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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Поняття «авторська маска», яким 
позначається форма самопредставлення автора-творця в тексті, введено до 
літературознавчого обігу ще в останню четверть минулого століття, тоді ж його 

визнано і однією з центральних категорій постмодернізму. В праці «Художній 
простір у модерністському і постмодерністському американському романі» (1985) 

Карл Мальмгрен обґрунтував важливість авторської маски (або образу автора в 
тексті) її функцією уникнення комунікативного провалу між автором та читачем в 

умовах «оповідного хаосу» і «фрагментованого дискурсу». До східнослов’янського 
літературознавства поняття потрапило трохи пізніше – в другій половині 90-х рр. 

ХХ ст. з працями російського теоретика постмодернізму І. Ільїна, після чого ним 
активно зацікавилися такі російські та українські вчені, як Н. Бєляєва, 

О. Васильків, К. Водоп’янова, Г. Давидова-Біла, О. Долгушева, К. Григор’єва, 
С. Ісаєв, В. Карпова, Т. Кисла, О. Когут, А. Кошель, Т. Метласова, О. Осьмухіна, 

Л. Пирогов, О. Поліщук, М. Рябченко, Л. Сафронова, І. Скоропанова, У. Тиха, 
З. Чемодурова, Н. Шляхова та ін. Тлумачення терміна з’явилося в словниках та 

енциклопедіях. Однак на східнослов’янських теренах рецепція поняття «авторська 
маска» відбулася з врахуванням численних напрацювань радянських учених, які 
випередили не лише концепцію Мальмгрена, а й саме виникнення постмодернізму 

(роботи М. Бахтіна, В. Виноградова, М. Волошина, А. Груздєва, Б. Ейхенбаума, 
М. Євреїнова, Ю. Лотмана, Ю. Тинянова, О. Фрейденберг та ін.). Отож завдяки 

багатій теоретичній традиції російські та українські дослідники значно 
трансформували і розширили розуміння авторської маски і почали вживати термін 

не лише в межах постмодерністської поетики, але й стосовно творчості 
письменників різних епох та стильових напрямів.  

Значною мірою на інтерпретацію поняття «авторська маска» вплинула і сама 
специфіка двох сучасних східнослов’янських літератур, які сприйняли концепцію 

«смерті автора» лише теоретично, але на практиці повністю не відмовилися від 
визнання важливості авторської позиції (Н. Бедзір, Н. Бєляєва, Н. Кякшто, 

Г. Мережинська). Саме тому в українському і російському літературознавстві 
авторська маска не сприймається як конструкт, поява якого спричинена 
«зникненням» автора. Навпаки, її природа пояснюється свідомою спрямованістю 

суб’єкта творчості на діалог з читачем. Тому в основу найпоширеніших дефініцій 
закладено розуміння маски як «способу (форми) автоідентифікації і 

авторепрезентації» (О. Осьмухіна), «свідомого конструкту» (Н. Бєляєва) і «творчої 
стратегії автора» (К. Водоп’янова), що цілком суголосно з міркуваннями 

М. Бахтіна про обов’язкову присутність у художньому творі «вторинного автора», 
який говорить від імені «позаприсутнього» «первинного автора».  

Як багатоаспектне і різноманітне у своїх проявах явище авторська маска 
вимагає комплексного дослідження, яке поєднувало б у собі методологічні 

здобутки поетики і стилістики, наратології, генології, теорії комунікації, 
інтертекстуального підходу, рецептивної естетики, семіотики, психології 

творчості тощо. 



Актуальність дисертації зумовлена тим, що, незважаючи на багатолітню 
історію вивчення поняття «авторська маска», українське літературознавство досі не 
має достатньо робіт, які б системно висвітлили це явище. Здебільшого маємо лише 

окремі теоретичні та історико-літературні статті. З дисертацій можна назвати 
роботи К. Водоп’янової, на тему авторської маски у творах М. Лєскова, і 

О. Васильків про маску в художньому доробку В. Винниченка та Г. Шкурупія. 
Потреба в теоретико-методологічних напрацюваннях особливо відчутна у зв’язку з 

вивченням малої прози, яка в контексті осмислення маски автора часто 
ігнорується, поступаючись місцем великим прозовим жанрам, зокрема роману. 

Зовсім відсутні дослідження авторської маски в компаративному дискурсі, які б 
виявляли спільне та своєрідне у творенні масок у різних літературах, чим і 

зумовлено вибір теми дисертації.  
У процесі відбору творів для компаративного зіставлення перш за все 

зверталася увага не на їх визнаність критиками, популярність чи приналежність до 
певного канону, а саме на спроможність цих текстів яскраво репрезентувати 

феномен авторської маски, адже глибокі компаративістські дослідження можуть 
бути присвячені й другорядним авторам, які виявили прикмети свого часу краще, 
ніж відомі письменники. Хоча, з другого боку, більшість пропонованих імен 

навряд чи можна назвати «другорядними».  
Хронологічні рамки, якими обмежується матеріал дослідження, зумовлені 

новими суспільними умовами розвитку української  та російської літератур, які 
склалися після розпаду Радянського Союзу. Адже в пострадянські часи, коли 

відбувався відцентровий рух окремих самобутніх культур і втрачалися ієрархічні 
зв’язки між колишніми метрополією та колоніями, національні літератури, 

незважаючи на досі актуальні численні постімперські та постколоніальні 
комплекси, також значною мірою пішли своїми оригінальними шляхами. Нинішні 

суспільно-історичні умови ‒ з усім їхнім пострадянським спадком, 
актуалізованими і звільненими від заборон здобутками минулих епох та 

численними інноваціями ‒ помітно позначилися і на особливостях творення малої 
прози в українській та російській літературах. Такими чином, перед 
компаративістами постали нові завдання, зокрема з’ясування типологічних 

аналогій, сходжень і розбіжностей, породжених творчістю митців саме незалежних 
держав.  

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дисертацію виконано на 
кафедрі теорії літератури, компаративістики і літературної творчості в межах 

науково-дослідницької теми Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Мови і літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, науковий керівник – 
доктор філологічних наук, професор Г. Ф. Семенюк). Тему дисертації затверджено 

на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (протокол №5 від 18 грудня 2012 року). 

Мета дослідження – визначити особливості та способи вираження 
авторської маски в малій прозі 1990‒2010-х рр. і здійснити порівняльний аналіз її 



функціонування у творах українських та російських письменників. Поставлена 
мета передбачає виконання таких завдань: 

 з’ясувати семантику поняття маски, простежити конотацію маскування в 

історико-культурологічному аспекті, оглянути найпоширеніші підходи до 

тлумачення терміна «маска» та довести доцільність їх застосування в аналізі 
явища авторської маски в художньому творі; 

 виявити основні дискусійні положення, пов’язані з проблемою автора як 
підґрунтя для вивчення проблеми маски автора; 

 на тлі інтересу до авторської маски в художній літературі виробити підхід до 

інтерпретації цього явища, придатний для роботи з обома літературами, та 
визначити основні маркери авторської маски в художньому тексті; 

 окреслити особливості малої прози в контексті сучасного літературного 
процесу в Україні та Росії; 

 виконати зіставлення стильової парадигми української та російської 

літератур в аспекті авторської маски в малій прозі; 

 визначити та порівняти основні стилізаційні, образно-емоційні та іконічні 

тенденції творення маски автора у творчості сучасних письменників; 

 укласти типологію масок в українській та російській малій прозі кінця ХХ – 

початку ХХІ століття. 

