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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Інтерес до письма про Себе у площині 

художнього твору зумовлений, головним чином, логікою теоретико-літературного 

процесу кінця ХХ ― початку ХХІ століть і специфікою самого модусу оповіді. На 

сьогодні тема письма є однією з найбільш актуальних та розроблених у філософії та 

теорії літератури, проте далеко не вичерпаною. Епістемологічна ситуація рубежу 

ХХ–ХХІ століть знаменувалась культурним та лінгвістичним «поворотом», 

поверненням наративної історії після років домінування історії структур, переходом 

від макро- до мікроісторії. Усе більше науковців різних галузей (історії та теорії 

літератури, філософії, історіографії, соціології, культурології, лінгвістики, 

мистецтвознавства та психології) звертаються до текстів особистісного характеру. В 

різних країнах Європи (Франції, Швейцарії, Німеччині, Нідерландах) у цей час 

створюються колективи вчених, які досліджують автобіографії, щоденники, 

мемуари та інші приклади его-документів у межах національних та міжнародних 

проектів 

В умовах сучасного стану культури, коли питання ідентичності суб’єкта стоїть 

особливо гостро, письмо про Себе героя художнього твору виявляється плідним 

джерелом дослідження функціонального значення особистісного письма людини. 

Герої-оповідачі сучасного роману не лише не поривають з плідною традицією 

виписування своєї історії, сформованою попередніми трьома століттями літератури, 

а й дедалі частіше виступають в ролі суб’єкта письма. Ця літературна ситуація не 

викликає здивування з огляду на кількість часу, яку людина ери Інтернету 

проводить за письмом у віртуальному просторі. Письмо у світовій павутині утворює 

для суб’єкта віртуальну реальність його життя, що має багато спільного з природою 

художнього тексту. 

Вивчення зразків особистісного письма передбачає дослідження широкого 

кола питань, серед яких головними постають екзистенційно-психологічні 

особливості письма про Себе, «Я» автора та розповідь про пережите як мовні 

конвенції, особливості рефлексії суб’єкта письма, жанрова палітра его-документів, 

лексико-стилістична специфіка окремих форм письма. Розгляд процесуальності 

письма, продукованого літературним персонажем, що не дорівнює реальній людині, 

покликаний розширити асоціативні поля метафор письма, тим самим додати нові 

думки в дискурс про письмо як соціокультурний феномен та в дискурс про письмо 

як шлях конструювання самоідентичності того, хто пише. 

 Література як антропологічна лабораторія відгукується на запити людини 

онтологічного характеру. Знаковим для сучасної літератури є той факт, що твори, 

простір яких визначає виписування героєм свого життя, стають лауреатами 

престижних літературних премій та отримують широку популярність серед читачів. 

Звернення до матеріалу французького роману як об’єкту дослідження особистісного 

письма продиктовано глибоким науковим інтересом французького 

літературознавства до проблеми вкладання індивідом свого життя в письмо 

(різноманітні семінари, воркшопи, наукові школи та конференції, присвячені різним 

аспектам цього питання ― головний з яких конденсовано до особливостей 
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автобіографії як феномена ― складають історію дослідження виміру особистісного 

письма вже протягом понад 30-ти років). Виписування свого «Я», вкладання у 

письмо пережитого є однією з форм «піклування про себе» (М. Фуко), що має 

широкий та плідний вияв в історії французького роману. В Україні це питання ще 

чекає свого наукового підґрунтя, а художня література тим часом іде в ногу зі 

світовою  

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

виконано на кафедрі теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко 

Київського національного лінгвістичного університету в межах наукової теми 

«Світовий літературний процес: полілог інтерпретацій». Тема дисертації (монографії) 

затверджена на засіданні вченої ради КНЛУ (протокол № 6 від 23 грудня 2013 р.).  

Мета дослідження – схарактеризувати особливості поетикальної системи 

французьких романів, формою оповіді яких є письмо про Себе героя-оповідача, 

розкрити функціональне значення роботи особистісного письма в конструюванні 

ідентичності фікційного суб’єкта.  

Реалізація мети передбачає розв’язання низки наукових завдань:  

– розглянути варіанти наукових підходів до проблематики особистісного письма в 

сучасному літературознавстві;  

– визначити семантичне наповнення поняття «письмо про Себе фікційного суб’єкта»; 

– простежити динаміку тексту-письма в історії французького роману; 

– з’ясувати зв’язок особистісного письма героя художнього твору з історико-

культурною парадигмою; 

– виявити типи зв’язків між текстами-письмом різних історичних періодів: 

розгортання традиції, розрив, трансгресію тощо; 

– означити місце окремих творів в історії письма про Себе героя французького 

роману; 

– схарактеризувати різні жанрові моделі письма в діахронному вимірі та визначити 

функціональне значення моделей письма в процесі самопізнання індивіда; 

– проаналізувати особистісне письмо як модус нарації; 

– розглянути героя в естетичній діяльності письма про Себе; 

– описати комунікативну арку письма про Себе фікційного суб’єкта; 

– висвітлити коди письма про Себе фікційного суб’єкта та застосувати їх до аналізу 

художньої природи тексту-письма. 

Об’єктом дослідження стали романи французької літератури, художній 

простір яких визначений роботою письма фікційного (фікційних) суб’єкта 

(суб’єктів). Зокрема, «Перські листи»  Ш.-Л. де Монтеск'є, «Листи перуанки» 

Ф. де Графіньї, «Історія сучасної грекині» Прево, «Черниця» Д. Дідро, «Юлія, або 

Нова Елоїза» Ж.-Ж. Руссо, «Небезпечні зв’язки» Ш. де Лакло, «Дельфіна» мадам де 

Сталь, «Оберман» Е. де Сенанкура, «Адольф» Б. Констана, «Останній день 

засудженого до страти» В. Гюго, «Сповідь сина віку» А. де Мюссе, «Анжеліка» 

Ж. де Нерваля, «Спогади двох молодих жінок» О. де Бальзака, «Кола Брюньйон» 

Р. Роллана, «Пасторальна симфонія» А. Жіда, «Алексіс, або роздуми про марність 

боротьби» М. Юрсенар, «Гадючник», «Старосвітський хлопчина» Ф. Моріака, 

«Щоденник сільського кюре» Ж. Бернаноса, «Нудота» Ж.–П. Сартра, «Сутінковий 
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красень» Жульєна Грака, «Балакун» Л.-Р. Дефоре, «Малон умирає», «Несказанний» 

С. Бекета, «Неможливе» Ж. Батая, «Зломлена» С. де Бовуар, «Салон у Вюртемберзі» 

П. Кіньяра, «Ворота Леванта», «Подорож Бальдасара» А. Маалуфа, «Ніч каліграфів» 

Я. Гата, «Автопортрет біля радіатора» К. Бобена, «Щоденник одного тіла» 

Д. Пенака, «S, або Надія на життя» А. Д. Гарі, «Дім, де мене любили» Т. де Роне, 

«Дихай!» та «Наше попереднє життя» А.-С. Брасм, «Еліксир кохання», «Отрута 

кохання» Е.-Е. Шмітта. 

 Оскільки письмо про Себе вигаданого персонажа у французькій літературі 

утверджує свої права, починаючи від епістолярного роману XVIII ст., дослідження 

спирається на тексти-письмо (у вузькому розумінні, тобто такі, формою оповіді яких 

є особистісне письмо героя-оповідача) від Просвітництва до сучасності. Критерієм 

відбору текстів не є суто формальні характеристики. Твори, в яких письмо не 

входить до системи мотивів, позбавлене семантичного наповнення, що корелює із 

темою самопізнання героя, залишаються поза увагою дослідження.  

Предметом дисертаційної праці виступають художні особливості та 

функціональне значення письма про Себе фікційних суб’єктів французького роману 

як вимір конструювання ідентичності протагоністів.  

Методи дослідження. У дисертації (монографії) застосовано комплексний 

метод аналізу художніх творів (зокрема, історико-культурний, структурний, 

феноменологічний (М. Бланшо) та накладання культурних полів). Формалістський, 

(пост)структуралістський підхід до тексту дозволив зосередити увагу на 

співвідношенні різних елементів внутрішньої структури тексту-письма. 

Наратологічний допоміг описати специфіку письма про Себе фікційного суб’єкта як 

модусу оповіді. Основою для наратологічного підходу в роботі є концепція рівнів 

оповіді, запропонована у працях Ж. Женетта. Структурно-типологічний метод 

дозволив порівняльно вивчити структурні та функціональні властивості тексту-

письма, незалежно від характеру генетичних зв’язків між ними. Герменевтичний 

метод аргументував відхід від авторських намірів, історії створення тексту та 

зосередження на його актуальній реальності. Метод мікрочитання (Ж.-П. Рішар) 

дозволив виокремити в ландшафті художнього твору елементи, пов’язані з 

проблематикою письма про Себе, та провести фігурну дужку над романами різних 

епох, оминаючи загрозу поверхового погляду. Метод мікрочитання змінив масштаб 

літературознавчої мапи художнього ландшафту і дозволив розглянути окремі деталі 

як мікрорепрезентацію прихованої природи письма. Механізм оперування цим 

методом зробив дослідження текстоцентричним, став головним інструментарієм у 

пошуку та обґрунтуванні  метафор письма.  

Теоретичною базою дослідження стали праці українських вчених В. Фесенко, 

М. Коцюбинської, Т. Гавриліва, Т. Черкашиної, М. Варикаші. Сформувати основу 

аналізу проблемних полів заявленої теми допомогли праці М. Бахтіна, Ю. Лотмана, 

В. Подороги, М. Епштейна, М. Ямпольського, французьких дослідників Ж.-

П. Рішара, Ж. Русе, Ж. Старобінського, Ґ. Башляра, Ж. Ґюсдорфа, Р. Барта, 

Ф. Лежена, П. Рікера, Ж. Женетта, М. Фуко, М. Бланшо, Ж. Дериди, Ж. Дельоза, 

Ж. Лакана, Л. Версіні, а також плеяди сучасних науковців, які розгортають їхні ідеї у 

світлі актуальних проблем (зокрема, Дж. Альтман, Л. Анґар, А. Кантен та ін.) 
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Наукова новизна дослідження полягає в застосуванні методу мікрочитання та 

теоретичних побудов Женевської школи «критики свідомості» для визначення 

поетикальної системи французьких романів, модусом оповіді яких виступає письмо 

героя.  Вперше в українському літературознавстві запропоновано понятійний апарат 

для інтерпретації художнього простору, створеного письмом героя-оповідача; 

окреслено історико-літературну генезу письма про Себе фікційного суб’єкта 

французького роману та систематизовано наративні й образно-стилістичні складові 

різних моделей письмової практики (листа, щоденника, мнемографії); запропоновано 

класифікацію жанрових модусів тексту-письма (листа, щоденника, мнемографії або 

«історії мого життя»); розроблено систему діалогізму письма про Себе фікційного 

суб’єкта на основі різновекторності комунікативної арки тексту-письма, в яку 

входять первинний автор, екстрадієгетичний наратор, герой-оповідач, нарататор, 

гіпотетичний, віртуальний адресат та реальний читач; запропоновано сітку кодів для 

розкриття семантичного навантаження та функціонального значення письма про 

Себе. Удосконалено положення щодо метаморфоз суб’єктивності у процесі 

вкладання подій життя у письмо; місця та ролі письма у процесі конструюванні 

ідентичності суб’єкта; діалогічності французьких романів, що представляють письмо 

про Себе героя-оповідача, із зразками попередніх епох; метафорики особистісного 

письма у французькому романі. Подальший розвиток отримало дослідження 

поетики епістолярного роману, роману-щоденника; тілесності художнього твору; 

поетики подорожі, смаку в художньому творі. 

