 

Еміс, Елізабет Джейн Говард, Майк Сабатура… Цим «авторське Я» 

актуалізує на макроструктурному рівні суб’єкт-об’єктну сумісність як спосіб 

вираження пережитої емоції (доля двоюрідної сестри Люсі та її матері, тітки 

Міггі, страждання батька від невиліковної хвороби та його смерть), 

переорієнтації уваги на розгортання (в екстравертивному або в 

інтровертивному мотивуванні) художньої подієвості. Вона в досліджуваному 

романі «Досвід» пов’язана з авторською наративною мотивацією. М. Еміс не 

подає події в хронологічному порядку, а вдається до позатекстових 

медитативних заглиблень.  
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Макроструктурно роман «Досвід» творить дві зримо автономні 

об’єктивізації, націлені на пошук означеного спілкування з читачем: 

«Частина перша: Зниклі безвісти» («Part One: Unawakened») та «Частина 

друга: Головні події» («Part Two: The Main Events»). У першій частині, що 

охоплює дві третини всієї книги і складається з п’ятнадцяти розділів, автор 

наповнює твір різноманітними епізодами з власного життєпису. Натомість у 

трьох розділах другої частини він аргументовано означує «головні події», а 

також «звичайні дивні речі та особисті нещастя». Останні викликали 

неоднозначні трактування з боку Еріка Джейкобса, біографа Кінгслі Еміса. 

Примітні авторські медитації інтертестуального характеру, що 

представляють важливі акценти, містяться у «Постскриптумі» («Postscript: 

Poland»). Тут прозаїк не «маскує» авторської свідомості, а виокремлює 

унаочнення, передусім своє бачення вражень від перебування на землях 

Польщі (1995), налаштовуючи зв'язок між адресантом та адресатом. Загалом 

три тематично взаємопов’язані ланки подієвості покладені в основу роману 

«Досвіду» (стосунки між батьком і сином; між Кінгслі та Мартіном; спогади 

про Кінгслі). Вони ситуативно поєднані й репрезентують неупереджене 

ставлення наратора до зображуваних подій, віддзеркалених у сюжетному 

масиві. Він творить композиційно-смислову структуру, що зумовлює єдність 

зовнішньої та внутрішньої побудови тексту. Композиційно М. Еміс 

використовував на означення об’єктивної реальності самоцінність заголовків, 

послідовність абзаців. Стосовно смислової структури, то письменник 

практикував словотворчість, оновлював зображально-виражальні засоби, що 

не характерні для прози. Він вбачав у смисловій структурі спосіб поєднання 

інформації про авторське «Я» в межах конкретного документа. 

У першому розділі «Деліла Сіл» («1. Delilah Seal») автор описує те, як 

він дізнався про існування своєї дорослої доньки і вперше зустрівся з нею. У 

другому розділі – «Ще раз у маленьких обіймах» («One Little More Hug») – 

йдеться про останні тижні життя і смерть батька Кінгслі Еміса. У третьому 

розділі: «Чари» («The Magics») автор розповідає про народження його доньки 
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Фернанди в листопаді 1996 року. Про все це нам також стає відомо вже в 

першій частині «Досвіду». Фабула твору вичерпується в останньому розділі 

другої частини «Чари», але книга тут не завершується. Роман продовжується 

ще на двадцять сторінок, які складаються з трьох частин-додатків.  

Примітні авторські медитації інтертестуального характеру, що 

представляють важливі акценти, містяться у «Постскриптумі» («Postscript: 

Poland»). Тут прозаїк не «маскує» авторської свідомості, а виокремлює 

унаочнення, передусім своє бачення вражень від перебування на землях 

Польщі (1995), налаштовуючи зв'язок між адресантом та адресатом. Загалом 

три тематично взаємопов’язані ланки подієвості покладені в основу роману 

«Досвіду» (стосунки між батьком і сином; між Кінгслі та Мартіном; спогади 

про Кінслі). Вони ситуативно поєднані й репрезентують неупереджене 

ставлення наратора до зображуваних подій.  

Варто підкреслити, що розгортанню теми сприяє під пером М. Еміса 

архітектоніко-мовленнєва форма. Вона є продуктивною, коли вміло 

використовується у тканині тексту діалог [26, 11].  

Самостійного значення набуває заголовок, що репрезентує в романі 

специфіку авторського «Я», від імені якого ведеться оповідь. Звідси – 

базованість на спогади очевидця. Тут дефініціюється гасло як своєрідна 

позиція тексту, що асоціюється зі стрижневими словами, основим 

актуалізатором текстового концепту, а також певним спогляданням 

потужного ідеалу.  

Окремі частини твору М. Еміса сприймаються крізь візію ефекту. До 

них належить «Додаток», де постійно активізується творчий імпульс як 

реакція на критичні відгуки про його батька К. Еміса з боку Е. Джейкобса. 

Колишній біограф К. Еміса опублікував неправдиві відомості, в яких мали 

місце необ’єктивні оцінки про батька роману «Досвід». 

Певне значення з огляду на ідейний сенс наративу має лист, 

адресований тітці Міггі, тобто матері Люсі. Уявність цього тексту полягає в 

тому, що Міггі не має можливості отримати це послання. Одне слово, має 
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місце певне навіювання, сказати б, «дужим помахом крил» (якщо 

перефразовувати заголовок роману А. Крушельницького). Згаданий лист 

«Addendum: letter to my aunt» тільки програмує сподівання на реакцію, хоч 

автор стверджує: «This is a letter I will never send, in a book you will never 

read» («Це – лист, який я ніколи не відішлю; це книжка, яку ти ніколи не 

прочитаєш») [251, 383]. 

Плідну ідею здатна генерувати творча уява. Поглиблюючи ідею 

становлення досвіду з означенням об’єктивної реальності, М. Еміс широко 

тлумачив поняття неперервності, тобто становлення людини від народження 

до зрілості. За цих умов досвід ніколи не втрачає свого сенсу, навіть тоді, 

коли мають місце суперечності, наприклад, поведінка сина з батьком, 

стосунки М. Еміса із його двоюрідною сестрою Люсі Партінгтон. 

У романі «Досвід» М. Еміса має місце наявність так званих небажаних 

імпульсів, оскільки вони суперечать суспільним морально-етичним нормам. 

Сюди належить лінія зв’язку між автором-творцем та його авторським «Я». 

Так, у розділі «Ще раз у маленьких обіймах» естетизується образ, витіснений 

у несвідоме. М. Еміс, ніби виштовхує пошук авторського «Я»: «1994 and 

1995 had not gone out of their way to persuade me that I was immune to disaster; 

and no one is spared the main events» [251, 287]. («Період 1994 – 1995 років ще 

не оминув мене на моєму шляху. Він переконує мене: від нещастя маю 

імунітет і нікого не пощадить доля»).  

Виокремлені роки, хоч і мають рівень простору, водночас несуть 

зв'язок реального з уявним, минулого з майбутнім. Таке перехрещення 

проступає з таких рядків: «Тhe narrative takes off in all directions: to 1973, when 

The Rachel Papers was published and Lucy disappeared; to home life at Swansea, 

to a Brighton crammer in 1967, to Majorca with his mother in flight from 

Kingsley’s infidelities, to cruising the King’s Road looking for girls and hash with 

his luckless friend Rob» [438]. 

Йдеться про суб’єктивну стихію, коли свідомо увиразнюється дата, 

наприклад, факт публікації твору М. Еміса «Записки про Рейчел», або 



84 
 

зникнення Люсі, або факти з родинного життя письменника, ретроспективне 

вкраплення згадок про дитинство, про репетитора в Брайтоні, про мандрівку 

до Майорку, де він перебував із матір’ю тощо. 

Важливим чинником стильового новаторства М. Еміса є його 

особливий підхід до організації художньо-образного матеріалу. Це 

виявляється у випрацюванні прийомів і техніки самоаналізу. Завдяки цьому 

він акцентовано мотивував переживання власних життєвих подій. 

Художнє слово письменника спрямоване на відображення гри настроїв 

і переживань і постійний інтерес до психологічного аналізу, на переоцінку 

культурних цінностей, критичне ставлення до культури водначас із 

витонченістю літературних смаків автора.  

«Досвід» є майстерним поєднанням і надзвичайно витонченої 

автобіографії, і такої, що виходить за її межі. Тут цілком логічно виокремити 

два основні структурні принципи, які дають змогу осягнути композиційний 

дизайн книги і втілюються в макроструктурному і мікроструктурному 

вимірах нарації, передовсім у протиставленні та паралелізмі.  

Стихія світотворення охоплювала відповідну настанову, зорієнтовану 

на ексцентричність, продиктовану зрадою Кінгслі Еміса матері письменника. 

Таким чином, інтерпретація життєвих подій здійснювалася у різних 

площинах. Все слугувало означенню об’єктивної реальності з урахуванням 

зосередження уваги на авторське «Я». 

 

 

2.5. АВТОРСЬКЕ «Я» РЕАЛІЗАЦІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

КОНТРАСТУ  

 

 

Специфіка змістовно-смислових складових наративної зв’язності в 

прозі М. Еміса як представника постмодернізму характеризується 

упорядкуванням наративу, зокрема, при відступах від логічної та часової 
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організації розповіді у сполуці з авторським «Я». М. Еміс романом «Досвід» 

створив оригінальне автобіографічне полотно. З метою дотримання 

просторової форми він тяжів до «перенавантаження» інформативними 

ефектами. Задля цього письменник порушував виклад подій в 

хронологічному порядку, хоча й дотримувався часових зміщень оповіді в 

одному розділі та логіки її продовження в іншому.  

Стрижневим постає протиставлення якісних змін, що свідомо, на рівні 

«авторського Я», утримується в інтерпретаційному режимі (вибірка 

репрезентативних компонентів життєвого й творчого досвіду) крізь 

мовленнєвий час присутності (авторський / наративний) і відповідний 

часовий зсув у текстовій структурі роману «Досвід» [251]. В аспекті 

подієвого переживання варто трактувати потенційну контрастність стосовно 

характеристики Люсі Партінгтон (з рисами втіленої наївності) та Фредеріка 

Веста (з рисами втілення провини).  

Дж. Вуд, по-філософськи розуміючи поняття макроструктурного 

контрасту, вказував на взаємозв’язок складників «Досвіду», освоєного під 

впливом авторського «Я»: «innocence will necessarily become experience» 

(«наївність обов’язково стане досвідом») [445]. 

М. Еміс вдається до формування подібності, коли цитує батька Кінгслі 

Еміса: «Life is mainly grief and labour. That’s true, Dad. Life is mainly deaths and 

babies; ordinary miracles and ordinary disasters, the white magic of growth, and 

then the other magic at the other end of the line, the black magic, just as feverish, 

and just as out-of-nowhere» [251, 365]. («Життя – це здебільшого тривоги і 

праця. Так, батьку, життя – це переважно смерті та нові народжуваності; 

звичайні дива та звичайні нещастя, біла магія розвитку (росту), а тоді інша 

магія наприкінці шляху, чорна магія, наче гарячка, яка веде в нікуди»).  

Подібна конвергенція не заважає, оскільки вона акцентує злиття 

окремих персонажів з метою обґрунтування доконечного сенсу. Він може 

викликати дискомфорт, якщо не активізувати означення авторського «Я». Це 

підтверджує вкраплення мотиву із збірки «Songs of Innocence and Experience» 
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(1794) В. Блейка [274, 271] в текст роману. До того ж, М. Еміс запозичив від 

В. Блейка ситуативну сконцентрованість сполуки «innocence and experience» 

(«невинність і досвід»), назвавши свій твір «Досвід» («Experience»). Обидва 

письменники зіставляють незаплямований світ дитинства з темним дорослим 

світом корисливості та досвіду. «Пісні про невинність та досвід» Блейка 

творять контраст і паралелі задля критики жорстокого досвіду зрілості, а це 

притлумлює все те прекрасне, що є в дитячій невинності, чистоті. 

М. Еміс позначає віднаходження авторського «Я» у текстовій 

організації, коли відбувається взаємозв’язок між мотивом і метою 

змалювання причинного досвіду. Тут має місце наративна дистанція, що 

зумовлює свідомий перебіг подій від дитинства як концепту чистоти до носія 

зрілого досвіду. Письменник зумисне користується образом з твору «Гамлет» 

В. Шекспіра, де Озрик постає зразком для Мартіна Еміса, тобто майбутнього 

письменника, в іпостасі вдосконалення його уподобань і звершень. До речі, в 

1967 – 1971 рр. він навчався в коледжі в Брайтоні, а перегодом в 

Оксфордському університеті.  

Примітно, що батькові Мартіна Еміса випало грати роль Озрика у 

виставі, що мала місце в 1953 році. Ця деталь ущільнена в романі «Досвід», 

зокрема, у тих листах [244], які він писав батькові, а також Елізабет Джейн 

Говард, яка на той час була його мачухою. 

Текст роману «Досвід» М. Еміса характеризується перервністю і 

водночас тяглістю. Він виявляє у своїй творчій лабораторії фіксацію 

наративної інстанції, збагачуючи текстову матрицю бінарними опозиціями. 

Вони присутні передусім у листах. До речі, відома дослідниця 

письменницького епістолярію Михайлина Коцюбинська у праці 

«Зафіксоване й нетлінне» стверджує, що листи як цілісне багатозначне явище 

– «це своєрідний замкнений світ зі своєю мовою, своїми святощами, своїм 

духовним кліматом. Родинний простір, об’єднаний однією кореневою 

системою, єдністю пам’яті. Зі своїми самозрозумілими для членів спільноти 

реаліями, натяками, фантомами спільних спогадів, складним психологічним 
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мереживом стосунків. Таке листування, обмежене міцним родинним колом, 

містить в собі цілі поклади цінної інформації – біографічної, звичаєвої, 

психологічної» [124, 93]. 

У цьому аспекті не можна оминути думку дослідниці творчості 

М. Еміса Дороті Пекер-Флетчер про те, що листи спричиняють формування 

інформаційного обміну між представниками різних поколінь і впливають на 

становлення активного віднаходження замовленої ініціативи [400]. 

Подібні думки фігурують і в іншого дослідника творчого набутку 

М. Еміса, а саме Е. Фергюсона, який високо оцінив епістолярій автора 

роману «Досвід»: листи насичені гіперболічними формулюваннями, 

характеризують Мартіна як амбітного інтелектуала, справляють 

гумористичний ефект. Вони комічні, але сама суть полягає в зіставленні 

листів з основним текстом. Можна також простежити й контраст голосів: 

авторитетний, виважений голос оповідача протиставляється легковажному 

голосу адресата [ [326].  

Один із прикладів листування М. Еміса датований 23 жовтня 1967 р.: 

«Dearest Dad and Jane, 

Thanks awfully for your letter. So we all appear to be working like fucking 

fools. I seem to be flitting manically from brash self-confidence to whimpering 

depression; the English is all very fine, but the Latin I find difficult, tedious, and 

elaborately unrewarding. It would be so boring if it buggered up my Oxford 

Entrance paper. […] 

[…] I do enjoy the English but I must say that I get periods of desperately 

wanting something else to occupy myself with. The prospect of teaching has lost 

its glow because it means that I will be dealing with the same sort of thing for the 

next 4 years without much of a break. I hope you don’t think I’m off the idea of 

Eng. Lit., because I find myself suffused with an ardour for sheer quantity of 

consumption. In my last few days in London I read «Middlemarch» (in 3 days), 

«The Trial» (Kafka is a fucking fool – in 1 day), and even here I manage a couple 

of novels a week (plus lots of poetry). Its [sic] just that I’m a bit cheesed off with 
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applying myself to the same ideas all the time – but I shouldn’t think its [sic] 

anything that a paternal – or step-maternal – harangue won’t correct. I’m sorry to 

be a bore, and it’s probably merely a phase – might even be character-building, 

who knows» [251, 9f]. 

(«Найдорожчі мої, батьку та Джейн! 

Щиросередно вдячний за Ваш лист. Виходить, ми всі створені для того, 

щоб працювати, як справжнісінькі дурні. Мені здавалося, що я перелітаю з 

гнучкої самовпевненості на скиглячу депресію; з англійською все добре, але 

латинська важка, нудна та надзвичайно невдячна. Буде вельми прикро, якщо 

через неї я завалю свій вступний письмовий іспит в Оксфорд. […] 

[…] Я захоплююся англійською, але повинен сказати, що бувають 

моменти, коли дуже хочеться зайнятися ще чимось. Плани на навчання трохи 

розвіялися, бо це би означало, що займатимуся тими самими речами 

протягом наступних 4 років без особливих перерв. Сподіваюся, Ви не 

думаєте, що я втратив інтерес до англійської літератури через те, що горю 

бажанням не завершити все це до кінця. Упродовж декількох останніх днів у 

Лондоні я читав «Мiдилмарч» (за три дні), «Процес» (Кафка справжній 

дурень, прочитав за 1 день), і навіть тут я прочитав декілька новел за тиждень 

(плюс чимало поезій). Мені вже набридло, що я постійно звертаюся до тих 

самих ідей, але я повинен пам’ятати, що це таке, бо саме мені постійно 

втовкмачували батько і мачуха. Вибачте, що я нудний і це, можливо, лише 

фаза, яка формуватиме характер, – хто знає»). 

У багатьох листах, які наводить автор, бачимо коментарі та пояснення 

за допомогою приміток, зауважень у дужках. Тут Мартін Еміс постає 

майстерним адресантом та героєм-оповідачем. 

У романі «Досвід» наративна дистанція увиразнюється завдяки 

контрасту між листами та оповіддю, а також за допомогою майстерного 

поєднання минулого та теперішнього часів (у межах однієї фрази). Іноді 

оповідь ведеться від третьої особи, коли заходить мова про молоді роки 

автора. Ф. Стенцель зауважив: «the variation in pronoun from «I» to «he» with 
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reference to the earlier self of the first-person narrator is the most pointed form» 

[429, 99]. («коливання займенника «Я» та «він» із посиланням на молодшого 

себе від першої особи оповідача є найбільш вираженою формою»).  

Визначальною ознакою прози М. Еміса є драматизм, що розгортається 

у різних протистояннях персонажів (автор-наратор, Елізабет Джейн Говард, 

діалог з батьком, Міггі, зі шкільним однокласником Робом). При цьому 

листи-вкраплення служать конкретним доповненням, що виконує роль 

компенсаторної функції. Так, на початку другої частини роману («Ряд») 

Мартін Еміс вдається до своєрідного замінника, коли первинному у 

хронотопі листу дається оцінка з метою заміщення першопричини, похідної 

ланки реалізації авторського «Я». Ось, ілюстрація: «It would be nice to say that 

I «make no apologies» for my early letters […]. But I do: I make fervent apologies 

for them. And they get worse. It all gets worse. I really am very sorry. The toiling 

periphrases, the tally-ho facetiousness: this I can forgive. My dismissal of Kafka is 

ridiculous, and is only partly counterbalanced by the approximate justice of the 

PPS – and what was it with me and the word fine? But at least, here, I can 

recognize myself. Elsewhere this letter seems to have been written by a stranger: I 

mean its tone of pampered intolerance, its political stupidity;…» [251,12]. («Було 

б добре сказати, що я не вибачався за свої перші листи. […]. Але я роблю це: 

я щиро перепрошую за них. І вони погіршуються. Все стає гіршим. Я, 

справді, щиро жалкую. Вдалі перифрази, численні жарти – це ще я можу 

вибачити. Моє висміювання Кафки безглузде, і є лише частково 

збалансованим приблизним правосуддям ППС – і що було таке зі мною та 

словом чудовий. Одначе, щонайменше тут я можу розпізнати себе. В іншому 

випадку, цей лист повинен був бути написаний незнайомцем: я маю на увазі 

його тон – тон розбещеної нетерплячості, його політичне невігластво»…). 

Наративна дистанція розглядається на рівні контрасту між «я-

оповідачем» та «я-героєм», що формується завдяки актуалізації теперішнього 

часу («make no apologies» – не вибачатись, «do» – «роблю», «make fervent 

apologies» – «щиро вибачаюсь», «get worse» – «погіршуються», «all gets 
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worse» – «все стає гіршим»), з одного боку, та (минулого «was» («було»)) – з 

іншого [429, 82]. 

Чи адекватна поведінка «я-оповідача» та «я-героя» у ситуації 

конфліктної несумісності? Крізь призму контрасту відбувається реалізація 

авторського «Я». Як слушно зауважив Ф. Стенцель у праці «Теорія 

наративу», наративна дистанція розмежовується на прояви психологічної та 

часової дистанції.  

На відміну від описових наративів, що примітні для поетичного та 

драматичного жанрів, наративне «Я», під пером М. Еміса, набуває стійкої 

структури. Це підкреслюють форми минулого часу, що відіграють і 

текстотвірну функцію. Через контраст між минулим та теперішнім часами 

оповідач демонстративно конфліктує через реалізовану дію, тобто у вужчих 

межах наративне «Я» зазнає зміни [429, 99].  

Завдяки контрасту підкреслена протилежність у рисах характеру 

персонажів роману «Досвід». Вона дає можливість поєднати минуле й 

теперішнє у межах однієї фрази. Цим широко користується М. Еміс, коли 

оповідка ведеться від третьої особи. Таким чином, має місце і внутрішній 

конфлікт між сферою розумовою й моральною. Вже згадуваний Ф. Стенцель 

звернув увагу на іноді хворобливу рефлексію автора, який вдається до 

недомовленості від першої особи: «Тhe variation in pronoun from «I» to «he» 

with reference to the earlier self of the first-person narrator is the most pointed 

form». («Версії вживання займенника «Я» є найбільш вираженою формою») 

[429, 99]. М. Еміс надає пріоритет дисгармонійності. Він від третьої особи 

описує своє дитинство і юність. Згодом він виступає під іменем Озрик. «That 

was me, in 1967» («Таким був я в 1967 році). Він неодноразово виступає під 

цим іменем, не відмежовуючись від авторського «Я» [251, 15].  

Стосовно Озрика, одного з героїв трагедії «Гамлет», то під пером 

В. Шекспіра цей персонаж другорядний. Він покликаний реалізувати у другій 

сцені п’ятої дії роль благовісника дуелі із Лаертом, під час якої Гамлет 

помирає. 
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М. Еміс не вдається до характеристики Озрика як самовдоволеного, 

екстравагантного героя, бо він окреслює цю дієву особу засобом «замикання 

у собі». Таким чином, можна прослідкувати інтертекстуальний зв'язок на 

рівні типологічного зіставлення творів різних епох, хоч нав’язання з твором 

В. Шекспіра в постмодерністському ключі не викликає особливого 

захоплення. 