Об’єкт дослідження – оповідання, новели та нариси письменників 
порубіжжя ХХ та ХХІ ст. (С. Андрухович, Ю. Буйди, В. Діброви, Ю. Винничука, 

Д. Гуцка, М. Єлізарова, С. Жадана, О. Забужко, Б. Жолдака, О. Ілічевського, 
О. Ірванця, Марусі Клімової, Іллі Кочергіна, Л. Петрушевської, В. Портяка, 

В. Пелевіна, А. Санченка, О. Снєгірьова, Г. Тарасюк, І. Яркевича та ін.). 
Предмет дослідження – типологія та поетика авторської маски в сучасній 

українській та російській малій прозі. 
Теоретико-методологічну основу роботи складають праці, присвячені 

вивченню різних аспектів порівняльного літературознавства, зокрема 

компаративної поетики (Б. Бакули, А. Діми, Д. Дюришина, Р. Гром’яка, 
В. Жирмунського, Е. Касперського, Д. Наливайка, І. Неупокоєвої та ін.), природи і 

семантики маски та маскування (М. Бахтіна, Вяч. Іванова, А. Костомарова, К. Леві-
Стросса, Л. Софронової, О. Фрейденберг, К.-Г. Юнга), проблеми автора (Р. Барта, 

М. Бахтіна, Е. Беннета, В. Виноградова, Г. В’язовського, Б. Кормана, 
А. Компаньона, І. Фізера, М. Фуко, М. Фрайзе, Н. Шляхової та ін.), авторської 

маски (Н. Бєляєвої, К. Водоп’янової, І. Ільїна, В. Карпової, О. Осьмухіної, 
Л. Пирогова, Л. Сафронової, І. Скоропанової, та ін.), специфіки сучасної 

української (С. Андрусів, Т. Гундорової, Н. Зборовської, М. Павлишина, 
Я. Поліщука, Р. Семківа, І. Старовойт, І. Фізера, Р. Харчук) і російської 

(Н. Беневоленської, М. Берга, О. Богданової, В. Куріцина, Н. Кякшто, 
Н. Лейдермана, М. Липовецького, Н. Ліхіної, Н. Маньковської, Г. Мережинської, 

Т. Прохорової, Л. Сафронової, І. Скоропанової, М. Епштейна) літератури та їх 
компаративного зіставлення (Н. Бедзір, Л. Лавринович, Н. Шавокшиної). Також у 
процесі дослідження використано положення комунікативної теорії Ю.  Лотмана, 



теорії гри Г.-Г. Гадамера і Й. Гейзінги, досліджень з наратології Ж. Женетта, 
Дж. Прінса і В. Шміда. 

Методи дослідження. У роботі застосовується комплексний метод 

дослідження, який поєднує елементи порівняльно-типологічного (зіставлення 
текстів двох літератур з метою визначення типологічних аналогій, сходжень і 

контрастів), структурно-функціонального (вивчення поетики авторських масок), 
герменевтичного (інтерпретація текстів в аспекті масок), інтертекстуального 

(аналіз стилізаторських практик маскування та ролі міжтекстового діалогу у 
творенні масок), наратологічного (для окреслення основних типів масок автора та 

вибору їх класифікаційного критерію) методів.  
Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в українському 

літературознавстві здійснено компаративне зіставлення української і російської 
малої прози зламу тисячоліть. Визначено основні стилізаційні, образно-емоційні та 

іконічні тенденції творення маски автора у творчості сучасних письменників.  
Досліджено стильову парадигму української та російської літератур в аспекті 

авторської маски в малій прозі. У ході дослідження напрацьовано та апробовано 
гнучкий підхід до інтерпретації феномена маски автора та запропоновано 
типологію масок у двох літературах на основі наративного критерію. З’ясовано, які 

з характеристик авторської маски можна вважати універсальними, а які властивими 
розглянутим національним літературам. Значну увагу звернено на роль 

індивідуально-авторських факторів творення масок і їх кореляцію із загальними 
тенденціями. Більшість розглянутих у роботі текстів уперше стали об’єктом 

наукового вивчення. 
Теоретичне значення одержаних результатів полягає в увиразненні поняття 

«авторська маска», визначенні її основних типів, маркерів і способів реалізації.  
Практичне значення результатів дослідження – в можливості їх 

використання у викладанні різних філологічних дисциплін і спецкурсів: 
літературної компаративістики, теорії літератури, історії української та російської 

літератур, сучасного літературного процесу, теорії і практики літературної 
творчості, експериментальної прози тощо. Опрацьований та узагальнений матеріал, 
а також аналізи окремих текстів стануть у нагоді під час написання підручників та 

посібників для вищих та середніх навчальних закладів. Запропонована 
класифікація масок і сам наративний підхід (окремо або в поєднанні зі 

стилізаційним, образно-емоційним та іконічним підходами) можуть слугувати 
методологічним підґрунтям для аналізу конкретних текстів. 

Особистий внесок здобувача. Робота виконана автором самостійно. Наукові 
статті з теми дисертації опубліковані без співавторів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 
дисертаційної роботи обговорено на засіданні кафедри теорії літератури, 

компаративістики та літературної творчості Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №6 від 23 грудня 

2015 року) та на 12 конференціях: Міжнародна наукова конференція «Мова та 
літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 18 жовтня 2012 

р.); Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Мова, 



свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (Київ, 
11 квітня 2013 р.); ХІІ Міжнародна конференція молодих учених (Київ, 19‒21 
червня 2013 р.); Міжнародна наукова конференція «Етнознакові функції культури: 

мова, література, фольклор» (Київ, 17 жовтня 2013 р.); I Всеукраїнська науково-
практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми слов’янської філології» 

(Запоріжжя – Одеса – Маріуполь, 19‒20 листопада 2013 р.); Всеукраїнська наукова 
конференція за участю молодих учених «Філологічна наука в інформаційному 

суспільстві» (Київ, 10 квітня 2014 р.); Науковий семінар для молодих учених 
пам’яті Ніли Зборовської (Київ, 30 вересня 2014 р.); Міжнародна наукова 

конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 9 жовтня 
2014 р.); Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Дух нового 

часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 8‒10 квітня 2015 р.), ХV Міжнародні 
славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 24 квітня 2015 

р.), Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в 
міждисциплінарному контексті» (Київ, 8 жовтня 2015 р .), Всеукраїнські наукові 

читання «Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі» (Київ, 5‒6 
квітня 2016 р.). 

Публікації. За темою дисертації вийшло друком дванадцять наукових статей. 
З них – дев’ять у фахових виданнях України, одна за кордоном, а також дві статті, 

які додатково відображають результати дослідження.  
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і 

списку використаних джерел (290 позицій). Загальний обсяг роботи – 224 сторінки, 
з них – 193 сторінки основного тексту. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 У «Вступі» обґрунтована актуальність дослідження та описані його мета, 

завдання, об’єкт, предмет, теоретико-методологічна база, робочі методи, наукова 
новизна, теоретичне та практичне значення, етапи апробації та структура.  

Перший розділ – «Теоретико-методологічна динаміка поняття 
"авторська маска"» ‒ складається з трьох підрозділів, присвячених питанню 

природи, дефініції та основних маркерів досліджуваного явища, а також історії 
його наукового студіювання та визначенню місця проблеми в компаративному 

вивченні літератур.  
У підрозділі 1.1. «Культурологічний аспект  маски та маскування» 

простежено історичну плинність підходів до розуміння явищ маски та маскування, 
їх конотативне навантаження та різні аспекти тлумачення.  

У свідомості сучасної людини слово «маска» викликає цілий спектр 
різноманітних культурних, соціальних, політичних, побутових та інших асоціацій. 