Дослідження письма як модусу організації романної оповіді та практики 

створення Себе фікційним суб’єктом відновлює в правах упосліджені попередньою 

критикою елементи письма як художнього простору й у такий спосіб здійснює 

внесок у розуміння французького роману, письма як модусу оповіді, виписування 

Себе як шляху самопізнання. 

У дисертації (монографії) заповнюються наявні прогалини у вивченні 

творчості мадам де Ґрафіньї, абата Прево, Ш. де Лакло, А. де Мюссе, Б. Констана, 

М. Батая, Л.-Р. Дефоре, а також низки творів сучасних представників французького 

роману. 

Теоретичне й практичне значення одержаних результатів. Матеріали 

дисертації (монографії) можна використовувати для підготовки курсів з блоку 

«Історії зарубіжної літератури», теорії літератури, а також спецкурсів, тематика 

яких пов’язана з формами та видами особистісного письма в художній літературі, 

французьким романом різних періодів. Положення і висновки можуть бути 

використані в ході написання підручників з історії та теорії літератури, а також для 

дослідження особистісного письма в інших національних літературах і слугувати 

базисом для вивчення нових моделей художнього простору, створених за допомогою 

технологічних інновацій.  

Особистий внесок автора. Монографія та 32 статті за темою дослідження 

узагальнюють самостійні наукові розробки автора. Провідні ідеї роботи оприлюднено 

в монографії і наукових статтях. Усі праці виконано самостійно, без залучення 

співавторів. 

Апробація результатів дослідження. Монографію обговорено та схвалено на 
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засіданні кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко 

Київського національного лінгвістичного університету (протокол № 2 від 7 вересня 

2018). Основні положення дисертації (монографії) віддзеркалені в доповідях на таких 

наукових конференціях і симпозіумах: ХІІ Міжнародній науковій конференції 

молодих вчених (2013), Четвертому («Модернізм як теоретична парадигма: 

уточнення змісту», 2008), Сьомому («Словесне і зорове: візуальні медіації в 

літературі», 2016) теоретичних симпозіумах, симпозіумі «Проза Генрі Джеймса та 

його «філософія творчості» в континуумі літератури США (2014) в Інституті 

літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Міжнародних наукових конференціях 

«Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі» (2008), «Сучасна філологія: 

парадигми, напрямки, проблеми» (2014) у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка; на Міжнародній науково-практичній конференції «Україна і 

світ: діалог мов та культур» (2018) та наукових конференціях у Київському 

національному лінгвістичному університеті «Хронозрушення: концепції нелінійного 

часу у свідомості, культурі та літературі» (2007), «Схід на Заході, Захід на Сході: 

діалог світоглядних та художніх парадигм» (2008), «Подорож як літературознавча та 

культурологічна проблема» (2009), «Модуси автобіографічного письма» (2010), 

«Топос тварини як антропологічне дзеркало» (2011), «Смак літератури/література 

смаків» (2012), «Література в контексті постгуманізму та віртуальності» (2013), І і 

ІІ Міжнародних конференціях пам’яті проф. В. І. Фесенко (2014, 2018), 

«Транскультурні коди літературного дискурсу» (2015), «Поетика дому» (2016), 

«Видовищні форми ігрової культури: літературні проекції» (2017); на Других 

Бугайківських читаннях у Ніжинському державному університеті ім. М. Гоголя 

(2010); на Міжнародній науково-практичній конференції «Гендерні та 

постколоніальні студії у слов’янських літературах центральної, східної та південно-

східної Європи. Діагностика. Ієрархія. Перспективи» (2013) у Чорноморському 

державному університеті імені Петра Могили, м. Миколаїв; Міжнародній науковій 

конференції «Інтертекстуальність у системі художньо-філософського мислення: 

теоретичні й історико-літературні виміри» у Волинському національному 

університет ім. Лесі Українки (2009); Міжнародних наукових конференціях 

«Поетика містичного» (2010), «Література у літературознавчому контексті» (2012) 

та «Біографія к текст» (2014) у Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича; на VII Міжнародних Чичерінських читаннях «Світова 

літературна класика у «Великому часі» (2011) у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка; Міжнародній науковій конференції «Вектори 

розвитку літературного процесу ХХ століття й методи його дослідження» .(2011) в 

Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова; на науковій 

конференції «Проблеми сучасного зарубіжного літературознавства» (2009) в 

Ялтинському університеті менеджменту; Всеукраїнській науковій конференції 

«Літературний процес: від класики до постнеокласики» (2009) у Київському 

міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка; на ІІ Міжнародному 

конгресі «Національна ідентичність крізь призму діалогу культур (2014) в 

Південному федеральному університеті, м. Ростов-на-Дону; XXV Міжнародній 

науковій конференції «Культура і література Америки та Європи: погляд з 21-го 
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століття» (2016) в Мінському державному лінгвістичному університеті.  

Публікації. Результати дослідження опубліковано: у монографії (33,8 др.а.) і у 

31 наукових публікаціях, з яких 18 – у фахових виданнях України, 2 – в українських 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, 6 – у закордонних 

виданнях, 5 статей додатково відображають наукові результати дисертації. 

Завдання дослідження визначили структуру монографії. Вона складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (393 позиції), 

іменного покажчика. Загальний обсяг монографії – 416 сторінок, із них – 390 сторінок 

основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його 

предмет, об’єкт, мету, завдання і теоретико-методологічний апарат, окреслено 

наукову новизну, прокоментовано методологічно-теоретичну базу та структуру.  

Перший розділ «ПИСЬМО ПРО СЕБЕ ФІКЦІЙНОГО СУБ’ЄКТА ЯК 

ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ: ВВЕДЕННЯ У ПРОБЛЕМАТИКУ» складається з 

трьох підрозділів, що конкретизують семантичне наповнення поняття «письмо про 

Себе фікційного суб’єкта», репрезентують історичний поступ розгортання дискурсу 

особистісного письма у французькому літературознавстві та увиразнюють підхід до 

розуміння ролі і значення письма за допомогою залучення ідей філософсько-

антропологічної школи.   

У підрозділі 1.1. «Семантичне наповнення поняття «письмо про Себе 

фікційного суб’єкта» обґрунтовується надання переваги поняттю «письму про 

Себе» як такому, що долає суперечності у семантичному полі низки термінів на 

позначення форм приватного письма та узагальнює смислове наповнення інших 

варіантів назв, а тому дозволяє наблизитися до розуміння місця письма загалом (а не 

конкретного його модусу) у процесі конструювання ідентичності суб’єкта. 

Обґрунтування включає аналіз кожної складової запропонованого поняття: «письмо 

про Себе», «фікційність», «суб’єкт». Залучення лінгвістичного, психоаналітичного 

та філософського коду запропонованого поняття дозволило експлікувати його 

семантичне поле. У підрозділі сконцентрована наріжна дослідницька гіпотеза щодо 

відновлення в правах процесуальності письма, розкриття її функціонального 

значення шляхом зосередження уваги на фігуральності художнього простору, що 

уможливлюється завдяки виведенню на перший план героя-оповідача як фікційного 

суб’єкта.  

Становлення поняття «письмо про Себе» відбулось в критичному полі терміна 

«автобіографія» (Ж. Ґюсдорф). Дослідження письма про Себе фікційного суб’єкта є 

спадкоємцем автобіографічних студій Ф. Лежена, Ж. Ґюсдорфа та піклування про 

себе М. Фуко.  

Письмо фікційного суб’єкта як художній знак має подвійне кодування, в 

структурі якого письмо реальної людини лише первинний код, тоді як вторинний 

закладений в контексті, в художньому просторі дієгезису. Герой, що пише історію 

свого життя, є тим іншим для реальної людини, завдяки якому можна помножити 
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свій досвід пошуку внутрішньої гармонії, подивитися на потужність роботи письма 

збоку, наближаючись у такий спосіб до розкриття її онтології. Ключ до розуміння 

фігури цього іншого лежить в глибинній інтерпретації метафорики художнього 

простору, яким в обраних для аналізу текстах є письмо про Себе.  

Зупиняючись на понятті «суб’єкт» (В. Декомб) у формулі «письмо про Себе 

фікційного суб’єкта», дослідження тим самим окреслює свій тематичний горизонт, 

на який має вивести проблема письма, ― шлях самопізнання. Курсив у написанні 

«Себе» пояснюється розмежуванням понять «я» та «я сам» (В. Декомба), 

еквівалентом якої і є зворотний займенник «себе». Письмо виступає джерелом 

знання про себе та формою самоопанування суб’єкта, що пише. 

На основі ідей П. Рікера («Сам як інший») про метаморфози «Я» в процесі 

розповіді «письмо про Себе» як головний робочий інструмент формує горизонт 

дослідження конфігурацій особистісного письма, представленого історією 

французького роману. Формула «письмо про Себе» принципово не містить вказівки 

на визначення суб’єкта письма ― герой, який виступає в амплуа суб’єкта письма, є 

«Я», що сумнівається. Суб’єкт письма на відміну від героя не має статі. 

Безособовість формули «письмо про Себе» дозволяє застосувати експліковані в 

одному тексті параметри письма для пояснення іншого з метою наближення до 

реалізації мети цього дослідження.  

Психоаналітичний код (Ж. Лакан, Ж.-Ф. Шіантаретто) «письма про Себе» 

дозволяє вивести на поверхню ідею того, що робота письма (процес створення 

історії разом з написаною історією) виконує функцію деконструкції суб’єкта у тому 

розумінні, що виявляє «Я» героя, яке він не усвідомлював.  

Поняття «письмо про Себе» в українській мові не є калькою конкретної 

формули французького літературознавства, його синтагматику потрібно розглядати 

з урахуванням лінгвістичного коду французької та української мов і на перетині 

семантичних полів різних варіантів термінів на позначення особистісного письма. 

Проявлення семантичного наповнення поняття «письмо про Себе фікційного 

суб’єкта» включає в себе узагальнення смислових наповнень різних варіантів назв 

приватного письма, завдяки чому дозволяє змістити акцент на мотив роботи письма 

в художньому творі та модальність процесу письма. 