М. Еміс фіксує симетрію з огляду на вартість залучення персонажу із 

трагедії «Гамлет» В. Шекспіра, моделюючи наративну дистанцію між носієм 

минулого («Я – 1») та носієм теперішнього («Я – 2»). Щоправда, моральний 

імператив Озрика – слабкий. Тому й не дивно, що він відмежовується від 

оповідача. Так, на початку розділу «Статус» («Rank») М. Еміс надає значення 

естетичній оцінці «красивого – огидного», «чесного – брехливого», 

«правдивого – несправедливого». Така впорядкованість на рівні 

співвідношення елементів веде до поглибленої реалізації авторського «Я». 

М. Еміс зізнається: «Дев’ятнадцятилітній герой мого першого роману 

був описаний в одній рецензії як «надто привабливе й огидне створіння 

одночасно». Я приймаю цей опис і для свого героя, і для себе. Я був 

Озриком». («The nineteen-year-old hero of my first novel was described in one 

review as «both a gilded and repulsive creature». I accept this description, for my 

hero and for myself. I was Osric.») [251, 15]. 

У примітках до роману «Досвід» автор прискіпливо акцентує на 

додаткових коментарях: «…Кінгслі Еміс грав роль Озрика в театральній 

виставі, в коледжі у Свансії, в 1953 році… » [251, 15]. Автор постійно 

тренується у вимові слова «fine» («чудовий»), працює над правильною 

артикуляцією слів «Mondee» («манді») та «Fridee» («фрайді») замість «Mon-

day» («ман-дей») «Fri-day» («фрай-дей») [251, 16]. Яскравий діалог 

побудований між М. Емісом та його синами, Луїсом та Джейкобом. 

– «Then why do you say Mondee and Fridee and Sundee? 

– Jesus. I trained myself to do it in my teens because I thought it sounded 

posh. 
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– Why d’you do that? asked Louis with sincere puzzlement. 

– Because it used to be cool to be posh. 

His head snapped round. 

– Did it?... Christ»…[251, 17].  

(– «Тоді, чому ж Ви вимовляєте манді, і фрайді і санді? 

– Господи. Я тренував себе ще підлітком, оскільки вважав, що так 

звучить вишуканіше. 

– Для чого Ви це робили? – запитав Луїс зі щирим здивуванням. 

– Тому що тоді було модно бути вишуканим. 

Його голова різко закрутилась. 

– Справді?.. Господи»… 

Примітною є фатальна розв’язка в трагедії «Гамлет» В. Шекспіра. Вона 

поєднується з образом Озрика. М. Еміс також аналогічно виводить образ 

Озрика. З огляду на «горизонт очікування» читач співпереживає за долю, 

приміром, Люсі Партінгтон, передбачає катастрофу: «With Osric here, what 

we are seeing is the first pass, the first lunge at language. Always a painful sight – 

but ignore it. Structurally, that’s what these letters are for: to allow the reader, 

hardpressed by the world as he is, to enjoy a few moments of vacuity, of luxurious 

inanition, before coming to the matter ahead» («У присутності Озрика, що ми 

бачимо в першому пасажі, це перші дотепи в мові. Завжди болючий погляд, 

але ігноруйте його») [251, 150]. 

Отже, Мартін Еміс змушує читача замислитися: а чи насправді його 

можна вважати письменником, коли починаєш читати перші сторінки 

роману? Листи, представлені в першій частині, мають на меті відіграти роль 

комічних відступів до напружених віх життєвої історії автора. Одним із 

таких складних життєвих епізодів є розповідь про трагічну долю його кузини 

Люсі Партінгтон. Стосовно неї, то потрібно з’ясувати істотні внутрішні 

зв’язки в текстовій матриці: «Over the Christmas of 1973, experience – in the 

form, as I now see it, of an acquaintance with infinite fear – entered my life and 

took up residence in my unconscious mind. […] But before we face experience, 



93 
 

that miserable enemy, let us have some more innocence, just for a while» [251, 

36]. («Щодо Різдва 1973 р., досвід – у формі, як я тепер бачу, знайомства із 

безконечним страхом – увійшов у моє життя та вселився в моїй 

підсвідомості. […]. Але перед тим, як ми станемо віч-на-віч із досвідом, цим 

жалюгідним ворогом, побудьмо хоч трохи наївними, хоча б трохи). 

Цей приклад іде за несерйозним «Листом зі школи», де Озрик просить 

дозволу у свого батька та мачухи переїхати із свого Брайтонського району на 

квартиру для того, щоб насолодитись «хоча б трішки свободою протягом 

моїх останніх днів свободи, якими вони були» [251, 37]. («a bit of 

independence during my last days of independence, as it were»). Лист має лише 

дві сторінки, але тема викрадення та смерті Люсі на наступних чотирнадцяти 

сторінках більше не порушується.  

Логіка нормативу присутня і в нагромадженні комічного, що не 

протистоїть трагічному. Змістовним у цьому плані видається розділ «Вчення 

про час» («Learning About Time»). Тут М. Еміс подає докладний опис своєї 

подорожі, здійсненої 1968 року до Майорки у товаристві трьох друзів. 

Метою була передбачена зустріч із одним із визначних англійських поетів 

Робертом Грейвсом (1895 – 1985), щоб «порушити його спокій» [251, 39]. У 

цьому веселому епізоді згадується також і комічний інцидент, під час якого 

брат Мартіна (по батьковій лінії) Джеймі (Jaime), який тоді був ще дитиною, 

добряче напився і страждав від похмілля, бо відмовився розбавити вино 

водою. У романі читаємо: «What followed was a stark paradigm of drunkenness, 

astonishingly telescoped. Jaime laughed, danced, sang, bawled, brawled, and 

passed out, all within fifteen minutes. Then about half an hour later we heard a 

parched moan from his room. Jaime was already having his hangover. The voice 

was faintly saying, «Agua!...Agua!...» [251, 49]. («Що було пізніше – це 

абсолютний взірець якогось цілковитого помутніння свідомості. Джеймі 

сміявся, танцював, співав, кричав, сварився і раптом знепритомнів, і все це 

протягом п’ятнадцяти хвилин. Тоді, десь за півгодини, ми почули спраглий 
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стогін із його кімнати. Джеймі мучило похмілля. Кволим голосом він 

промовляв: «Води!... Води!...»). 

Усе ще відкладаючи розповідь про зникнення Люсі, автор починає 

докладно описувати розмову зі своєю матір’ю у 1977 році. Мартін розповів їй 

про одружену жінку Ламорну Сіл (Lamorna Seal), з якою він мав стосунки. Як 

виявилося, він був батьком її дворічної доньки. Про це читаємо:  

– She [Lamorna, annot.] talked about her daughter. And then there was the 

photograph, Mum. She gave me the photograph. 

– Yes, dear.  

It was ready in my pocket. It showed a two-year-old girl in a dark flower 

dress, smocked at the chest, with short puffed sleeves and pink trim. She had fine 

blonde hair. Her smile was demure: pleased, but quietly pleased. 

My mother snatched it from my hand. 

– Lamorna says I’m her father. What do you think, Mum? She held the 

photograph at various distances from her eyes. She held it at her arm’s length, her 

free hand steadying her glasses. She brought it closer. Without looking up she said, 

– Definitely [251, 51].  

(« Вона [Ламорна] розповідала про свою доньку. А тоді було фото, 

мамо. Вона дала мені світлину. 

– Так, любий.  

Воно було в моїй кишені. На ньому дворічна дівчинка в темному 

квітчастому платтячку, прикрашеному складками на грудях, з короткими 

широкими рукавами та рожевою облямівкою. Вона мала гарненьке біляве 

волосячко. Її усмішка була скромною і водночас випромінювала якусь 

приховану радість.  

Мама вихопила її з моїх рук. 

– Ламорна каже, що я її батько. А як ти думаєш, мамо? Вона тримала 

фотографію на різній відстані від очей, то наближаючи, до віддаляючи, а 

вільною рукою закріпила окуляри. Вона піднесла світлину. Не відводячи 

очей, відповіла: 
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– Звісно»). 

Лише після багатьох відступів, які є очевидними, Мартін Еміс нарешті 

готовий сконцентруватися на зникненні Люсі. Наступні пасажі виступають 

перехідними щаблями для повернення до цієї теми:  

«Lamorna was still some months away. As I sat at my desk in the palacio 

[…], I had a different consanguineous absence on my mind. On my mind? In my 

mind. Somewhere at the back of it» [там само, 52]. («Ламорни не було вже 

кілька місяців. Коли я сів за свій стіл в palatio […], я відчував відсутність 

духовної близькості на моїй свідомості. На моїй свідомості? У моїй 

свідомості. Десь у її глибині»). [251, 52].  

Під «відсутністю духовної близькості» автор, звісно, мав на увазі Люсі 

Партінгтон. У попередньому розділі він починав описувати зникнення Люсі, 

але до кінця не сфокусувався на ньому. Автор обирає «чорний вхід» до 

будинку, коли мова заходить про його кузину. Наче вступ, виглядає 

авторська розповідь про те, як його мати Хіллі (Hilly), прибираючи будинок в 

Іспанії, готувалася до приїзду своєї сестри (матері Люсі, Міггі) після 

зникнення дівчини [251, 52]. 

Крім цього, він описує, як традиційно проходило Різдво в родині Емісів 

того року і, нарешті, як цю гармонію порушило зникнення Люсі. М. Еміс, хоч 

і вдається до мовних ускладнень з урахуванням грубої лексики, а все ж не 

уникає ознак прекрасного. Ось, приміром, уривок його спогаду: «Typically 

around that era I would spend Christmas Eve buying all my Christmas presents and 

then drive around London in the white Mini (which started at least 50 percent of 

the time), picking up my sister, my brother, and perhaps my brother’s girlfriend 

and then heading for the big house in Barnet, the car full of presents, bottles, crisp 

bags, beercans and joint-ends, and feeling like a vampire racing against the sunset 

in his packed coffin to get to the castle before dusk. Christmas was a dark time in 

England, the lights going out everywhere from 24 December to what felt like late 

January, so that the whole world was as black as Aberdeen. […] And, more than 
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this, the outside world now had someone missing from it. On the night of 27 

December 1973, my cousin Lucy Partington disappeared» [251, 52]. 

(«Зазвичай я проведу Святий вечір так: куплю всі свої різдвяні 

подарунки, а тоді поїду навколо Лондона в білому Міні (що займе приблизно 

половину часу), підбираючи свою сестру, брата і, можливо, дівчину мого 

брата, а тоді ми помчимося до великого будинку в Барнеті машиною, повною 

подарунків, пляшок, шелестких пакунків, баночок пива […], почуваючись, 

наче вампіри, що змагаються із заходом сонця у своїх закритих трунах, аби 

дістатися замку до сутінків. Різдво в Англії занурене в темряву, світло 

навкруги гасне з 24 грудня до, як здається, кінця січня, для того, щоб увесь 

світ став таким чорним, як Абердін»). 

Примітним є зізнання М. Еміса, що міститься в інтерв’ю, дане 

письменником Лінді Річардс [254]. З цієї бесіди проступає зацікавлення 

М. Еміса симетрією та пропорцією, гармонією та дисгармонією, поєднанням 

комічного й трагічного. У цьому зв’язку цікавим є його опис стану 

двоюрідного брата Девіда Партінгтона, тобто брата Люсі, доля якої була 

фатальною для автора. Про це свідчить така ілюстрація мовою оригіналу: 

«David would need to nerve himself to open a newspaper. Because it was all ready 

to begin again: waking in the middle of the night getting to sit for hours weeping 

and swearing. This was his condition on the day after the disappearance. «Lucy 

didn’t come home last night.» There was nobody in her room and the made bed 

had not been slept in. There was certainty of disaster. And there was my poor 

cousin (I hate thinking about this), out in the courtyard, crying and raising his 

clenched fists and saying, «If anyone has done anything to her…» Weeping and 

swearing, cursing and sobbing: there ought to be a word for that. […] «Grieving» 

won’t quite serve. This is something anterior. It is, I think, not a struggle to accept 

but a struggle to believe» [251, 62].  

(«Девіду потрібно буде перебороти себе, щоб відкрити газету. Оскільки 

все було готовим для того, щоб початися знову: пробудження серед ночі, аби 

годинами сидіти ридаючи та присягаючись. Це був його стан наступного дня 
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після зникнення. «Люсі не прийшла додому минулої ночі». Нікого в її кімнаті 

не було і на застеленому ліжку ніхто не спав. Трапилося лихо. І там була моя 

нещасна кузина (ненавиджу думати про це), за внутрішнім двором, плачучи і 

підносячи свій затиснений кулак, він казав: «Якщо хтось їй щось зробить…» 

Ридаючи та присягаючи, проклинаючи та схлипуючи: там повинно 

було бути слово на це. […] «Сумуючи» не дуже добре підійде. Це вже 

пройдений етап. Гадаю, це не боротьба, щоб змиритись, а боротьба, щоб 

повірити»). 

Такими словами Мартін Еміс передає емоційний стан свого брата та 

власне хвилювання. Усе це дає змогу читачеві співпереживати з автором, з 

його близькими, разом відшукуючи спокій та внутрішню гармонію. 

Не можна однозначно стверджувати, чому Мартін Еміс доповнював 

свою автобіографічну розповідь такими важкими системами, як 

протиставлення. Крім того, треба взяти до уваги, що він «іде за інстинктом 

романіста» використовувати інструменти наративного та структурного 

аналізів, щоб віднайти натяки, які автор залишив для читача. Одним з таких 

прикладів, повертаючись до основного аргументу цього розділу, є контраст 

між комічним і трагічним. Наївність, молодечий тон Озрикових листів так 

само, як різнопланові гумористичні наративні епізоди, протиставляються 

смутку, з яким автор розповідає про трагедії власного життя. Простеживши 

безтурботний, навіть легковажний стиль Озрикових листів, ми починаємо 

краще розуміти та усвідомлювати горе, смуток і печаль, які огортали серце 

автора, коли він писав про свою Люсі.  

Такі епістолярні сповіді надзвичайно важливі для самопізнання, 

самостановлення. Автор довіряє аркушеві листа всього себе, творячи себе в 

листі. Що, в своєю чергою, виступає взірцем самоаналізу – психологічним і 

художнім. 

Тут знову не зайвим буде процитувати М. Коцюбинську: «Листи як 

неповторні творчі прояви потребують пильної уваги, нових підходів, нового 

інструментарію анлізу, заслуговують на окрему жанрову «нішу» в 
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мистецькому доробку людства. Не лише як матеріал для характеристики 

автора, епохи, духовного середовища, а як самостійне художнє явище 

особливого роду, як специфічний мистецький феномен. Адже ця форма криє 

в собі безліч специфічних можливостей художньої виразності і навіть, 

наважуся сказати, переваг порівняно як з безпосередньою бесідою «наяву», 

так і з власне художньою творчістю» [124, 184 – 185].  

У постмодернізмі панує тотальна іронія, загальне осміяння і глузування 

з усього. Численні постмодерністські художні твори характеризуються 

свідомою настановою на іронічне зіставлення різних жанрів, стилів, 

художніх течій. Автор творить оригінальне автобіографічне полотно, 

тяжіючи до «перенавантаження» інформативними ефектами. Задля цього він 

порушує виклад подій в хронологічному порядку, хоча й дотримується 

часових зміщень оповіді в одному розділі та логіки її продовження в іншому. 

Таким чином, реальний хронотоп дискурсу не контрастує з 

«внутрішньотекстовим хронотопом» (І. Колегаєва [116], В. Кухаренко [130], 

О. Селіванова [189]). Одначе стрижневим постає протиставлення якісних 

змін, що свідомо на рівні «авторського Я» утримується в інтерпретаційному 

режимі (вибірка репрезентативних компонентів життєвого й творчого 

досвіду) крізь мовленнєвий час присутності (авторський / наративний) і 

відповідний часовий зсув у текстовій структурі роману «Досвід» [251]. В 

аспекті подієвого переживання варто трактувати потенційну контрастність 

стосовно характеристики Люсі Партінгтон (з рисами втіленої наївності) та 

Фредеріка Веста (з рисами втілення провини).  

М. Еміс фіксує симетрію з огляду на вартість залучення персонажу із 

трагедії «Гамлет» В. Шекспіра, моделюючи наративну дистанцію між носієм 

минулого («Я – 1») та носієм теперішнього («Я – 2»). Щоправда, моральний 

імператив Озрика – слабкий. Тому й не дивно, що він відмежовується від 

оповідача.  
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2.6. СПЕЦИФІКА АВТОРСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ 

БІОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ  

 

 

Своєрідність авторської стратегії М. Еміса полягає в моделюванні 

біографічного дискурсу. Його особливості позначені використанням 

ситуативних описів, переосмисленням співіснування протилежностей, що 

відіграють роль синтезу художньо-естетичних поєднань у розвитку 

змальованої теми. Така стратегія моделювання біографічного дискурсу 

зумовлює збереження ознак істинності з урахуванням прийому 

протиставлення / зіставлення, що домінує в прозі М. Еміса як носія тенденцій 

постмодернізму.  

До специфіки цієї постмодерністської стратегії слід віднести різні 

підступи, у т. ч. діалогічність, інтертекстуальність, варіативність, 

фрагментарність, а також розкутий тип світосприймання, що активно 

розвивається й українськими авторами (Ю. Андрухович, Ю. Винничук, 

А. Дністровий, М. Дочинець, С. Жадан). Паралелізм під пером М. Еміса стає 

вагомим текстотвірним чинником у романі «Досвід». Тут передовсім 

проступають два прояви паралелізму – референційно-тематичний та 

тематично-структурний. Паралелі безпосередньо перенесені з особистого 

життя автора на сторінки роману. Ця сюжетна лінія відображає чуттєвість 

світосприйняття, що є продуктивною для постмодерністського письма. Тут 

наскрізним є мотив втрати: смерть близьких людей – Люсі Партінгтон, 

Ламорни Хіс, Бруно Фонсека, а також сестри Сaллі Еміс, батька Кінгслі 

Еміса. Докладні описи згаданих подій дають можливість проводити паралелі 

між якістю: простою втратою та важкою втратою, що підсилює збірний 

образ смерті. Ці паралелі відображені в романі «Досвід» за допомогою 

наративного коливання та репетиції (ретроспекції, повторення). Доречно 
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наголосити: М. Коцюбинський, О. Кобилянська, а за новітньої доби – 

В. Винниченко, О. Гончар, О. Довженко, Р. Іваничук, Гр. Тютюнник, 

І. Чендей, В. Шевчук активно користувалися в біографічній і мемуарній прозі 

ретроспекцією-повтором як засобом увиразнення авторської позиції. 

У цьому зв’язку важливий логічний процес аргументації. Тому й 

закономірно, що Ю. Лотмани розглядав художній твір крізь призму 

організації твору [140]. Подібна засада з огляду на його цілісність текстової 

структури була обстоювана ще І. Франком у його теоретичній студії «Із 

секретів поетичної творчості» (1898). 

М. Еміс продемонстрував авторську стратегію моделювання 

біографічного дискурсу, широко використовуючи діалогічність, 

інтертекстуальність, варіативність, фрагментарність, ігровий принцип 

(карнавальність). Сюди належать різні підступи, що служать 

світосприйманню відповідно до різної вікової категорії від дитини до 

дорослої людини. М. Еміс вмів використовувати проекцію дитячого 

конфлікту у нав’язанні з розгортанням сюжетної лінії у схемі: «батько – син 

– мачуха». Образ матері постає тільки як прояв несвідомої дії, оскільки 

майбутній письменник жив поза її впливом. Звідси – закономірне осмислення 

підпорядкованого протиставлення. Таким воно є стосовно Люсі Партінгтон 

та Фредеріка Веста.  

Хто такий Фредерік Вест? Сповнений агресії серійний вбивця. Він 

спочатку викрав Люсі Партінгтон. Ця його акція припала на грудень 1973 

року. Опис вчинків Фредеріка Веста може ілюструвати причини психічного 

розладу, що має різні розгалуження і репрезентує інцестуальні стосунки. 

Оцінку Емісового героя як негативного персонажа, «носія смерті» дав критик 

роману «Досвід» Дж. Волш у його відгуку «Возз’єднання батька із сином» 

(«Father and son reunuion»): «Тhe story’s villain is Fred West, bringer of death, 

despoiler of innocence, world’s worst father. Amis returns to him again and again, 

unable to leave his ghastly shade alone, figuring him as a sadist but also a cretin, 

attacking him a monster, dismissing him as a nonce.» [437]. («Негативним 



101 
 

персонажем історії є Фред Вест, носій смерті, грабіжник наївності, 

найгірший батько світу. Еміс повертається до нього знову і знову, не в змозі 

залишити його смертоносну тінь, зображаючи його не лише як садиста, але й 

як кретина, називаючи його монстром, відкидаючи його як покидька»). 

Уривок з роману, що має назву Місто і село» («The City and the 

Village») характерний тим, що містить спогади М. Еміса про дитинство. На 

підставі цих спогадів формується позиція, що призводить до втрати 

особистісного «Я». Власне, мали місце три жорстокі випадки у дитячому віці 

майбутнього автора роману «Досвід». Він зазнав кривди у Свансії [251, 135 –

 137], у Кембриджі [251, 138], в Прінцентоні [251, 139 – 140]. Мартін Еміс 

пише про Фредеріка Веста, який домагався своїх власних дітей і змальовує 

цю проблематику в більш загальному світлі. Насамкінець, Еміс наводить та 

обґрунтовує своє визначення цього жахливого збочення. В усіх випадках 

відбулося болісне переживання під впливом «сконструйованої покари», не 

заслуженої, а поглибленої драматичним дійством – побиттям. Читач 

сприймає цю дійсність і не прагне відмежовується від неї, оскільки сам автор 

наділений абстрагуванням. Це також належить до специфіки авторської 

стратегії.  

Як бачимо, у структурному плані увесь роман просякнутий 

протиставленнями. Наведений контраст між невинністю та досвідом 

вималює чорно-білу картину, до якої автор додає різних відтінків.  

Як і протиставлення, прийом паралелізму також стає вагомим 

текстотвірним чинником у «Досвіді». Тут передовсім розмежовуємо дві різні 

категорії паралелізму – референційно-тематичний та тематично-структурний. 