Маска здатна проявляти себе не лише як предмет чи атрибут, а й у значно ширших 
смислах: як метафора, символ, ідея чи образ. У цьому ж контексті можна говорити 
і про авторську маску як про своєрідний спосіб саморепрезентації автора, його 

«вживання» у твір, певне приховання (чи, навпаки, проявлення) себе в тексті. У 
тріаді «лице – маска – образ» маска виступає засобом творення якісно нового 

образу; посередником між «справжнім» обличчям (людиною, предметом, явищем, 



ознакою, інформацією тощо) та його образом як новою якістю (зовнішністю, 
статусом); причиною ефекту певного спотворення (поплутання, приховання 
справжньої суті речей). Різні підходи до тлумачення маски (філософський, 

архетипний, структурно-антропологічний, семіотичний, концептуальний, ігровий 
тощо) об’єднані розумінням її природи як засобу перевтілення певного обличчя 

(людини, предмета, явища) в якісно новий образ. У цьому контексті доречно 
говорити і про такий конкретний вияв загального концепту маски, як феномен 

авторської маски, через який реалізується художнє самопредставлення автора-
творця в тексті. 

Підрозділ 1.2. «Осмислення фігури автора як підґрунтя проблематизації 
авторської маски в сучасному літературознавстві» розкриває суть основних 

підходів до розуміння такого важливого семантичного складника поняття 
«авторська маска», як «автор».  

Класичні концепції авторства (М. Бахтіна, В. Виноградова, Б. Кормана та ін.), 
попри їх численні розбіжності, мають у своїй основі спільну думку про те, що 

суб’єкт творчості (автор-творець) завжди нетотожний своєму 
внутрішньотекстовому представленню (образ автора в тексті, оповідач, 
розповідач). Цим і зумовлена наявність авторських масок у художньому тексті. 

Друга половина ХХ століття позначилася появою в науковій теорії ідей про 
«смерть суб’єкта» (М. Фуко), інтертекстуальність (Ю. Крістева), децентрацію 

структури (Ж. Дерріда) та «смерть автора» (Р. Барт), які зумовили в західній теорії 
погляд на авторську маску не як на явище, породжене свідомою діяльністю творчої 

особистості, а як на результат гри текстових кодів, непідвладних задуму 
конкретного творця, зрештою, як на знак, відірваний від свого «референційного  

сигніфікату» (Ж. Дерріда). Це змушує вважати маску симулякром, за яким немає 
реального обличчя, тоді як визнання домінантної ролі авторської інтенції відсилає 

дослідників до принципово іншого розуміння суті авторської маски. Однак ряд 
провідних учених (Е. Беннет, Ш. Берк, А. Компаньон, М. Фрайзе, В. Шмід та ін.) 

невдовзі виступили з критикою постструктуралістських ідей. Відбулося 
повернення до вивчення таких проблем, як «авторський замисел», «авторська 
інтенція», «авторська свідомість», «авторська відповідальність», «творча 

лабораторія письменника» тощо. Наратологічний проект вивчення художньої 
прози (В. Бут, Дж. Прінс, С. Четман, Ж. Женетт, М.-Л. Ріан, В. Шмід) став 

адекватною альтернативою крайнощам, пов’язаним з антиавторськими поглядами 
на природу художньої творчості. Вивчення комунікативного аспекту літературних 

текстів звільнило критику від різноманітних біографічних та інтенціоналістських 
спекуляцій під час аналізу прозових творів і водночас повернуло до 

літературознавчої теорії поняття про адресата художнього мовлення як необхідну 
вихідну ланку в різнорівневих моделях художньої комунікації.  

Для теоретичного обґрунтування авторської маски важливе значення мають, 
з одного боку, міркування провідних наратологів про образи абстрактного автора і 

фіктивного наратора та взаємодія між рівнями художнього твору, які вони 
представляють, а з другого, роль наратора в сприйнятті читачем образу 

абстрактного автора. Однак, оскільки авторська маска – поняття, для опису якого 



не достатнього самого лиш наративного інструментарію і яке потребує осмислення 
також на рівні поетики і змістових особливостей, доцільно враховувати і 
традиційні підходи до розуміння автора, зокрема погляди М.  Бахтіна (розрізнення 

первинного, нествореного, та вторинного, створеного, автора), В. Кормана (ідея 
«концептованого» автора як певного погляду на дійсність, вираженого усім 

твором) та В. Виноградова (стилістичний підхід до вивчення «мовних масок»).  
У підрозділі 1.3. «Наукове осмислення поняття "авторська маска"» 

викладено історію вивчення явища, здійснено огляд ключових тематичних праць, 
порівняно різні підходи до дефініції, сформульовано робоче визначення та 

окреслено основні маркери маски автора в художньому тексті.  
Активне зацікавлення проблемою авторської маски в Росії та Україні 

почалося в руслі постмодерністського дискурсу, після того  як російський 
дослідник І. Ільїн вслід за американцем К. Мальмгреном розвинув думку про те, 

що в тексті маска реалізується як «автор» ‒ дійова особа, своєрідний «трикстер», 
який, з одного боку, висміює умовності класичної і шаблони масової літератури, а з 

другого – нерідко накидає читачеві власний спосіб тлумачення твору. Це стається 
через втягнення автора-персонажа в прямий діалог з читачем з метою нібито 
пояснити власний задум, що часто насправді є грою з «наївними» читацькими 

очікуваннями і іронізуванням над раціональністю буття. З міркувань І. Ільїна, 
В. Карпової, Л. Пирогова, Л. Сафронової, І. Скоропанової та ін. дослідників 

постмодерністського дискурсу можна зробити висновок, що маска виконує ряд 
взаємопов’язаних функцій: комунікативну (уникнення комунікативного провалу 

між автором і читачем), психологічну (привернення уваги читача до образу автора 
в умовах постмодерного «дефіциту людського начала»), маніпулятивну 

(нав’язування читачеві певного способу прочитання тексту) та ігрову. 
В найновіших дослідженнях термін «авторська маска» значно розширив 

рамки свого тлумачення як у хронологічних межах, так і в стильових. Погляд на 
маску як на «спосіб (форму) автоідентифікації і авторепрезентації» (О.  Осьмухіна), 

«творчу стратегію автора» (К. Водоп’янова), «свідомий конструкт» (Н. Бєляєва), а 
також як на «результат рефлексивної гри реального когнітивного суб’єкта в 
процесі моделювання художнього тексту» (З. Чемодурова) дає підстави для 

висновку про те, що більшість російських та українських учених схильні вважати 
авторську маску не наслідком так званої смерті суб’єкта, а породженням 

суб’єктності. А вивчення досліджуваного феномена в діахронії (на матеріалі 
значної кількості різноманітних текстів: від античної драми до постмодерної 

прози) свідчить про його побутування не лише в новітній літературі, а й у 
творчості письменників усіх часів і художніх стилів. Отож у сучасному 

літературознавстві вироблено два ключові підходи до тлумачення авторської 
маски. У вузькому розумінні це поняття означає образ автора-персонажа, 

представленого переважно іронічним, автопародійним та ігровим модусами, що є 
найхарактернішим для постмодерністських текстів. У ширшому значенні, 

покладеному в основу дисертації, авторською маскою, окрім образу автора-
персонажа, вважається і решта форм саморепрезентації автора-творця, а саме: 

внутрішньотекстовий образ автора, наратор (розповідач / оповідач), 



автобіографічний персонаж тощо. Якщо ж звернутися до загальної схеми 
маскування (лице – маска – образ), то очевидно, що в контексті художньої 
творчості вона функціонує у вигляді тріади: автор-творець («реальний» автор) – 

наратор, або фіктивний автор (авторська маска) – образ абстрактного автора, 
реконструйований інтерпретатором тексту. Авторська маска апелює до читача, 

намагаючись певним чином його обіграти, наблизити до себе або віддалити.  Маска 
вимагає унікального втілення через притаманні лише для неї свідомість, мову, 

характер, поведінку, художні деталі, стиль зображення, причому в різних авторів та 
сама, на перший погляд, маска відрізнятиметься за певними ідіостилістичними 

особливостями.  
Другий розділ дисертації містить три підрозділи і має назву «Поетика та 

розмаїття авторських масок у малій прозі: компаративний дискурс». Тут 
подано стислий опис сучасного літературного процесу в Україні та Росії з огляду 

на малу прозу: динаміка письменницьких поколінь та літературних напрямів, 
ключові постаті та тексти, впорядковані антології та провідні часописи. Значну 

увагу приділено спробі розглянути авторську маску в аспекті національних 
варіантів літератури постмодерного періоду. Центральне місце в розділі належить 
аналізу поетики різноманітних видів маскування: стилізаційного, образно-

емоційного та іконічного.  
Підрозділ 2.1. «Дискурс малої прози в сучасній українській і російській 

літературах» присвячений огляду сучасного українського і російського 

літературного процесу в аспекті малої прози.  

