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ВІДГУК 

офіційного опонента про дисертацію Дубравської Зоряни Романівни «Образ 

автора в біографічній і мемуарній прозі (на матеріалі творчості Мартіна 

Еміса)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури 

 

Постмодерна доба відкриває безліч можливостей для художнього пошуку, 

зокрема надає змогу авторові як «розкритися», так і закодуватися й через 

біографічну та мемуарну текстову структуру; уможливлює балансування між 

вигадкою й фактом, реальним та уявним, мімезисом й дієгезисом тощо. Звісно, така 

проза, маючи довгу й цікаву історію становлення та розвитку, не є новацією 

постмодерної літератури – на сьогодні відповідна їй поетика постійно змінюється, 

легко породжує нові жанрові моделі та модифікації, наповнюється індивідуальністю 

відповідно до подій та явищ, які відбуваються не тільки у житті автора, а й у житті 

суспільства. 

Так, біографічна та мемуарна проза в англомовному культурному просторі 

характеризується унікальною жанровою палітрою. Її сутність проступає з текстових 

структур П. Акройда, Дж. Барнса, М. Бредбері, Д. Лоджа та ін. З часом 

мемуаристика набуває важливого значення як одного з вагомих джерел дослідження 

англійського письменства, а домінування прозових жанрів у літературі (мемуари, 

авто- та біографії, записки, роздуми, щоденники) характеризує межу ХХ–ХХІ ст. У 

відповідних жанрах наявна обов’язкова присутність особистості автора, яка є 

важливим конструктивним елементом і постає об’єднуючою ланкою не лише частин 

одного тексту, а й усіх власних текстів разом, надаючи їм смислової та стилістичної 

єдності.  

На тлі постмодерної європейської, у тому числі й англійської прози 50–90-

х років ХХ століття постає актуальним вивчення категорії «образ автора» з 

проекцією на творчість видатного представника англомовної літератури Мартіна 

Еміса, а, отже, усе це дає підстави стверджувати, що актуальність дисертації 

Дубравської Зоряни Романівни «Образ автора в біографічній і мемуарній прозі (на 
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матеріалі творчості Мартіна Еміса)» є незаперечною. 

Виконання цієї роботи засвідчує, що вперше в українському літературознавстві 

комплексно досліджені широкі прозові полотна Мартіна Еміса, зокрема, романи 

«Записки про Рейчел» (1973), «Гроші: записка самогубця» (1985) та «Досвід» 

(2000) з урахуванням еволюції образу автора як культурної ідентичності в добу 

постмодернізму – що є одним із важливіших параметрів її наукової новизни, хоча 

варто було б прописати в її межах (за канонами оформлення автореферату) й інші 

позиції, зокрема, що автор дисертації удосконалив (досліджень щодо творчості 

Мартіна Еміса немало) та що саме може набути подальшого розвитку, тобто, про 

невичерпаність теми. 

Достовірність отриманих результатів дисертації підтверджується 

проведеним комплексним аналізом прозових текстів англійського письменника, 

зокрема, окресленням художньої спадщини митця та її місця в британському 

історико-літературному процесі доби постмодернізму.  

Дисертація є повністю завершеною науковою працею. Вона містить усі 

необхідні основні елементи, що розміщені у визначеній послідовності. Дисертацію 

оформлено за чинними правилами. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано мету та 

завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову 

новизну і практичне значення роботи, наведено дані про апробацію результатів, 

подано інформацію про структуру та обсяг роботи. 

Структура основної частини дисертації відповідає логіці побудови змісту, хоча 

поділ на підрозділи міг би бути не настільки подрібнений, окрім того, впадає в око 

однотипність формулювань (дев’ять з них містять не завжди вмотивовану 

конструкцію з двокрапкою). Дослідницька частина роботи відкривається розділом, у 

якому Зоряна Романівна зупиняється на теорії образу автора, використовуючи 

основні положення досліджень В. Виноградова та М. Бахтіна в аналізі підходів до 

вивчення цієї категорії (відповідний перший підрозділ). Попри численні звернення 

інших вітчизняних науковців до робіт відповідних авторів, варто було б чіткіше 

зазначити, чому дослідниця спирається саме на них, і чому її увагу в межах заданої 
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теми не привернули не менш вагомі дослідники заявлених проблем, які згадуються 

на сторінках роботи лише принагідно.  