У підрозділі 1.2. «Концепт особистісного письма у французькому 

літературознавстві:  історичний аспект» подано огляд варіантів наукових підходів 

до проблематики особистісного письма, який сформував дослідницьке тло книги та її 

основні етапи. Психоаналітичне потрактування смислів письма бере свій початок від 

«вічного» блокнота З. Фройда. Тлумачення його ідей Ж. Дерида та Ж. Лаканом 

стають ґрунтом для дослідницької гіпотези про письмо як вид сублімації, 

надлишкове захоплення письмом, структурування інтерсуб’єктивних відносин та 

несвідоме зміщення персонажів, про те, що роль суб’єкта письма вселяє в індивіда 

віру у свої сили, потрібна самому суб’єкту, щоб зрозуміти власне те, що може бути 

висловленим, щоб виразити себе, а також скеровують дослідження на пошук 

метафор письма.  

Концепт особистісного письма в працях М. Фуко допомагає скерувати 

дослідницьку увагу у бік ідеї про те, що письму про Себе як модусу плекання Себе 
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надаються конотації тягаря, що утверджує життя як земне тяжіння (за аналогією до 

потрактування важкості в романі М. Кундери «Нестерпна легкість буття»). Ідеї 

М. Фуко конкретизує П. Адо: формула «самописання» виявляється неточною, 

оскільки людина не пише себе, письмо не складає «самість», як і інші духовні 

вправи, воно змінює «Я», універсалізує його. Перебуваючи наодинці із собою, 

завдяки письму суб’єкт набуває можливості дійти до універсальності розуму в часі 

та просторі. 

Дискурс письма Р. Барта дозволяє визначити ціннісні структурні елементи, 

проблемні поля дослідження особистісного письма: відношення суб’єкта письма до 

простору і роботи письма, тілесність письма; аргументує доцільність звернення до 

матеріалу художніх творів у розумінні ― джерела метафор як метамови 

дослідження письма про Себе фікційного суб’єкта. Комплекс характеристик тексту-

письма (Р. Барт) не лише повністю відповідає характеристикам творів, де письмо 

фікційного суб’єкта є художнім простором, саме в таких творах особливості тексту-

письма викристалізовуються у всій повноті та ясності. Єдність характеристик 

дозволяє уникнути лексичної заміни, натомість внести розрізнення: текст-письмо в 

широкому розумінні (контекст досліджень Р. Барта) і текст-письмо у вузькому 

смислі ― на позначення творів, де робота письма фікційного суб’єкта визначає 

параметри художнього простору. 

Граматологія та скрипторика є двома боками однієї медалі ― науки про 

письмо. Граматологія дозволяє аналізувати текст як письмо поза залежністю від 

влади автора, що стає поштовхом для зростання повноважень фікційного суб’єкта. 

Скриптологія, що стала відповіддю на філософію Дериди, аргументує дослідження 

зв’язку / відношення між героєм та письмом (як роботою, слідом, продуктом тощо). 

Письмо фікційного суб’єкта, незалежно від гендерної диференціації, пов’язане 

з розробками концепції жіночого письма у феміністичній критиці 70-х років ХХ ст. 

(Е. Сіксу, Ю. Крістева). Тілесність, задоволення, чуттєвість, розпорошеність та 

плинність, питання початку та (не)завершеності, які в дискурсі Е. Сіксу неодмінно 

пов’язані з метафоричним мовленням, виступають тими ключами, що розмикають 

письмо фікційного суб’єкта для нової інтерпретації. 

1.3. «Особистісне письмо в інтерпретації  філософсько-антропологічної 

школи». Популяризації думок французького літературознавства на пострадянському 

просторі сприяють, зокрема, представники російської філософсько-антропологічної 

школи (В. Подорога, К. Петровська, О. Аронсон, А. Парамонов, І. Чубаров), які 

розглядають письмо як засіб, за допомогою якого індивід (письменник, філософ, 

режисер тощо) знаходить самого себе, як феномен, що вказує на суб’єкта. До їхніх 

ідей дотичним є положення праць Ю. Зарецького (навчально-науковий центр 

візуальної антропології та егоісторії), на основі яких зроблено висновок про те, що 

кількісне зростання прикладів письма про Себе пов’язують з глобальними 

процесами в європейській культурі: посиленням інтроспекції та прагненням до 

самопізнання. 

Матеріал аналітичної антропології В. Подороги вніс істотні корективи до теми 

зв'язку письма і пам’яті, письма як основи наповнення часу змістом, вплинув на 

висновок про вітальність письма, яке апріорі протистоїть страху та ширше ― 
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смерті; дозволив сформулювати вихідні положення монографії. Письмо про Себе є 

екзистенційним повідомленням, яке неможливо вкласти в комунікативну арку «Я» 

― «Ти». Ім’я того, хто пише про себе, і у такий спосіб повідомляє екзистенційну 

інформацію, не може мати жодної референції в біографії або формі суб’єктивності. 

В розмові на тему письма про Себе варто виділяти принаймні три семантичні 

вектори письма: як художній простір (1), організований роботою письма (2), на яку 

має вплив об’єкт письма (3).  

Розгляд опозиції каліграфічного письма та скоропису вивів гіпотезу: письмо 

героя не може вмістити усі завитки хаотичного потоку його думок, але у будь-якому 

випадку претендує на упорядкування хаосу внутрішнього світу суб’єкта, що 

береться за виписування Себе. 

Розгляд історичного аспекту дослідження особистісного письма в 

французькому літературознавстві підводить до розуміння письма про Себе на 

початку ХХІ ст. як місця свідчення, передачі цінностей життя, саморефлексії та 

мультиродової рефлексії, інтроспекції, демонстрації зв’язку між автором/текстом та 

читачем, проявлення інтертекстуальності (як заявленої, так і не передбаченої 

автором), гри в автобіографію, напруги між фікцією та референцією. 

Якщо аналіз письма реальної людини пов'язаний з колом питань, які проектує 

цей об’єкт аналізу (автофікціональність, автобіографічність, відображення 

історичної ситуації, а в літературно-художньому аспекті максимум ― жанрова 

своєрідність), то дослідження письма про Себе фікційного суб’єкта веде до 

заглиблення в розмову про фігури, метафори, що звільняють смисли письма з 

полону невимовного. Фікційний суб’єкт письма відкриває нові тематичні горизонти 

дослідження практики письма про Себе. Ця тема втягується в новий тематичний 

репертуар, адже герой як інтрадієгетичний суб’єкт підпадає від владу поетикальних 

прийомів та фігур, а отже, постає потреба у створенні нових концептуальних рядів. 

У другому розділі «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ВЕКТОР ПИСЬМА ПРО 

СЕБЕ ФІКЦІЙНОГО СУБ’ЄКТА ФРАНЦУЗЬКОГО РОМАНУ» представлено 

ґенезу особистісного письма героя та простежено зв’язок тексту-письма з історико-

культурною парадигмою, що дозволяє визначити закріплені за певною епохою 

смисли письма про Себе та простежити інтертекстуальні зв’язки між текстами-

письмом задля визначення типологічних характеристик такого виду роману.  

2.1. «Просвітницький код письма про Себе фікційного суб’єкта». 

Представлення в епістолярному романі XVIII ст. адресанта письма як незалежної 

фігури стало наслідком формування концепту особистості в культурі зламу XVII–

XVIII ст. В лоні літератури просвітницьке потрактування письма було підготовлене 

практикою мемуарів та епістолярним романом попереднього століття. Екскурс в 

апокрифічні мемуари увиразнює відмінність персонажа творів цього жанру і 

епістолярного роману ХVIII ст. «Португальські листи» (1669) Ґабріеля-Жозефа де 

Лаверня, віконта де Ґійєрага експлікують функціональну роль письма, від якої 

пролягає пряма дорога до просвітницької онтології письма про Себе фікційного 

суб’єкта. Творчість Прево надає важливі деталі для кристалізації просвітницької 

парадигми письма про Себе фікційного суб’єкта. Робота з вкладання історії почуттів 

у письмо в романі Прево наголошує на потребі глибшого дослідження 
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комунікативної арки в письмі про Себе фікційного суб’єкта та спонукає зосередити 

увагу на зв’язках письма та почуття в інших творах. Звернення до письма різних 

героїв «Перських листів» (1721) Ш. Л. Монтеск’є має спільний знаменник: лист 

скасовує відстань та створює ефект присутності адресанта біля адресата в певній 

ситуації. Підпорядкування письма ідеї зображення соціально-політичної картини та 

імаготипу стали причиною меншого резонансу роману Монтеск’є в історії письма 

про Себе фікційного суб’єкта французького роману. 

 Вперше у вітчизняному літературознавстві об’єктом аналізу стає роман 

«Листи перуанки» (1747) Франсуази де Ґрафіньї. Письмо для героїні цього твору 

виявляється дорогою від нерозуміння до усвідомлення своєї позиції. Роман стає 

однією з точок відліку «епістолярної жіночності», водночас утверджуючи думку про 

дослідження роботи письма фікційного суб’єкта без прив’язки до питання гендеру.   

 Проявляючи просвітницьку віру та стійкість духу, героїня роману Дідро 

«Черниця» (1760) знаходить сили пройти ще раз у письмовій формі увесь шлях 

тортур та ганьби, яких їй довелось зазнати. Образ суб’єкта письма вперше 

приносить відчуття свободи, утвердження себе, що виражено у трансформаціях 

наративного часу, в метаморфозах стилю викладу. 

 Роман Ж.-Ж. Руссо «Юлія, або Нова Елоїза» правомірно можна вважати 

головним текстом в літературі французького Просвітництва у контексті письма про 

Себе фікційного суб’єкта за кількістю питань, які він дозволяє порушити. 

Письмовий дискурс дозволяє героям у ролі суб’єкта письма підкорити собі 

невпинний потік історичного календарного часу, поєднувати часові пласти (минуле, 

теперішнє, уявне) і у такий спосіб долати лінійний час як перешкоду пізнання. 

Письмо виявляється стихією слова-думки-переживання, над якою не має влади 

зовнішній вимір життя героя. Перенесення внутрішніх блукань у простір письма 

трактується як візуалізація внутрішнього лабіринту Себе. 

 Роман «Небезпечні зв’язки» (1782) Ш. де Лакло проблематизує не лише стиль 

чуттєвого листа та правдивість викладу почуттів, а й виводить на перший план 

дослідження структуру та еволюцію листа фікційного суб’єкта як наративної моделі, 

а також метаморфози комунікативної ситуації, які уможливлює епістолярій. На 

відміну від літератури лібертинажу («Омана серця та розуму» Кребійона-сина, «Моє 

звернення [Шляхетний лібертен]» Оноре Ґабріеля Рікеті, графа де Мірабо, «Лікар 

експромтом» Андреа де Нерсья), перо розуму в «Небезпечних зв’язках» не 

конфліктує з пером пристрасті: найбільш промовистими прикладами є листи героїв 

– лібертенів. 