Важливою рисою сучасної малої прози є помітне в багатьох авторів тяжіння 
до автоалюзій (міжтекстові перегуки з іншими власними творами) та до об’єднання 

новел, оповідань, нарисів у ширші структури, які можна трактувати не просто як 
класичні збірки творів, а як книги чи цикли оповідань або новел, поєднані спільним 

персонажем (персонажами), тематикою, хронотопом тощо, і навіть як романи в 
новелах (оповіданнях). Серед найяскравіших прикладів постають «Прусська 

наречена», «Трутизна і мед», «Жунглі» Ю. Буйди, «Морські оповідання» Марусі 
Клімової, «День опричника» і «Цукровий Кремль» В. Сорокіна, «М’ясо снігура 
(гептамерон)» Д. Ліпскерова, «Біг Мак» С. Жадана, «Нариси бурси» А. Санченка, 

«Чайні замальовки» В. Діброви та багато інших. У зв’язку з тенденціями до 
автоінтертекстуальності та романізації у творах яскраво проявляються різні види 

авторських масок, адже різноманітні оригінальні способи поєднання нібито 
автономних текстів у ширші контексти і структури свідчить про додаткові 

можливості для гри незримого автора своїми внутрішньотекстовими 
репрезентаціями.  

У підрозділі 2.2. «Стилізаційна авторська маска в оповіданнях Оксани 
Забужко та Віктора Пелевіна» маску автора розглянуто як наслідок 

стилізаторських практик (стилізація, пародія, пастиш), до яких вдаються автори, 
вступаючи у творчий діалог з попередниками та сучасниками. За допомогою 

стилізаційної маски, яка має у своїй основі переосмислені та обіграні на різних 
рівнях претексти і дискурси, автор мімікрує під витворений ним образ, прихований 

план якого може розгледіти лише читач, достатньо ерудований і підготовлений до 



сприйняття відповідних культурних кодів. Вибір такої маски вимагає від свого 
творця-носія не лише неабиякої художньої майстерності, а й різнобічної 
обізнаності з явищами, які той намагається стилізувати і видати за повністю 

оригінальний текст, розраховуючи при цьому на адекватне прочитання елітарним 
реципієнтом. Таким чином, суть маскування полягає у двоплановості: те, про що 

пишеться у творі, не тотожне написаному, а отже, зовнішня сторона риторики 
наратора, по суті маски, це лише стилізована гра певними дискурсами.  

Героїня О. Забужко яскраво втілює в собі риси, привнесені в українську 
літературу неоромантичними творами Лесі Українки, Ольги Кобилянської та 

Наталі Кобринської, а саме: вольовий характер, діяльність, незалежність, 
інтелектуальність, естетизм та усвідомлення себе сильною і вільною особистістю.  
Зовні фабула «Інструктора з тенісу» не відзначається особливим багатством подій і 
зводиться лише до того, як пані так званого бальзаківського віку на приватному 

уроці з тенісу намагається навчитися подавати м’яч, що дається їй досить нелегко. 
Тому увага переноситься на внутрішню колізію твору, відображену в думках та 

переживаннях героїні: з одного боку, прихована боротьба сильної жінки з «мужем-
всевмійком», який влаштував її на ці тренування, впевнений, що вона ніколи не 
навчиться грати нарівні з ним, а з другого – своєрідна гра в підкорення 

інструктора, який, артистично вправляючись з ракеткою, ніколи не досягне 
інтелектуального рівня своєї учениці. Боротьба чоловіка і жінки, яку прокручує 

Марта у свої свідомості, відбувається у двох напрямках: змагання за фізичну 
перевагу (вміння тримати ракетку і подавати м’яч) і, що головне, за перевагу 

інтелектуальну (вправність у словесному герці). Маску в оповіданні маркують 
риторична гра, ефект відвертості з читачем, підкреслені нарцисизм, інтелектуалізм 

та естетство, система підтекстів, наголос на гендерних стратегіях поведінки та 
інтертекстуальні паралелі з модерністським феміністичним дискурсом. 

В. Пелевін створює образ персонажа-наратора, містифікуючи наївного 
читача його нібито відвертою сповіддю про стосунки із загадковою Нікою, хоч уже 

покійною, але, очевидно, і досі незабутою та коханою. Наратор розповідає про 
власні почуття, про дні, проведені з нею, про її зовнішність, звички, коло 
спілкування, взаємні непорозуміння та образи, її зради, поступово підводячи 

читача до розв’язки, яка має пояснити, що зрештою сталося з цією парою і чому 
Ніки уже немає серед живих. Однак далі автор раптом розкриває свій по-

новелістичному несподіваний прийом: після сповненого трагічними інтонаціями 
опису аварії, внаслідок якої Ніка гине під колесами автомобіля,  останнє реченням 

змінює всю суть викладеного сюжету, адже виявляється, що це була не людина, а 
кішка. Автор-творець видає пропонований текст за оригінальний твір і таким 

чином перевтілюється у фіктивного персонажа-наратора, в істинність якого 
повинен повірити наївний реципієнт. Проте добре обізнаний з російською 

класикою читач претендує на справжній творчий діалог з автором, адже насправді 
перед нами майстерна стилізаторська гра зі щонайменше трьома знаменитими у 

світовій літературі речами – «Лолітою» В. Набокова, а також «Легким подихом» 
І. Буніна та «Привидом Олександра Вольфа» Г. Газданова. Отже, автор створює 

ефект достовірності оповіді і сам же його двічі руйнує – на сюжетному рівні і на 



рівні підтексту. В першому випадку, коли з’ясовується, що Ніка насправді кішка. У 
другому, коли виявляється, що налаштований на відверту сповідь герой – це ще 
один Гумберт Гумберт, з яким ведеться прихована полеміка. Виявляється, що, аби 

мати «легкий подих» Олі Мещерської, зовнішність і звички німфетки, характер 
Олени, не обов’язково бути жінкою: породиста сіамська кішка нічим не гірша від 

бунінського, набоківського та газдановського ідеалів краси, а почуття до тварини, 
якими б вони не були, – не більш низькі та неприродні, ніж тілесне кохання без 

духовної близькості. Таким чином, можемо сказати, що попри відсутність прямого 
наголошування на осмисленні ґендерних питань, як те ми бачимо в оповіданні 

О. Забужко, Пелевін все ж їх порушує, стилізуючи звичну для російської класики 
манеру зображення жінки, жінки позбавленої письменниками-чоловіками власного 

внутрішнього світу. 
Витворюючи оригінальні стилізаторські маски, український та російський 

автори неминуче закладають у неї і національні культурні та ментальні коди: 
характер інтертекстуальності, полемічний матеріал, специфіку діалогу з 

модернізмом тощо. Якщо В. Пелевін більше зосереджується на конкретних 
звертаннях до творів Буніна, Набокова, Газданова, то перегуки О. Забужко з 
ранньомодерністським фемінізмом, зокрема з творами Лесі Українки, в першу 

чергу ідейні, оскільки для О. Забужко значно важливішою є особистість героїні, 
яку можна назвати маргінальною в значенні віддаленості від центру, який 

символізує собою звичайність, усередненість, залежність, покірність долі і 
загальноприйнятим нормам. Поєднує авторську маску в обох оповіданнях 

націленість на інтелектуальну гру: як внутрішню («чоловік – жінка» в одному 
випадку і «постмодерніст – класики» в другому), так і зовнішню (гра з читачем).  