До першої належать паралелі, які безпосередньо перенесені з 

особистого життя автора на сторінки роману. Це свідчить про те, що 

паралелізм існує апріорі (незалежно від досвіду). Референційно-тематичний 

паралелізм включає паралелі, у яких подібність у реальному житті 

відображена в тексті лише на рівні тематики. 
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М. Емісу був зрозумілим стан Фредеріка Веста, який характеризується 

негативним емоційним тлом, що супроводжується різними збоченнями. 

Письменнику були відомі головні відомості про життя Фредеріка Веста (1941 

– 1995) як реальної особи. Йдеться, передусім, про своєрідний репортаж: 

«Вона повинна знати: суд Розмарі Веста» Браяна Мастерса («She Must Have 

Known. Trial of Rosemary West») [251, 63]. Його черговою жертвою і стала 

Люсі Партінгтон. Її образ постійно присутній на сторінках роману «Досвід».  

Письменник використовує образ двоюрідної сестри як жертви, яку 

оминув психологічний механізм самозахисту. Звідси – контраст між світлом і 

темрявою, що уособлюють Люсі Партінгтон (світло) та Фредерік Вест 

(темрява). 

Автор роману «Досвід» максимально поляризує образи Люсі та 

Фредеріка, вдається до зіставлення цих персонажів наприкінці глави 

«Проблема повернення» («The Problem of Reentry»): 

«The death of Lucy Partington represents a fantastic collision (collide: 

«from col – «together» – laedere «to strike»). It is what happens when darkness 

meets light, when experience meets innocence, when the false meets the true, when 

utter godlessness meets purity of spirit, when this – 

Hi May it your Dad Writing to you. Or let me have your telephone 

number…or Write to me as soon as you can, please may I have to sort out watt Mr 

Ogden did to me, my new Solicitors are Brilliant I Read What you sead about me 

in News of the that was loyalty you read what Scott canavan sead he had – 

– meets this: 

things are as big as you can make them – 

I can fill a whole body, 

a whole life 

with worry 

about a few words 

on one scrap of paper; 

yet the same evening, 
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looking up, 

can frame my fingers 

to fit the sky 

in my cupped hands» [251, 172]. 

(«Смерть Люсі Партінгтон репрезентує фантастичне зіткнення (col – 

«разом» + laedere – «ударятися», «стукатися»). Це трапилося, коли темрява 

зустрілася зі світлом, коли досвід зустрівся з невинністю, коли брехня 

зустрілася з правдою, коли цілковита безбожність зіштовхнулася із чистотою 

духу, коли це –  

Привіт! Можливо, це твій батько написав тобі. А, може, дай мені свій 

номер телефону… або відпиши мені якомога швидше, дозволь мені, будь 

ласка, зрозуміти, що Містер Огден зробив мені, мої нові Агенти чудові. Я 

прочитав, що ти сказав про мене в новинах про це. Це було правильно. Ти 

читав про це, як Скот Канаван сказав, що  

зустрів це: 

речі такі великі, якими ми їх робимо –  

я можу наповнити все тіло, 

все життя 

переживанням 

у декількох словах 

на одному клаптику паперу; 

таки того самого вечора, 

дивлячись вверх, 

можу так скласти пальці,  

щоб умістилося небо 

в моїх подібних руках, які нагадують чашу»). 

Елемент темряви вказує на втрачену цілісність особистості Фредеріка 

Веста, який на рівні своєї свідомості видряпав у тюремній камері своєрідне 

послання. На це звернув увагу Г. Джойс, один з критиків роману 

«Досвід» [359]. 



104 
 

М. Еміс спричинив романом «Досвід» суспільний резонанс, а опис 

смерті Люсі Партінгтон посилив розуміння трагедії, що стала драматичною, 

у тім числі для письменника. 

Образ катастрофи виписаний М. Емісом за правилами культурного 

коду доби постмодернізму. Письменник втратив багато близьких йому людей 

– двоюрідну сестру Люсі Партінгтон, Ламорну Хіс, Бруно Фонсека, сестру 

Сaллі Еміс, батька Кінгслі Еміса. Ці втрати служать своєрідним актом 

«театрального переживання». Тому й розмежовуються повтори описів як 

відомих ситуацій, деталей, так і сюжетних ходів. Повтори служать 

поглибленюю біографічного дискурсу та його моделюванню в авторській 

стратегії М. Еміса. Доречним видається висновок, якого дійшла Марія Крупа: 

«Повторюване, як правило, набуває нового забарвлення, значення, нових 

смислів. Сама психологічна природа факту повторення спричиняє 

актуалізацію повторюваного, виділяючи таким чином його роль у 

формуванні семантики тексту, характеристиці певного персонажа чи події» 

[126, 296]. 

Повтори рясніють на сторінках роману «Досвід». На це звернули увагу 

такі критики, як Анон [267], Дж. Дайдерік [307], Беглі [271]. Особливо 

важливим джерелом щодо вивчення творчості Мартіна Еміса є монографія 

Дж. Дайдеріка «Інтерпретація творчості Мартіна Еміса» («Understanding 

Martin Amis», 2004) [307]. 

Мартін Еміс неодноразово демонструє на сторінках роману «Досвід» 

мозаїчно-рецетатні властивості, які видаються схожими на рух маятника: 

‘Dad.’ 

‘Yes?’ 

‘How big’s the boat that’s taking us to Portugal?’ 

‘I don’t know really. Pretty big, I should think.’ 

‘As big as a killer whale?’ 

‘What? Oh yes, easily.’ 

‘As big as a blue whale?’ 
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‘Yes, of course, as big as any kind of whale.’ 

‘Bigger?’ 

‘Yes, much bigger.’ 

‘How much bigger?’ 

‘Never you mind how much bigger. Just bigger is all I can tell you.’ 

 

There is a break, and the discussion resumes: 

 

… ‘Dad.’ 

‘Yes?’ 

‘If two tigers jumped on a blue whale, could they kill it?’ 

‘Ah, but that couldn’t happen, you see. If the whale was in the sea the tigers 

would drown straight away, and if the whale was…’ 

‘But supposing they did jump on the whale?’ 

… ‘Oh, God. Well, I suppose the tigers’d kill the whale eventually, but it 

would take a very long time.’ 

‘How long would it take one tiger?’ 

‘Even longer. Now I’m not answering any more questions about whales or 

tigers.’ 

‘Dad.’ 

‘Oh, what is it now, David?’ 

‘If two sea-serpents…’ 

How well I remember those vastly stimulating chats. My tigers weren’t just 

ordinary tigers, either: they were sabre-toothed tigers. And the gladiatorial bouts I 

dreamed up were far more elaborate than I Like It Here allows. If two boa 

constrictors, four barracuda, three anacondas and a giant squid…I must have been 

five or six at the time. 

In retrospect I can see that these questions would have played on my father’s 

deepest fears. Kingsley, who refused to drive and refused to fly, who couldn’t 

easily be alone in a bus, a train or a lift (or in a house, after dark), wasn’t exactly 
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keen on boats – or sea-serpents. Besides, he didn’t want to go to Portugal, or 

anywhere else. The trip was forced on him by the terms and conditions of the 

Somerset Maugham Award – a «deportation order» he called it in a letter to Philip 

Larkin («forced to go abroad, bloody forced mun»). He won the prize for his first 

novel, Lucky Jim, published in 1954. Twenty years later I would win it too [192, 

3]. 

The Rachel Papers appeared in mid-November, 1973. […] 

– Dad. 

– Yes? 

Louis and I were in the car – the locus of so many parental dealings, after a 

while, when the Chauffeuring years begin to stretch out ahead of you like an 

autobahn. 

– If nothing else was changed by you not being famous, would you still want 

to be famous? 

A well-executed question, I thought. He knew that fame was a necessary by-

product of acquiring a readership. But apart from that? What? Fame is a worthless 

commodity. It will occasionally earn you some special treatment, if that’s what 

you’re interested in getting. It will also earn you a far more noticeable amount of 

hostile curiosity. I don’t mind that – but then I’m a special case. What tends to 

single me out for it also tends to inure me to it. In a word – Kingsley. 

– I don’t think so, I answered. 

– Why? 

– Because it messes with the head. 

And he took this in, nodding» [192, 3 – 5]. 

* * * 

– («Батьку. 

Звертався мій молодший син Луїс, якому було дванадцять. 

– Так? 

Мій батько сказав би: «…Та – а – а – а – к ?», глибинним голосом, що 

означало б тимчасове або постійне роздратування. Якось я запитав у нього, 
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чому він так відповідає, і він сказав мені: «Добре, я вже тут, хіба ж ні?». Для 

нього, інтерлюдія «Батьку – Так?» була очевидним дублюванням, бо ми вже 

перебували разом в одній кімнаті, і наче налаштувала на певну розмову, 

однак незв’язну (та одноманітну, на його погляд). Я розумів, що він мав на 

увазі; але через п’ять хвилин я збирався із силами на особливо 

темпераментну відповідь. Лише підлітком я кинув цю звичку. Дітям потрібно 

трохи часу, щоб на них звернули увагу тоді, коли вони збираються з 

думками. 

Це з «Мені тут подобається» (1958), третього і найбільш життєвого 

роману Кінгслі: 

– Батьку. 

– Так? 

– Чи великий корабель, який повезе нас до Португалії? 

– Я навіть не знаю. Великий, сподіваюся, досить великий. 

– Такий великий, як смертоносний кит? 

– Що? Ну, можливо, так. 

– Такий великий, як голубий кит? 

– Так, звичайно, більший за будь-яких. 

– Більший? 

– Так, значно більший. 

– На скільки більший? 

– Ти навіть собі не уявляєш, на скільки більший. Просто більший, – це 

все, що я тобі можу сказати. 

Пауза, – і розмова продовжується 

– … Батьку. 

– Так? 

– Якщо два тигри нападуть на голубого кита, вони зможуть його вбити? 

– О, але таке не може трапитись, ти ж знаєш. Якщо кит буде в морі, то 

тигри зразу потонуть, але якщо кит був би… 

– Але припустимо, що вони вистрибнули на кита? 
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– О Боже. Гаразд, сподіваюся, тигри якимось чином вб’ють кита, але це 

займе багато часу. 

– Скільки на це часу потрібно одному тигрові? 

– Навіть довше. А зараз я більше не відповідатиму на жодне запитання 

про китів та тигрів. 

– Батьку. 

– Що на цей раз, Девіде? 

– Якщо дві морські змії… 

Як добре я пам’ятаю ці безконечні зворушливі розмови! Мої тигри 

також не були просто звичайними тиграми, у них зуби були, наче шаблі. І 

гладіаторські судна, які я собі уявляв, були краще розроблені, ніж «Мені тут 

подобається». Якщо два м’язи удава, чотири баракуди, три анаконди і 

гігантські живці… Мені, напевно було п’ять чи шість тоді. 

Якщо озирнутися в минуле, то можна побачити, що ці запитання 

відіб’ються на батькових фобіях. Кінгслі, який відмовився їздити на авто та 

літати, який навіть не міг сам залишатися в автобусі, поїзді чи ліфті (чи в 

будинку вночі), очевидно, не захоплювався кораблями чи морськими зміями. 

Більше того, він навіть не хотів їхати до Португалії чи ще кудись-небудь. 

Поїздка за премією Сомерсета Моема була для нього важким випробуванням 

часом і умовами – «наказ на заслання», як він назвав це в листі до Філіппа 

Ларкіна («силоміць змушений поїхати закордон, бідолашний чоловік). Він 

був удостоєний премії за свій перший роман «Щасливчик Джим», 

опублікований 1954 року. Через двадцять років я також виборов її.  

«Записки про Рейчел» з’явилися в середині листопада 1973 року. […] 

– Батьку. 

– Так? 

Ми з Льюісом були в машині – місці розташування величезної 

кількості батьківських справ, через якийсь час, коли збільшується твій 

водійський стаж, ти полюбляєш автобан. 
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– Якщо б ти міг повернути час назад і не бути відомим, чи ти б хотів 

ним стати? 

Я вважаю, це досить важке запитання. Він знав, що ця популярність 

була допоміжним продуктом, для забезпечення кола читачів. А як без того? 

Що? Популярність – нікчемний товар. Вона іноді принесе тобі особливий лік 

– такий, у якому ти зацікавлений. Вона також забезпечить значно більшу 

кількість ворожої цікавості. Якщо я не думаю про це, тоді я – особливий 

випадок. Той, хто вигороджує мене, також і привчає мене до цього. Словом, 

це – Кінгслі.  

– Я так не вважаю, – відповів я. 

– Чому? 

– Тому що це мене збиває з пантелику. 

І він, киваючи, з цим погодився»).  

З перших сторінок роману «Досвіду» автор займає позицію оповідача 

характеру. Він залучає діалоги, як з реальними життєвими подіями, так і з 

художніми (роман Кінгслі Еміса «Мені тут подобається»); автор цитує абзац 

із документа (одного із листів Кінгслі до Філіпа Ларкіна), вдається до 

абстрвктної мови та лексики («популярність», «продукт») та наголошує на 

процесі спогадів, використовуючи мнемонічні вислови («Я пам’ятаю», 

«Якщо озирнутись в минуле»).  

Безперечно, наративна дистанція в цьому епізоді суттєва. І «наративне 

Я» домінує над «Я-досвідченим». Більше того, оповідач засвідчує постійну 

присутність завдяки техніці наративного коливання. Перший діалог між 

Мартіном та його сином Льюїсом нагадав оповідачеві про розмову, яку він 

мав зі своїм батьком ще дитиною. За цими спогадами йдуть цитати із твору 

«Мені тут подобається» (1958 р.) та порівняльний аналіз діалогу між 

вигаданим Девідом та його батьком, з одного боку, і справжніми репліками 

Мартіна та Кінгслі – з іншого.  

Отже, характери дійових осіб розкриваються здебільшого в динамічних 

дотепних репліках. Вони – вагомі складники мовлення персонажів. На 
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сторінках роману автор використав і стислі, й розлогі діалоги, які 

стереоскопічнопередають процес функціонування людської психіки.  

М. Еміс наголошує на двох початкових репліках: «Батьку – Так» [251, 

5] та продовжує подальше спілкування. Як і Девід з роману «Мені тут 

подобається» Льюїс (і маленький Мартін) ставлять батькам сотні запитань, і 

ті відповідають на них почергово. Їхні розмови перериваються загальними 

думками автора про популярність, тим самим ще раз підкреслюється увага до 

Кінгслі, але діалог продовжується. 

Невідомий оглядач німецького журналу «Die Zeit» («Час»), який також 

спостерігав за життєвими паралелями Кінгслі та Мартіна, про які написано в 

романі «Досвід», звернув увагу на наративний фокус, який слугує знаряддям 

висвітлення теми «батьківства-синівства» і присутній у всьому романі [267].  

Крізь ці безперервні наративні переміщення, на думку Фергюсона 

[326], у романі зображено паралельний розвиток подій у житті батька і сина. 

Тоді, коли Кінгслі занепадав і вже від середини (свого) життя «йшов хиткою 

ходою на зустріч смерті» («awkward lurch towards death») [326], Мартін 

прямував від юнацтва до зрілості з новими силами, успіхом, ставши батьком, 

з повним багажем знань та з новими зубами.  

Паралелі між Мартіновим та батьковим життєвими розвитками не є, 

звісно, безперечними. У певному сенсі це є приклади зворотної симетрії, 

оскільки «Досвід» змальовує першу та останню половини життя Мартіна і 

Кінгслі. І все ж такі сходження вражають: Кінгслі завершував свій життєвий 

шлях з хворобами та смертю, як Мартін з молодого, недосвідченого Озрика 

перетворився на знаменитого зрілого письменника завдяки подоланню 

життєвих проблем та негараздів. М. Еміс зумів побороти свій страх смерті. 

Автор називає такий період «кризою середини життя». Його постійні 

дентальні проблеми, що призвели до втрати всіх зубі та реконструкції 

ротової порожнини є чи не найбільшою кризою його життя. Болісно 

переживши видалення всіх верхніх зубів, автор з відчаєм і жахом говорить 

про реальні речі: «Hopelessly compromised and contingent, my lower teeth were 
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still there. But in the new space above them, impossible to misidentify, was a 

darkness, a void, a tunnel that led all the way to my extinction.» [251, 85]. 

(«Безнадійно шукаючи компромісів та шляхів вирішення, мої нижні зуби все 

ще залишалася на місці. Але в новому просторі над ними, де неможливо 

щось розпізнати, панувала темрява, безодня, тунель, який весь час прямував 

до мого відмирання»).  

Усі ці вислови засвідчують: Еміс зазнав важкої травми, водночас вони є 

паралеллю до передсмертної хвороби батька. Відчуття короткочасності та 

швидкоплинності людського життя посилилися після втрати батька. Гевін 

Кеулкс порівнює мотиви смерті та відсутності із екзистенційною віссю, на 

якій лежить «Досвід» [363, 219]. Він також звертає увагу на тему смерті 

Кінгслі, яка повторюється у двох різних контекстах. У першій частині Мартін 

зображає втрату батька як безодню, у яку він потрапив. Автор пише: 

«Someone is no longer here. The intercessionary figure, the father, the man who 

stands between the son and death, is no longer here; and it won’t ever be the same. 

He is missing.» [192, 7]. («Когось більше з нами немає. Спадкоємної постаті, 

батька, людини, яка стояла між сином і смертю, більше немає з нами; і це 

більше не повториться. Він втрачений»). 

У другій частині роману «Досвід» згадану тему автор порушує вдруге і 

докладно опрацьовує перед тим, як описати останні хвилини життя батька: 

«It is 1995 and he has been there since 1949. The intercessionary figure is now 

being effaced, and there’s nobody there between you and extinction. Death is 

nearer, reminding you that there is much to be done. There are children to be raised 

and books to be written. You have got work to do» [251, 345]. («Зараз 1995 рік, а 

він був там із 1949 року. Спадкоємна постать зараз викреслюється, і там 

немає нікого між тобою та вмиранням. Смерть вже ближче і нагадує тобі: 

потрібно багато що встигнути зробити. Є діти, яких треба виховати, є книги, 

які потрібно писати. Ти маєш що робити»).  

У цьому випадку техніка повторення використовується і для 

кристалізації процитованих фрагментів, і для поєднання цих двох абзаців. 
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Попри те, що понад триста сторінок лежить між першим та другим уривками, 

у фразі «Спадкоємна постать» ідеться про його батька. Більше того, слово 

«смерть» знову з’являється в другому абзаці. Фраза «більше з нами немає» 

також неодноразово повторюється.  

Стосунки між Емісами підтверджують той факт, що вони прийняли 

аналогічні життєві рішення. Не лише Мартін ішов професійною дорогою 

свого батька, щоб стати письменником-романістом, але його життєва 

стежина також нагадувала батькову. І Кінгслі, і Мартін розійшлися зі своїми 

першими дружинами, залишивши малолітніх дітей. Оскільки Мартін 

пережив розлучення своїх батьків, він добре знав, як це важко переносять 

діти. Саме тому він переймається почуттями своїх дітей. Автор часто 

звертається до свого батька за порадою, бо він сам пройшов тим шляхом і 

може його зрозуміти. 

У зворушливому абзаці про переживання та досвід обох Емісів щодо 

розлучення Мартін розповідає, як підтримував його батько після розлучення 

з Антонією Філіпс. В оригіналі читаємо: «Stopping being married to someone,» 

he had written, ten years earlier, «is an incredibly violent thing to happen to you, 

not easy to take in completely, ever». He knew I was now absorbing the truth and 

the force of this. And he knew also that the process could not be softened or 

hastened. All you could do was survive it. That surviving was a possibility he 

showed me, by example. But he did more. He roused himself and did more. ‘Talk 

as much as you want about it or as little as you want’: these words sounded like 

civilization to me, in my barbarous state, so dishevelled in my body and mind. 

Talk as much or as little…I talked much. Only to him could I confess how terrible 

I felt, how physically terrible, bemused, subnormalised, stupefied from within, and 

always about to flinch or tremble from the effort of making my face look honest, 

kind, sane. Only to him could I talk about what I was doing to my children. 

Because he had done it to me. 

And he responded, and he closed that circle: his last fatherly duty» [251, 99]. 

(«Перестати бути з кимось одруженим» він написав ще десять років тому, 
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«неймовірно відчайдушну річ, яка може з тобою коли-небудь трапитися, не 

так легко сприйняти». Він знав, що зараз я поглинав всю її правду та силу. 

Він також знав, що цей процес неможливо полегшити чи пришвидшити. Усе, 

що ти міг зробити, – пережити це. Це пережиття він продемонстрував мені 

своїм власним прикладом. Але він зробив більше. Він піднявся і зробив 

більше. «Хочеш багато говорити про це – говори, хочеш мало говорити  – 

говори мало»: ці слова звучали для мене, як голос цивілізації в моєму дикому 

стані, у моєму розхристаному тілі та думках. Хочеш, – говори багато, хочеш 

– мало… Я говорив багато. Лише йому я міг зізнатися, як жахливо себе 

почував, як жахливо фізично, приголомшено, ненормально, вражаюче і 

завжди здригаючись та тремтячи від зусиль робити вираз обличчя чесним, 

добрим, здоровим. Лише з ним я міг поговорити про те, чого завдав своїм 

дітям. Бо так він вчинив зі мною. 

І він відповідав, і він замикав це коло: своїм останнім батьківським 

обов’язком»).  

Розмаїті повтори, які з’являються в цьому абзаці, («Він знав» – «Він 

також знав», «пережити» – «пережиття», «робив більше» – «робив більше», 

«Хочеш – говори багато, хочеш – мало», «Лише йому я міг» – «Лише йому я 

міг», «жахливо» – «жахливо», «І він» – «І він») використовуються і для того, 

щоб ще раз наголосити на чомусь дуже важливому, і для того, щоб 

підкреслити паралелі досвіду розлучення і Кінгслі, і Мартіна.  

Коли Мартін пройшов чорнило розлучення, – пише Дайдерік, – це 

«поглибило зв’язок з його батьком» [307, 184]. Після усвідомлення всіх 

труднощів та неприємностей, які пережив його батько в 1960-х роках, 

розлучившись з Хіллі, і в 1980-х – коли його друга дружина, Елізабет Джейн 

Говард , пішла від нього, він зумів вибачити батькові за завдані ним травми в 

дитинстві. Мартін вибачив батькові за те, що той пішов від них. Своєю 

чергою автор щиро висловлює слова вдячності за батьківську підтримку в 

найважчі хвилини його життя. 
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Повтори проаналізовано тут на прикладі основної теми – зв'язку між 

батьком та сином. Але це не єдиний тематичний контекст, у якому Мартін 

Еміс звертається до згаданого засобу. Насправді вдається до повторів, 

пишучи про різні теми на обох рівнях: на макроструктурному та 

мікроструктурному.  