 Метатекстуальний діалог літератури та живопису XVIII ст. (Ж. О. Фраґонар 

«Натхнення», «Спогад», Ж. Б. Шардена «Дівчина читає лист», серія картин Ж. Рау, 

на яких зображені дівчата, що читають листи)працює на утвердження думки про те, 

що письмо включається у процес становлення індивідуальності. 

На основі письма героїв Ґійєраґа, Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Прево, 

Д. Дідро, Ш. де Лакло у контексті поширення епістолярної практики в реальній 

дійсності з кінця XVII та протягом XVIII ст. виходить на поверхню ефект 

реальності, високий ступінь довіри зовнішнього реципієнта до фікційної дійсності, 

що представлена завдяки письму героя. Ця риса тексту-письма, виявлена від 
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початку його функціонування в історії літератури, і далі не втрачає своєї 

актуальності, як засвідчують приклади письма героїв XIX ― поч. XXI ст. У 

просвітницьку парадигму письма про Себе фікційного суб’єкта завдяки текстам 

мадам де Ґрафіньї, Руссо, Прево та Лакло увійшла також тема почуттів, що відкрила 

сентиментальну мандрівку письма героя французького роману. Тема почуттів, як 

засвідчили тексти XVIII ст., у просторі письма може набувати різнопланових 

моделей розгортання: від утвердження, через сумніви та перевірку на справжність, 

до гри та маніпулювання. Незважаючи на вихідні позиції героїв, їхнє письмо 

неодмінно приводить до стирання усіх масок та проявлення справжньої внутрішньої 

картини почуттів. Усі романи, що розгортають тему почуттів, поєднує ідея пошуку 

героєм через письмо внутрішньої гармонії, відкриття нового Себе. 

У підрозділі 2.2. «Письмо про Себе фікційного суб’єкта: парадигма 

французького роману епохи літературного романтизму» потреба в письмі, бачення 

героєм своєї естетичної діяльності висвітлюються на основі текстів Е. де Сенанкура 

«Оберман» (1804 р.), Б. Констана «Адольф» (1806–1810, вид. 1816 р.), В. Гюґо 

«Останній день засудженого до страти» (1829 р.), А. де Мюссе «Сповідь сина 

століття» (1836 р.) та Ж. де Нерваля «Анжеліка» (1850 р.); твори Ж. де Сталь 

«Дельфіна», О. де Бальзака «Лілія в долині», «Спогади двох молодих дружин» та 

декілька романів Жорж Санд дозволяють уточнити природу романтичної парадигми 

особистісного письма. Письмо відповідало усім потребам героя-романтика в 

індивідуальній свободі його духовного життя. Саме тому відкритий початок та 

кінець листування героя Сенанкура представляє природність письма в його зв’язку з 

порухами внутрішнього світу суб’єкта.  

Зв’язок письма та індивідуальної пам’яті стане головним доповненням 

романтизму до концепту письма про Себе. Відокремлення власного «Я» від інших 

носіїв зневіри, безнадії та нудьги («хвороби століття») в героя Мюссе починається з 

початком роботи письма, що заповнює смислом його теперішнє та поєднує розірвані 

зв’язки між минулим та майбутнім. Оповідь Адольфа в романі Б. Констана 

обрамляється паратекстуальними елементами, що вказують на неї як письмо. Герой 

прагне вивести історію своїх буремних почуттів на поверхню, що надало б хаосу 

його внутрішнього світу візуальності та статичності. Прагнення створити опис 

корелює з бажання зрозуміти пройдений шлях, розкрити приховані смисли 

пережитої історії. Саме на письмо герой-романтик покладає надії щодо розуміння 

Себе. Дослідження доходить висновку: той факт, що герої Констана та Мюссе 

висвітлюють історію своєї «хвороби» в письмі, свідчить про боротьбу романтика з 

самим собою. Письмо героя-романтика не є утвердженням «хвороби століття» ― 

амплуа суб’єкта письма розкриває критичне ставлення до себе самого. 

Засуджений до страти в творі В. Гюго своїм письмом утверджує важливість 

таких аспектів цієї естетичної роботи, як автокомунікація, безпосередній зв’язок 

суб’єкта із внутрішнім світом. Прикметно, що герой усвідомлює терапевтичну 

функцію письма та покладає на нього місію вивести на поверхню «незвідане» в собі. 

Повість «Анжеліка» із циклу «Доньки вогню» Ж. де Нерваля продовжує на 

новому витку просвітницькі тенденції вишуканої гри в стилі «Жака-фаталіста та 

його пана» Д. Дідро, вписуючи в романтичний код письма про Себе фікційного 
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суб’єкта ігрове начало. Саме мереживо письма допомагає герою Нерваля утвердити 

романтичне уявлення про зовнішній світ як набір знаків, розшифрування яких 

спонукає ініціацію суб’єкта та пояснює життєвий шлях як пошук прихованої під 

поверхнею таємниці. 

Попри звуження ролі листа в творі О. де Бальзака «Спогади двох молодих 

дружин» письмо фікційних суб’єктів вносить додаткове семантичне навантаження в 

текст. Дві лінії письма ― листи Луїзи та Рене ― допомагають у дослідженні 

механізму пристрасті, що керує людиною. 

Героїням Жорж Санд випала місія вивести на новий рівень жіноче письмо. В 

романі «Лелія» (1833) означились тематичні маркери втілення жіночої свідомості у 

процесуальність письмового слова. «Сповідь молодої дівчини» (1865) уточнює 

виражену в інших романах Жорж Санд («Жак» (1834 р.), «Нанон» (1872), «Маркіз де 

Вільмер» (1861–1862)) роль письма: бути не просто особистим повідомленням, а 

саме щирим словом, способом і засобом розуміння природи страждання і у такий 

спосіб звільнення від нього. 

Романтичне письмо героя першої половини ХІХ ст. марковане знаками 

невідомості, таємничості. Лабіринт письма, що створюється, як правило, 

розгортанням чуттєвості героя за моделлю висхідної спіралі, дзеркальність якої 

слугує на користь звільнення та прозріння суб’єкта, неодмінно спрямовує суб’єкта 

письма разом з його адресатом у хаос та темряву внутрішнього світу, структурувати 

та освітити який покликане письмо. 

Утверджені концепти письма героя художнього твору в період XVIII ― 

першої половини XIX ст. є основою тлумачення цієї теми в історії французького 

роману.   

У підрозділі 2.3. «Письмо героя як виняток з літературної ситуації та мінус-

прийом у французькому романі  другої половини ХІХ ― початку ХХ ст.» 

дослідження зупиняється на маркерах та функціональному значенні письма героя-

оповідача в романах Ж. Верна «Подорож до центру Землі» (1864), «20 000 льє під 

водою. Навколосвітня подорож в морських глибинах» (1870) та «Кола Брюньйон» 

Р. Роллана; на характеристиках письма як художнього простору новели А. Барбюса 

«Ніжність». У корпусі текстів «письмо про Себе фікційного суб’єкта» твір Барбюса 

займає місце Задзеркалля, виступаючи псевдо-письмом, несправжнім, письмом-

нонсенсом, воно від супротивного наголошує важливі елементи в письмі інших 

героїв (конструктивний діалог, вітальність, рух вперед, шлях пізнання). Письмо 

Кола Брюньйона є експліцитним утвердженням вітальності, завдяки чому 

виділяється з корпусу текстів, утворених письмом фікційних суб’єктів. 

У підрозділі 2.4. «Модерністська парадигма  письма про Себе фікційного 

суб’єкта» розкривається у наступних ракурсах. У творах «Щоденник сільського 

кюре» (1936) Ж. Бернаноса, «Гадючник» (1932), «Старосвітський хлопчина» (1969) 

Ф. Моріака, «Пасторальна симфонія» (1919) А. Жіда письмо фікційного суб’єкта 

реалізується як молитва, прощення та прозріння. Для героя роману «Гадючник» 

Ф. Моріака письмо стає дорогою відкриття любові у своєму серці, що трактується як 

повернення у віру.  
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Письмо фікційного суб’єкта з роману М. Юрсенар «Алексіс, або Роздуми про 

марність боротьби» (1929 ) стає пошуком героєм своєї мови, віднайденням тих 

ситуацій та вражень, що у ролі метафоричних картин здатні виразити його 

внутрішній стан, і лише у цьому значенні ― зізнанням.  

Письмо героїв Жульєна Ґрака «Сутінковий красень» (1945), Ж.-П. Сартра 

«Нудота» (1938) та С. де Бовуар «Зломлена» (1967) утверджує зв’язок 

процесуальності письма як модусу розповіді з екзистенційною проблематикою 

людського буття. Роман «Сутінковий красень» репрезентує письмо, що 

розгортається навколо екзистенціалу смерті, але утверджує життя, ― письмо 

«межі», або «межове» письмо. Екзистенційним проривом стає письмо героїв Ж.-

П. Сартра та С. де Бовуар. Нудота не є маркером письма Рокантена ― саме, 

виписуючи цей стан, герой позбавляється його. Письмо потрібне Рокантену як 

протидія забуттю. Письмо, яке Рокантену так і не вдалося підкорити собі, стало 

виміром створення гармонії героя з собою. Образ Медузи Горгони маркує зовнішнє 

життя героїні С. де Бовуар (що через біль переживається як холодне і застигле), але 

практика письма змінює її образ. Героїня, тікаючи від прямого погляду на себе у 

простір письма, зашифровує власне «Я» для себе самої-Іншої, підкорює письмо 

читанню, що має призвести до проявлення, виведення з безмежжя задзеркалля 

невидимих у зовнішній дійсності спектрів ідентичності жінки. 