У підрозділі 2.3. «Образно-емоційні та іконічні типи авторських масок»  

на конкретному художньому матеріалі продемонстровано найуживаніші та 

найцікавіші варіації образу внутрішньотекстового автора.  
Як образно-емоційні моделі маскування трактуються маска відвертості та 

протилежні їй різноманітні варіації авторської маски, як-от: блазнювання, 
юродство, іронізування тощо. З погляду такого розмежування масок можна 
говорити про маску відвертості в розглянутих у попередньому підрозділі 

оповіданнях О. Забужко та В. Пелевіна. Серед інших творів – добірка оповідань 
Л. Петрушевської «Міст Ватерлоо», де імітується побутово-пліткарський тип 

відвертості, що зближує балакучих сусідок, а також книжка Ю. Винничука «Груші 
в тісті», в якій фіктивний автор своєю відвертістю справляє враження доволі 

егоцентричного і хвалькуватого дотепника.  
Маску блазня автор-творець може обрати як просто заради створення 

знижено-комічного ефекту, тобто з метою розважити, так і коли він з якоїсь 
художньої або ідейної причини уникає говорити про конкретні речі прямо і 

входить в образ того, чий несерйозний ігровий статус дозволяє бути відвертим, 
розкутим, грубим, смішним, незадоволеним тощо. Часто така маска вибудовується 

на контрасті між темою твору і способом її викладу або компетентністю наратора, 
який її розкриває. Наприклад, Б. Жолдак в оповіданні «Реально» доручає носієві 

маргінального мовлення – суржику – говорити «правду» про «Монну Лізу» 



знаменитого «Ліонардо да Вінчі». Відтак високе, наразі шедевр образотворчого 
мистецтва, профанується, а історія його створення подається як нісенітниця, 
почерпнута з бульварної преси і переказана відповідним персонажем-маскою, 

переконаним, що на картині «ніяка не Монна Ліза», а «самолічно» «намальований» 
автопортрет художника. Якщо головним засобом творення маски блазня для 

Б. Жолдака слугує лінгвістичний експеримент, то авангардист І. Яркевич 
(оповідання «Велике російське пограбування») використовує інший підхід – 

епатаж. Він проявляється у використанні ненормативної лексики, закладанні 
сексуально-психологічних комплексів в основу метафорики і відвертому 

глузуванні над ключовими концептами російської культури та побуту, зокрема над 
великою літературою, канонізованими іменами, консервативними цінностями та 

ідеалами, а також над політикою та економікою. У цьому випадку можна говорити 
не так про маску блазня, покликану перш за все розважати, як про своєрідне 

постмодерне юродство, песимістичне, похмуре, націлене на безвихідь, позбавлене 
релігійного забарвлення і завдання спасати. Яркевичів юродивий, входячи в образ 

«маленької» людини, зґвалтованої великою літературою, заперечуючи все і всіх, 
таким чином робить спробу не тільки «вирватися з її кігтів», але й помститися, 
здійснивши пограбування банку «Пушкін» – установи з помпезною назвою і 

порожнім сейфом. 
Іронічний погляд на світ у літературі теж можна розглядати як своєрідну 

авторську маску, оскільки використання іронії в тексті часто вказує на розбіжність 
між свідомістю наратора і закладеними автором підтекстами. Для ілюстрації 

варіантів маски іроніста в порівняльному аспекті обрано тексти про 
«американський» досвід українців (росіян) – емігрантів (заробітчан). Це одна з 

нових збірок В. Діброви «Чайні замальовки» і серія маленьких нарисів 
О. Снєгірьова «Зроблено в Америці», які можна назвати й одним великим 

оповіданням. Окрім американської тематики, обох авторів поєднує манера 
синтезувати певну документальність (стислість та точність викладу, ретельна 

фіксація часу та місця подій, висока міра автобіографічності, опис типових для 
мігрантів проблем і труднощів) та іронію, викликану тяжкими реаліями сьогодення 
і необхідністю до них пристосовуватися.  

Можливий також іконічний підхід до виділення різноманітних масок – на 
основі конкретних образів. Тут можна спостерігати оригінальну маску чи не для 

кожного твору. З цього приводу допустимо говорити про авторську маску 
феміністки-інтелектуалки (О. Забужко), маску трагічно закоханого (В. Пелевін), 

маску пліткарки (Л. Петрушевська), маску бабія-дотепника (Ю. Винничук), маску 
емігранта (В. Діброва), маску заробітчанина (О. Снєгірьов). 

У третьому розділі дисертації – «Наративна типологія авторських масок у 
сучасній українській і російській малій прозі» ‒ розглянуто три основні 

наративні типи авторського маскування в українській та російській малій прозі: 
маска фіктивного наратора (маска наратора, що твориться на основі 

мовностилістичних прийомів, які демонструють світоглядну, соціальну, вікову та 
іншу нетотожність автора-творця і автора фіктивного), автобіографічна маска 

(маска, побудована на художньому обігравання фактів з реального життя 



біографічного автора) і введення до тексту автора-персонажа (випадок, коли 
внутрішньотекстовий автор позиціонується одночасно як творець певного тексту і 
як його персонаж).  

Специфіка маски першого типу представлена інтерпретацією творів Василя 
Портяка («Гуцульський рік…») та Марусі Клімової («Морські оповідання»), 
викладеною в підрозділі 3.1. «Маска фіктивного наратора в оповіданнях Василя 
Портяка та Марусі Клімової». Маска дяка-людинолюба і маска моряка-

мізантропа протилежні у всьому: висока моральність, з одного боку, і підкреслений 
цинізм, з другого; смирення в одного і самовихваляння в другого, а також: турбота 

про людей та егоцентризм, любов до ближнього та мізантропія, всепрощення та 
підозріливість, самоосуд та осуд усіх навколо, адекватна оцінка дійсності та 

шизофренія, самопожертва і постійні доноси на «порушників» тощо.  
Монолог гуцульського дяка − це стислі щоденникові замітки в 

імпровізованому народному календарі, в якому відображено засвоєний ще з 
архаїки циклічний погляд на плин часу: від свята до свята, і так щороку, що власне 

і пояснюється сезонними кліматичними змінами, на яких тримається розпорядок 
усіх хатніх та польових робіт селянина. І як того вимагає поетика експресіонізму, 
датовані церковними святами події, які переживає священнослужитель та його 

родина, описані досить скупо. Натомість зроблено акцент на внутрішніх 
переживаннях людини і особливостях її спостереження над навколишніми 
реаліями (пункт 3.1.1. «"Гуцульський дяк", "Христос", "дитина" ‒ варіації 
авторської маски в "Гуцульському році…" В. Портяка»).  

Оповідь морського вовка стилізована під усне мовлення і поділена на окремі 
історії-епізоди, в яких настроєво домінують самовихваляння, самолюбування і 

балакучість персонажа та його відвертий цинізм, які не мають нічого спільного з 
набожною скромністю, смиренністю та небагатослівністю сільського дяка. 

Контрастує з «Гуцульським роком» і звична для сучасного світосприйняття 
плинність часу, яка підкреслюється поступовим кар’єрним ростом моряка: від 

студента морського училища до четвертого помічника капітана і після здійснення 
багатьох рейсів до старпома, на чому його успіхи, очевидно, не закінчуються, 
оскільки у своїй каюті він любить час від часу почитувати «Довідник капітана»  
(пункт 3.1.2. «"Морський вовк – шизофренік": авторська маска в "Морських 
оповіданнях" Марусі Клімової»).  