У довгих дискусіях про свої дентальні проблеми текстові тавтології 

відіграють неабияку роль. Для прикладу Мартін проводить багато часу, 

сидячи в стоматологічному кріслі. І фрази про «руки Майка Сабатура» ми 

знаходимо також неодноразово.  

Більше того, автор використовує повтори, для підкреслення особливо 

важливих подій. Ось один із таких прикладів: тринадцятирічним хлопчиком 

він дізнається від домогосподарки Єви Гарсіа, що його батько має коханку:  

– You know your father’s got this fancy woman up in London, don’t you? 

– No. I didn’t know. 

My informant was Eva Garcia.[…] Eva was terrible and great; she was one 

of the divinities of my childhood, and so it was quite right, I suppose, that she 

should be the one to end it, at a stroke, with that sinister sentence… [251, 104].  

(– Ти знаєш, що в твого батька є коханка в Лондоні? 

– Ні, я не знав. 

Моїм інформатором була Єва Гарсіа. […] Єва була жахливою і 

чудовою; вона була одним із моїх дитячих кумирів, і це було навіть 

правильно, я вважаю, вона могла бути тією, яка б закінчила це одним ударом, 

тим зловісним реченням…) 

Розмова продовжується на наступній сторінці, після деякої загальної 

інформації про Єву та її роль сімейної няні в Свансії: 

– No. I didn’t know. 

[…] 

– Has he really? 

She addressed me with the narrowed stare and flat smile of reckoning I 

remembered from my childhood in the valleys. She said gauntly, 
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– Ooh aye [251, 105]. 

(– Ні, я не знав. 

[…] 

– Чи справді він мав?  

Вона направила на мене свій переконливий погляд та категоричну 

посмішку розплати, які мені запам’яталися із дитинства в долинах. Вона 

сказала протяжно: 

– О – о – о, так)». 

Цей жорстокий момент, який поставив крапку на дитинстві Мартіна і 

вкинув його в королівство досвіду, свідчить про «емоційний вододіл 

Мартінового життя» [307, 183]. Це болюча рана, до якої він неодноразово 

повертався на сторінках роману «Досвід». У кліп ока, Мартінова невинність 

була зруйнована єдиним питанням. Застосована автором техніка повторів 

визначила структуру та мову «Досвіду», який є дуже стилістичним, а іноді 

видається навіть поетичним. Джеймс Дайдерік також зауважив, як ця 

поетична ознака виявляється через повтори. Він пише: «Experience is a 

profoundly literary book, еshewing chronology, it employs the poetry of 

reccurence and return to deepen its themes.» [307, 182]. («Досвід» – це глибоко 

літературна книга; уникаючи хронології, автор послуговується поетикою 

повторів та повернень для того, щоб глибше розглянути ці теми»). 

Роман «Досвід» М. Еміса має складну сюжетно-композиційну канву. 

Вона стосовно авторської стратегії моделювання біографічного дискурсу 

виявляє в собі значні розгалуження, що супроводжуються предметним 

пізнанням комунікативного масиву, конкретної сфери діяльності того чи 

іншого персонажа. Він уможливлює використання парадоксальних ходів, 

сатирично-гротескних ситуацій, метафоричні символи, паралелізми, 

протиставлення, кондублікації, алогічні побудови речень, варіативність, 

фрагментарність, діалогічність та карнавальність, що притаманні 

постмодерністським текстам. 
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2.7. ПРОЗА МАРТІНА ЕМІСА: ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 

НАРАТИВНО-КОМУНІКАТИВНОГО ДОСВІДУ 

 

 

Особливості наративно-комунікативного досвіду широко 

репрезентовані у прозі Мартіна Еміса. Йдеться про виокремлені змістовно-

смислові складники та їхнє місце в текстовій структурі, передовсім 

опосередковані звернення до уявного реципієнта або образу читача. З їхньою 

допомогою відбувається своєрідне уведення в текст перехресних посилань, 

значної кількості додаткових компонентів, у т. ч. позначень зірочкою, 

хрестиками, дужками, глосаріями, описом пейзажних вкраплень, інтер’єру. 

Усе це слугує М. Емісу інструментом, щоб витворити належний простір для 

похідних деталей, які доповнюють логіку художньої організації твору. Для 

спогадового тексту зі щоденника примітна відсутність сюжету, умовна 

завершеність, уривчастість, фрагментарність, а звідси – мовна свобода 

автора. З великої кількості реальних життєвих подій, занесених до нотатника, 

М. Еміс передусім прагне використати насамперед ті, що мають 

безпосередній вплив на свідомість реципієнта й спонукають його до 

оцінювання в комунікативній ситуації, тобто з урахуванням «означувальної 

першооснови» тексту [97]. Окреслені маркери – характерні ознаки 

художнього письма М. Еміса. Вони інспірували оновлення художніх 

прийомів у кращих традиціях літератури епохи постмодернізму. 

М. Еміс керувався нерідко настановою, що спричиняла розпорошення 

об’єкта в різних інтерпретаціях. Однак, за словами Ф. Стенцеля, М. Еміс 

досягав результату завдяки грі знаками, що відтворювали характер оповідача 

[429, 144]. 

Автор роману «Досвід», зображуючи персонажів (Філіпа, Єву, Девіда 

та Роба), не приховує свого уявлення щодо їхнього самоздійснення. Він 

виступає «передавачем» («transmitter») інформації «одержувачу» («receiver») 
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читачеві («reader») («transmitter» – «receiver» – «reader»). Письменник робить 

вкраплення з документальних фактів, взятих, приміром, з листів, 

літературних джерел. Нерідко він вдається до коментарів, тлумачить окремі 

деталі своєї розповіді, вирізняючи різні рівні: самоіронію, самопародіювання.  

Митець не спростовує свою спробу збагнути реципієнта як «лагідного 

читача» («gentle reader») [251, 45]. Він безпосередньо спонукає читача 

розпізнати причину використання паралелей: «My organisational principles 

[…] derive from an inner urgency, and from the novelist’s addiction to seeing 

parallels and making connections. The method, plus the use of footnotes (to 

preserve the collateral thought), should give a clear view of the geography of a 

writer’s mind. If the effect sometimes seems staccato, tangential, […], etc., then I 

can only say that that’s what it’s like, on my side of the desk» [251, 7]. («Мої 

організаційні засади […] продектовані внутрішньою потребою й традицією 

письменника-романіста вдаватись до паралелей, поєднувати їхній потік. Цей 

підступ, з урахуванням посилань та зіставних тверджень, - все це повинно 

донести чітку обсервацію думок письменника. Коли враження набувають 

інерції стакато, стають хаотичними […] і т. д., то в такому випадку я можу 

лише додати: це і є те, що я хотів показати читачеві»).  

Виноски є загальними прийомами наукового дискурсу. Та все ж їх мало 

якщо аналізувати сторінки художніх творів. У романі «Досвід» «вкраплення» 

супроводжують текст від початку до кінця і служать певною «константою 

внизу сторінки, деталізуючи основні події» («constant bottom-of-the-page 

descant to the main action») [438]. Часто можна побачити три і більше виноски 

на одній сторінці в Емісових мемуарах, іноді вони охоплюють цілісну 

структуру. 

У романі «Досвід» вкраплення мають за мету «врівноважити» окремі 

епізоди, спекулятивні конструкти, зважаючи, за визначенням Дж. Волша, на 

«константу основних подій» («constant bottom-of-the-page descant to the main 

action») [438]. Цей дослідник художнього доробку М. Еміса підкреслює 

значення наративно-монологічного мовлення, яке використовує автор роману 
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«Досвід». Його письмо наповнене поєднанням знаків (зірочки, хрестики, 

подвійні хрестики, посилання). Воно має специфічне і лексико-фразеологічне 

оформлення у сполуці з вибором маловживаних слів. Нерідко вони 

вимагають пояснення. Це – своєрідний інструментарій, яким вміло 

користується М. Еміс. Він використовує прийоми інтертекстуальності, 

цитати з перехресним трактуванням прямої і непрямої мови. Все це 

ускладнює процес входження в текстовий простір М. Еміса. 

До цього інструментарію належать також спогади з ретроспективними 

повідомленнями про певні події у формі переказу результатів наративно-

комунікативного досвіду. Ось, наприклад: «This «grading system» between 

«primary interest» and «secondary interest» makes sure that the flow of the main 

narrative is not obstructed by long digressions within parentheses or dashes in the 

running text; furthermore, it echoes the dense complexity of the author’s thought 

prosesses and reflects the mindboggling simultaneity with which multiple 

memories presen themselves in the human mind» [254]. («Ця «нівельована 

система» між «початковою зацікавленістю» та «другорядною 

зацікавленістю» запевняє, що потоку основної розповіді не заважають довгі 

відхилення, подані в дужках чи з допомогою тире в плавному тексті; більше 

того, вони розкривають загальний хід думок автора і відображають 

коливання думок, позаяк численні спогади притаманні людському 

мисленню»). 

Усі ці допоміжні символи виконують конкретні функції. В одних 

випадках виділяють з ряду подій ту, яка вразила автора, в інших – 

посилюють найбільш важливі авторські судження. Їхня наявність вказує на 

те, що автор ураховує фактор незалежного існування тексту в читацькому 

середовищі. 

Впадають в око окремі редуплікації, коли висловлення містять повтори, 

що супроводжуються авторськими ремарками. 

Повертаючись до думки Ф. Стенцеля стосовно типового наратора, то 

важливо, що критик вказував на відверту наративність розповіді та 
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приховану наративнісь – її висвітлення. Остання створює ілюзію 

безпосередності. Хоч персонаж може й не брати активної участі у дії [429, 

141]. 

Якщо оповідач інформує, записує, найважливіше – розповідає, творячи 

комунікативний процес загалом, то висвітлювач ніколи не вербалізує свої 

відчуття, почуття та думки з метою комунікації. На противагу оповідачеві, 

висвітлювач ніколи не розповідає, лише «reflects, that is, he mirrors events of 

the outer world in his consciousness, perceives, feels, registers, but always 

silently» [429, 141]. («відображає, віддзеркалює зовнішні події у своїй 

свідомості, відчуттях, почуттях, свідченнях, до того ж завжди мовчки»). 

Ф. Стенцель додає, що в наративних контекстах від першої особи 

функція оповідача типова для тих типів нараторів, у яких епічне Я чітко 

окреслюється. Натомість, оповідачі, які реалізуються лише на «Я-

досвідченому» і які обмежують себе відображеннями досвіду нецілісними 

комунікаціями, є «висвітлювачами» [429,145]. 

Саме тому автор-оповідач роману «Досвід» виступає «оповідачем». 

Хоча час від часу Мартін Еміс залишає за собою роль розумного, обізнаного 

наратора і не споглядає відсторонено на Я-досвідчене. Абзаци, де наративна 

дистанція між двома «Я» значно скоротилася, відносяться до подій, 

починаючи із кризи середини його життя і до 1994 – 1995 рр.  

Ф. Стенцель зауважив, що окремі уривки текстового масиву М. Еміса 

містять ефект «абсурду буття», зокрема у процесі висвітлення характеру 

Фредеріка Веста. 

Певні уявлення про особу наратора вивільняють місце для акцентів 

протиставлення. Цьому служать також абзаци, кількість яких ілюструє 

наративну дистанцію. 

Автор роману переконує, що на підставі враження вичерпності матиме 

місце розвиток постмодерністської чуттєвості. Приміром, наратор сидить в 

стоматологічному кріслі, пильно спостерігає за неминучим видаленням його 

верхніх зубів: «Millie [the dental assistant, annot.] stands by with her secondary 
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implements. The smocked shoulders of Mike Szabatura [the dentist, annot.] bend 

into their work. First the sour tweakings and piercings of the jabs, one after another 

(twelve, fifteen?), until my eyes seem to be brimming with them. Next Mike 

Szabatura produces the deep plastic horseshoe and starts lining it with the potent 

adhesive. A civilised pause as we wait for things to solidify, things to liquefy. 

Goodbye. Goodbye. This is goodbye. You hated me. I hated you. I loved 

you. Be gone. Stay! Goodbye. I love you, I hate you, I love you, I hate you. 

Goodbye. 

The hands of Mike Szabatura, with the horseshoe now wedged against my 

palate, bear down, and tug. In the rhythmical creaking something gives and 

something catches. My right forefinger flickers up to indicate the right canine: 

unwilling to abjure its talent for pain, this tooth will fight to the very end. Another 

trio of injections. And Millie is close, with her rinser, her vacuumcleaner, her 

masked face. Another San Andreas of wrenching and tearing – of ecstatic 

sundering. 

– Wait. Your teeth are still there. 

I cannot control my tongue which dances up to meet the dangling bridge. 

Something light drops on to it – a piece of severed root – and slithers off sideways. 

The aromatic hands of Mike Szabatura are now exerting decisive force. And it is 

gone – the gory remnant whisked from my sight like some terrible misadventure 

from the Delivery room. 

Clearly and firmly I said, 

– I find I can talk.» [251, 84].  

(«Міллі (асистентка стоматолога) стояла поруч із допоміжними 

інструментами. Прокурені плечі Майка Сабатура (стоматолога) зігнулися над 

роботою. Спершу неприємне пощипування і проколювання уколом, один за 

одним (дванадцять, п'ятнадцять?), аж поки мої очі не наповнились цим. Тоді 

Майк Сабатура зробив глибоку пластикову дугу і почав заливати її міцним 

клеєм. Нависла пауза, оскільки ми чекали, допоки все це затвердне,  
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Прощавайте. Прощавайте. Це прощання. Ви ненавиділи мене. Я 

ненавидів вас. Я любив вас. Ідіть вже. Зупиніться! Прощавайте. Я люблю вас, 

я ненавиджу вас, я люблю вас, я ненавиджу вас. Прощавайте. 

Руки Майка Сабатура із дугою, яка вп’ялилася в моє піднебіння, 

подолала його і сіпнула. У ритмічних поскрипуваннях щось за щось 

чіплялося і щось виймалося. Мій правий вказівний палець піднімався вгору, 

щоб показати на праве ікло: неохоче відмовляючись від здатності боліти, цей 

зуб боротиметься до кінця. Ще трійко ін’єкцій. І Міллі поруч, зі своїм 

змивачем, пилососом та замаскованим обличчям. Інший Сан Андреас 

виривання та розривання – несамовитого розрізання.  

– Зачекай. Твої зуби все ще там. 

Я не міг контролювати свій язик, який метався від болю, щоб нащупати 

вільно звисаючий місток (протез). Щось легеньке впало на нього – шматочок 

розрізаного кореня – і він зісковзнув убік. Ароматизовані руки Майка 

Сабатури зараз демонстрували рішучу силу. І він випав – закривавлені 

залишки швидко зникли з мого поля зору, наче якась неприємна пригода із 

кімнати доставки.  

Чітко і рішуче я сказав: 

– Я відкрив для себе: я можу говорити»). 

Впадає у вічі корекційна іронія цієї оповіді; адже людина, яка 

прощається зі своїми зубами, самотня у стоматологічному кріслі. Однак вона 

є безпосереднім джерелом досвіду. Цей досвід поширюється і на люлину, яка 

працює за комп’ютером і пише мемуари.  

М. Еміс репрезентує наративно-комунікативний досвід своїм баченням 

світу, постмодерністською чуттєвістю. Автор вміло поєднує різні часи, 

(зокрема минулий і теперішній), актуалізуючи при цьому емоційно 

забарвлені настанови. На це звернула увагу Дорріт Кон, яка вирізняє час 

історичний, а також час наративний теперішній, якщо йдеться про першу 

особу [296, 198]. Недаремно О. Джесперсен стверджує факт невизначеного, 
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коли оповідач забуває про час і згадує про те, хто він, змальовуючи все так, 

наче це насправді відбувалося у нього перед очима [355, 239]. 

Натомість Дорріт Кон спирається на визнання різних часів як 

рівнозначних, коли відповідна дія заснована на зіставленні, а не 

протиставленні: «Even though this evocative present must logically refer to a past 

experience, [it] momentarily creates an illusory («as if») coincidence of two time-

levels, literally «evoking» the narrated moment at the moment of narration.» [296, 

198]. («Навіть цей відновлюваний теперішній час має належити до минулого 

часу, він миттєво творить ілюзію про збіг двох часових рівнів, художньо 

«відновлює» наративний епізод, що припадає на момент розповіді»).  

Завдяки цій «видимій синхронізації» двох часових рівнів, породженій 

відновлюваним теперішнім часом, як було наведено вище з Емісової 

«жахливої стоматологічної саги», автор тимчасово переходить від 

різноголосої до гармонійної особистої нарації.  

Наративна дистанція віддзеркалює постмодерністську чуттєвість, яку 

М. Еміс ілюструє картиною стосовно видалення зубів. 

Емоційне ставлення індивіда до життя зумовлює розвиток розхристаної 

чуттєвості у другому розділі роману «Ще раз у маленьких обіймах». Тут 

мовиться про перебіг хвороби та смерть батька письменника Кінгслі Еміса. 

Ця частина твору написана у формі щоденника.  

З-поміж досліджень про особливості щоденникового жанру слід 

виокремити праці Г. Винокура [32], О. Галича [38 – 44], Л. Гінзбург [46 – 47], 

Д. Лихачова [134 – 135], Ю. Лотмана [140 – 141], К. Делафілда [303], 

Д. Мартісона [372], Е. Поднієкса [401] ін. Щоденник зараховують до 

документально-художніх або публіцистичних творів як розповідь від першої 

особи у вигляді щоденних автобіографічних записів реальних осіб або особи, 

вигаданої автором. Отже, щоденник посідає центральне місце у жанрах 

мемуарної прози і може бути зіставлений з біографією, автобіографією, 

літературним портретом, нарисом, листом [53, 25]. 
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Жанрова специфіка щоденників полягає в тому, що в них немає 

єдиного сюжету та ідейного задуму. Естетичну цінність їм надає сам автор.  

Мартін Еміс не лише цитує власний записи, а й увесь розділ 

прочитується, як щоденник. Абзаци подекуди розпочинаються короткими 

фразами, які називають число, день, місяць та рік. Тут М. Еміс використовує 

власні записи, які відтворюють так звані позаособові потоки бажання. Ось, 

наприклад: «Sunday, 17 September. I have just learned how Kingsley spent 

Saturday night. He was, as my mother said, «very active». Whereas I can feel the 

essential family flaw – passivity – seeping over the rest of us. Mum is a ghost. 

Shouldn’t I be the strong one? Kingsley needs to go to hospital. I don’t want to 

frighten him. I don’t want him to frighten me. 

Who is in charge? Where’s the doctor? His bowel specialist will not make 

housecalls – he is too grand, too gastroenteritic. We are reduced to looking in the 

Yellow Pages – for the jobbers and cowboys. Mum got a quote for a home visit: 

sixty quid…We are an articulate family but we are heading towards 

speechlessness. We are doing what Kingsley is doing. We are becoming 

speechless.» [251, 302]. 

(«Неділя, 17 вересня. Я щойно дізнався, як Кінгслі провів попередню 

ніч. Він був, як мама каже, «дуже активний». Тоді як я міг відчувати постійну 

проблему родини – пасивність, – що поширювалася на всіх нас. Мама – 

душа. Не міг я бути сильним? Кінгслі треба було їхати до лікарні. Я не хотів 

лякати його. Я не хотів, щоб і він мене лякав. 

Хто ним опікується? Де лікар? Його спеціаліст по кишківнику не 

приймає викликів на дім – він надто гордий, надто гастроентерологічний. Ми 

почали менше шукати випадкових працівників та ковбоїв на Жовтих 

Сторінках. Мама так цитує виклики додому: шістдесят фунтів стерлінгів… 

Ми звичайна сім’я, але більше мовчимо. Ми робимо те, що робить Кінгслі. 

Ми стаємо німими). 

Наративно-комунікативний досвід, відтворений у прозі Мартіна Еміса, 

охоплює властиву для англомовного письменства реакцію на модернізм. На 
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думку Б. Рендела, автобіографічне начало присутнє у щоденникових текстах 

[404, 148]. Тут автор – наратор – оповідач має, на рівні автобіографії, текст як 

світ власного життя; натомість у щоденникових записах має місце «текст як 

пізнання світу». Наведений приклад ще раз підтверджує: роман «Досвід» є 

класичним автобіографічним твором зі щоденниковими вкрапленнями. Крім 

дат, зазначених на початку, та використання відновлюваного теперішнього 

часу, тут є три риторичні запитання, які свідчать про те, що Мартін 

намагається вловити та опанувати ситуацію з неминучою батьковою смертю. 

Цікаво й те, що Мартін писав у формі щоденника лише в тих епізодах, де 

розповідав про хворобу та смерть батька.  

Щоденниковим записам М. Еміса властиві умовна завершеність дії, 

фрагментарний характер сюжетної лінії, мовна неврівноваженість. З великої 

кількості життєвих подій, занотованих у щоденнику, М. Еміс передусім 

прагне вилучити тільки ті, які мають безпосередній вплив на свідомість 

автора й спонукають його до оцінювання. Важливим тут є не фіксування 

самого явища, а його інтерпретація. Автор виходить з того, що самі почуття 

не можуть реанімувати, пов’язані з ними, минулі події. Завдяки вкрапленню 

щоденникових записів у тканину роману автор оптимально репрезентує 

внутрішній світ, переживання, захоплення, думки та потік свідомості. Це 

здебільшого записи про особисто пережите.  

Зі сказаного можна також дійти висновків, що наративна дистанція 

зменшується чи збільшується залежно від того, скільки часу минуло з 

моменту події (моменту досвіду) і розповіді.  

У романі «Досвіді» наративна дистанція є короткою в епізодах про 

події авторової «кризи середини життя» в 1994 – 1995 рр., власне, там, де 

розповідається про пригоди Озрика. Але це не означає, що відстань між 

двома Я наратора в процесі розповіді також скорочується. Скажімо, якщо 

йдеться про процес зрілості (становлення) Мартіна Еміса, його розвиток не 

записується хронологічно. Оскільки автор вкраплює в текстову канву 



125 
 

різноманітні епізоди з власного життя, він узгоджує і розширює наративну 

дистанцію відповідно до описаного. 