Дослідниця визначає, що в сучасному літературознавстві дефініція «образ 

автора» діє в тісному термінологічному взаємозв’язку з поняттям «імпліцитний 

автор» (апелюючи до праць західних літературознавців У. Бута, А. Нюннінга, 

Дж. Прінса та ін.), що у свою чергу трактується як одна з можливих категорій 

текстового аналізу, і надає можливість осягнути формальну наративну організацію 

художнього твору. Дискутуючи з теоріями образу автора літературознавців І. Ільїна, 

Б. Кормана, В. Шміда, авторка критично осмислює й проблему «смерті автора» 

(Р. Барт, У. Еко, Ю. Крістева, М. Фуко та ін.). 

Достатньо орієнтуючись в еклектиці термінологічних визначень творів 

художньо-біографічної прози, Зоряна Романівна зупиняється на терміні «біографія», 

«під яким розуміють опис життя людини в найширшому сенсі» (С. 55), відповідно й 

характеризує біографічний роман кінця ХХ – початку ХХІ ст., що належить до 

постмодерністичної літератури, визначаючи його специфічні риси; мемуари та 

автобіографічні твори дають можливість простежити процес становлення 

особистості та її еволюцію. 

У розділі 2 «Авторська присутність у мемуарно-автобіографічному романі 

“Досвідˮ Мартіна Еміса» подано аналіз роману крізь призму автобіографічного та 

мемуарного. Зоряна Романівна аналізує жанрову специфіку художньої автобіографії 

Мартіна Еміса, зазначаючи про наявність у романі і фрагментів щоденника, і листів 

(в яких виразно проступає автопортрет письменника), і нотатків тощо, хоча серед 

дослідників епістолярію, на жаль, не називає роботи Володимира Івановича 

Кузьменка, одного з першого науковця, чия монографія була присвячена відповідній 

проблемі. 

З.Р. Дубравська досліджує заакцентовану тезу про прозу письменника, яка 

вирізняється наративними моделями письма. У цьому напрямі визначає чотири 

аспекти наративної мотивації роману «Досвід», зазначаючи, що спектр мотивації 

творчості визначається біологічними, соціально-світоглядними, моральними, 
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культурними чинниками.  

У підрозділах другого розділу проаналізована специфіка постмодерністської 

стратегії моделювання біографічного дискурсу: парадоксальні сюжети, сатирично-

гротескні ситуації, метафоричні символи, паралелізми, протиставлення, 

кондублікації, алогічні побудови речень, варіативність, фрагментарність, 

діалогічність та карнавальність.  

У третьому розділі дисертації для аналізу двох романів Мартіна Еміса «Гроші: 

записка самогубця» та «Записки про Рейчел» Зоряна Романівна обирає кілька 

чинників, що, відповідно, увіходять в чотири підрозділи. Насамперед вона 

«розставляє» смислотворчі акценти у творенні «Я-особи» та «колективного Я», 

визначаючи у центрі творів загальнолюдські явища, але зазначаючи, що ця 

трансцендентність не заважає подати обробку подієвості в координатах 

автобіографічної дискурсивності, й наголошуючи на тому, що письменник «з 

гострим драматизмом поєднує минуле, теперішнє й майбутнє» (С.137 дисертації). 

Насиченість другого підрозділу матеріалом щодо інтертекстуальних елементів 

в аналізованих романах якнайкраще засвідчує їхню обов’язковість у 

постмодерністському тексті. Це і багатоплановість змісту через актуалізацію 

міжтекстових зв’язків, образів, алюзій тощо; прізвища відомих письменників, їхні 

цитати та образи героїв їхніх творів. Зокрема цитати Ч. Діккенса, натяки на 

шекспірівські сюжети й ситуації, використання творчості та досвіду батька-

письменника тощо. Реальне захоплення не лише класиками англійської літератури, а 

й філософами, науковцями та письменниками з інших країн Мартін Еміс «втілює» у 

власні тексти, що й допомагає увиразнити цілісний образ головних героїв та 

загальний автобіографічний струмінь романів. 

Третій підрозділ фактично доповнює другий – тут аналізується тісний звʼязок 

головного героя / автора із сімʼєю, зокрема, дослідниця доводить, що «образ батька 

є одним з найпоширеніших у романах Мартіна Еміса» (С.151).  