Відповідно до завдання стилізувати автентичність обраних нараторів-масок і 
підібрано їх колоритні мовні характеристики. Мова дяка – це західноукраїнські 

діалектизми, прислів’я, прикмети і приповідки, церковні реалії і народні назви 
православних свят, часте згадування Божого імені, біблійна фразеологія, повчання, 

молитви, лексика пов’язана із сільським побутом. У вжитку моряка переважають 
розмовні лексичні та граматичні форми, просторіччя, жаргон, грубі 

висловлювання, специфічна бортова лексика, образливі прізвиська, похабні історії 
та оповіді про різноманітні пиятики, характерні для професії канцеляризми, мовні 
штампи радянської доби тощо (пункт 3.1.3. «"Священнослужитель" і 
"мізантроп": спільне та відмінне у творенні масок фіктивного наратора» ).  



 Автобіографічна маска проілюстрована аналізом циклу оповідань Сергія 
Жадана «Біг мак» та малої прози Іллі Кочергіна, опублікованої на сторінках 
мистецької періодики: «Алтинай», «Вовки», «Алтайські оповідання», 

«Потенційний покупець», «Червоний намет у снігах Кіліманджаро», «Сон-острів», 
«золоте кільце», «Послідок» та ін. (підрозділ 3.2. «Автобіографічна авторська 

маска: Сергій Жадан та Ілля Кочергін»). Специфіка такого маскування полягає в 

тому, що автор відповідних текстів намагається викликати в читача ілюзію 

ідентичності автора реального (біографічного) і героя, наділяючи твір такими 
деталями з реального життя письменника, як його ім’я, риси характеру, ідеологічні 

та естетичні переконання, пов’язані з ним події та факти, люди з найближчого 
оточення тощо. Ефектом від такої гри в справжнє життя стає те, що читач вірить в 

автентичність фіктивної дійсності і мимоволі починає ототожнювати героя і 
автора. Однак не існує жодного методу, за допомогою якого можна було б 

встановити, що із зображеного правда об’єктивна, а що лише художня, а отже 
автор має можливість маніпулювати довірою свого читача, змішуючи реальні та 

вигадані деталі і витворюючи таким чином маску автобіографічності.  
Оповідання Жадана тематично поєднані тривалим мешканням однойменного 

письменникові персонажа в Австрії та його подорожами містами Західної Європи. 

Герой, потрапляючи з різними людьми в різні місця, по суті, не лише залишається 
тим самим, але й займається тими самими речами: вештається з давніми і 

випадковими знайомими, відвідує різноманітні псевдомистецькі заходи, потрапляє 
до сумнівних компаній, непомірно багато п’є і міркує над причинами та наслідками 

своїх «пригод». Формальна зміна місця й оточення насправді мало чим змінює 
загальний антураж оповідань. Складається враження, що Сергій подорожує 

Європою в пошуках смислу життя, але, оскільки не може його знайти, то 
занурюється в депресію. Хоча цілком реально, що образ нетверезого і бездіяльного 

героя – це лише своєрідне блазнювання. 
Персонаж Кочергіна не завжди має одне й те ж саме ім’я і не завжди мовить 

від першої особи. Найчастіше це москвич Ілюха чи Сєрьога або ж не названий 
герой того ж самого віку, що й біографічний Ілля Кочергін на час написання 
певного оповідання або на час змальованої події. Як правило, він розривається між 

необхідністю жити в столиці і бажанням оселитися поближче до природи – 
поблизу сибірського заповідника або в селі. Зміна імені персонажа від оповідання 

до оповідання дає величезний простір для маскування, адже тут виникають 
різноманітні варіації життєвих ситуацій, імен близьких друзів, дружини, дітей, 

географічних назв, побутових подробиць. І гра масок цікава тим, що попри 
зовнішні відмінності в читача неодмінно складається враження, що цей Ілля, 

Сергій, Роман, Михайло, безіменний персонаж тощо – це одна й та ж людина, адже 
тут не лише безліч неприхованих моментів із життя реального Кочергіна, але й 

багато перегуків між самими текстами, які, в свою чергу, знову ж таки відсилають 
до біографії письменника. Кочергінський персонаж намагається вирватися з рамок, 

які накладає на нього життя, хоча б ненадовго втекти з мегаполіса, але розуміє, що 
можливостей для втечі стає все менше, адже все минає, втрачається, скрізь, навіть 

у найвіддаленіші куточки природи, добираються люди. Однак цей герой зовсім не 



песиміст: він споглядає і пізнає світ, шукаючи в ньому власне місце і зрештою 
знаходячи його серед природи, поруч з коханою, в занятті фотографією тощо.  

Персонажі оповідань обох письменників не приховують власної причетності 

до літературної праці, проте часто уникають говорити про неї як про своє основне 
заняття. Сергій видимо принижує значення своєї літературної діяльності, однак 

між рядків позиціонує себе як професійного письменника. Герой Кочергіна 
приділяє багато уваги різноманітним заняттям, якими він займався в житті: робота 

лісником, дистриб’ютором, літредактором, укладачем путівників, захоплення 
фотографією, мисливством, туризмом тощо, однак мало говорить про літературу.  

Підрозділ 3.3. «Образ автора-персонажа в малій прозі (на матеріалі 
творів Антона Санченка і Юрія Буйди)» присвячений розгляду авторської маски 

в її вузькому розумінні, а саме в значенні появи в тексті персоніфікованого автора, 
який може безпосередньо комунікувати як з іншими персонажами, так і з самим 

читачем, іронізувати над собою і «своїм» текстом, нав’язувати спосіб його 
тлумачення, епатувати, заплутувати різноманітними суперечностями, контрастами 

і багатозначністю, розігрувати оригінальний авторський міф або, навпаки, вдавати 
наївність і простакуватість, одночасно поєднувати риси генія і блазня, розпадатися 
на безліч alter-ego, несподівано з’являтися і зникати, зрештою робити все, аби 

змусити читача (інтерпретатора) повірити у власну оригінальність. 
Головне завдання авторської маски в «Нарисах бурси» А. Санченка – 

філологічна гра, пов'язана з дещо самопародійною спробою вписати колишнього 
моряка не лише в сучасний літпроцес, а й в ширший контекст історії української 
літератури (пункт 3.3.1. «"Нариси бурси" А. Санченка: філолог у масці моряка 
чи моряк, який грається у філолога»). Авторська маска в книзі оповідань 

Ю. Буйди «Всі, хто пропливає» пропонує насамперед авторський міф про 
письменника Буйду, в якому переплетена реальна біографія з фантасмагорією 

вигаданих сюжетів, насиченою інтертекстуальністю та лірико-філософськими 
роздумами про життя, смерть, історію і творчість  (пункт 3.3.2. «"Усі, хто 

пропливає" Ю. Буйди: книга про свого автора»). Отож про книжки А. Санченка і 

Ю. Буйди можна сказати, що це персональні варіанти творчої історії своїх авторів. 
Хронотопічні особливості обох збірок повертають авторів-персонажів у їхнє 

минуле: одного в студентські роки, до Херсонського морського училища, другого – 
в рідне містечко часів його дитинства. В текстах часто з’являються ностальгічні 

настрої, а свідомість внутрішньотекстового автора розпадається на, умовно 
кажучи, дитячу і дорослу; також використано безліч біографічних паралелей, а в 

оповіданнях Буйди прямо називається навіть саме ім’я автора-персонажа. Кожен з 
них має історію про власне творче становлення і задум написати свою книгу: в 

Санченка вона розвинута в жартівливо-ігровому плані, в Буйди переважають 
філософські і навіть містичні пояснення. Краще зрозуміти механізми авторських 

масок допомагає погляд на цілісну композицію книг, тоді як враження від 
прочитаних окремих творів без простеження взаємозв’язків та перегуків значно 

бідніше, хоча тексти можуть цілком сприйматися і як незалежні від інших. У Буйди 
велике значення мають так звані замість перед- та післямови і кочування 

персонажів з тексту в текст, у Санченка окрім спільних героїв важливими є 



графічна стилізація книги під підручник, ілюстрації до неї, паратексти і словники 
для «філологів» і «матросів». 