Трансгресію у розгортання традиції письма про Себе героя французького 

роману вносять тексти «Балакун» (1946 Л.-Р. Дефоре, «Неможливе» (1962) Ж. Батая, 

«Малон помирає» (1948) та «Несказанний» (1949) С. Бекета. Потужність цих текстів 

в експлікації смислу естетичної роботи з вкладання пережитого у простір письма 

зростає саме завдяки діалогу з традицією письма про Себе героя французького 

роману, вказуючи на переломлення концептів літератури попередніх століть. У 

варіанті тексту Дефоре письмо стає предметом дискурсу, а не лише формою, як 

раніше. Гра в брехню потрібна герою Дефоре як засіб конструювання щирості. Рух 

до неможливого розгортається завдяки письму та відображається у щоденнику героя 

Ж. Батая. Письмо-мука є маркер оповіді в «Неможливому» в тематичному та 

синтаксичному аспектах. Дослідження приходить до висновку, що в 

«Неможливому» письмо розміщується «по той бік письма» ― залишаючись 

формально письмом (герої пишуть в усіх трьох частинах), за своєю природою 

виступає не-письмом. Напруга між створенням та розпадом передається манері 

письма фікційного суб’єкта «Малон помирає» С. Бекета, який пише так, щоб не 

залишати сліду. Гру у письмі героя Бекета можна пояснити як пошук забутого, 

творення пам’яті, колекціонування набутків, зрештою, вигадування «Я». Саме у 

такому варіанті письмо-гра обертається для Малона вивченням себе. Письмо для 

безіменного героя «Несказанного» є простором звільнення від слів, від усього, що 

не є «Я», з метою дійти до таємниці, якою й є «Я». До роботи письма в творі Бекета 

застосовано метафору просіювання (замість плетення в минулих епохах). Фікційний 

суб’єкт Бекета просіює потік життя, потік часу, а також відкидає усі кліше, усі 

надбання попередньої історії роману, звільняючи місце для нового погляду на 

роботу homo scribens в літературі кінця ХХ ― початку ХХІ ст. 
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У підрозділ 2.5. «Письмо про Себе фікційного суб’єкта у французькому романі 

кінця ХХ ― початку ХХІ ст.» вияскравлюються головні характеристики 

досліджуваного типу роману. Маркери мнемографії проаналізовано на прикладі 

письма героя роману «Салон у Вюртемберзі» (1986) П. Кіньяра. Досвід щоденника 

дозволив герою роману «Щоденник одного тіла» (2012) Д. Пенака примирити себе з 

собою, побудувати щасливу родину, реалізуватися як чоловік, батько, дідусь, 

полюбити життя. Текст «S, або Надія на життя» (2009) А. - Д. Ґарі доводить, що 

письмо, озброєне метафорами (як на рівні образів, так і на рівні стилістичних фігур), 

стає шляхом від страждання до переродження.   

Транскультурний код письма про Себе фікційного суб’єкта в сучасному 

французькому романі розкривають твори А. Маалуфа, Я. Гата. За допомогою 

метафор Фауста, Дона Жуана та Дона Кіхота (з посила М. Кундери) експлікуються 

смисли письма для героя А. Маалуфа «Подорож Бальдасара». Поетика каліграфії в 

«Ночі каліграфів» (2006) Я. Гата вносить уточнення до традиційних конотацій 

письма, сформованих західною літературою, і у такий спосіб вказує на письмо як 

мистецтво. Роман Я. Гата утверджує діалектичну природу письма, звертає увагу на 

те, що письмо ― це не лише розрізнення, а й поле єднання: божественного і 

тілесного, матеріального та ідеального. 

«Автопортрет біля радіатора» (2000) К. Бобена репрезентує приклад письма 

про Себе у стилістиці мінімалізму: письмо для себе стало для героя Бобена 

проявленням констант його існування, головних принципів його світогляду та 

творчості. 

Роман Е.-Е. Шмітта «Еліксир кохання» (2014), вступаючи в інтертекстуальний 

діалог з романом Лакло, ілюструє, як письмо через гру виводить на новий виток 

почуття і стосунки персонажів — тобто у прямому сенсі виступає умовою та 

засобом відродження любові і водночас змінює життя героїв. Тож еліксиром як для 

кохання, так і для життя-вітальності виступає саме письмо. 

Історичний поступ французького роману засвідчує, що письмо у варіанті 

листа, щоденника, мемуарів було і залишається не лише зручною формою твору, а й 

реалізується у ньому як міні-тема, займаючи особливе місце в системі мотивів.  

Дослідницька оптика третього розділу «ПИСЬМО ПРО СЕБЕ ЯК ТИП 

НАРАЦІЇ» сфокусована на окресленні наративних особливостей тексту-письма, 

обґрунтовує та уточнює природу образу homo scribens. На основі положень 

попередніх розділів на авансцену дослідження виведено героя в естетичній діяльності 

письма про Себе з метою визначення особливого типу наратора, яким є суб’єкт 

письма. Особливості наративної організації тексту-письма постулюються на основі 

жанрових модусів письма: в історичній перспективі висвітлюються лист, щоденник та 

мнемографія як моделі письмової практики. Діалогізм тексту-письма розкриває 

повноту свого значення завдяки аналізу комунікативної арки письма про Себе 

фікційного суб’єкта, що дозволяє зауважити місце читача в ній. 

На основі опису відношення автора до героя М. Бахтіна, аналізу оповідного 

дискурсу Ж. Женеттом, теорії автобіографічного пакту Ф. Лежена, аналізу «Я» в 

оповіді Ж. Гюсдорфа та Т. Павела в підрозділі 3.1. «Суб’єкт письма як наратор: 

герой в естетичній діяльності письма про Себе» досліджується «Я» в тексті-письмі, 
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розкривається множинність ідентичностей, породжених письмом про Себе. 

Виведено фігуру homo scribens як межовий образ, що утворюється лінією переходу 

від суб’єкта в теперішньому (тобто того, хто береться за перо — приступає до події 

оповіді) до себе минулого (того, хто був учасником подій, що вкладаються в 

історію). Застосована методика мікро-читання дозволила зібрати знаки homo 

scribens, відшукати всередині тексту промовисті місця оповіді-письма на різних 

текстуальних рівнях, зокрема, не лише на рівні оповіді, а й на рівні історії. 

Матеріалом для аналізу слугують тексти різних історичних періодів, що веде до 

формулювання узагальнюючих висновків про природу суб’єкта письма. Суб’єкт 

письма, відсилаючи до героя, не дорівнює йому, натомість творить себе процесом 

організації оповіді та художнього ландшафту. Екстремою знеособлення homo 

scribens у корпусі аналізованих текстів постає письмо в творах Бекета. Матеріал 

аналізованих творів вказав на таку ідею: розшифрування фігуративної сутності 

homo scribens повинне спиратися на підказки-ключі, які містяться в художньому 

просторі, його побудові, але, перш за все, у коментарях оповідача до своєї 

естетичної роботи. Дослідження зупиняється на метаписьмі фікційного суб’єкта. 

Розсіювання елементів метаписьма по художньому простору втягує письмо про 

Себе у гру сходинок мови (першої — суб’єкт пише щось та другої — герой пише, 

що / як він пише).  

 Герой, який бере на себе роль суб’єкта письма, тим самим набуває 

ідентичності наратора і перетворюється на суб’єкта становлення, якого важко 

локалізувати. Ця ситуація породжує питання про віртуальність (Ж. Дельоз, 

Ю. Подорога, Х. Ортеґа-і-Гассет) образу homo scribens, діалектику зовнішнього / 

внутрішнього в тексті-письмі (зокрема, письма / читання) та евокацію як головну 

рису суб’єкта письма. Герої французького роману вкладають у письмо не погляд, а 

думку (про побачене — у добу Просвітництва, про почуття — в романтизмі, про 

письмо або час — у модерністському романі). 

 Аналіз знаків письма в романі Ж. Бернаноса, Жульєна Ґрака, Я. Гата проявив 

ознаки позасвіту, властиві роботі письма (а відповідно, і функціонуванню образу 

homo scribens). Проблема витоків письма (на яку відкрито вказують романи «Юлія, 

або Нова Елоїза» Ж.-Ж. Руссо, «Ніч каліграфів» Я. Гата) експлікує ембріологію 

письма (метафора Ж. Ґюсдорфа): діяльність суб’єкта письма полягає у творенні 

чорнильного дзеркала, в якому структуруються роздуми про Себе, що передували 

роботі письма. Позаяк епістолярне «Я» та простір письма є одним цілим, ці поняття 

можуть заміняти одне одного, що аргументує синонімічніть homo scribens та 

суб’єкта письма; втім поняття «суб’єкт письма» вказує на амплуа героя-оповідача з 

акцентом на його суб’єктивність, а homo scribens ― знеособлення «Я» у просторі 

письма, з наголосом на розгортанні художнього ландшафту як становлення нового 

тіла. 

 Письмо про Себе як естетична діяльність полягає у творенні нового «Я» 

(наративної ідентичності ― homo scribens), звернене на інтимний лабіринт індивіда. 

Розрізняти героя в письмі та героя з пером в руках не просто варто, а й необхідно, 

але розуміти на цім, що тут йдеться про ту саму людину — лише не дійсно, а 

потенційно. 
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 У процесі становлення суб’єкта письма відбувається стирання всього 

визначеного, притаманного зовнішньому образу героя, що переносить акцент з 

людини на простір письма та спрямовує дослідження структури твору, створеного 

роботою homo scribens.  

   Розгляд характерних рис листа, щоденника, мемуарів (або «історії мого 

життя») як моделей письма про Себе фікційного суб’єкта французького роману в 

підрозділі 3.2. «Жанрові модуси письма про Себе фікційного суб’єкта» 

відштовхується від ідеї єдності homo scribens з простором письма («що я пишу — 

тим я і є»). Дослідження у цьому підрозділі складається з трьох частин, кожна з яких 

присвячена певному модусу письма.  

 Науково-критичний дискурс навколо праць Ж. Руссе, Ц. Тодорова, 

Дж. Альтман створює міцний ґрунт для дослідження листа як модусу письма про 

Себе фікційного суб’єкта в першій частині підрозділу 3.2.1. «Лист як модель письма 

героя французького роману». Лист виконав роль пружини, що привела в дію 

механізм письма про Себе героя французького роману. У текстах, де в комплексі рис 

листа загострюється саме імітація живої розмови, письмо про Себе не виявляє своєї 

головної цільової спрямованості, тема конструювання суб’єктом самоідентичності 

за допомогою ресурсів письма не порушується («Життя Маріанни» П. де Маріво, 

«Жак» Жорж Санд, «Спогади двох молодих дружин» О. де Бальзака, «Оскар і 

Рожева пані» Е.-Е. Шмітта). Аналіз епістолярію фікційного суб’єкта відкриває 

комплекс різних інтенціональних актів. Зворотне листування, репрезентоване 

романами Ж.-Ж. Руссо «Юлія, або Нова Елоїза», Ш.-Л. де Монтеск’є «Перські 

листи», Ш. де Лакло «Небезпечні зв’язки», дозволяє реалізувати прийом накладання 

точок зору. Множення оптики на певну подію стає способом об’єктивізації та, 

відповідно, пізнання предмета письма. Дистанційний діалог як риса моделі листа 

поширюється на усі інші моделі письма героїв. Аналіз функції та поетики листа в 

різних текстах увиразнив константу цього модусу письма — він свідчить про свого 

автора, працює на створення портрета суб’єктивності героя, що виступає в ролі 

адресанта. Розмивання меж модусу листа в письмі про Себе есплікується завдяки 

аналізу часових параметрів епістолярію та зв’язку з адресатом: «Листи перуанки» 

Ф. де Ґрафіньї проявляють риси щоденника, «Черниця» Д. Дідро — підготовчого 

етапу мемуарів, моралізаторського звіту перед собою, сповідальності, проповіді, 

«Оберман» Е. де Сенанкура — книги про подорож, «Гадючник» Ф. Моріака — 

«історії мого життя», «Дім, в якому мене любили» (або «Роза») Т. де Роне — 

мемуарів і щоденника. Саме в листі герой роману відкрив зв’язок письма зі 

сповіддю. Дослідження епістолярного обміну як складової процесу самопізнання 

фікційного суб’єкта («Листи перуанки», «Оберман», «Спогади двох молодих 

дружин») проявляє самоаналіз та самовизначення суб’єктів комунікативного акту за 

допомогою іншого. Центральне місце в цьому контексті відведено роману 

«Небезпечні зв’язки», в якому письмо множиться, рухаючись назустріч гіпертексту. 