Підходячи до аналізу образу автора біографічного письма, дослідниця в 

останньому підрозділі намагається студіювати заголовки, авторські рубрикації 

жанру, додаткові позначки для читача (розділові знаки, виноски, дужки, хрестики 
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тощо), можливості епістолярію тощо у романах – все те, чим оперує Мартін Еміс 

задля моделювання інтертексту, щоб витворити індивідуальний простір для 

демонстрації постмодерного мислення. 

У Висновках узагальнено основні результати дисертації. На більшість 

поставлених завдань отримано відповіді, зокрема, висвітлено категорію «образ 

автора» в біографічній і мемуарній прозі М. Еміса; з’ясовано жанрову ґенезу та 

функціонування стильової манери М. Еміса стосовно репрезентації понять «образ 

автора» та «імпліцитний автор», авторського «Я» в постмодерністському тексті; 

осмислено специфіку авторської стратегії моделювання біографічного та 

мемуарного дискурсів тощо. Можливо, адекватному сприйняттю висновків заважає 

їх несистемна побудова, нескорельована із порядком завдань та планом 

дослідження.  

У дисертації уперше в українському літературознавстві комплексно 

досліджені широкі прозові полотна Мартіна Еміса, у т. ч. романи «Досвід», «Гроші: 

записка самогубця» та «Записки про Рейчел» з урахуванням еволюції образу автора 

як культурної ідентичності в добу постмодернізму. Теоретичні висновки та 

узагальнення наукового дослідження можна використовувати для подальшого 

дослідження художніх текстів англомовних авторів, 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 місця в британському 

історико-літературному процесі доби постмодернізму. 

Основні результати дисертації представлено у 8 одноосібних наукових 

публікаціях, 5 з яких надруковано у наукових фахових виданнях України, дві – в 

іноземному виданні, 1 – як додаткова. 

Основні положення дисертації були висвітлені на міжнародних та 

всеукраїнських наукових й науково-практичних конференціях. 

За змістом автореферат дисертації є ідентичним основним положенням 
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дисертації, складений у відповідності до чинних вимог щодо подібних документів та 

повністю відображає структуру роботи, її актуальність та новизну, окреслює 

теоретико-методологічну основу дослідження, а також теоретичну та практичну 

значущість.  

Недоліки та побажання. 

Надаючи загалом позитивну оцінку представленій дисертації та автореферату 

слід зазначити деякі зауваження та побажання. 

1. Формулюючи актуальність праці, Ви говорите про вписаність проблеми у 

набутки лінгвістики, стилістики, поетики, наратології (саме в такій послідовності), у 

списку літератури також активно представлені праці нелітературознавчого 

характеру. Чим вмотивовуєте подібну розстановку методологічних акцентів? 

2. У другому розділі Ви часто вдаєтеся до фабульного переказу аналізованих 

текстів, наскільки це необхідно, коли йдеться про заявлену для дослідження 

проблему? 

3. Окрім того, у висновках нечітко відображено вирішення заявлених 

загальних завдань, які власне і забезпечують відповідність дисертації спеціальності: 

дослідити жанрову ідентифікацію художньої біографіки та мемуаристики; 

осмислити специфіку авторської стратегії моделювання біографічного та 

мемуарного дискурсів – що й просимо прокоментувати. 

4. Певною мірою робота не вичитана, оскільки зʼявляються такі «огріхи» як, 

наприклад, неспівпадіння посилань зі списком використаних джерел (до речі, у 

роботі він названий «Список використаної літератури») на с. 13, с. 17; початкова 

назва підрозділу 1.3. у Змісті («Концепція…») та в тексті («Концепт…) не узгоджена; 

не варто подавати у тексті дисертації цитування англійською мовою з дублюванням 

українською, особливо на кілька сторінок (наприклад, с. 102-104, 104-106); інколи 

наявна відсутність посилань у цитуванні або твердженні (с. 128, с. 138).  

Підсумовуючи вище викладене, можна стверджувати, що рівень виконання 

дисертантом визначених дослідженням завдань, теоретичної обґрунтованості та 

новизни отриманих результатів, їх актуальності та значущості надають ґрунтовних 

підстав для висновку, що дисертація «Образ автора в біографічній і мемуарній прозі 
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(на матеріалі творчості Мартіна Еміса)» відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року 

щодо кандидатських дисертацій, а її автор Дубравська Зоряна Романівна заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.01.06 – теорія літератури. 

 

 

 

 

Офіційний опонент        Кудряшова О.В. 

кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української літератури  

та компаративістики Гуманітарного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Відгук 

офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф'єва 

на дисертацію Зоряни Дубравської «Образ автора в біографічній і мемуарній прозі 

(на матеріалі творчості Мартіна Еміса»), висунуту на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти і 

науки України. – Київ, 2015) 

 

Актуальність теми. 

Це перше системне дослідження, присвячене образу автора в англійській 

біографічній і мемуарній прозі доби постмодернізму з урахуванням особливостей 

творчості Мартіна Еміса. Дослідниця підкреслює, що автор як реальна особа і образ 

автора - поняття співвідносні, але не тотожні. У процесі творчого акту Мартін Еміс 

неминуче вносив у кожен твір особисті відчуття, уявлення, особливості 

світобачення, риси характеру, які є однак концентрацією позаособистісних, 

суспільнозначущих, загальнолюдських проблем та ідеалів. Мартін Еміс вдавався до 

стратегії творчого використання переробок інтертекстуальної рецепції окремих 

реалій із текстів своїх попередників і сучасників (Ч. Діккенс, М. Твен, В. Набоков, 

С. Беллоу, Дж. Джойс, К. Еміс, Н. Мейлер, Дж. Апдайк). 

Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідницької роботи кафедри 

германських мов та перекладознавства Дрогобицького державного 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.). 

Найбільш істотні наукові результати. 

1. Висвітлено категорію «образ автора» в біографічній і мемуарній прозі на 

матеріалі творчості М. Еміса; з'ясовано жанрову ґенезу та функціонування стильової 

манери М. Еміса у контексті репрезентації понять «образ автора» та «імпліцитний 

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

2. Досліджено жанрову ідентифікацію художньої біографіки та мемуаристики; 

визначено образно-тематичні засади художнього світу М. Еміса, шляхи формування 

естетичних та літературних поглядів письменника. 

3. Осмислено специфіку авторської стратегії моделювання біографічного та 

мемуарного дискурсів. 

4. Проаналізовано особливості авторської присутності в романах М. Еміса 

(«Досвід», «Гроші: записка самогубця», «Записки про Рейчел») крізь призму 

жанрової специфіки, наративної мотивації та основних бінарних опозицій. 

5. Схарактеризовано автобіографічний дискурс у романах «Гроші: записка 

самогубця» та «Записки про Рейчел» з урахуванням стрижневих концептів, 

діалектики авторського та чужого, рецептивних стереотипів та інновацій. 
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Нові факти, отримані дисертантом. 

1. Розглянуто специфіку «помежових» жанрових особливостей, дискурс 

художньо-документальних текстових структур в динаміці розгортання «образу 

автора». 

2. Висвітлено предметний рівень проблеми із репрезентацією «образу автора» в 

логічному взаємозв'язку з «імпліцитним автором». 

3. У схемі суб'єктності в біографічній і мемуарній прозі М. Еміса з'ясовано 

підґрунтя означника «смерть автора», що мас місце в спостереженнях зарубіжних 

дослідників (Р. Варт, Ж. Дерріда, У. Еко, Ю. Крістева, М. Фуко). 

4. Обґрунтовано, що Мартін Еміс часто намагався розширити межі прозової 

структури через авторські вкраплення метатексту, передбачаючи реакцію реального 

реципієнта, тобто імпліцитного читача (романи «Гроші: записка самогубця» та 

«Досвід»). 

5. Доведено, що в біографічних та мемуарних зразках прози М. Еміса «Досвід» 

(«Ехрегіеnсе»), «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 універсуму, який 

гармоніює з документалізмом, що має місце в таких творах, як «Нічний поїзд» («The 

Night Тгаіn»), «Лондонські поля» («London Fields»). 

6. Схарактеризовано своєрідність авторської стратегії моделювання 

біографічного дискурсу стосовно особливостей використання ситуативних описів, 

нонфінальних нарацій, переосмислення співіснування протилежностей з проекцією 

на «фрагментаризоване Буття» (Ю. Крістева). Така стратегія моделювання 

біографічного дискурсу зумовлює збереження ознак істинності з урахуванням 

прийому протиставлення / зіставлення, що домінує в прозі М. Еміса як носія 

тенденцій постмодернізму. 

Ступінь обґрунтованості в використаних методів, а також отриманих 

результатів і положень дисертації. 

Теоретико-методологічну базу роботи складають найновіші праці з теорії 

літератури, використано концепти порівняльно-історичного, компаративного, 

структурного та психоаналітичного методів. 