Роман «Досвід» заснований на інтелектуальних засадах. Однак, 

поєднуючи два способи нарації – немилозвучний та милозвучний, Еміс додає 

нових відтінків до наративної структури цього мистецького твору. Випадкові 

нараторські відступи дають змогу читачеві ще більше зануритися в історію 

авторського «Я», збагнути її домінантні лінії. Використання автором у тексті 

додаткових символів творять його ритмомелодику і доносять до читача 

внутрішній настрій митця, напрям його думок і почуттів.  

Настанова про наративну дистанцію, коли момент різночасової 

сполуки вирізняє одночасність, є продуктивною у трактуванні Ф. Стенцеля, 

який у процесі характеристики роману «Досвід» виділяє часову та 

психологічну дистанцію [429, 95]. 

Проза Мартіна Еміса характерна тим, що вона репрезентує особливості 

наративно-комунікативного досвіду крізь призму перспективи нон-

фінального наративу. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

 

Мартін Еміс – одна з ключових постатей європейського літературного 

процесу кінця ХХ – початку ХХІ століття, презентує саме таку 

індивідуально-творчу природу мистецтва слова, що залишила помітний слід 

в англійському літературному процесі загалом і в біографічній прозі як 

невід’ємної його складової – зокрема. 

Авторська присутність в біографічній і мемуарній прозі Мартіна Еміса 

набула рудиментарного вигляду; вона постійно виявлялася у різних 

конкретно-історичних ситуаціях, творячи можливість письменнику 

реалізувати завдання жанру. 
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Художній почерк Мартіна Еміса суголосний загальній налаштованості 

доби та тих знакових подій, що випали на його долю. Звідси – основа для 

естетичних цінностей та їхнього осмислення в умовах протистояння 

особистості і суперечливого часу.  

Зразки прозового доробку М. Еміса («Стріла часу, або Природа 

злочину» («Time’s Arrow or the Nature of the Offence», 1991 [264]), «Нічний 

поїзд» («Night Train», 1997 [260]), «Жовтий собака» («Yellow Dog», 2003), 

«Будинок зустрічей» («House of Meetings», 2006), «Вагітна вдова» («Pregnant 

Widow», 2010 [262]) максимально засновані на авторській присутності.  

Перехрещення наративних елементів та їхніх рефлексій, лірично-

метафоричного зображення та дискурсивного тлумачення знаходять свій 

відгомін і в збірках оповідань. Тут варто назвати такі, як «Монстри 

Ейнштейна» («Einstein’s Monsters», 1987), «Дві історії» («Two Stories», 1994), 

«Божі кості» («God’s Dice», 1995), «Важка вода та інші розповіді» («Heavy 

Water and Other Stories», 1999), «Омнібус» («Omnibus», 1999) та низка інших. 

Автобіографічний роман «Досвід» («Experience», 2000) характерний 

для творчого доробку М. Еміса. Письменник розширює рамки жанру, 

охоплюючи широкі площини життя і психіки героїв, збагачуючи репертуар 

засобів, за допомогою якого формується його специфічний наративний 

дискурс. Структурні поєднання різноманітних оповідних технік свідчать про 

унікальність письма Мартіна Еміса. 

Комбінації розмаїтих наративних технік свідчать про складність 

письма М.  Еміса, позначеного неприхованим використанням інформації 

об’єктного (екстравертивний рівень) і суб’єктного (інтровертивний рівень) 

розмежування. У сенсі зображального констатується часовий період опису – 

від дитинства до полудня віку, якого сягнув автор в навколишньому 

середовищі, тобто в зовнішньому світі. Стосовно виражального, то тут 

викладені психологічні занурення у внутрішній світ «Я-особи». Вони містять 

свідчення героя як вияв «авторської волі». 
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Пріоритетним началом наративної мотивації є світосприйняття 

стосовно ситуації, де нерідко М. Еміс послуговується провокативним 

ставленням. 

М. Еміс розглядав можливість розвинути уявлення пережитої події у 

світі розхитаних ціннісних орієнтацій, де може мати місце і гібридний образ 

наратора. Невід’ємним складником при цьому є людський досвід, що став 

для М. Еміса узагальненим гаслом для твору «Досвід». 

Означення об’єктивної реальності крізь призму авторського «Я» 

визначає вимір двовекторного розуміння акту виявлення автором 

варіативності можливостей ідіостилю. Він актуалізується в процесі творення 

тексту. Йдеться про розробку мотиву від частини до цілого, з одного боку, й 

від цілого до частини – з іншого. Звідси – варіативність означення 

макроструктурного рівня трактування різних компонентів та відповідної 

інтерпретації зв’язного тексту, у т. ч. з урахуванням його структурної та 

комунікативно-прагматичної організації. 

Макроструктурно роман «Досвід» творить дві зримо автономні 

об’єктивізації, націлені на пошук означеного спілкування з читачем. Вони 

ситуативно поєднані й репрезентують неупереджене ставлення наратора до 

зображуваних подій, віддзеркалених у сюжетному масиві, який творить 

композиційну структуру. Остання зумовлює єдність зовнішньої та 

внутрішньої побудови тексту. 

Специфіка змістовно-смислових складових наративної зв’язності в 

прозі М. Еміса як представника постмодернізму характеризується 

упорядкуванням наративу, зокрема, при відступах від логічної та часової 

організації розповіді у сполуці з авторським «Я». М. Еміс романом «Досвід» 

створив оригінальне автобіографічне полотно. З метою дотримання 

просторової форми він тяжів до «перенавантаження» інформативними 

ефектами. Задля цього письменник порушував виклад подій в 

хронологічному порядку, хоча й дотримувався часових зміщень оповіді в 

одному розділі та логіки її продовження в іншому.  
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Визначальною ознакою прози М. Еміса є драматизм, що розгортається 

у різних протистояннях персонажів (автор-наратор, Елізабет Джей Говард, 

діалог з батьком, Міггі, зі шкільним однокласником Робом). 

Завдяки контрасту підкреслена протилежність у рисах характеру 

персонажів роману «Досвід». Вона дає можливість поєднати минуле й 

теперішнє у межах однієї фрази. Цим широко користується М. Еміс, коли 

оповідка ведеться від третьої особи. 

Наративно-комунікативний досвід, відтворений у прозі Мартіна Еміса, 

охоплює властиву для англомовного письменства (П. Акройд, У. Бентлі, 

А. Картер, Д. Лессінг, Т. Моррісон) реакцію на модернізм. 

Щоденниковим записам М. Еміса властиві умовна завершеність дії, 

фрагментарний характер сюжетної лінії, мовна неврівноваженість. З великої 

кількості життєвих подій, занотованих у щоденнику, М. Еміс передусім 

прагне вилучити тільки ті, які мають безпосередній вплив на свідомість 

автора й спонукають його до оцінювання. Важливим тут є не фіксування 

самого явища, а його інтерпретація. Автор виходить з того, що самі почуття 

не можуть реанімувати пов’язані з ними минулі події. Завдяки вкрапленню 

щоденникових записів у тканину роману автор оптимально репрезентує 

внутрішній світ, переживання, захоплення, думки та потік свідомості. Це 

здебільшого записи про особисто пережите. Настанова про наративну 

дистанцію, коли момент різночасової сполуки вирізняє одночасність, є 

продуктивною. 

Стратегія моделювання біографічного дискурсу зумовлює збереження 

ознак істинності з урахуванням прийому протиставлення / зіставлення, що 

домінує в прозі М. Еміса як носія тенденцій постмодернізму. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РОМАНИ МАРТІНА ЕМІСА «ГРОШІ: ЗАПИСКА САМОГУБЦЯ» 

ТА «ЗАПИСКИ ПРО РЕЙЧЕЛ»: АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС 

 

3.1. СМИСЛОТВОРЧІ АКЦЕНТИ У ТВОРЕННІ «Я–ОСОБИ» ТА 

«КОЛЕКТИВНОГО Я»  

 

 

Смислотворчі акценти у творенні «Я-особи» та «колективного Я» 

виконують у романах Мартіна Еміса важливу функцію. Йдеться про романи 

«Гроші: записка самогубця» («Money: A Suicide Note» та «Записки про 

Рейчел» («The Rachel Papers»).  

Роман «Записки про Рейчел» – це цілісний твір, присвячений 

становленню головного героя Чарльза Хайвея. В його особі легко розпізнати 

образ автора. Звідси – зриме усвідомлення авторбіографічного дискурсу.  

Напередодні свого двадцятиліття головний герой Чарльз Хайвей 

переглядає свої записи, щоденники, нотатки, перечитує свої перші творчі 

спроби. Власне, розповідь Чарльза починається з того, що він робить спробу 

підсумувати прожитий період життя. Екзистенція Чарльза у той період, який 

він називає юністю, – це постійна боротьба зі своїм тілом. Тілесні недуги, 

змінюючи одна одну, випробовують екзальтовану свідомість героя: хлопець 

ходить в бібліотеку, гортає медичні енциклопедії у пошуках відповіді на свої 

тривоги, відвідує лікарів… Одним із засобів боротьби з тілом є іронія.  

Цікавим є той факт, що гротескове тіло, за М. Бахтіним, «бачення цього 

тіла, його функції, ані у двадцятому, а тим паче у двадцять першому столітті» 

не зазнало істотних змін». 

На рівні інстинктивного прагнення юнак робить спробу здійснити 

аналіз «над Я-особою». Це для нього – своєрідний ритуал, що передбачає 
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перехід до «Країни Велетнів». Адже там, як видається головному герою, на 

нього очікує фаза зрілого життя [263, 9]. 

У сполуці з ювілейним двадцятиріччям Чарльз Хайвей намагається 

осмислити сенс буття, здійснивши подорож у недавнє минуле. Тут має місце 

напруження між проявом свідомості та уявним інстинктом, що зумовлює 

проекцію на смислотворчі акценти.  

Головний герой має схильність до аналізу побудови свого тіла, 

вбачаючи в ньому потужну особистість. Насправді, в особі Чарльза Хайвея 

поняття краси було закорінене радше у сексуальному збудженні, ніж у 

сильному пориві до боротьби. Він постійно скаржиться на бронхіт, а пошук 

свого Над-Я (Super-ego) концентрується тільки на прагненнях усвідомити 

почуття провини.  

Підставою для аналізу особистості служить компенсація 

нереалізованих потреб. Звідси – його антипатія, іронічне ставлення до іншого 

/ інакшого. До того ж Чарльз Хайвей шукає порятунок в ілюзорному світі 

одухотвореності. Він чутливий до іронії. До речі, вона – смислотворча у 

мозаїці постмодерністського письма. 

В особі Чарльза Хайвея не важко розпізнати образ атора роману. 

Нотатки Чарльза Хайвея лягли в основу роману «Записки про Рейчел». 

Щоденникові записи молодої людини зорієнтовані на самоствердження, 

визначення власного місця в суспільстві. 

Подібне розв’язання конфліктної ситуації, що тривожить індивіда, 

властиве і для Джона Селфа – головного героя роману «Гроші: записка 

самогубця». Тема взаємодії людей із стандартизованим поняттям «гроші», 

що й засвідчує сама назва твору. 

Переважна більшість Емісових персонажів – це носії аморальних 

якостей. Щоправда, письменник силкується свідомо перешкодити абсолютно 

негативному ставленню до його персонажів. Він раціоналізовує пошук 

причин та виправдовувальних пояснень стосовно фактів і подій, пов’язаних 

із його героями. Тут проступають майстерно виписані епізоди, в яких беруть 
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участь персонажі. Численні деталі компенсують приховану інформацію про 

ту чи іншу ситуацію, як, наприклад, в автобіографічному романі «Досвід», де 

докладно описана картина, яку б можна назвати «Проблема із зубами». 

Аналогічна проблема присутня і для головного героя роману «Гроші: 

записка самогубця» [258] Джона Селфа. Ось, ілюстрація: «The pain in my face 

has split in two but hurts about the same. There’s a definite swelling in my jaw 

now, on my upper west side. It’s fucking abscess or something, maybe a nerve deal 

or a gum gimmick. Oh, Christ, I suppose I’ll have to get it fixed. The mouth-doctor 

I choose is in for a jolt. These croc teeth of mine, these English teeth – they’re 

about as good, I reckon, as those of the average American corpse. It will cost me, 

what’s more. You have to splash out big for everything like that over here, as you 

know, as I’ve said. You have to tell yourself beforehand that the sky’s the limit» 

[258, 10]. («Зуби все ще болять, до того ж виникли нові проблеми. Щелепа 

справа і зверху, так би мовити, на північному заході, явно розпухла. Не що 

інше, як якийсь собі абсцес, зачеплений нерв, чи чутливі ясна. О Боже, 

доведеться їх полікувати. Ото лікар зрадіє! Ці мої крокодилячі зуби, мої 

англійські зуби, мабуть, не кращі, ніж у звичайного американського трупа. 

Більше того, влечу в копійку. За все це тут необхідно платити, як ви знаєте, 

як я вже казав. Потрібно морально підготуватися до того, що витрати будуть 

шалені»).  

Фактично йдеться про душевне збентеження. Воно тривожить індивіда 

реально: …«So me and my sore tooth throbbed our way through a few hours of 

television – I sat flummoxed and muttering like a superannuated ghost, all shagged 

out from its haunting, through sports, soaps, ads, news, the other world.» [258, 22]. 

(…«Таким чином, пульсуючи в такт з моїм болючим зубом, я промучився 

декілька годин перед телевізором, щось бурмотавши, наче старий привид із 

багатим послужним списком, ось-ось готовий остаточно розчинитись в 

повітрі, – спорт, мильна опера, реклама, новини, інший світ…»).  

Складається враження, що концепт «зубного болю» має засадничу 

основу задоволення, бо він переслідує його на кожному кроці. Незалежно від 
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того, чи герой вдома, перед телевізором, чи на прогулянці, чи під час гри в 

теніс, на корті: «The tinnitus was operational pretty well full time, and that 

toothache of mine got much more complicated: it would kick me awake with sirens 

of pain, loud, inordinate, braiding, twisting, like currents in a river» [258, 39]. 

(«Шум у вухах не вщухав з ранку до ночі, а зубний біль вів себе ще хитріше, 

ніж зазвичай – будив мене, немов стусаном, наче сиреною – оглушливою, 

невгамовною, крутився і вертівся, як річковий потік».) 

М. Еміс робить смислотворчий акцент на «зубний біль». Тому 

черговість візиту до стоматолога ототожнюється зі свідомістю його 

персонажа, його відчуттям, яке герой переживає в стоматологічному кріслі. 

Примітно, що концепт «стоматологічного крісла» автор порівнює з 

концептом «електричний стілець», а щастя людини – з концептом «життя без 

болю»: «Deep down, I’m a pretty guy. Happiness is the relief of pain, they say, 

and so I guess I’m pretty happy guy. The relief of pain, they say, and so I guess 

I’m pretty happy guy. The relief of pain happens to me pretty frequently. But then 

so does the pain. That’s why I get lots of that relief they talk about, and all that 

happiness» [258, 74]. («У глибині душі я досить щасливий і радію життю. 

Кажуть, що щастя – це позбавлення від болю, так-от, мабуть, щастя в мене 

має бути доволі. Тому що позбавляюсь від болю  кожен день. З іншого боку, 

так само часто я від неї вовком вию»). 

У цьому зв’язку цікавим є спосіб утвердження душевної травми, коли у 

романі має місце діалог пацієнта з лікарем: 

– «Lie back then. And relax… God! 

You wouldn’t be too relaxed if you were reclining on Roger’s electric chair. 

Roger is my hygienist, my gum-coach. Four times a year with his beaked pincers, 

skewers and arrow-headed bodkins he goes squeaking and splitting through the 

roots of my head. We call this deep scaling, or plaque control. What the fuck is this 

plaque crap anyway? Why can’t plaque go and pick somebody else? It doesn’t 

bother my father. Plaque didn’t bother my mother either, so far as I know. […] 

That tooth on my upper west side, the one that brought me so much pain – it 
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calmed down a few days ago, bringing me happiness instead, oh such happiness. 

But yesterday it started bringing me pain again. It never really calmed down: I 

could feel it humming, purring, braiding beneath the skin, planning its come-back. 

Now Roger, I hope, will fix it, will relieve pain that pain and bring me happiness 

again.» [258, 74 – 75]. 

( – «Ляжте на спину. І розслабтесь… О, Господи! 

Невже можна розслабитися на цьому електричному стільці? Роджер – 

мій гігієніст, мій отаман по яснах (йдеться про гігієну ротової порожнини). 

Чотири рази на рік він обробляє мої ясна й корені своїми гачкованими 

пинцетами, шпильками і клиноподібним шилом, із пискотом і гостротою. Ми 

називаємо це глибоким видаленням нальоту, зняттям каменю. Що за дурня, 

який там камінь? Чому він не може вчепитись у когось іншого? Зубний 

камінь ніколи не турбував мого батька. Мою маму також, наскільки мені 

відомо. […] Той верхній зуб із західного боку, той, який завдав мені стільки 

болю, – декілька днів тому заспокоївся, і я був дуже щасливий, просто 

невимовно щасливий. Але вчора він знову заявив про себе. Насправді, до 

кінця він так і не переставав боліти: я все ж таки відчував, як він там 

бринить, ниє і планує своє повернення. Сподіваюсь, Роджер упорається з 

ним, врятує мене від болю, від того болю, і я знову стану щасливим»). 

Навіть стосунки з коханою дівчиною він зводить до порівняння із 

зубним болем: іноді вони завдають болю, а часом – полегшують біль. 

В уста свого героя Джона Селфа М. Еміс вкладає такий роздум, що має 

певну сублімацію: «Pain is very patient but even pain grows bored occasionally 

and wants to try its hand at something else. […] Pain doesn’t always just want to 

hang around hurting all the time» [258, 280]. («Біль дуже терпляча, але навіть їй 

часом набридає, і тоді вона хоче проявити себе по-іншому […] Їй також 

набридає весь час завдавати болю»). 

Згадана сублімація має маскувальну форму, коли на передній план 

виходить концепт «страху». Страх живе в душі оповідача ще з пори 

дитинства. Страх переслідує головного героя, з ним він змагається, 
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намагаючись розв’язати конфлікт завдяки внутрішній енергетиці 

сексуального характеру (libido): «Fear walks tall on this planet. Fear walks big 

and fine. Fear has really got the whammy on all of us down here. Oh, it’s true, 

man. Sister, don’t kid yourself… One of these days I’m going to walk right up to 

fear. I’m going to walk right up. Someone’s got to do it. I’m going to walk right up 

and say, Okay, hard-on. No more of this. You’ve pushed us around for long 

enough. Here is someone who would not take it. It’s over. Outside. Bullies, I’m 

told, are all cowards deep down. Fear is a bully, but something tells me that fear is 

no funker. Fear, I suspect, is really incredibly brave. Fear will lead me straight 

through the door, will prop me up in the alley among the crates and the empties, 

and show me who’s the boss… I might lose a tooth or two, I suppose, or he could 

even break my arm – or fuck up my eye! Fear might get carried away, like I’ve 

seen them do, pure damage, with nothing mattering. Maybe I’d need a crew, or a 

tool, or an equalizer. Now I come to think about it, maybe I’d better let fear be. 

When it comes to fighting, I’m brave – or reckless or different or just unjust. But 

fear really scares me. He’s too good at fighting and I’m too frightened anyway» 

[258, 10 – 11]. («Страх впевнено розгулює нашою планетою. Страх розкошує. 

Усі ми танцюємо під його сопілочку. Направду. І навіть не слід морочити 

собі голови, сестричко… Якось я наберусь духу і підійду до нього. 

Прямісінько до страху. Хтось же повинен це зробити. Я підійду прямо до 

нього і скажу: «Гаразд, велетню. Досить. Досить маніпулювати нами. 

Накінець знайшовся той, кому це набридло. Усе скінчено. Давай вийдемо – 

розберемося». Кажуть, усі задаваки в глибині душі боягузи. Страх – задавака, 

але щось мені підказує – його не залякати. Припускаю, насправді страх 

неймовірно відважний. Страх виведе мене через чорний хід, прислонить мене 

до стіни, серед ящиків та порожніх пляшок і покаже, де раки зимують… Це 

може коштувати мені одного чи двох вибитих зубів, підбитого ока, навіть 

поламаної руки. Страх може ввійти в азарт, як це іноді буває – суцільний 

руйнівний інстинкт, без гальм. Можливо, мені будуть потрібні помічники, 

інструменти чи хороший старий вирівнювач. Ні, якщо добре подумати, 
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краще залишу я страх осторонь. Коли справа доходить до бійки – я хоробрий, 

чи байдужий, чи то просто несправедливий. Але страх справді мене лякає. 

Надто він хороший у бійці та й, що не кажи, я надто боюсь»).  

М. Еміс нерідко абсолютизує картинне уявлення концепту «страху». 

Його стабільність залежить від різних умов і ситуацій, які збагачують 

автобіографічний дискурс роману М. Еміса «Записки про Рейчел». 

Впадає в око сукупність справжніх і бутафорських деталей, які 

підкреслюють значення концепту «страху» на рівні дентальної проблеми. 

Письменник передбачає сполуку смислотворчих акцентів у творенні «Я – 

особи» та «колективного Я», бо ж кожну людину супроводжує концепт 

«дентального болю». Ось ілюстрація: «Besides, there were plenty of things to 

keep me going. Take, for example, my mouth – literally a shambles. My milk-teeth 

wouldn’t go away, they just curdled, although politely moving over to 

accommodate my grown-up ones. At the age of ten I must have had more teeth in 

my head than the average dentist’s waiting-room. Soon, I used to think, they’ll be 

coming out of my nose. Then months of high-powered surgery involving metal 

strips, nuts, clips, bolts… you name it. For two years I went about the place with 

mouth like a Meccano set» [258, 26]. («Крім того було ще багато інших речей, 

які дозволяли мені триматися. Візьміть, для прикладу, мій рот, - справжнє 

жахіття. Мої молочні зуби не випадали, а просто ввічливо переміщувались, 

уступаючи дорогу новому поколінню. У десять років у моїй голові було 

більше зубів, ніж зазвичай в приймальній дантиста. Скоро, здавалось, вони 

полізуть мені через ніс. Тоді наступили місяці активного хірургічного 

втручання: в дію пішли металічні планки, муфти, скріпки, 

шурупи…називайте, як хочете. За два роки мій рот був схожий на дитячий 

конструктор»).  