В «Усіх, хто пропливає» Буйда-персонаж постійно підкреслює свою владу 

над текстом і рештою персонажів, яка символічно проявляється в праві поставити 
крапку там, де забажає творець тексту. Фіктивний автор у «Нарисах бурси» 

А. Санченка часто розігрує читача, нібито помилково водячи його то містом, то 
територією училища, то казармами, а згодом жартівливо вибачається за свою 

«затурканість» та «неуважність». Обидва автори-персонажі здатні виступати в ролі 
своєрідних deus ex machine, втручаючись таким чином в уже задану текстову 

логіку. 
 

ВИСНОВКИ 
У висновках узагальнено результати дослідження. 

Зіставлення авторських масок виявилося доволі продуктивним підходом у 
порівняльному вивченні художнього матеріалу обраних літератур, оскільки на його 

основі можна зробити вірогідні висновки про національні варіанти сучасного 
словесного мистецтва в аспекті з’ясування оригінальних та типових способів 
взаємодії між автором, текстом і читачем. Особливості національної історії, 

культури, естетики, моралі, націєтворчої міфології, ментальності, самосвідомості, 
міжнародної комунікації – все це певним чином відобразилося на формуванні та 

характері національних варіантів найновішої літератури загалом і на специфіці 
авторської маски зокрема. Саме тому порівняльне вивчення поетики авторських 

масок дає змогу простежити суспільно-типологічні схожості, літературно-
типологічні спільності та психологічно-типологічні подібності (за Д. Дюришиним) 

між окремими національними літературами, а також значно допомогти в пошуку 
відповіді на не менш важливе питання: в чому полягає самобутність цих літератур? 

Авторська маска як внутрішньотекстовий образ автора, або суб’єктивована 
проекція творця в художньому творі, з одного боку, характеризується 

ідіостилістичними особливостями та творчим замислом кожного окремого митця, 
про що можна говорити, лише аналізуючи конкретні тексти, а з другого – все ж 
таки, безумовно, має і спільні для різних авторів формальні ознаки, на основі яких 

можна вирізняти певні типові моделі вираження маски автора. Аналіз низки 
оповідань, новел та нарисів дає змогу виокремити такі варіації авторських масок: 

стилізаційні маски, які мають у своїй основі переосмислені та обіграні на різних 
рівнях претексти і дискурси; образно-емоційні маски, в які закладено певну 

комунікативну стратегію (тип поведінки) автора всередині тексту; іконічні маски, 
побудовані на використанні конкретних образів; наративні маски, базовані на 

способі суб’єктного вираження внутрішньотекстового автора.  
Зіставлення різних типів масок у двох літературах показало, що іконічні 

(маска феміністки-інтелектуалки в розглянутому творі О. Забужко, маска трагічно 
закоханого у В. Пелевіна, маска пліткарки в Л. Петрушевської, маска бабія-

дотепника в Ю. Винничука, маска емігранта у В. Діброви, маска заробітчанина в 
О. Снєгірьова, маска незрячого в Д. Гуцка, маска морського вовка – мізантропа в 

Марусі Клімової, маска дяка-людинолюба у В. Портяка та ін.) та образно-емоційні 



(відвертість, блазнювання, юродство, іронічність тощо) маски передусім 
демонструють індивідуально-авторські особливості маскування. Стилізаційні 
маски, які виокремлюються, наприклад, в «Інструкторі з тенісу» О. Забужко та 

«Ніці» В. Пелевіна, – не лише доказ неповторної віртуозності авторських 
перевтілень, а й досить яскравий матеріал для спостереження над відмінностями в 

різних літературах, зокрема над особливостями використання інтертекстуальних 
засобів та стилізаційних можливостей для формування масок автора. Наративний 

підхід до аналізу авторських масок, окрім індивідуальних та національних ознак, 
найкраще виявляє схожі формальні прийоми творення внутрішньотекстового 

образу автора. Можна виділити три основні наративні типи авторського 
маскування: маска фіктивного наратора, автобіографічна маска і введення до 

тексту автора-персонажа.  
Найпоширеніші прийоми творення масок автора: вибір відповідної 

наративної стратегії та типу авторської емоційності, стилізація, 
інтертекстуальність, обігравання біографічних паралелей, поява серед персонажів 

твору двійників автора, епатаж та пародія, абсурдизація, інфантилізація, 
використання підтекстів, продумане компонування прозових збірок (післямови, 
передмови, спосіб розміщення текстів, явні та приховані перегуки між ними) – 

використовуються і українськими, і російськими авторами. Поєднує обидві 
літератури також закладене в масках яскраво виражене прагнення до деструкції 

соцреалістичних штампів та іронічно-пародійне обігравання радянського минулого 
(твори С. Жадана, Ю. Винничука, М. Єлізарова, А. Санченка, Марусі Клімової, 

Ю. Буйди, І. Яркевича тощо).  
Для творення авторських масок велике значення має і те, що в обох 

досліджуваних літературах досить помітна тенденція до розмивання жанрових 
меж. Вона проявляється в об’єднанні новел, оповідань, нарисів у ширші структури, 

які можна трактувати не просто як класичні збірки творів, а саме як книги чи цикли 
новел (оповідань), поєднані спільним оповідачем, персонажем (персонажами), 

тематикою, хронотопом, елементами композиції (передмови, післямови, авторські 
відступи) тощо, і навіть як романи в новелах (оповіданнях). Такі перехідні явища в 
динаміці літературних жанрів разом з тяжінням літератури до автобіографізму в 

текстах свідчать про авторську гру цілим набором масок (наративне маскування, 
«передача голосів» різним нараторам, поява двійників автора серед персонажів, 

розщеплення автора на безліч alter ego, видиме втручання автора-персонажа в 
розвиток сюжету тощо), адже основний фактор структурно-смислового поєднання 

на перший погляд не пов’язаних текстів – це образ внутрішньотекстового автора в 
його різноманітних проявах (оповідач історій, свідок подій, їх учасник, автор -

персонаж тощо). Внутрішньотекстовий автор може бути не тільки експліцитно 
вираженим у тексті, але й вдаватися до відкритого маніпулювання художньою 

дійсністю. Окрім самого автора-персонажа у творах часто з’являються його 
двійники, наприклад баба Буяниха та Жопсик в оповіданнях Ю. Буйди, образи 

курсантів Гоголя та Котляревського в текстах А. Санченка. 
Для створення авторських масок сучасні автори доволі часто вдаються до 

інтертекстуальних прийомів та ведуть явний або прихований діалог з модерністами 



та іншими літературними попередниками. Однак тоді як російські письменники 
іронізують, заперечують або переграють класику на рівні конкретних текстів, 
образів, сюжетів та стильових особливостей (В. Пелевін), українські митці 

зосереджуються на рівні поетики, ідей та типів героя, характерних для певних 
літературних та соціокультурних дискурсів, причому часто це або неонародництво 

(В. Портяк), або підкреслене неомодерністське естетство (О. Забужко).  
На специфіці масок значною мірою позначилося колоніальне (імперське) 