Дисертанка всебічно висвітлила основні підходи до теоретичного трактування 

образу автора як «сконцентрованого втілення сенсу твору» (В. Виноградов), 

окреслила ознаки термінологічного апарату з проекцією на значення категорії 

«образ автора» в біографічній і мемуарній прозі крізь призму авторської 

свідомості, авторської інтенції, авторської прагматичної позиції. 

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

внутрішньої організації прозової тканини обґрунтовано висновок про цілісність 

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

автором». Це засвідчують такі твори прозаїка, як «Успіх» (1978), «Лондонські поля» 

(1989), «Стріла часу, або Природа злочину» (1991), «Нічний поїзд» (1997). 

У Мартіна Еміса, на думку дисертантки, пріоритетним виступає уявлення «я-

особи про спогадову присутність наратора в реалізації, конкретного «життєпису»; 
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він охоплює – в еволюційному плані – фіксацію факту, події, явища, з одного боку, 

та образу події, образу дії, образу явища – з іншого, а наратор фіксує «образ 

переживання». Завдяки цьому постає ефект авторської присутності в тексті. 

Розкрито домінантну наративну організацію таких його художніх творів, як 

романи «Записки про Рейчел» («The Rachel Papers», 1973), «Гроші: записка 

самогубця» («Моnеу: A Suicide Note», 1985), «Досвід» («Ехрегіеnсе», 2000), 

«Вагітна вдова» («The Pregnant Widow», 2010), їх глибинні «змістові матриці» (М. 

Ткачук), які забезпечують зв'язок між внутрішньою й зовнішньою організацією 

творчого задуму, у т. ч. в контексті авторської сугестії. 

Схарактеризовано прийом розрізненого дискурсу, завдяки якому автор творив 

основу для реально очікуваної ситуативної зустрічі з читачем його художньої 

біографіки, що особливо помітно на прикладі таких персонажів, як Чарльз Хайвей 

(«Записки про Рейчел»), Джон Селф («Гроші: записка самогубця»). Цим самим 

виокремлено самоідентичність суб'єкта (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 автора 

та поетику його ідіостилю. 

Доведено, що Мартін Еміс тяжів до поліжанрової системи, уникав 

«рефлективного традициціоналізму» (С. Аверинцев) і виявляв багатоаспектність 

ціннісних орієнтацій стосовно регламентованого ставлення до персоналізму. Його 

сповідальне письмо конкретизувало феноменальний зріз історичної пам'яті, хоча 

достовірність і поєднувалася з художнім домислом та суб'єктивним поцінуванням 

фактів. 

Значення для науки і практики отриманих результатів. 

Теоретичні конструкти, запропоновані дисертанткою, можна використати у 

розробці нових підходів до проблеми авторства у постмодерністському письмі, де, 

як слушно показує вона на прикладі роману «Досвід» Мартіна Еміса, 

інструментальним тлом аналізу є текст роману як проекція авторської присутності 

творця, його продукційної інтенції до реальної взаємодії з читачем. 

Цінними є теоретичні положення щодо подієвих сюжетних ходів і конфліктів, 

закроєних на внутрішніх переживаннях дійових персонажів (Кінгслі Еміс, Мартін 

Еміс, Елізабет Джейн Говард, Антонія Філіпс, Люсі Партінгтон); комбінації 

розмаїтих наративних технік тут свідчать про складність письма М. Еміса, 

позначеного неприхованим використанням інформації об'єктного (екстравертивний 

рівень) і суб'єктного (інтровертивний рівень) розмежування. 

При розробці мотиву від частини до цілого, з одного боку, й від цілого до 

частини - з іншого у творах Мартіна Еміса помітна варіативність означення 

макроструктурного рівня трактування різних компонентів та відповідної 

інтерпретації зв'язного тексту, у т. ч. з урахуванням його структурної та 

комунікативно-прагматичної організації (роман «Досвід»). 

Наукова робота Зоряни Дубравської є самостійним і вагомим концептуальним 

дослідженням, що дасть поштовх для нових студій над специфікою біографічної і 
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мемуарної прози. Робота новаторська, концептуальна, всі її положення добре 

аргументовані. Результати віддзеркалені у 8 публікаціях, дві із них - у закордонних 

виданнях. 