Візит до стоматолога набуває для головного героя роману Чарльза 

Хайвея реквізитного значення. Про це свідчать такі рядки: «I got off the next 

stop, Notting Hill, went home, had a bath, gargled with after-shave, changed my 

clothes, spring-cleaned, my room, and rang my doctor and dentist making 
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appointments for the next day but one» [258, 143]. («Я зійшов на наступній 

зупинці, приїхав додому, помився, покропив себе одеколоном, 

переодягнувся, зробив генеральне прибирання у своїй кімнаті та 

зателефонував лікарю-дантисту і домовився про візит»). «Something 

particularly revolting gone wrong?» 

«Jesus,» said Mr. Alistair Dyson, fanning his face with my dental card. 

«What did your mother eat when she was having you? Custard and sugar cubes?» 

«Bananas and ice-cream?» I joined in. 

«No.» He lit a cigarette. «There’s calcium in ice-cream.» 

«That bad, eh?» [258, 162] («Сталося щось неймовірно страшне?». 

– «О Боже! – сказав містер Алістер Дайсон, махаючи моєю медичною 

карткою. – «Що їла твоя мати, коли була вагітна тобою? Заварний крем та 

рафіновий цукор?» 

– «Банани й морозиво?» – продовжив я. 

– «Ні». – Він запалив сигарету. – «У морозиві є кальцій» 

– Так погано, правда?»). 

Багато уваги автор приділяє описам свого зубного лікаря, 

стоматологічного кабінету, крісла та часті візити. Пише також про 

компетентність дантиста, вміння, їхні стосунки. Далі читаємо: «I knew my 

dentist quite well. I knew him quite well because I had been coming down from 

Oxford about six times a year since I was ten so that he could put in and take out 

all the lousy braces and plates and other crap with he tried to tame my mouth. 

Alistair was one of the youngest cosmetic denticians in the Wimpole Street area 

you know. (At this surgery he had the newest and most awesome equipment, 

including the retractable white space-ship sofa-chair which had now moulded itself 

to the contours of my body.) I liked him; he made me lough. I respected him too, 

for being (I imagined) the only British dentist to have exploited the choric, 

demonic-artificer aspect of the modern dentist, so popular in recent American 

fiction» [258, 162 – 163]. («Я чудово знав свого стоматолога. Я його достатньо 

знав, бо коли мені виповнилось десять років, я їздив до нього з Оксфорда по 
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шість разів на рік, для того, щоб він міг вставляти та виймати всі ці огидні 

скобки, пластинки та інші дурниці, з допомогою яких він хотів приручити 

мій рот. Алістер був одним із наймолодших косметичних дантистів Лондона. 

У його кабінеті стояло найновіше та найкошмарніше обладнання разом з 

білим футуристичним стоматологічним кріслом, яке вже запам’ятало форму 

мого тіла). Він мені подобався, він мене розвеселяв. Я також поважав його за 

те, що він був єдиним (як мені здавалося) англійським практикуючим 

лікарем, що винахідливо використовував демонічний аспект своєї професії, 

про який так багато пишуть у сучасних американських книгах-кошмарах»). 

М. Еміс не уникає авторських пояснень стосовно умови та часу дії, 

зовнішнього вигляду головних героїв та їхньої поведінки. Джон Селф та 

Чарльз Хайвей – дорогі для Мартіна Еміса персонажі: в уста цих дієвих осіб 

він максимально вклав свої роздуми, уречевлення ідей, улюблених виразів, 

що під пером письменника набувають сталої традиції.  

Завдяки дійовим особам з романів «Досвід», «Гроші: Записка 

самогубця» та «Записки про Рейчел» Мартін Еміс загострив питання 

дегуманізації індивіда, зробив акцент на причини руйнування цілісності 

світосприйняття в епоху постмодернізму. Ця лінія викликає ефект концепції 

цілого, де «Я-особа» та «колективне Я» несуть реципієнтові-читачеві загалом 

оптимістичне світобачення зі властивими рисами універсальності та форми 

реального дійства. Справжній сенс текстових акцентів виявляє процес 

читання / прочитування як акт «вільної гри» (Р. Барт [12 – 14], Ж. Дерріда 

[65 – 66], Ю. Крістева [125]), учасниками якої постають носії індивідуального 

«Я» та колективного «Я». Хоч М. Еміс творить у стихії тенденцій 

постмодернізму, а все ж він не залишає поза увагою «амбітну роль» 

(Тетяна Гундорова) [59] автора як носія смислотворчих акцентів. Факт 

їхнього реального існування потверджується щоденниками, документами, 

записками, свідченнями, в яких персоналізується автор. Тому «записки» 

Чарльза Хайвея та Джона Селфа – це не лише документ конкретної 
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особистості, але й спосіб її самоствердження, визначення місця «Я-особи» в 

суспільстві.  

У центрі названих творів явища загальнолюдські. Проте ця 

трансцендентність не заважає подати обробку подієвості в координатах 

автобіографічної дискурсивності. Письменник з гострим драматизмом 

поєднує минуле, теперішнє й майбутнє. Він недвозначно перетворює власний 

життєвий досвід на художній інструмент, хоча ним часто й не маніпулює в 

автобіографічному дискурсі.  

 

 

3.2. АВТОРСЬКЕ «Я» МАРТІНА ЕМІСА: АСПЕКТ 

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ  

 

 

Вираження інтертекстуальності однозначно характерне для прози 

Мартіна Еміса, якщо йдеться про феномен авторського «Я». 

Інтертекстуальність як поняття текстології постструктуралізму, що 

уведене у науковий вжиток Юлією Крістевою, містить органічний зв'язок з 

сенсотворенням, що було характерною рисою постмодерністського письма. 

Поняття інтертекстуальності набуло широкого використання у працях 

багатьох вчених: Р. Барт [12 – 14], Ж. Дерріда [65 – 66], Ю. Крістева [125], 

М. Фуко[227]. 

Варто виокремити міркування Р. Барта: «Кожен текст є інтертекстом; 

інші тексти присутні в ньому на різних рівнях в більш чи менш впізнаваних 

формах: тексти культури попередньої і тексти культури, що навколо. Кожен 

текст є новим полотном, зітканим із старих цитат. Уривки культурних кодів, 

формул, ритмічних структур, фрагменти соціальних ідіом і т. д. – усі вони 

поглинаються текстом і переплітаються в ньому, оскільки завжди до тексту і 

навколо нього існує мова. Як необхідна попередня умова для будь-якого 

тексту, інтертекстуальність не може бути зведена до проблеми джерел і 
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впливів; вона є загальним полем анонімних формул, походження яких рідко 

можна виявити, несвідомих або автоматичних цитат, поданих без лапок» [12, 

102 – 103].  

Натомість, Ж. Женнет [331] розглядає поняття інтертекстуальності як 

один з рівнів транстекстуальності.  

Адекватному сприйняттю тексту сприяє інтертекстуальність, бо, за 

слушною оцінкою Наталії Науменко, авторки статті «Інтертекстуальність 

музичного символу в образній структурі тексту (в новеллах І. Франка, 

О. Кобилянської, М. Яцкова)», «поняття інтертексту найперше означає 

сукупність цитат, алюзій ремінісценцій, символів одного твору, що 

набувають нового значення та забарвлення в контексті іншого твору».  

Інтертекстуаьність дає можливість розкрити смислові розмежування у 

сполуці з часовою домінантою. Поділяємо думку Марії-Мирослави Ізбенко, 

яка дійшла висновку: «Вочевидь, кожен час має потребу або принаймні 

здатність висловлюватися у собі властивих термінологічних координатах. 

Термінологічні зміни та новоутворення роблять відмінними поняття, заховані 

за ними, навіть якщо ці поняття мають багато спільного – і цей процес 

термінологічних нововведень уможливлює пошук немов чпочатку. Це явище 

може стати матеріалом для кращого вивчення психології різних часів – через 

дослідження тих акцентів, які робить певна епоха, виозначуючи власні 

термінологічні координати». Дослідниця також підкреслює, що «такий 

секрет поетичної творчості, як різнорівнева причетність кожного твору до 

великого світового гобелену культури, завжди цікавив літературознавців, 

ставав у пригоді літераторам і був абеткою прочитання (відчитування) сенсу 

творів для читачів» [102, 112]. 

Виявленню сталої визначеності завдань сприяє інтертекстуальність як 

вимір постмодерністського дискурсу. Так, наприклад, Наталія Кондратенко 

[118, 340 – 346] вказує на наявність внутрішніх текстуальних зв’язків 

постмодерністського тексту з іншими текстами світової культури і на 

формальному, і на змістовому рівнях, це «онтологічна ознака будь-якого 
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тексту (насамперед художнього), що визначає його «вписаність» у процес 

літературної еволюції» [118, 25].  

Постмодерністський текст охоплює наявність інтертекстуальних 

елементів, оскільки багатоплановість змісту здебільшого реалізується через 

актуалізацію міжтекстових зв’язків, образів, алюзій тощо.  

За твердженням Нататалії  Кондратенко, цитатність передбачає 

поєднання оригінального авторського тексту із вкрапленнями з творів різних 

авторів, творячи сукупно новий текстовий простір. 

Має місце інтелектуальний пошук стосовно семантичної 

багатошаровості тексту, що виявляється через експлікацію усіх 

міжткекстових зв’язків. Так, наприклад, алюзія містить натяк на 

загальновідомий історичний чи літературний факт, заздалегідь осмислене 

відсилання читача до певного сюжету чи образу світової літератури.  

Важливо, що у дослідженні «Поетика постмодерністського роману (до 

теоретичних аспектів)» О. Палій зазначає: «Концентрація алюзій та 

ремінісценцій у сучасній прозі, особливо пародійно-іронічній, надзвичайно 

велика. Практично у кожному романі ХХ століття присутня система відсилок 

текстів один на одного. Алюзії часто встановлюють тональність твору, 

відбивають естетичні пріоритети автора і слугують створенню специфічної 

алюзивної іронії» [163, 280].  

Примітно, що в названій праці окреслюється акт «нагадування читачеві 

про більш ранні літературні факти та їхні текстові компоненти» з-поміж яких 

ремінісценсія постає відчутною у літературному творі як відгомін «іншого 

художнього артефакту, компонент форми, що має змістово-семантичне 

значення, образ літератури в літературі» [163, 280]. Нормативну змістовність 

постмодерністи намагалися зафіксувати у різних тематично-проблемних 

виявах. Ці тематично-проблемні вияви й характерні для прози Мартіна Еміса. 

Ще з дитинства був пов’язаний з літературним середовищем. Адже 

йому судилося зростати в родині визначного британського письменника 

Кінгслі Еміса. Аналіз творів Мартіна Еміса засвідчує: письменник намагався 
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перейняти краще з творчого доробку батька та його досвід. На становлення 

майбутнього митця справили благотворне враження літературні вечори, що 

відбувалися в обійсті К. Еміса. Учасниками цих зустрічей були відомі на той 

час діячі англомовної культури: С. Беллоу (1915 – 2005), Р. Грейвс (1895 – 

1985), Ф. Ларкін (1922 – 1985), К. Хітченс (1949 – 2011).Так, важливу роль у 

формуванні світогляду обдарованого М. Еміса відіграла популярна 

письменниця Елізабет Джейн Говард (1923 – 2014), яка після розлучення 

батьків стала мачухою для М. Еміса. Про її активні спроби прищепити йому 

любов до художнього слова йдеться в автобіографічному романі 

«Experience» («Досвід») [251]. Письменниця вміла вдало підібрати книги для 

читання, підготувати їх до сприйняття, обговорити прочитане, дати 

можливість зробити власні висновки та вислухати коментарі. Під час 

навчання в коледжі хлопець листувався зі своїми батьками. Часто в листах 

Мартін описував прочитані твори, аналізував їх, цікавився думкою Елізабет. 

Це також можна віднайти на сторінках Емісової автобіографії.  

Привертає увагу опис домашньої бібліотеки Джона Селфа одного з 

головних героїв роману «Гроші: записка самогубця»: «I went next door and ran 

my eye over my book collection: Home Tax Guide, Treasure Island, The Userers, 

Timon of Athenes, Consortium, Our Mutual Friend, Buy, Buy, Buy, Silas Marner, 

Success!, The Pardoner’s Tale, Confessions of a Bailiff, The Diamond as Big as 

the Ritz, The Amethyst Inheritance – and that’s about it» [258, 67]. («Я перейшов 

в іншу кімнату і пробіг очима по книжковій полиці: «Довідник платника 

податків», «Острів скарбів», «Лихварі», «Тимон Афінський», «Консорціум», 

«Наш спільний товариш», «Покупки і витрати», «Сайлас Марнер», «Успіх»!, 

«Розповідь продавця індульгенції», «Сповідь судового виконавця», «Діамант 

розміром з готель Ріц», «Аметистовий спадок» – ось, власне, і все». 

У кожному з романів Мартіна Еміса міститься така художньо-

композиційна сталість, що здатна до оновлення й розвитку. Нерідко ця 

сталість має сполуку з прізвищами багатьох письменників, цитатами з їхніх 

творів, іменами дієвих осіб. Тут конкретну роль відіграють і згадки про 
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сюжети творів В. Шекспіра. Тому й закономірно, що М. Еміс має постійний 

творчий перегук з творами В. Шекспіра. Так, в автобіографічному романі 

«Досвід», письменник на новій творчій основі осмислив персонаж трагедії 

«Гамлет» образ Озрика.  

Відомий вислів у В. Шекспіра «Бути чи не бути» фігурує в іншому 

творі, романі «Гроші: записка самогубця». Згадана крилата фраза стала 

улюбленою в устах Джона Селфа, який спроможний впізнати на портреті 

образ В. Шекспіра; портрет височить над входом до бару. Він пам’ятає цей 

портрет зі шкільних років. Щоправда, Джон Селф силкується віднайти 

критичні нотки, бо йому не до вподоби зображення автора трагедії «Гамлет»: 

«Above the entrance to the saloon bar there is a picture of Shakespeare on the 

swinging sign. It is the same picture of Shakespeare that I remember from 

schooldays, when I frowned over Timon of Athens and The Merchant of Venice. 

Haven’t they got a better one? Did he really look like that all the time? You’d have 

thought that by now his publicity people would have come up with something a 

little more attractive…» [258, 137] («Над входом у бар гойдалася вивіска з 

портретом Шекспіра. Це був саме той портрет, який я пам’ятаю ще зі школи, 

коли насуплював брови, читаючи «Тимона Афінського» та «Венеціанського 

купця». Невже немає кращого? Невже він насправді так завжди виглядав? 

Його рекламники могли б давно вже підшукати щось краще…». 

До речі, одна з героїнь роману «Гроші: записка самогубця» має ім'я 

Мартіна, що перегукується з ім’ям відомого американського письменника, 

сатирика та гумориста Марка Твена.  

Мартіна, прізвище якої також суголосне з автором твору «Пригоди 

Тома Сойєра», ставить у залежність можливість зустрічатися; зустрічі з нею 

має передувати прочитання твору «Скотоферма» Джорджа Орвела.  

Разом з Мартіною Джон Селф побував в опері, де він бачив і чув голос 

Отелло. Хоч головний герой і не в захваті від постановки, але задля 

супутниці готовий на все, навіть досидіти до кінця. Натомість Мартіна так 

перейнялася побаченим, що не в змозі стримати сльози.  
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До алюзії близькі такі інтертекстуальні форми, як ремінісценція, 

наслідування, стилізація, травестія. Як неявна цитата (цитата без лапок), 

ремінісценція (лат. reminiscentia – спогад) відсилає читача до раніше 

прочитаного мистецького твору. Композиційні, образні, концептуальні 

ремінісценції Фройда, Кафки та Еліота проступають у тканині роману 

Мартіна Еміса. 

Доречним видається такий акцент: помітний вплив на М. Еміса 

спричинив також С. Беллоу. З цим відомим американським письменником 

російського походження Мартін Еміс підтримував тісні творчі зв’язки. Не 

менш цікавими постають епізоди з роману Мартіна Еміса «Записки про 

Рейчел», де також можна вловити аналогічні інтертекстуальні фрагменти.  

Про своє захоплення літературою та про письменницькі спроби 

головний персонаж роману Чарльз Хайвей розповідає вже на перших 

сторінках роману: «I read every readable book in the house, and also most of the 

unreadable ones. I wrote two epic poems: an heroicall romance in twenty-four 

cantos entitled «The Tryst» (1968), and an asthmatic, six-thousand-line Waste 

Land called «Only the Serpent Smiles» (1970), some parts of which reappear in the 

aforementioned «Adolescent Monologue» sonnet sequence. I wrote cameos of 

everyone I had ever met. I recorded all I saw, felt, thought. I had myself a time» 

[258, 27] («Я прочитав вдома все, що можна було прочитати, і навіть багато з 

того, що читати неможливо. Я написав дві епічні поеми: лицарський роман 

на 24 пісні під назвою «Побачення» (1968) та «астматичну» на шість тисяч 

рядків поему «Лише змія посміхається» (1970), окремі частини якої знову 

з’являються в щойно наведеному циклі сонетів «Монологи юнака». Я 

присвячував вірші всім, кого лише знав. Я записував все, що бачив, відчував, 

думав. Часу було достатньо»). Часу було багато через те, що Чарльз захворів 

на астму і досить довго лікувався вдома. «I spent a lot of time in bed with 

illness. I read a lot of them. Even dictionaries» [258, 113]. («Я провів багато часу 

вдома, хворіючи. Читав дуже багато. Навіть словники»).  
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Як і герой роману «Гроші», герой «Записок про Рейчел» захоплюється 

класиками світової літератури. На сторінках роману подибуємо: «I read the 

collected works of Oskar Wilde, Gerard Manley Hopkins, A. E. Housman, and (for 

what title it was worth) E. M. Forster» («Я читав вибрані твори Оскара Вайлда, 

Джерарда Менлі Хопкінса, Д. М. Хаусмена та (хоча це і не варто було) 

Е. М. Форстера»).  

Коли Чарльз очікував на прихід Рейчел, він ретельно готувався для 

цього. Довго роздумував, у якому порядку краще розставити платівки, які 

книги залишити в полі зору, де зробити закладки в книгах – усе для того, щоб 

справити гарне враження на дівчину своєї мрії. «The coffee-table featured a 

couple of Shakespeare texts and a copy of Time Out – an intriguing dichotomy, 

perhaps, but I was afraid that, no, it wouldn’t quite do. The texts were grimy and 

twisted after a year of A – Level doodling. I replaced them with the Thames an 

Hudson Blake (again can’t be wrong) and The Poetry of Meditation, in fact a 

scholarly American work on the Metaphysicals, although from the cover it could 

have been the collection of beatnik verse: Rachel could interpret it as she 

wished…» [258, 44] («На журнальному столику лежало декілька текстів 

Шекспіра і журнал «Тайм – аут» – інтригуюча дихотомія, можливо, та боюсь, 

що… але це не підійде. Сторінки були заялозеними та зім’ятими після року 

носіння їх до школи. Я замінив їх на книгу Блейка видавництва «Темз енд 

Хадсон» (знову ж таки безпрограшно) та «Поезією Медитації», яка насправді 

була науковою працею з метафізики, хоча, якщо судити з палітурки, могла б 

здатись збіркою віршів бітніків: нехай Рейчел інтерпретує так, як їй більше 

подобається…»). 

Досить вдало використовує автор також і цитати Ч. Діккенса, 

порівнюючи образ свого головного героя Чарльза Хайвея із образом Гаппі, 

коли обоє закохалися. «I remembered Dickens character, Guppy in Bleak House, 

telling Esther, for whom he had the hots, that ‘the soul recoils from food at such a 

moment’. ‘Such a moment’: it bothered Guppy only when he was in a flap… It 

occurred to me that I might be in love.» [258, 74]. («Мені спав на гадку 
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персонаж із Діккенса, Гаппі із «Холодного будинку», коли він звертається до 

Естер, що «в такі моменти душа відчуває відразу до їжі». «Такі моменти» 

траплялися з Гаппі, коли він «заводився»… Тоді я збагнув, що скоріш за все я 

закохався».) 

Персонажі Емісових прозових творів, у т. ч. Джон Селф, Чарльз 

Хайвей, Селіна Стріт, Мартіна Твен, Дженні, Рейчел, захоплюються 

філософськими течіями, духовними запитами репрезентантів різних 

літературно-мистецьких напрямків, зокрема, Франца Кафки та Томаса 

Бергарда. Все це належить до прерогатив «авторського Я», що вповні 

реалізувалося в самобутніх естетичних досягненнях Мартіна Еміса. Про сенс 

людського життя Чарльз Хайвей роздумує так: «… although Eden, then, is the 

«goal», not a social construct, even as a possibility. The argument applies also to 

the literary utopias, which are not the dreary fascist states popularizers try to 

extrapolate from them, but, rather, analogies of the well-tempered mind: rigidly 

disciplined, highly selective as regards art, and so on. Thus, Blake, like Milton, 

[hesitate] saw the hidden world, the animal world in which we are condemned to 

live, as the inevitable complement to man’s imagination. Man was never meant to 

escape death, jealousy, pain, libido – what Wordsworth calls «the human heart by 

which we live». [perplexed three-seconds silence] Perhaps this is why Blake paints 

the created Adam with a serpent already coiled round his thigh» [258, 112]. 

(«Хоча Рай і є метою людського життя, він залишається лише уявною ціллю, 

а не соціальним компонентом, навіть як можливість. Це твердження можна 

також застосувати і до літературної утопії, яку заледве не ототожнюють із 

фашистським режимом. Саме в такому вигляді намагаються донести 

популяризатори, а радше моделлю гармонійного усвідомлення: надто 

дисциплінованого, досить вибіркового щодо мистецтва тощо. Отже, Блейк, 

як і Мільтон [задумався], бачили прихований світ, а також реальний світ, у 

якому нам судилося жити, як невідворотне доповнення до людської уяви. 

Людина не може уникнути смерті, заздрощів, болю, потягів – усього того, що 

Вордсворт афористично узагальнює словами: «Людське серце сповнене тим, 
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чим ми живемо (трисекундне вагання в задумі). Можливо, саме тому Блейк 

малює щойно створеного Адама зі змієм, що вже обвивається навколо його 

ноги»).  

Чарльз як вдумливий дослідник простудіював велику кількість 

програмної літератури. Це і Сартр, і Камю, і Джойс. Він неодноразово 

перечитував греко-римські трагедії, щоразу по-новому відкриваючи для себе 

Ліра, Гамлета, Тимона [258, 141]. І від цього герой отримує велике 

задоволення.  