минуле. Так, самосвідомость внутрішньотекстових авторів в українській малій 
прозі часто носить відбиток комплексу меншовартості, який проявляється в 

постійному прагненні довести свою повноцінність (національну, мовну, статеву, 
гендерну, творчу, інтелектуальну, матеріальну) або, навпаки, в маргіналізації 

особистості (маски пияки, блазня, носія суржику, емігранта, який мусить 
пристосовуватися до реалій та менталітету чужої країни). Наратори українських 

оповідань та новел зазвичай більш пасіонарні та активні, вони діють, рухаються, 
мандрують, за щось борються, хоч і не завжди раціонально, успішно і 

продуктивно. У російських творах через відсутність проблеми національного 
самоствердження сформувався дещо інший тип масок, позбавлений зайвої 
пасіонарності та динаміки. Тут найчастіше зображені пасивні спостерігачі, які 

вдаються до споглядання світу зовнішнього і світу всередині себе. Навіть у 
найепатажніших текстах, де часто профануються традиційні російські цінності і 

класична література, розповідачі схильні більше спостерігати, критикувати, 
висміювати, пародіювати класику, культуру, традиції, національний менталітет, 

владу, ніж вдаватися до реального (дієвого) протесту. 
Дослідження особливостей авторської маски в українській та російській 

малій прозі підтверджує думку про те, що авторська маска у двох 
східнослов’янських літературах характеризується посиленим авторським началом і 

не сприймається як конструкт, поява якого спричинена «зникненням» автора. 
Вибір маски (стилізаційної, образно-емоційної, іконічної чи наративної) для 

розглянутих вище та багатьох інших авторів є стратегією свідомою, зумисне 
націленою на гру з читачем. 
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АНОТАЦІЯ 

Ковінько М. В. Авторська маска в сучасній українській та російській 

малій прозі кінця ХХ ‒ початку ХХІ століття. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. 



У дисертації вперше зіставляються авторські маски в українській та 
російській малій прозі, а також визначаються основні маркери маски автора і її 
основні типи. У ході дослідження виводиться дефініція, згідно з якою авторська 

маска – це обрана автором-творцем форма подання себе в художньому творі, а 
саме: внутрішньотекстовий образ автора, наратор (розповідач / оповідач), 

автобіографічний персонаж, система двійників автора тощо.  
Доведено, що найбільш доцільним підходом до типологічної класифікації 

масок автора є формальний, пов'язаний з наратологією. Основними наративними 
типами авторської маски в українській та російській літературі визначено маску 

фіктивного наратора, автобіографічну маску і образ автора-персонажа. 
Об’єктом дослідження стали оповідання, новели та нариси письменників 

порубіжжя ХХ та ХХІ ст. (С. Андрухович, Ю. Буйди, В. Діброви, Ю. Винничука, 
Д. Гуцка, М. Єлізарова, С. Жадана, О. Забужко, Б. Жолдака, О. Ілічевського, 

О. Ірванця, Марусі Клімової, І. Кочергіна, Л. Петрушевської, В. Портяка, 
В. Пелевіна, А. Санченка, О. Снєгірьова, Г. Тарасюк, І. Яркевича та ін.). 

Ключові слова: автор, авторська маска, іконічна маска, мала проза, 

наративна маска, наратор, образно-емоційна маска, стилізаційна маска. 
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Ковинько М. В. Авторская маска в современной украинской и русской 

малой прозе конца ХХ – начала ХХI столетия. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2017. 

В диссертации впервые сопоставляются авторские маски в украинской и 
русской малой прозе, а также определяются главные маркеры маски автора и ее 

основные типы. Для анализа и компаративного сопоставления выбраны авторы и 
тексты, наиболее ярко отражающие типологические особенности и поэтику масок в 

русском и украинском рассказе (новелле) конца ХХ – начала ХХI века. 
В ходе исследования выводится дефиниция, согласно которой авторская 

маска – это выбранная автором-творцом форма представления себя в 

художественном произведении, а именно: внутритекстовый образ автора, нарратор 
(повествователь / рассказчик), автобиографический персонаж, автор -персонаж, 

система двойников автора и прочие. 
Установлено, что наиболее распространенные приемы создания маски автора 

– выбор соответственной нарративной стратегии и типа авторской 
эмоциональности, стилизация, интертекстуальность, обыгрывание 

автобиографических параллелей, появление среди персонажей произведения 
двойников автора, эпатаж и пародия, абсурдизация, инфантилизация, 

использование подтекстов, продуманная компоновка сборников прозы.  
Сопоставление авторских масок является довольно продуктивным подходом 

в сравнительном изучении литератур, поскольку оно позволяет сделать адекватные 
выводы о национальных вариантах современных литератур в аспекте определения 

оригинальных и типичных способов взаимодействия между автором, текстом и 



читателем. Ведь помимо общих формальных моделей создания маски непременно 
существуют особенности национальной истории, культуры, эстетики, морали, 
нациеобразующей мифологии, ментальности, самосознания, международной 

коммуникации, в той или иной степени отразившиеся на формировании и 
характере национальных вариантов новейшей литературы в общем и на специфике 

авторской маски в частности.  
Центральное место в работе занимает поиск подходящего критерия для 

разработки сравнительной типологии авторской маски в малой прозе двух 
исследуемых литератур. Рассмотрено особенности стилизаторской маски, а также 

признаки и разновидности масок образно-эмоциональных и иконических. 
Наиболее целесообразным подходом к типологической классификации масок 

автора оказался формальный, связанный с нарратологией. Основными типами 
масок в украинской и русской малой прозе выступают маска фиктивного 

нарратора, автобиографическая маска и введение в текст автора-персонажа. 
Объектом для исследования послужили рассказы, новеллы и очерки писателей 

рубежа ХХ и ХХI вв. (Ю. Буйды, С. Жадана, О. Забужко, Маруси Климовой, 
И. Кочергина, В. Портяка, В. Пелевина, А. Санченко и др.). 

Ключевые слова: автор, авторская маска, иконическая маска, малая проза, 

нарративная маска, нарратор, образно-эмоциональная маска, стилизационная 
маска. 

 
SUMMARY 

Kovinko M. The Author’s Mask in Ukrainian and Russian Short Stories of 
the End of the XX – Beginning of the XXI Century. – Manuscript. 

Thesis for a Scholarly Candidate Degree in Philology on Speciality 10.01.05 – 
Comparative literature study. – Kyiv Taras Shevchenko National University. – Kyiv, 

2017. 
In the thesis authors’ masks in Ukrainian and Russian small prose are compared for 

the first time, and also main markers of the author’s mask and its basic types  are 
determined. In the course of the study the researcher derives the definition, according to 
which the author’s mask is a chosen by author-creator form of self-representation in a 

literary work such as an author-in-the-text’s image, a narrator (teller), an 
autobiographical character, a system of author’s doubles, etc.  

It is proved that the most appropriate approach to typological authors’ masks’ 
classification is a formal one, which is related to narratology. The primary types of 

narrative author’s mask in Ukrainian and Russian literature are a fictitious narrator’s 
mask, an autobiographical mask and an image of the author-character.  

The object of the study are short stories, novellas and essays by writers of the end 
of the XX ‒ beginning of the XXI century (S. Andrukhovych, Yu. Buida, V. Dibrova, 

Yu. Vynnychuk, D. Gutsko, M. Yelizarov, S. Zhadan, O. Zabuzhko, B. Zholdak, 
A. Ilichevskii, O. Irvanets, Marusia Klimova, I. Kochergin, L. Petrushevskaya, 

V. Portiak, V. Pelevin, A. Sanchenko, A. Snegirev, H. Tarasiuk, I. Yarkevich, etc.).  
Key words: author, author’s mask, iconic mask, small prose, narrative mask, 

narrator, figurative and emotional mask, stylized mask.  