Висновки, отримані дисертанткою, є суттєвими для розвитку сучасної теорії 

літератури. Вони можуть бути використані і розвинуті у подальших працях про 

біографічну і мемуарну англійську літературу доби постмодернізму, їх можна 

покласти в основу університетських курсів із теорії літератури та історії зарубіжної 

літератури, спецсемінарів з проблем генології, поетики, зрештою вони можуть стати 

добрим підґрунтям для написання підручників і посібників із історії англійської 

літератури доби постмодерну. 

Недоліки роботи. 

1. Недооцінено один із наскрізних концептів біографічної і мемуарної прози 

Мартіна Еміса – наративна пам'ять (індивідуальна пам'ять наратора), або як він її 

називає сам – «цибулина пам'яті» (термін він запозичив із збірки поезій К.Рейна 

«The Onion, Меmогу»). Образ авторського я у нього, незважаючи на конкретику 

біографічних фактів, незавершений саме через ненадійність пам'яті людини і 

завершений через індивідуальну пам'ять наратора. Згадаймо ідеалізоване загадкове 

зникнення кузини Люсі Партингтон (про яке, до речі, пише дисертантка), яке стає 

вузловою точкою («цибулиною») спогадів про різноманітні події із життя родини 

Емісів: «With an ice-bag pressed against my cheek I sat among all the detritus, my heart 

still raw and swollen as I communed with my murdered cousin. More than a hundred had 

been there that day. Their differing degrees of pain went back twenty years and would 

continue for another twenty, forty, sixty» [Amis M. Experience: A Memoir / Martin Amis. 

- New York : Hyperion, 2000. – Р.70]. 

У контексті сучасних праць про форми і трансформації культурної пам'яті, 

напр., «Простори спогаду» Аляйди Ассман, постає цікава проблема означення 

життєвого досвіду у біографічному наративі. 

2. Цікаво розглянуті механізми авторської присутності у мемуарно- 

біографічному романі «Досвід». Та, мені здається, тут бракує категоріальної 

структурованості підходу до явища, такий підхід сучасні мовознавці, зокрема 

Валерія Красних, означають поняттями «наративна структура», «фрейм», 

«сценарій», «сцена», «термінал», «скрипт» і т.д. У біографічній і мемуарній прозі 

Мартіна Еміса базовим є фрейм-сценарій biographical storytelling, який містить два 

ієрархічно пов'язані між собою два вузли: травматичний досвід – наративна пам'ять і 

розширюється за допомогою дієслова tell та іменників story, biography, 

autobiography (у т.ч. контекстуальних синонімів). 

3. Щодо термінології, на позначення феномену присутності автора в системі 

біографічного та мемуарного письма, то дослідниця найчастіше користується 

термінами «образ автора», «імпліцитний автор», хоча можна було запропонувати і 

типологію наратора. 

4. Трапляються деякі суперечності. В одних випадках дослідниця пише, що 

Мартін Еміс постмодерніст (с.146), у нього «постмодерністські романи» (с.151), в 

інших – «творить у стихії тенденцій постмодернізму, а все ж він не лишає поза 

увагою «амбітну роль» (Т.Гундорова) автора як носія смислотворчих сенсів та 
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акцентів» (с. 161), Постає питання, чи Мартін Еміс є типовим представником 

постмодерного письма, чи в його творчості помітні лише окремі тенденції 

постмодернізму? 

5. Деякі із тез, напр., про вплив на Мартіна Еміса творів Фройда, Кафки, Еліота 

(с.141), зрештою Сола Беллоу (с.146) лише задекларовані, хотілося б аналізу і 

конкретнішого зіставлення. 

6. Уроботі трапляються мовно-стислістичні огріхи: неточність слововживання 

(«повіствувальна поетика», «суб'єктивність» – замість «суб'єктність» (с. ЗЗ); 

небажана полісемія («неодноразово перечитував греко-римські трагедію, щоразу по-

новому відкриваючи для себе Ліра, Гамлета, Тимона» (с.145); стилістичні 

неоковирності («проблему автора також подибуємо і в дослідженнях М.Гірняк» 

(с.21), «індивідуальність, яка знаходить своє відбиття... у різних аспектах твору» 

(с.26), «рефлексійно-тематичний паралелізм включає паралелі» (с.100) і т.д. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим нормам. 

Дисертація Зоряни Дубравської відповідає спеціальності 10.01.06 – теорія 

літератури, профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15, вимогам, які 

встановлені у Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 567, а також вимогам МОН України, які 

передбачені для кандидатських дисертацій. її автор Зоряна Дубравська заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук із спеціальності 

10.01.06 - теорія літератури. 
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