Особлива увага звернена на лист почуття (Ж.-Ж. Руссо, Ш. де Лакло) та на 

трансформацію поетики, ролі епістолярного обміну в «Еліксирі кохання» (в 

інтертекстуальному полі з претекстами), а також вплив на цей феномен інтернет-

простору в «Отруті кохання» Е.-Е. Шмітта. Проведений аналіз смислів листа в руслі 
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письма про Себе як шляху становлення суб’єктивності утверджує головні риси 

епістолярності: орієнтованість на зовнішнього адресата, налаштованість на 

прочитання разом з часовою полівалентністю дозволяють листу забезпечувати для 

індивіда обхідний маршрут в його пошуках внутрішньої гармонії. Водночас, лист як 

будівельний матеріал художнього простору роману не прагне чистоти, стабільності 

формальних характеристик; він легко вбирає в себе елементи мемуарів, щоденника, 

виявляючи у своєму авторі нові ракурси суб’єктивності, виводячи героя-адресанта 

на нові горизонти саморозуміння. 

 3.2.2. «Щоденник як модус письма про Себе героя французького роману». 

Найширше щоденникове письмо представляє французький роман епохи 

літературного модернізму. «Нудота» Ж.-П. Сартра, «Зломлена» С. де Бовуар, 

«Щоденник сільського священика» Ж. Бернаноса, «Несказанний» Ж. Батая мають 

усі формальні риси щоденника. Виникають індекси щоденника і в романах 

«Старосвітський хлопчина», «Гадючник» Ф. Моріака, «Сутінковий красень» 

Жульєна Ґрака. Роман кінця ХХ — початку ХХІ ст. використовує щоденник в 

площинах різноманітних інтенціональних актів: «Автопортрет біля радіатора» 

К. Бобена, «Щоденник одного тіла» Д. Пенака, «Подорож Бальдасара» А. Маалуфа, 

«Отрута кохання» Е.-Е. Шмітта. Ці романи разом з положеннями теоретичного 

дискурсу навколо щоденника (Барта, Лежена, Бланшо, Руссе) створюють основу для 

розуміння цієї наративної моделі письма про Себе, її ролі в процесі самопізнання 

індивіда. До героїв роману епохи літературного модернізму питання щоденникового 

письма розглядається в творі «Останній день засудженого до страти» В. Гюґо. Герой 

Гюґо виносить на поверхню важливі питання адресата та закінчення щоденника. 

Аналізом художнього матеріалу перевірено дослідницьку гіпотезу: поєднання трьох 

складових — зв’язок з лінійним часом, інтимність, філософічність — утворює 

систему координат, в яких щоденникове письмо фікційного суб’єкта проявляє свою 

природу. Романи, що представляють роботу письма фікційного суб’єкта в 

епістолярній та щоденниковій моделі, ведуть до думки про те, що розповідь та 

розмірковування не становлять бінарну опозицію тексту-письма: ці риси листа та 

щоденника поєднуються у пористості письма. Приклади письма фікційних суб’єктів 

Ж. Батая, Ж.-П. Сартра вказують на функціональне значення щоденника для 

проекту героя: кадрувати, ділити роздуми / погляди на життя за допомогою 

щоденникових записів є дорогою до розуміння часу. Аналіз часових параметрів 

письма відкриває, що для героя Сартра щоденник виступає необхідною практикою 

перетворення часу — в’язкої калюжі (візії, пов’язані зі станом нудоти) на час — 

сталеву стрічку (як порятунок від нудоти). У багатьох випадках письмо фікційних 

суб’єктів, зберігаючи на рівні оформлення ознаки одного жанру, рівнем оповіді 

тяжіє до щоденника («Старосвітський хлопчина» Ф. Моріака), щоденникової 

модальності («Ніч каліграфів» Я. Гата). Герою «Подорожі Бальдасара» А. Маалуфа 

щоденник потрібен для самоспостереження. Програмована жанром щоденника 

модель комунікативної арки стає тією основою, на якій в усій повноті розгортається 

метаписьмо. Завдяки фігурі непрямого адресата щоденник утверджує, що письмо 

про Себе має незмінну діалогічну природу. Категорію інтимності як одну з 

координат щоденникової моделі письма проблематизують романи рубежу ХХ–
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ХХІ ст. Атрибути щоденникового письма приходять на допомогу героїні Т. де Роне 

«Дім, де мене любили», якій важливо рахувати дні і бути максимально відвертою, 

щоб забезпечити умови для зізнання. Закритість щоденника від зовнішнього 

реципієнта забезпечує спокій для індивіда («Подорожі Бальдасара» А. Маалуфа), 

необхідний для роботи з власним «Я», але експресивність (виражена окличною 

інтонацією речень в щоденнику, мереживом риторичних запитань) засвідчує, що 

сама робота письма є далекою від спокою. В щоденниках фікційних суб’єктів не 

йдеться про довіру до себе чи певну таємницю, яку герой береже від інших, адже 

найбільшою загадкою для героя з пером в руках є його власне «Я». Поетику 

екстимного щоденника дозволив проявити «Щоденник тіла» Д. Пенака: вибір 

екстимності орієнтує формування в просторі письма позачасових смислів життя 

індивіда. Твірну функцію щоденника підкреслює герой К. Бобена («Автопортрет 

біля радіатора»), вкотре підтверджуючи, що її реалізація спроектована кризою 

суб’єктивності та націлена на новий горизонт життя. Вести щоденник в переживанні 

екзистенційної кризи виявляється для героїв порятунком від забуття, творенням 

внутрішнього досвіду. 

 3.2.3. «Мнемографія як модель письмової практики. «Історія мого життя» як 

модель письма про Себе фікційного суб’єкта». У корпусі текстів, сформованих 

письмом про Себе фікційного суб’єкта французького роману, переважають твори, 

письмо в яких водночас не містить індексів листа та не заявляє голосно про свій 

зв’язок зі щоденником. Найвиразніше питання жанрової моделі письма звучить в 

романі рубежу ХХ–ХХІ ст., де воно увійшло до проблемного поля тексту («Дихай!», 

«Наше попереднє життя» А.-С. Брасм, «S, або Надія на життя» А. Д. Ґарі, «Салон у 

Вюртемберзі» П. Кіньяра, «Ніч каліграфів» Я. Гати, «Ворота Леванта» А. Маалуфа 

та інші). Характерною рисою цих романів є письмо героїв про своє минуле — коли 

між подіями, що формують зміст виписуваної історії, та фактом письма пролягає 

вагома часова дистанція, що спонукає суб’єкта залучати ресурси пам’яті. Тож сама 

робота письма в цих творах виступатиме мнемографією, а фікційний суб’єкт 

створює свою автобіографію чи письмову історію свого життя. Специфіка письма 

героїв А. Д. Ґарі, П. Кіньяра, А.-С. Брасм розкривається у порівнянні/протиставленні 

до Маріанни в однойменному романі Маріво. Певна травма минулого не дає пам’яті 

індивіда бути безперебійним механізмом продукування історії про пережите. Герой 

рубежу ХХ–ХХІ ст. потребує розуміння минулого і залучає для цього ресурси 

письма. Тож письмова «історія мого життя» твориться на очах у реципієнта — не 

розповідається як вже готова, а оповіддю формується, що проявляє героя в ролі 

суб’єкта письма як суб’єкта становлення. В контексті розмови про особистісне 

письмо — причину, потребу, цільову спрямованість цієї естетичної діяльності — 

відкривається фігуративність чітко вибудованої історії, що не відсилає до реальності 

пережитого, а акумулює його смисли та значення («Дихай!» А.-С. Брасм). Читання, 

переписування героями попередньо створеного проектує риси «історії мого життя»і 

в романі Д. Пенака «Щоденник тіла» і Ф. де Графіньї «Перуанські листи».  

3.3. «Комунікативна арка  письма про Себе фікційного суб’єкта». Усі моделі 

письма об’єднує наголос на ролі Іншого в екзистенційному проекті героя, що 

виступає в амплуа суб’єкта письма. Спільним знаменником різних типів адресатів є 
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маскування. Комунікативний взаємовплив суб’єктів за допомогою письмового 

повідомлення утворює особливу модель реальності, характерною рисою якої є ефект 

присутності адресата на стадії письма та адресанта на стадії читання. Віртуальний 

адресат в письмі фікційного суб’єкта, за яким криється широка читацька аудиторія, 

є для героя необхідною умовою об’єктивізації своєї історії, завдяки чому стає 

можливим розкриття прихованих смислів пережитого. Гетерогенність Іншого в 

тексті-письмі утверджує аналіз творів різних історичних періодів. Аналіз передмови 

в романах-письмі про Себе фікційного суб’єкта розкриває новий вектор 

комунікативної арки цього типу текстів, зосереджуючи увагу на образі видавця, 

який розмикає арку автокомунікації героя та підкреслює значення зовнішнього 

Іншого в процесі конструювання ідентичності фікційного суб’єкта («Маріанна» 

Маріво, «Юлія, або Нова Елоїза» Ж.-Ж. Руссо, «Перські листи» Ш.-Л.де Монтеск’є, 

«Оберман» Е. де Сенанкура, «Адольф» Б. Констана, «Домінік» Е. Фромантена, 

«Сповідь сина століття» А. де Мюссе, «Щоденник одного тіла» Д. Пенака).  

Гра з комунікативною аркою роману, в якому має місце письмо про Себе 

фікційного суб’єкта, мотивована з боку як читача, так і суб’єкта оповіді. 

Багатовекторність комунікативної арки тексту-письма веде до висновку про 

пористість цього типу тексту, в якому щоденник легко поєднується з листом, 

трансформується в особистісну історію життя, робота письма зливається з 

аналітичною практикою читання, що призводить до мерехтіння як образу Іншого 

(адресата), так і жанрових моделей.  

На рівні своєї комунікативної арки письмо про Себе (у варіанті щоденника ― 

експліцитно, в інших варіантах ― через топос маски) визначається як акт з 

рефлексивною адресацією та мнемонічною функцією, що задають особливу 

текстуальну реальність. 

Дослідження жанрових модусів письма про Себе фікційного суб’єкта 

засвідчує, що нормою тексту-письма є порушення жанрових меж кожної моделі. 