Докладно описує Мартін Еміс процес складання іспиту з літератури в 

Оксфордський університет. Своєю ерудицією Чарльз Хайвей вразив 

екзаменаторів. Схвально киваючи головами, оксфордські професори дали 

героєві зрозуміти, що він склав цей іспит [258, 185]. Останнім завданням на 

іспиті було написати есе на одну з трьох тем. Теми складалися лише з одного 

слова: «Весна» («Spring»), «Пам’ять» («Memory») та «Досвід» («Experience»). 

Чарльз обрав третю. Саме таку назву носить його автобіографічний роман, 

написаний 2000 року. 

Під час іспиту Чарльзу ставили велику кількість запитань до 

написаного. Але хлопцеві вистачило мужності вистояти і достойно 

відповісти на всі поставлені запитання. Після тривалих дискусій та 

обговорень Чарльз повертається додому. І ось ми читаємо: «Hello», I said. 

«I’ve been for my interview – and I got in!.. I’ve been accepted. To Oxford» [258, 

216]. («Привіт! – я сказав. Я був на співбесіді – і я пройшов. Мене прийняли. 

В Оксфорд»). Для підкреслення емоційного стану героя Мартін Еміс 

віднаходить лаконічні емотивні репліки. 

Усе це свідчить про неабияку обізнаність та поінформованість автора. 

Мартін Еміс захоплюється не лише класиками англійської літератури, а й 

філософами, науковцями та письменниками з інших країн. Саме ці чинники і 

виступають засадничими у формуванні світогляду автора, з одного боку, з 

іншого – саме вони допомагають увиразнити його цілісний образ та 

загальний автобіографічний струмінь романів. 
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Аналіз творів М. Еміса засвідчує: письменник намагався перейняти 

краще з творчого доробку батька та його досвід. На становлення майбутнього 

митця справили благотворне враження літературні вечори, що відбувалися в 

обійсті К. Еміса. Учасниками цих зустрічей були відомі на той час діячі 

англомовної культури: С. Беллоу (1915 – 2005), Р. Грейвс (1895 – 1985), 

Ф. Ларкін (1922 – 1985), К. Хітченс (1949 – 2011).Так, важливу роль у 

формуванні світогляду обдарованого М. Еміса відіграла популярна 

письменниця Елізабет Джейн Говард (1923 – 2014), яка після розлучення 

батьків стала мачухою для М. Еміса. Про її активні спроби прищепити йому 

любов до художнього слова йдеться в автобіографічному романі «Досвід» 

(«Experience»). Доречним видається такий акцент: помітний вплив на 

М. Еміса спричинив також С. Беллоу. З цим відомим американським 

письменником російського походження Мартін Еміс підтримував тісні творчі 

зв’язки. Зі сторінок його автобіографічних романів проступають варіативні 

ситуації розгортання подій. Усе це належить до прерогатив «авторського Я», 

що вповні реалізувалося в самобутніх естетичних досягненнях М. Еміса як 

постмодерніста. 

 

 

3.3. КОНЦЕПТ РОДИНИ: КОНТЕКСТ 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ  

 

 

Постмодерністські романи М. Еміса складні з огляду на фрагментарну 

структуру й численні колізії, що тематично охоплюють різні аспекти 

освітнього, виховного, морального вибору. Вони дають можливість 

відстежити біографічні моменти, пов’язані із життям автора. В основі 

біографічного письма М. Еміса покладено сюжетно-подієву та асоціативно-

психологічну основу. Концепт родини крізь призму проблеми «батьки і діти» 

неодноразово порушувалася багатьма авторами (Оноре де Бальзак: «Батько 
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Горіо», О. Коломієць: «Дикий Ангел», І. Нечуй-Левицький: «Кайдашева 

сім’я», Дж. Олрідж: «Останній дюйм», О. Пушкін: «Станційний наглядач», 

І. Тургенєв: «Батьки і діти»). 

Проблема батьків і дітей – одвічна проблема, що виникає перед 

людьми різних поколінь. Щоправда, трактується в різні часи вона по-різному. 

Життєві принципи старших колись вважалися засадами людського буття, але 

вони відходять у минуле, і їм на зміну приходять нові життєві ідеали, що 

належать молодому поколінню. 

Порушувана проблема є органічним складником автобіографічного 

роману «Досвід» М. Еміса. Однак вона прослідковується і багатьох інших 

зразках його прози. 

М. Еміс в юнацьку пору зустрічався з жінкою, яка була коханкою його 

батька. Тут письменник вдається до своєрідної інтелектуальної гри, що 

уможливлює ефект упізнавання, у тім числі знаку долі. Подібна сюжетна 

лінія розгортається і в романі «Гроші: записка самогубця» [258]. Джон Селф 

розповідає: «It’s like this. There’s a Father, a Mother, a Son and a Mistress. The 

Mistress is shared by Father and Son. She was Father’s first, but then Sоn muscled 

in there too. Son knows about Father but Father doesn’t know about Son…» [258, 

61]. («Це для прикладу так. Є тато, мама, син і коханка. Коханка спільна у 

батька і сина. Спершу вона була з батьком, а пізніше – із сином. Син знає, що 

в неї роман з батьком, але батько не знає про роман сина…»). 

Джон Селф, аналізуючи свій зовнішній вигляд робить зіставлення із 

зовнішнім виглядом його батьків: «My dad isn’t fat. My mother wasn’t either. 

What’s the deal? Can money fix it? I need my whole body drilled down and 

repaired, replaced» [258, 11]. («Мій батько не схильний до повноти. Мама 

також. У чому ж річ? Чи могли б гроші тут допомогти? Усе моє тіло потрібно 

висвердлити, залатати та полагодити»).  

Обом головним героям до вподоби стиль їхніх батьків. Якось під час 

чергової зустрічі з батьком Джон Селф зауважує: «He was wearing a black 

leather jacket and a white silk scarf. He’s got a good rug, my dad, silvery and 
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plentiful. I wouldn’t mind looking like that when I’m his age. Actually, I wouldn’t 

mind looking like that now. I wouldn’t have minded looking like that five years 

ago, come to think of it, or even ten. It’s the clock, the ticker. My heart’s not right» 

[258, 139 – 140]. («На ньому була чорна шкіряна куртка та білий шовковий 

шарф. Шевелюра у батька також хороша, срібляста і густа. Я б також хотів 

так виглядати в його віці. Власне, я б не проти виглядати так і зараз. Взагалі, 

я б не заперечував так виглядати років п’ять чи десять тому, якщо подумати. 

Уся річ в серці, в моторі. Мій мене підводить»). Таким чином, повторення 

фрази «I wouldn’t mind» («я б не проти», «я б не заперечував») є типовою 

технікою Мартіна Еміса, яку він використовує при описі батька. І Чарльз 

Хайвей, і Джон Селф, зрештою – Мартін Еміс, хочуть рівнятися на своїх 

батьків.  

Схожість ми віднаходимо також і в манері поведінки. Свідченням 

цього є наступні рядки: «Anyway, we both behaved in character – the same 

character» [258, 167]. («У будь-якому випадку, ми повелись своєю звичною 

манерою поведінки – кожен своєю. Щоправда, манери у нас збігалися»).  

На початку роману «Записки про Рейчел» Мартін Еміс розповідає про 

головного героя Чарльза Хайвея: змальовує нам його зовнішній вигляд, 

описує характер, розповідає про батьків головного персонажа, зосереджує 

увагу, власне, на батькові. Про нього він пише: «It’s strange; although my 

father is probably the most fully documented character in my files, he doesn’t 

merit a note-pad to himself, let alone a folder. Mother, of course, has her own 

portfolio, and my brothers and sisters each have the usual quarto booklet 

(excepting the rather inconsequential Samantha, who gets only a 3p Smith’s 

Memorandum). Why nothing for my father? Is this a way of getting back at him? 

At the top left-hand corner of every page in which he features, I write ‘F’» 

[197, 8]. («Дивно: попри те, що в моїх архівах батько, очевидно, 

найдокладніше описаний персонаж, йому не відведено навіть особистого 

записника, не кажучи вже про папку. У мами, звичайно, є власне портфоліо, а 

в моїх братів та сестер – по звичайному буклетику (окрім досить 
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непередбачуваної Саманти, яка отримала лише записник за три пенси). Чому 

ж у мого батька – нічого? Можливо, це спосіб йому помститися.  

На кожній сторінці, де згадується про нього, в лівому верхньому кутку 

я пишу літеру «Б»). 

Як і в автобіографічному романі «Досвід», у «Записках про Рейчел» 

[263] найбільш згадуваною постаттю є батько. Чарльз Хайвей розповідає про 

характер свого батька, його становище в суспільстві, його досягнення, 

наміри. Пише й про те, як, дійшовши до зрілого віку, він, нарешті, вирішив 

подбати про своє здоров’я. Окрім щоденної гри в теніс, батько грає в сквош, 

займається спортом, тренується. Більше часу почав приділяти своїй 

зовнішності та здоров’ю. Адже, досягнувши бажаного, залишалося лише 

продовжити ці миті здоровим способом життя. Чарльз дивується, звідки у 

батька стільки наполегливості та ентузіазму [263]. У цьому контексті ми 

можемо говорити про культ здоров’я, що панує в сучасній цивілізації. 

У романі Мартін Еміс зосереджує увагу також і на листуванні Чарльза 

Хайвея зі своїм батьком. Автор змальовує настрій героя, коли той збирається 

написати батькові листа: спершу налаштовується, шукає аркуш паперу, 

знаходить ручку, формулює думку і пише: «Dear Father. This has not been an 

easy letter to write» [263, 66]. («Дорогий батьку! Мені нелегко було писати 

цього листа»). На цій фразі автор обриває думку, акцентуючи увагу наратора 

на його непрактичність. Щоправда, ця непрактичність ілюзорна, бо, 

насправді, Чарльза Хайвея цікавить все про кохану, хто її батьки, яке їхнє 

соціальне становище тощо [263, 69]. 

Чарльз Хайвей намагається сприймати довкілля у відповідному 

рецептивному ключі, прагне продемонструвати свою самостійність і зрілість. 

Коли відбулася зустріч Чарльза Хайвея з батьком, то він був упевненим, що 

кохана справить на батька добре враження, адже він знав достеменно 

батькові смаки. Тут має місце заява: «I introduced Rachel, with some pride» 

[263, 106]. («З гордістю я представив Рейчел»).  
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Хоча Чарльз і дуже нервує через присутність батька, але прислухається 

до нього. Іноді він навіть пишається ним: «Nothing would thrill me more, by 

the way, than to be able to say that my father was an ad-man or a PRO. But, among 

other things, he was the editor of a business-law fortnightly magazine. This sounds 

promising. I know, but the paper has an excellent arts section, with the best cinema 

critic, and the book page had recently won outspoken praise from a forum of 

distinguished academics» [263, 118]. («Між іншим, ніщо не може привести 

мене в більший жах, як необхідність визнати, що мій батько – рекламний 

агент чи піарщик. Але, на щастя, він ще й редактор бізнес-журналу, який 

виходить двічі на місяць. Зрозуміло, що це також звучить «не надто», але в 

журналі є чудовий розділ мистецтва з блискучими публікаціями про кіно, а 

літературна сторінка нещодавно отримала схвалення на форумі видатних 

академіків»). 

Чарльз описує батька до найдрібніших деталей. Звертає увагу на 

манери, тон, настрій, навіть вбрання. «My father was in the passage to the 

bathroom. He was wearing a fashionable black polo-neck jersey (fashionable, that 

is, among the weasly middle-aged) whose sleeves he was rolling down. He not 

only looked quite good, he looked quite nice» [263, 128]. («У коридорі, що веде 

до ванної кімнати, я зустрів батька. Він був одягнений в чорну сорочку 

останньої моделі (поширеній, звичайно, лише серед старших) і саме 

розкручував рукави. Він виглядав не просто гарно, він виглядав 

неперевершено»). Як бачимо, Чарльз лише вдавав байдужість. Повторення 

фрази «він виглядав» нагадує застосування цієї техніки в автобіографічному 

романі «Досвід». В обох романах Мартіна Еміса повтори стають важливим 

художнім засобом у творенні образу батька. 

Доречним видається такий епізод: «…(we) go downstairs, and lie in bed, 

talking. About her life. About my childhood. About our fathers» [263, 167] 

(«…(ми) йшли вниз. Там ми лежали на ліжку і розмовляли. Про її життя. Про 

моє дитинство. Про наших Татів»). Як бачимо, навіть за таких 

обставинрозмови велися власне про батька. 
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Під час чергової зустрічі з батьком у них відбулася розмова. Чарльзу не 

терпілося повідомити батькові про зарахування до університету в Оксфорді. 

Батько був радий за сина. Ніби між іншим він поцікавився, як справи з його 

дівчиною. Чарльз зніяковів і сказав батькові, що між ними все скінчено. 

Бачачи реакцію хлопця, батько намагався його заспокоїти: «These things come 

and go. It’s all experience» [263, 221]. («Це приходить і відходить. Це все 

досвід»). Тоді хлопець додав: «Why does it take so long coming and so little 

time going» [263, 221]. («Чому це так довго приходить і так швидко 

відходить?»). На це батько лише посміхнувся.  

Докладний аналіз творчості письменника показує, що образ  батька є 

одним з найпоширеніших у романах Мартіна Еміса. З ним пов’язується 

втілення краси, інтелекту, добра, щирості та харизматичності. Саме такими 

рисами можна охарактеризувати батька письменника – Кінгслі Еміса, образ 

якого аргументовано змальовано на сторінках, у першу чергу, в 

автобіографічному романі «Досвід».  

Постмодерністські романи М. Еміса складні з огляду на фрагментарну 

структуру й численні колізії, що тематично охоплюють різні аспекти 

освітнього, виховного, морального вибору. Вони дають можливість 

відстежити біографічні моменти, пов’язані із життям автора. В основі 

біографічного письма М. Еміса покладено сюжетно-подієву та асоціативно-

психологічну основу.  

 

 

3.4. БІОГРАФІЧНЕ ПИСЬМО МАРТІНА ЕМІСА: 

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

 

Мартін Еміс крізь призму біографічного письма художньо переконливо 

оперує моделюванням інтертексту. Для письменника це – інструментарій, 

щоб витворити автономний простір для демонстрації постмодерного 
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мислення. Його суттєвим складником є епістолярій, у масиві якого 

простежується виразний автопортрет письменника. 

Проблематика стосовно інтертекстуального аспекту лягла в основу 

попереднього підрозділу, в якому, щоправда, головний акцент зроблений на 

вираження авторського «Я» Мартіна Еміса.  

Варто підкреслити, що художній текст – це, за оцінкою Марії Крупи, 

«пам’ятник художній свідомості автора, результат емоційно-інтелектуальних 

процесів, зафікований словом».Тут важлива позатекстова даність, що 

реалізується у тексті. Вона повинна бути «глибоко прочитана і 

проаналізована, починаючи від заголовків, авторської рубрикації жанру і 

закінчуючи найменшими позначками для уважного читача: розділовими 

знаками, різного-роду виділеннями» [126, 101]. 

М. Еміс вдавався до моделювання інтертексту з метою витворення 

автономного простору для репрезентації постмодерного мислення. Його 

суттєвим складником є епістолярій, у масиві якого простежується виразний 

автопортрет письменника. Додаткову роль виконують довідники, якими 

користувався М. Еміс.  

Біографічне письмо Мартіна Еміса невіддільне від епістолярію. Впадає 

в око ступінь довіри, що може єднати кореспонденція. На думку Михайлини 

Коцюбинської, листи – це проміжний жанр, бо в них «висвітлюється 

окремими вкрапленнями і щоденник, і вірш у прозі, і публіцистичні пасажі, і 

лірична сповідь, і дидактичні розмисли. І цим переліком жанрова картина 

листа аж ніяк не вичерпується. Уже ця різноманітність жанрової 

характеристики зумовлює особливу поліфонічність листів, жвавість, 

розкутість і безпосередність охоплення різних сфер – подієвих, емоційних, 

інтелектуальних. Створюється ілюзія безпосереднього спілкування, доторку 

до живої людини, участі в реальних подіях (документальність, 

автентичність). Особа автора тут проступає подекуди виразніше й 

безпосередніше, ніж у його власній творчості, навіть якщо це твір ліричний» 

[124, 28]. 
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Для представників постмодернізму важливим був жанр листування. 

Воно набуло в художній практиці значного поширення, хоч у ХХ ст. і цей 

жанр зазнав зримого занепаду.  

За оцінкою Марії Крупи, «лист – надзвичайно важлива інтелектуальна 

спадщина, без якої неможливе всебічне вивчення а) художньої словесності як 

явища певної історичної доби; б) феномена читача та його ролі у розвитку 

літератури; в) цілісного образу автора як носія художньо-інтелектуальної 

інформації; г) впливу художнього твору на формування мовної свідомості 

читача, його соціальної і національної активності, ставлення до 

зображуваних утворі явищ; ґ) правильності чи неправильності інтерпретації 

авторського тексту сучасниками» [126, 12]. 

Як вдало висловлюється М. Коцюбинська,  листи є проміжним жанром, 

бо в них «висвітлюється окремими вкрапленнями і щоденник, і вірш у прозі, і 

публіцистичні пасажі, і лірична сповідь, і дидактичні розмисли. І цим 

переліком жанрова картина листа аж ніяк не вичерпується. Уже ця 

різноманітність жанрової характеристики зумовлює особливу поліфонічність 

листів, жвавість, розкутість і безпосередність охоплення різних сфер – 

подієвих, емоційних, інтелектуальних. Створюється ілюзія безпосереднього 

спілкування, доторку до живої людини, участі в реальних подіях 

(документальність, автентичність). Особа автора тут проступає подекуди 

виразніше й безпосередніше, ніж у його власній творчості, навіть якщо це 

твір ліричний» [124, 28]. 

М. Еміс трактував листування сучасників на рівні становлення впливу 

художнього твору на читача, а відтак – відповідної реакції. Тому письменник 

на сторінках роману «Записки про Рейчел» активно використовує практику 

переписки між головними героями: 

«Dear Charles, 

Thank you for your letter – at last! Shame on you for not writing me sooner! 

I am very pleased that you did so well in your exams. My o levels were not so 

good!?..» [263, 59]. 
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(«Дорогий Чарльзе! 

Вдячна за твій лист – ну, нарешті! Як не соромно, що не писав мені 

раніше! Рада, що ти так добре склав іспити. Мої результати не були такими 

гарними!»). Як і в автобіографічному романі «Досвід», так і в «Записках про 

Рейчел», Мартін Еміс переплітає листи своїми коментарями. У цьому 

листуванні читаємо: «I skimmed for the bits about how handsome I was. The 

final paragraph went...» («Я перебіг очима ту частину, в якій говорилося про 

те, який я молодець. В останньому абзаці мова йшла про…» ). Отже, автор 

намагався підкреслити успіхи героя як у навчанні, так і серед дівчат. Та 

одразу після читання Чарльз береться до відписування. І вже наступним 

листом Мартін Еміс розкриває характер героя, його ставлення до Коко.  

Якщо написання листа-відповіді до Коко зайняло лічені хвилини, то 

саме приготування до написання листа батькові – аж цілих сорок. Чарльз 

налаштовується, збирається з думками, шукає ручку, чорнильницю, 

записник… - і пише лише дві фрази:  

«Dear Father! This has not been easy letter to write.» [там само, 66]. 

(«Дорогий батьку! Мені нелегко було писати цього листа»). 

Наявні в романі і наративні перебіги, про які ми вели мову у другому 

розділі, характеризуючи автобіографічний роман «Досвід». Так, напередодні 

двадцятиріччя Чарльз Хайвей гортає щоденник. Йому впав у вічі запис, 

зроблений ним у день вісімнадцятиліття. З нього проступає спогад, коли 

Чарльзу виповнилося 8 літ і він набридав матері своїми безглуздими 

запитаннями, на які тій доводилось відповідати [263, 87].  

Інший запис, датований 1 серпня, без вказівки на рік, на який припав 

запис. Чарльз робить припущення, що цю нотатку було зроблено напередодні 

вісімнадцятиліття, коли він перебував на літніх канікулах у Лондоні. Цей 

запис містить елемент уявної насолоди, що диктує домагання бодай побачити 

лице зрілої жінки.  

Чарльз пише листи батькам, дівчатам, друзям. Заслуговує на увагу його 

лист до редакції газети «Таймз». 
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Як Чарльз, так і його кохана Рейчел ведуть своєрідну гру, що зветься 

«Продовж цитату». Чарльз цитує рядки із «Пісень досвіду» («Грудка і 

камінь») В. Блейка, вимагаючи від неї продовження:  

«Love seeketh only self to please, 

To bind another to its delight,  

Joys in another’s loss of ease, 

And builds a Hell in Heaven’s despite» [263, 148]. 

(«Любов не лиш про себе дбає, 

Не плід це власних лиш спонук, 

Але, як втішить інших, знає 

Й будує рай з пекельних мук»). 

(Переклад Віктора Марача). 

Однак Рейчел відмовилася продовжити цитату, що дало можливість 

Чарльзу дійти висновку: вона не знає тексту В. Блейка. Цим М. Еміс 

підкреслює акт поцінування власних дій, у тім числі потреби, переживання. 

Письменник нерідко робить вкраплення тексту телефонної розмови. 

(263, 171 – 172, 198, 217). 

Коли Чарльз Хайвей отримав підтвердження про зарахування до 

університету в Оксфорду, він пише листа коханій дівчині. Він зазначає 

вагоме для нього повідомлення: 

«My dearest Rachel, 

I don’t know how anyone has ever managed to write this kind of letter – 

anyone who does is a coward and a shit and used to dishonesty, so I can only 

minimize all three of these by being as candid as possible. I got a feeling some 

week ago that what I felt for you was changing. I wasn’t sure what the feeling was, 

but it wouldn’t go away and it wouldn’t change into anything else. I don’t know 

how or why it happens; I know that it’s the saddest thing in the world when it does. 

But it is I who have changed, not you. So let me hope you feel (as I do) that 

it has been worth it, or that it will turn out to have been worth it, and let me beg 



157 
 

your forgiveness. You are the most important thing that has ever happened to me» 

[263, 217]. 

(«Моя найдорожча Рейчел! 