Жодна із жанрових дефініцій, що побутують на сьогоднішній день в 

літературознавстві на позначення типу роману, про який йдеться в цьому 

дослідженні, не виражає природу письма, а тому виникає потреба в метажанрі, яким 

постає письмо про Себе фікційного суб’єкта. Водночас, не заперечуючи власну 

приналежність до жанру роману, клас творів, які дозволяють назвати їх «письмо про 

Себе фікційного суб’єкта», має оригінальні сутнісні характеристики, тобто власну 

внутрішню природу, відповідно до якої він існує в історії літератури.  

  Систему кодів для дослідження художнього простору, визначеного письмом 

про Себе, запропоновано в четвертому розділі «КОДИ ПИСЬМА ПРО СЕБЕ 

ФІКЦІЙНОГО СУБ’ЄКТА». Зіставний аналіз французьких романів дозволяє 

окреслити коло найчастіше повторюваних та оригінально виражених мотивів і 

дискурсів, що розгортаються у тексті-письмі. Дослідження зупиняється на тих 

дискурсивних питаннях, що безпосередньо пов’язані із процесом конструювання 

ідентичності суб’єкта. Топіка кодів письма про Себе фікційного суб’єкта (Р. Барт, 

У. Еко) веде до розшифрування смислового навантаження особистісного письма як 

роботи та художнього простору. Кожен з дискурсів, які розгортає homo scribens, має 

власні асоціативні поля з письмом про Себе, дослідження яких дозволило 
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наблизитися до реалізації мети через погляд на письмо як нове тіло, письмо як уявну 

подорож та письмо як оніричний дім. Критична оптика наступних підрозділів 

скерована на оприявлення смислів письма в асоціативному ланцюжку концепту 

«письмо про Себе», почергово зупиняючись на кожному з запропонованих 

означників.  

У підрозділі 4.1. «Письмо як тіло» дослідження увиразнює ідею про те, що саме 

на території письма, у процесі створення персонажем тексту свого минулого, 

втілюється відчуття тілесної ідентичності. Письмова розповідь героїв французьких 

романів у своїй переважній більшості тісно пов’язана з духовним життям людини, що 

чинить істотний вплив на формування особливої тілесності творів. Тілесність дії в 

тексті-письмі відсутня. Робота письма, як фільтр, очищує рефлексії персонажів від 

згадок про фізичне тіло; аналітичність, що є невід’ємною функцією писемного слова, 

перетворює тему тіла на «гнітючий стан духа» (Ж.-Ж. Руссо). Письмо героїв 

перетворюється на пошук нових елементів побудови свого мікро / макрокосму. 

Фізична тілесність суб’єкта письма витісняється метафоричністю його мови. Відмова 

від висвітлювання суб’єктами письма тілесного життя прямо пов’язана з процесом 

осмислювання тілесності. Позбавлення слова тілесного життя виступає складником 

«стратегії» homo scribens у створенні свого нового тіла (не зломленого, без гадючника 

у серці, без нудоти). Герої просвітницького роману з’єднували слово і тіло 

віртуальними знаками. У тексті-письмі епохи літературного модернізму знаки 

єднання слова і тіла набувають матеріальності (книга, зошити, записник, щоденник, 

письмовий стіл). Співвідношення елементів тілесності та пристрасті в тексті-письмі 

розкривається на прикладі твору Дідро «Черниця», де покаране фізичне тіло 

залишається перед дверима письма, а тіло, утворюване роботою письма, звільняється 

владою вільного homo scribens від слідів тортур. Аналіз роману Руссо в цьому 

контексті виявляє: відсутність експліцитного бажання тіла коханої у листі Сен-Пре 

замінюється потужним механізмом метафор, заснованих на асоціаціях задоволення з 

письмом, перенесенні смислів близькості на єдність письма та читання. Новий погляд 

на місце тіла в письмі фікційного суб’єкта простежується у французькому романі 

кінця ХХ ― початку ХХІ ст. Особлива увага в цьому контексті приділена роману 

Д. Пенака «Щоденник тіла». Для героя цього твору писати про Себе в аспекті 

тілесності означає формувати на папері точний образ свого «Я», закарбовувати 

смисли свого життя. Залишаючись на позиції сприйняття психічних процесів як 

хаотичних імпульсів, нездатних надати достовірну інформацію про «Я», герой 

завдяки письму перетворює образи тілесного життя (М. Бахтін) на означники 

динаміки внутрішнього світу. Тож тіло в його щоденнику стає елементом 

поетикального ландшафту суб’єктивності героя. Записи у екстимному щоденнику є 

відбитками тіла в часі, що дає змогу зберігати актуальність минулого. Щоденник 

тіла не перетворився на анатомізацію біологічного тіла: будучи вписане у різні 

життєві ситуації, тіло допомогло герою зібрати образ Себе, розсіяний в часі, 

проявити сутність почуттів.  

У дослідженні простежено та пояснено динаміку образу тіла в тексті-письмі як 

трьох етапів трансформації тіла (тіло героя/феноменологічне тіло, що передує події 

письма; тіло суб’єкта письма, що народжується й існує лише в просторі тексту і 
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завдяки йому; центральний образ ― нове тіло суб’єкта письма, що перебуває в 

процесі становлення). Саме в письмі, яке є «надживим» (поєднання стихій), 

перехідним (три етапи трансформації «Я» героя), таким, що постає миттєво, 

реалізується тіло, що пише. Це ― тіло, позбавлене образу, яке не має функціонально 

виділених адаптивних органів, але завжди є зовнішнім відносно себе. 

Взаємовідношення роботи письма та потрактування героєм смаку їжі як 

означник витворення нового тіла письма homo scribens розкривається у площині 

порівняння з іншими прикладами використання метафоричного потенціалу смаку в 

тексті-письмі. Прослідковано метафоричне тлумачення категорії смаку в історії 

героїв французького роману, формою розповіді яких є письмо. Метафора голоду на 

позначення вітальності Кола Брюньйона при проектуванні на письмо героя Сартра 

дозволила проявити в тексті «Нудоти» нові семантичні поля в екзистенційному 

прориві фікційного суб’єкта. Наголошується на можливостях мнемографії, що 

відкриваються через смак: саме у процесі виписування кадрів минулого з’являється 

відчуття смаку, що формує відчуття зв’язку зі собою колишнім, зі світом навколо. 

Дискурси тіла, подорожі та дому перехрещуються в просторі письма про Себе, 

визначаючи поетикальну своєрідність романів. Поетика картографування є 

експліцитним вираженням накладань семантичних кіл письма та мандрівки. 

Неможливість локалізації тіла героя є аргументом на користь визначення тіла-письма 

як діонісійного. Діалектика тілесності в тексті-письмі полягає в тому, що письмо є 

сферою безтілесного на рівні тематики та історії, але сам процес письма стає 

витворенням нової ідеальної тілесності, заміною фізичного тіла героя тілом письма.  

У підрозділі 4.2 «Письмо як подорож» виведені на поверхню перехрещення 

подорожі Йорика («Сентиментальна мандрівка» Л. Стерна) та роботи письма 

фікційного суб’єкта французького роману в таких спільних місцях, як оптика 

зовнішнього світу, мотив пошуку, образ Іншого, категорія досвіду, лімінарність 

виміру письма, що дозволяють тлумачити письмо про Себе як сентиментальну 

мандрівку. Розгляд практики подорожі та письма ілюструє думку про семантичну 

єдність подорожі та письма, доводить, що простір письма не є простим пасивним 

місцем зберігання мандрівки, а продовженням її, перенесенням зовнішнього в уявне, 

дооформленням мандрівки як виміру пізнання до цілісності.   

Загальним місцем письма про Себе виявляється прив’язування почуття, поруху 

внутрішнього світу героя до матеріальних об’єктів (природного чи міського пейзажу), 

в результаті чого формується розгортання письма та рух homo scribens у глибину «Я» 

героя. Письмо набуває ознак внутрішньої подорожі — незалежно від того, чи 

здійснював герой зовнішню мандрівку.  

У фокусі уваги дослідження, представленого у підрозділі 4.3. «Топографічні 

можливості тексту-письма», перебуває поетикальна та семіотична специфіка 

урбаністичного простору у тексті-письмі. Відтворене на письмі місто проявляє 

ментальну мапу буття героя-оповідача. Виявлено, що в тексті-письмі різних 

літературних епох наявна одна модель руху героїв, який вписує індивіда в простір, а 

саме ― блукання, що спричиняє випадіння персонажа з його зовнішнього часу. Ця 

модель і є причиною відсутності в описі міста чітко визначеного прикріплення руху 

героя до об’єктивного часу. Міський простір виникає як складова шляху пізнання 
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героя, що визначає стилістику та тематику топографії. У представленні міста в тексті-

письмі епохи французького Просвітництва наголошена горизонталь, головною 

фігурою топографії виявляється метонімія. Суб’єкт письма романтизму малює 

живописну історико-літературну карту міського простору, очищує свою топографію 

від фізіологічної горизонталі та акцентує вертикальну вісь часу в місті. Головні зони 

урбаністичного простору в тексті-письмі: Париж ― це пошта (для героя епохи 

Просвітництва), сад ― оазис природи в місті ― як Атлантида втраченого раю, 

бібліотека, книгарня (для героя-романтика); маленькі містечка ― церкви та собори; 

руїни. Письмо фікційного суб’єкта епохи літературного модернізму загострює 

питання суб’єктивної перцепційної форми міста, віддаляючись від міметичного 

зображення урбаністичного простору, акцентує фікційність та метафоричність 

топографії, що відповідає цільовій настанові естетичної діяльності героя-оповідача. У 

письмі фікційного суб’єкта роману початку ХХІ ст. топографія не дозволяє 

реалізуватися плану відділення тілесного від психологічного, вкотре підтверджуючи 

думку про психологізм як маркер  письма про Себе. 

У підрозділі 4.4. «Письмо про Себе як пошук дому» дослідження розгортається 

навколо відношення homo scribens до локусу дома, навколо уявлень героя-оповідача 

про дім та базується на топоаналізі. Розгляд прикладів письма про Себе героя 

французького роману в історичній перспективі відкриває спільну ознаку тексту-

письма: усі герої, що брали на себе роль суб’єкта письма, починаючи від 

епістолярного роману XVIII ст., не мали відчуття рідного дому. Робота письма стає 

прокладанням маршруту до нього або творенням його. Замінюючи функцію рідного 

дому, письмо стає базою для самозахисту особистості. Як рідний дім, письмо 

дозволяє герою протистояти фрагментації і розпорошенню. Простір письма, 

утворюваний роботою уяви, творчими силами суб’єкта, є оніричним домом 

(Ґ. Башляр). У сучасному французькому романі за акцентуванням образу дому у 

просторі письма можна виділити романи «Автопортрет біля радіатора» К. Бобена, «S, 

або Надія на життя»  А.Д. Ґарі, «Салон у Вюртемберзі» П. Кіньяра і, особливо, «Дім, в 

якому мене любили» Т. де Роне. Письмо як оніричний дім репрезентує процес 

торування шляху до Себе, до утвердження смислів рідного дому за допомогою 

яскравих деталей особистісного письма. 