Я не знаю, як кому-небудь коли-небудь вдавалося написати подібного 

листа – будь-хто, кому вдавалося, просто боягуз, покидьок та безсовісна 

людина, так я зможу лише мінімізувати усі три риси, якщо буду щирим, 

наскільки це можливо. Декілька тижнів тому у мене з’явилось відчуття, що 

це, що я відчував до тебе, змінюється. Я не був упевнений, що це було за 

почуття, але воно не проходило і не замінювалося чимось іншим. Я не знаю, 

як і чому це відбувається; я знаю, що коли це відбувається, – це 

найпечальніше в світі. 

Але змінився я сам, а не ти. Отже, дозволь мені сподіватися, що ти (як і 

я) відчуваєш, що це було варте того, чи, як виявиться пізніше, що це було 

варте того, і дозволь благати тебе про прощення. Ти – найважливіше, що 

коли-небудь зі мною траплялося. Ч.»). У цих рядках міститься повторення 

слів (наприклад, «відчуття», «відчував»).  

Смислове наповнення, що міститься у листах Чарльза, свідчить про 

його особливе ставлення до Коко. Усі ці вагання, роздуми, численні 

переписування свідчать про особливе ставлення до дівчини. Бо наступний 

лист, який починає писати Чарльз Коко, в романі не подається, лише 

зазначено, що хлопець навіть не буде його переписувати [263, 217]. 

На зустріч з батьком Чарльз захоплює і лист, що має узагальнений 

характер: «The Letter to My Father – what a remarkable document it is. Lucid yet 

subtle, persistent without being querulous, sensible but not unimaginative, elegant? 

Yes, florid? No. Ah, if Knowdall could have read this. The only question is: what 

do I do with it?» [263, 219]. («Лист моєму батькові – який це все-таки 

дивовижний документ! Зрозумілий і водночас вишуканий, наполегливий, але 

без буркотіння, конкретний, але не позбавлений уяви, витончений? – так, 

пишномовний? – Ні. О, якби лише всезнайка доктор Ноуд міг його 

прочитати! Єдине запитання: що ж мені робити з цим листом?»).  
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Саме в листах відображено становлення головного героя Чарльза 

Хайвея як особистості, тобто від підлітка до дорослого. Саме листи творять 

той окремий простір для другорядний деталей, що відіграють в цьому 

процесі вагому роль. В образі Чарльза Хайвея легко розпізнати атора роману 

«Записки про Рейчел». Мартін Еміс панорамно описав свій життєпис 

передусім на сторінках роману «Досвід». 

М. Еміс переконливо демонструє стильовий контекст у листах, 

вкладені ним у романі «Гроші: Записка самогубця». 

Для прикладу наведемо лист Селіни Стріт до Джона Селфа: 

«John Darling, 

Take me back. I can’t believe you mean’t those terrible things you said. How 

could you think such things of me. Send for me please, I don’t know what to do if 

your not there to look after me.  

Love, Your Selina XXXXXX 

P. S. I’m pennyless». [258, 68]. 

(«Джон, любий! 

Я хочу повернутися, не вірю тому, що ти наговорив, ти, мабуть, просто 

погарячкував. Як ти міг таке подумати. Будь ласка, зателефонуй мені, навіть 

не знаю, що робитиму без тебе.  

Цілую багато разів, твоя Селіна.  

P. S. Я без копійки!»). 

Далі Джон переходить до пошуків компроментуючих доказів. Ось, 

деталі: штамп та конверті десятиденної давнини, лист написаний на аркуші 

паперу з готелю-казино Цимбелайн, зазначений телефонний номер. Хлопець 

намагається пригадати події того вечора і збагнути, що саме мала на увазі 

Селіна, пишучи «Я хочу повернутися».  

Інша деталь: у подарунок від Мартіни Твен Джон Селф отримав книгу 

Джорджа Орвела «Скотоферма». Якось, вставши зранку з похмілля, він 

починає її читати: «Mr. Jones, of the Manor Farm, had locked the hen-houses for 

the night, I read, but was too drunk to remember to shut the pop-holes. I stretched, 
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and rubbed my eyes. Was the whole book going to be like this? I can take a joke. I 

mean, did I detect some satirical intent here? Well, that was all right. I can take a 

joke» [258, 130]. («Містер Джонс, власник ферми, позачиняв на ніч курники, 

– прочитав я, – але забув закрити лази, бо був дуже п’яним. Я потягнувся і 

протер очі. Невже так буде до самого кінця? Не видався мені часом, 

іронічний підтекст? Якщо так – то не заперечую. Жарти я люблю»). Далі 

автор продовжує свою розповідь.  

Персонаж аналізує те, що приховане поміж рядками: «Mr. Jones, of the 

Manor Farm, had locked the hen-houses for the night, but was too drunk to 

remember to shut the pop-holes…I still don’t know what pop-holes are. I’ve asked 

around. Fielding doesn’t know. Felix doesn’t know. The dictionary doesn’t know. 

Do you? » [258, 186 – 187]. («Містер Джонс, власник ферми, позачиняв на ніч 

курники, але забув закрити лази, оскільки був дуже п’яним. Я так і не 

з’ясував, що це за лази. Я спеціально запитував. Філдінг не знав. Фелікс не 

знав. Навіть у словнику не було. А Ви знаєте?»).  

Повторення однакових слів засвідчують: Джон як адресат намагається 

зрозуміти сутність тексту: «The creatures looked from pig to man, I read, and 

from man to pig, and from pig to man again; but already it was impossible to say 

which was which» [158, 191]. («Тварини, що були в саду, переводили погляд зі 

свиней на людей, – прочитав я, – і з людей на свиней, і знову зі свиней на 

людей, і неможливо було визначити: де люди, а де свині»).  

Листи, що вкраплені в текстову матрицю біографічного письма 

Мартіна Еміса, мають органічний зв'язок з інтертекстуальним аспектом. Саме 

інтертекстуальний аспект дає можливість відчути творчу потужність автора 

роману «Досвід». 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

 

Початок літературної кар’єри Мартіна Еміса можна з упевненістю 

назвати вдалим. Написаний 1973 року дебютний роман «Записки про 

Рейчел» («The Rachel Papers») [263] не лише привернув увагу на молодого 

автора, а й викликав чимало схвальних відгуків серед критиків та 

літературознавців. Роман був настільки успішним, що 1974 року М. Еміс 

отримав за нього премію Сомерсета Моема. Знаковим вважається також 

роман «Гроші: записка самогубця» («Money: A Suicide Note») [258], що 

побачив світ 1985 року. Ці два твори не лише наповнені комічними 

сюжетами, але й різняться особливим моделюванням образів головних 

героїв, за якими почасти приховується і сам Мартін Еміс.  

Для його творів важливий елемент припущення, який розкріпачує уяву, 

дозволяє домальовувати, фантазувати, відтак значно ширше та цілісніше 

охоплювати людську екзистенцію. Окремі автобіографічні фрагменти стають 

наріжними каменями у формуванні сюжету творів. Це – відтворення 

особистих відчуттів і переживань, взятих із життя письменника; вплив 

англійської літературної спадщини на формування світогляду автора; образ 

батька та наративні стратегії його представлення. 

Смислотворчі акценти у творенні «Я-особи» та «колективного Я» 

виконують у романах Мартіна Еміса важливу функцію. Йдеться про романи 

«Гроші: записка самогубця» («Money: A Suicide Note» та «Записки про 

Рейчел» («The Rachel Papers»).  

М. Еміс нерідко абсолютизує картинне уявлення концепту «страху». 

Його стабільність залежить від різних умов і ситуацій, які збагачують 

автобіографічний дискурс роману М. Еміса «Записки про Рейчел». Мовиться 

сукупність справжніх і бутафорських деталей, які підкреслюють значення 

концепту «страху» на рівні дентальної проблеми. 
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М. Еміс не уникає авторських пояснень стосовно умови та часу дії, 

зовнішнього вигляду головних героїв та їхньої поведінки. Джон Селф та 

Чарльз Хайвей – дорогі для Мартіна Еміса персонажі: в уста цих дієвих осіб 

він максимально вклав свої роздуми, уречевлення ідей, улюблених виразів, 

що під пером письменника набувають сталої традиції.  

Завдяки дійовим особам з романів «Досвід», «Гроші: Записка 

самогубця» та «Записки про Рейчел» Мартін Еміс загострив питання 

дегуманізації індивіда, зробив акцент на причини руйнування цілісності 

світосприйняття в епоху постмодернізму. Ця лінія викликає ефект концепції 

цілого, де «Я-особа» та «колективне Я» несуть реципієнтові-читачеві загалом 

оптимістичне світобачення зі властивими рисами універсальності та форми 

реального дійства.  

Варто наголосити: з-поміж чинників, що визначають особливості 

індивідуального стилю М. Еміса, основна роль належить характеротворенню. 

Ідейним осердям авторської концепції особистості є змалювання 

оригінального героя. Такою неповторністю відзначаються постаті Чарльза 

Хайвея та Джона Селфа. Переконливо й художньо довершено він відтворює 

емоційні реакції дійових осіб. 

Персонажі Емісових прозових творів, у т. ч. Джон Селф, Чарльз 

Хайвей, Селіна Стріт, Мартіна Твен, Дженні, Рейчел, захоплюються 

філософськими течіями, духовними запитами репрезентантів різних 

літературно-мистецьких напрямків, зокрема, Франца Кафки та Томаса 

Бергарда. Все це належить до прерогатив «авторського Я», що вповні 

реалізувалося в самобутніх естетичних досягненнях Мартіна Еміса. 

У романах «Гроші:записка самогубця» та «Записки про Рейчел» події і 

переживання героїв відтворено адекватно з урахуванням внутрішньої 

організації текстової тканини, а також стилістичних і структуральних ознак. 

Особистість, її психологія, морально-етичний кодекс, місце та роль у соціумі 

отримали оригінальну інтерпретацію на сторінках Емісових романів. 

Підсвідомі почуття і комплекси, винесені в текстах на поверхню, стають у 
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письменника важливою формою оповіді. У згаданих творах самобутній 

метод розкриття психології персонажа, змалювання його характеру, 

пояснення його вчинків виявляється напрочуд багатим на можливості, 

нюансованим і художньо переконливим. 

Мистецька основа прози – різнорідна. Вона засвідчує активні пошуки 

власної стильової манери. Слід наголосити: проза М. Еміса – це вершинна 

модель письменницької художньої думки. З огляду на це митець виявив у 

романах різнобічні та глибокі знання з психології. Типовими для нього є дві 

розповідні стратегії: експеримент і загадка. Обидві вимагають активного 

сприйняття з метою викликати в читача сумнів, власне, замість того, щоб 

дати готове рішення чи вказати на розв’язку. 

Постмодерністські романи М. Еміса складні з огляду на фрагментарну 

структуру й численні колізії, що тематично охоплюють різні аспекти 

освітнього, виховного, морального вибору. Вони дають можливість 

відстежити біографічні моменти, пов’язані із життям автора. В основі 

біографічного письма М. Еміса покладено сюжетно-подієву та асоціативно-

психологічну основу. 

Докладний аналіз творчості М. Еміса показує, що концепт батька – 

один із найбільш продуктивних. З ним повязується втілення краси, інтелекту, 

добра, щирості та харизматичності. Саме такими рисами можна 

охарактеризувати батька письменника – Кінгслі Еміса, образ якого 

аргументовано змальовано на сторінках, у першу чергу, в автобіографічному 

романі «Досвід».  

Справжній сенс текстових акцентів виявляє процес 

читання/прочитування як акт «вільної гри» (Р. Барт [12 – 14], Ж. Дерріда [65 

– 66], Ю. Крістева [ 125]), учасниками якої постають носії індивідуального 

«Я» та колективного «Я». Хоч М. Еміс творить у стихії тенденцій 

постмодернізму, а все ж він не залишає поза увагою «амбітну роль» 

(Т. Гундорова) [59] автора як носія смислотворчих сенсів та акцентів. Факт 

їхнього реального існування потверджується щоденниками, документами, 
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записками, свідченнями, в яких автор персоналізується. Тому «записки» 

Чарльза Хайвея та Джона Селфа – це не лише документ конкретної 

особистості, але й спосіб її самоствердження, визначення місця «Я-особи» в 

суспільстві. 

Мартін Еміс крізь призму біографічного письма художньо переконливо 

оперує моделюванням інтертексту. Для письменника це – інструментарій, 

щоб витворити автономний простір для демонстрації постмодерного 

мислення. Його суттєвим складником є епістолярій, у масиві якого 

простежується виразний автопортрет письменника. 

Феномен Мартіна Еміса є яскравим утіленням його самореалізації як 

майстра слова, а також інтерпретатора мистецьких вартостей, що постають 

під його пером новаторською версією постмодерністського характеру. 

Листи, що вкраплені в текстову матрицю біографічного письма 

Мартіна Еміса, мають органічний зв'язок з інтертекстуальним аспектом. Саме 

інтертекстуальний аспект дає можливість відчути творчу потужність автора 

роману «Досвід». 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

Образ автора в текстовій структурі біографічної та мемуарної прози 

Мартіна Еміса органічно забезпечує цілісність авторської позиції. Завдяки 

цьому творець роману «Досвід» досягає зримої ілюзії присутності наратора. 

Він змодельований письменником крізь призму образотворення, систему 

якого творять «автор – реципієнт – презентатор».  

Представники постмодерністського письменства, зокрема М. Еміс, 

забезпечували сподівану комунікативну ситуацію стосовно біографіки в 

англомовному літературному просторі. Біографія стала відповідним носієм 

згаданої ситуації завдяки метатексту, монтажу та розрізненому художньо-

документальному дискурсу.  

Проза Мартіна Еміса характерна тим, що вона репрезентує особливості 

наративно-комунікативного досвіду крізь призму перспективи нон-

фінального наративу. 

Зразки прозового доробку М. Еміса («Стріла часу, або Природа 

злочину» («Time’s Arrow or the Nature of the Offence», 1991), «Нічний поїзд» 

(«Night Train», 1997), «Жовтий собака» («Yellow Dog», 2003), «Будинок 

зустрічей» («House of Meetings», 2006), «Вагітна вдова» («Pregnant Widow», 

2010) максимально засновані на авторській присутності.  

Перехрещення наративних елементів та їхніх рефлексій, лірично-

метафоричного зображення та дискурсивного тлумачення знаходять свій 

відгомін і в збірках оповідань. Тут варто назвати такі, як «Монстри 

Ейнштейна» («Einstein’s Monsters», 1987), «Дві історії» («Two Stories», 1994), 

«Божі кості» («God’s Dice», 1995), «Важка вода та інші розповіді» («Heavy 

Water and Other Stories», 1999), «Омнібус» («Omnibus», 1999). 
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Автор відіграє роль транслятора у романі «Досвід», який впливає на 

реципієнта. Продуктивність цього впливу залежить від дієвості внутрішніх 

якостей дискурсу, що охоплює під пером М. Еміса практику опредметнення 

означуваного «об’єкта» з проекцією на наративну організацію художнього 

тексту. Звідси – образ автора розглядається як безпосередній складник 

біографічної і мемуарної прози. 

Зважаючи на взаємоперехідні відсторонення, у т. ч. наративного, 

текстуального, метамовного та емоційно-споглядального характеру, М. Еміс 

активно використовує повторні конфігурації «суб’єкта» в зображальному 

полі. Це демонструють такі романи, як: «Записки про Рейчел», «Гроші: 

записка самогубця», «Нічний поїзд», «Лондонські поля», «Вагітна вдова», 

«Успіх», «Стріла часу, або Природа злочину». Аналогічні настанови 

зумовлюють реалізацію множинності деталей, реалій, розмежувальних 

підступів з огляду на означуване в дискурсивному оточенні.  

Образ автора в біографічній і мемуарній прозі загалом і творчій 

практиці М. Еміса – зокрема, функціонує як доцільне в контексті 

інтертекстуальності. Відбувається інтелектуалізована конфігурація об’єкта у 

пізнавальній характеристиці життєвого досвіду персонажів (Джон Селф, 

Селіна Стріт, Алек, Рейчел, Чарльз Хайвей).  

У процесі творення текстового масиву перекодовується раціонально-

прагматична інформація засобами первинного або вторинного перенесення 

часткових проекцій на конкретні факти, події, явища. Ілюстрацією цього 

слугує пристосована до органічної потреби змальована сцена, що виражає 

зумисне розгортання авторського дискурсу. Вона відтворює зустріч Джона 

Селфа, головного героя роману «Записки про Рейчел», із М. Емісом як 

автором-наратором. 

Пріоритетним началом наративної мотивації є світосприйняття 

стосовно ситуації, де нерідко М. Еміс послуговується провокативним 

ставленням. М. Еміс розглядав можливість розвинути уявлення пережитої 

події у світі розхитаних ціннісних орієнтацій, де може мати місце і гібридний 
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образ наратора. Невід’ємним складником при цьому є людський досвід, що 

став для М. Еміса узагальненим гаслом для твору «Досвід». 

Означення об’єктивної реальності крізь призму авторського «Я» 

визначає вимір двовекторного розуміння акту виявлення автором 

варіативності можливостей ідіостилю. Він актуалізується в процесі творення 

тексту. Йдеться про розробку мотиву від частини до цілого, з одного боку, й 

від цілого до частини – з іншого. Звідси – варіативність означення 

макроструктурного рівня трактування різних компонентів та відповідної 

інтерпретації зв’язного тексту, у т. ч. з урахуванням його структурної та 

комунікативно-прагматичної організації. 

Специфіка змістовно-смислових складових наративної зв’язності в 

прозі М. Еміса як представника постмодернізму характеризується 

упорядкуванням наративу, зокрема, при відступах від логічної та часової 

організації розповіді у сполуці з авторським «Я». 

Завдяки контрасту підкреслена протилежність у рисах характеру 

персонажів роману «Досвід». Вона дає можливість поєднати минуле й 

теперішнє у межах однієї фрази. Цим широко користується М. Еміс, коли 

оповідка ведеться від третьої особи. 

М. Еміс продемонстрував авторську стратегію моделювання 

біографічного дискурсу, широко використовуючи діалогічність, 

інтертекстуальність, варіативність, фрагментарність, ігровий принцип 

(карнавальність). Сюди належать різні підступи, що служать 

світосприйманню відповідно до різної вікової категорії від дитини до 

дорослої людини. М. Еміс вмів використовувати проекцію дитячого 

конфлікту у нав’язанні з розгортанням сюжетної лінії у схемі: «батько – син 

– мачуха». 

Письменник не обмежується культивуванням зображуваних прийомів, 

а формує текстову фактуру, часто наповнюючи її локальним колоритом. 

Роман «Досвід» сповнений справжніми людськими почуттями. Спектр 

мотивації творчості широкий і визначається соціально-світоглядними, 
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моральними, культурними чинниками. Шлях до пізнання формотворчого 

чинника як індивідуальної поетики, так і поетики окремого твору пролягає 

через осмислення своєрідності мотивації. 

В біографічних та мемуарних зразках прози М. Еміса «Досвід» 

(«Experience»), «Записки про Рейчел» («The Rachel Papers») об’єднувальною 

«домінантою» служить об’єктивна реальність як «означувальна 

першооснова» з означником non-fiction. Вона співвідносна зі способом 

бачення такого універсуму, який гармоніює з документалізмом, що має місце 

в таких творах, як «Нічний поїзд» («The Night Train»), «Лондонські поля» 

(«London Fields»). Аналогічне авторське ставлення чітко проступає, зокрема, 

в романі М. Еміса «Сталін, Йосип Грізний» («Koba the Dread»), де 

максимальна увага письменника прикута до авторської інтерпретації обраної 

історичної постаті. Такий підхід примітний – в аспекті типологічного 

зіставлення – для роману «Ротонда душогубців» (1956) визначного 

українського прозаїка Тодося Осьмачки (1895 – 1962). Він передбачає 

домінування інтелектуальних розмислів, поданих крізь призму стратегії 

конкретних свідчень про характеризовану особу. Під пером М. Еміса 

виявляється сутність раціонального змалювання персонажа, який не має 

зримої відстані від автора – реципієнта – презентатора. 

Йдеться про своєрідність авторської стратегії моделювання 

біографічного дискурсу стосовно особливостей використання ситуативних 

описів, нон-фінальних нарацій, переосмислення співіснування 

протилежностей з проекцією на «фрагментаризоване Буття» 

(Ю. Крістева).Усе це відіграє роль синтезу художньо-естетичних поєднань у 

розвитку змальованої теми, позначеної інтертекстуальним потоком 

постмодерністської чуттєвості. Така стратегія моделювання біографічного 

дискурсу зумовлює збереження ознак істинності з урахуванням прийому 

протиставлення / зіставлення, що домінує в прозі М. Еміса як носія тенденцій 

постмодернізму. До специфіки цієї постмодерністської стратегії слід віднести 

інтертекстуальні прийоми (зокрема, парафраза), а також такі 
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логічно мотивовані підступи, як діалогічність, інтертекстуальність, 

варіативність, фрагментарніст. 

Смислотворчі акценти у творенні «Я-особи» та«колективного Я» 

виконують у романах Мартіна Еміса важливу функцію. Йдеться про романи 

«Гроші: записка самогубця» («Money: A Suicide Note» та «Записки про 

Рейчел» («The Rachel Papers»).  

М. Еміс нерідко абсолютизує картинне уявлення концепту «страху». 

Його стабільність залежить від різних умов і ситуацій, які збагачують 

автобіографічний дискурс роману М. Еміса «Записки про Рейчел». Мовиться 

про сукупність справжніх і бутафорських деталей, які підкреслюють 

значення концепту «страху» на рівні дентальної проблеми. 

Образ автора в біографічній і мемуарній прозі візуалізує прагнення 

М. Еміса підпорядкувати комунікативну спрямованість на диференціацію 

ціннісних орієнтацій з урахуванням жанрової матриці, з одного боку, та 

змалювання героя твору – з іншого («Сталін, Йосип Грізний»). Художня 

реальність та індивід з його негативними, позитивними, суперечливими та 

нейтральними рисами постають єдиним динамічним непочленованим 

образом-потоком. 

У художньому просторі англомовної прози на зламі ХХ – початку 

ХХІ ст. (П. Акройд, У. Бентлі, А. Мердок, М. Еміс) представлені характери з 

комплексом усталених ознак. Вони виразно проступають у стилізованому 

дискурсі, що має доцентрову стабільність, якщо критично осмислювати образ 

автора у співвідношенні з художнім твором та дійсністю. Це не послаблює, а 

радше посилює спосіб авторського бачення, прочитання та розкриття 

жанрового канону як однієї з настанов постмодернізму, що ми і бачимо на 

прикладі творчості Мартіна Еміса. 
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