Найвиразніше інтерпретацію метафор художнього ландшафту письма 

сконцентровано у підрозділі 4.5. «Метафоричний код письма про Себе». Роман 

Франсуази де Ґрафіньї «Листи перуанки» пропонує для дослідження корпусу текстів-

письма метафору вузлика. Письмо про Себе поєднує також метафори світла та 

пітьми. Майже обов’язковій метафоризації підлягають знаряддя письма. Письмо про 

Себе не може бути віднесене до поетики однієї з архетипних метафор (води, землі, 

повітря чи вогню), які запропонував у ролі маршруту оніричної мандрівки уяви 

Ґастон Башляр. У поетику письма про Себе входять образи, що первісно належать до 

різних стихій, все ж доведено, що текст-письмо сильніше тяжіння до образів води та 

вогню. Різні рівні тексту-письма виявляють комплекс знаків, включених до поетики 

Нарциса: вода, дзеркало, самотність, зосередженість на собі (відчуженість від інших), 

оптичні можливості, глибина смислу, двійництво. Саме тому знак Нарциса 

розглядається як узагальнення поетикальної своєрідності простору письма про Себе 
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фікційного суб’єкта французького роману. В метатекстуальний палімпсест 

письмового слова включена також метафора замерзлих слів Пантаґрюеля (роман 

Рабле, четверта книга, частина LV). Метафора вогняного птаха допомагає звільнити з 

полону невимовного семантичне навантаження процесу письма про Себе. Метафору 

птаха як образу оніричного злету на позначення письма про Себе утверджує цілий 

комплекс мотивів тексту-письма, серед яких першочерговими є творча свобода 

суб’єкта та безтілесність сфери письма на рівні історії, що є вираженням відмови від 

домінування поетики землі. Мотив страждання включає в дискурс письма 

метафорику вогню, і тим самим вказує на топос вогняного птаха. Фенікс ― 

вираження активного характеру героя, який перероджується завдяки письму. 

Дослідження пропонує та обґрунтовує феноменологічну метафору фенікса як образне 

виявлення сутності homo scribens, «Я» якого невіддільне від простору письма.  

Романна оповідь охоче відгукується на тему мук чуттєвого кохання, але 

нав’язливо оминає тілесний бік любові. Суб’єкт письма у своїй естетичній роботі 

зберігає вірність homo sentimentalis, що зводить свої почуття в ранг достоїнства. Герої 

французького роману, що виступають в амплуа homo scribens, без прив’язки до певної 

культурно-історичної парадигми можуть наголошувати тему почуттів, ведучи мову 

про свій внутрішній світ, звертати особливу увагу на відтінки емоційних вражень 

(герої Руссо, Сенанкура, Мюссе, Сартра, Ґарі, Роне), або не називати свої емоційні 

стани (герої Дідро, Лакло, Жіда, Моріака, Юрсенар, Кіньяра), але неодмінно текст-

письмо усім арсеналом своїх засобів (від тем та мотивів до наративних особливостей) 

буде виражати самопочуття суб’єкта. Текст-письмо не просто підтримує тенденцію 

романного дискурсу (XVIII ― XIX ст.): звільнені від зв’язку з тілом почуття завдяки 

письму отримують простір, плоть оповіді, — що робить письмо незамінним засобом 

для дослідження виміру почуттів суб’єкта. 

У Висновках підсумовуються результати дослідження та визначається роль 

письма про Себе фікційного суб’єкта в історії французького роману, зокрема, місце 

окремих романів як претекстів іманентних письму дискурсів, що безпосередньо 

пов’язані із самопізнанням суб’єкта. Узагальнення результатів дослідження 

утверджує статус тексту-письма як антропологічної лабораторії.  

Потужну силу процесу самописання суб’єкта на шляху до самопізнання 

обґрунтовує перехрещення концептів «Я» та «письмо» в психоаналітичних та 

філософсько-антропологічних дослідженнях, а також історія французького тексту-

письма. 

Запропонований аналіз підтвердив конструктивність методології 

«мікрочитання» для дослідження письма фікційного суб’єкта. Розгляд письма про 

Себе як теми французького роману дозволив показати її функціонування на різних 

рівнях художнього твору. Розгляд розгортання письма про Себе як мотиву на рівні 

історії висвітлює семантичне значення письма як естетичної діяльності, роботи героя-

оповідача в контексті його екзистенційних пошуків. Дослідження письма про Себе як 

наративної моделі експлікує переломлення історії через оповідь, яким чином акт 

письма змінює свого «автора», впливає на формування текстового повідомлення. 

Аналіз письма про Себе в плані поетикальної своєрідності виявляє функціональне 

значення особистісного письма як тіла оновленого суб’єкта, маршруту пізнання, 
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дому; а метафори води, вогню, землі та повітря допомагають артикулювати смисли 

письма, що не мають чітких назв. Відбір з художнього простору романів промовистих 

деталей для пояснення функціонально-семантичного значення мотиву письма, 

комунікативної арки тексту-письма дозволив запропонувати мережу кодів для 

звільнення природи особистісного письма з полону невимовності, загострити увагу на 

потужності метафорики у дискурсі письма про Себе. 

Проблемні вузли, пов’язані з понятійним апаратом дослідження художнього 

ландшафту особистісного письма, зі статусом інтрадієгетичного суб’єкта письма, 

діалогічністю тексту-письма, імплікують низку теоретичних і текстоцентричних 

питань, відповідь на які пропонує проведене дослідження. По-перше, поняття 

«письмо про Себе фікційного суб’єкта» було обрано як головну робочу формулу 

дослідження серед інших понять, що побутують в сучасному французькому 

літературознавстві, як таке, що вказує на естетичну діяльність героя-оповідача (а не 

первинного автора), проектує розмову про єдність форми та змісту, вплив оповідного 

акту на текстове повідомлення, а також розгляд різних моделей письма (листа, 

щоденника, мнемографії) в єдності їхніх смислів. По-друге, аналіз метаморфоз «Я» 

фікційного суб’єкта у процесі вкладання подій життя у письмо дозволив уточнити 

статус протагоніста в романному просторі. Проблеми, що приводять індивіда до 

екзистенційної кризи і, відповідно, потреби у письмі, вказують на протагоніста як 

персонажа (інертного, неспроможного на рішучі дії, багато в чому пасивного, з яким 

історія трапляється). Втім таким можна його назвати виключно до стадії письма, а 

позаяк текст-письмо не передбачає експліцитного розділення сцен на до і після 

процесу виписування, то і статус «персонаж» корелює з головною дійовою особою 

твору виключно як робоча деталь на позначення минулого «Я», що береться за перо. 

Саме робота письма перетворює персонажа на героя, адже, починаючи свою 

естетичну діяльність, він у прямому значенні творить власну історію, в ролі оповідача 

являє свою активність, цілеспрямованість, а в комунікативній арці тесту-письма стає 

Іншим для реального читача (в програмуванні координат для його самопізнання). Тож 

розмова про роман, художній простір якого представляє письмо про Себе фікційного 

суб’єкта, має справу з героєм, а не персонажем. По-третє, аналіз акту особистісного 

письма засвідчив: відношення героя з пером у руках до протагоніста виписуваних 

подій передають слова: я не такий, я є іншим. Беручи на себе роль суб’єкта письма, 

герой виявляється включеним у процес вироблення смислів пережитих подій, що 

уможливлюється завдяки лінії письма. Тож сповідь не може бути складовою стратегії 

письма про Себе, натомість сповідальність є маркером відношення утворюваного 

письмом простору до «Я» (героя, оповідача, оновленого суб’єкта в процесі 

становлення ― всіх в одному). По-четверте, аналіз героя в естетичній діяльності 

письма про Себе дозволив пояснити, що тканина письма плететься з петель, які 

зв’язують становлення нового суб’єкта з читачем як зовнішнім Іншим, а через нього, 

з собою минулим та теперішнім. Метаморфози суб’єктивності можна назвати однією 

з головних характеристик тексту-письма: трансформація персонажа історії 

зовнішнього життя на героя свого власного тексту, на оповідача про Себе, на 

розсіяного суб’єкта письма. По-п’яте, аналіз письма як наративної моделі засвідчив: 

суб’єкт письма не може відмовитися від денотації — у будь-якому випадку письмо 
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про Себе явить розповідь, розкаже історію, що неодмінно дасть про себе знати крізь 

пародію, приховану цитацію та нагромадження фігур (яскравим прикладом можна 

вважати романи Л.-Р. Дефоре та Ж. Батая, а винятком — трилогію С. Бекета). Навіть 

за умови засвідчення чіткого наміру героя-оповідача не говорити відверто про Себе 

— письмо зраджує, бо текст-письмо характеризується нівеляцію усіх обмежень.  

 Літературній ситуації романів, що представляють письмо про Себе героя-

оповідача, притаманна діалогічність із зразками попередніх епох, на площині якої 

можна вести мову про більший чи менший резонанс певного варіанту письма 

фікційного суб’єкта. Текст-письмо XVIII ст. багато в чому виконує роль донора у 

генетико-контактних зв’язках французького роману. Роман «Юлія, або Нова Елоїза» 

Ж.-Ж. Руссо для письма про Себе героїв наступних епох має підстави зайняти місце 

претексту в аспекті вибудови комунікативної арки (зокрема, єдності адресата та 

адресанта у просторі письма), влади письма над автором, перетворення образів 

зовнішньої дійсності на метафори внутрішнього світу, розгортання письма як 

маршруту самопізнання суб’єкта. Роман «Небезпечні зв’язки» Ш. де Лакло логічно 

визначити як претекст ігрового начала тексту-письма, мультиспрямованості 

комунікативної арки. «Черниця» Д. Дідро, своєю чергою, виступатиме претекстом 

наступних зразків у аспекті творення ресурсами письма нового тіла, пористості 

жанрових модусів особистісного письма. Роман «Історія сучасної грекині» Прево ― 

претекст такої грані тексту-письма як неоднозначність правди / вигадки (мотиву 

осмислення щирості / брехні), а також такого вектора комунікативної арки, як діалог 

героя-оповідача із зовнішнім гіпотетичним читачем. Практика письма героя-

романтика стає способом визначення смислу життя, яке ще не завершене. Письмо про 

Себе дозволяє уникнути нестерпної для романтика зупинки, яка є необхідною умовою 

погляду в дзеркало з метою пізнання. Інакше кажучи, герой Констана, Мюссе, Гюґо 

письмом долає свій головний романтичний конфлікт: письмо зупиняє рух життя, не 

перериваючи його, множить часові пласти, відкриває нові можливості, завдяки чому 

перетворюється на іншопростір.  

На контрасті з письмом фікційних суб’єктів попередніх культурно-історичних 

періодів текст-письмо епохи літературного модернізму увиразнює стирання дистанції 

між героєм та реципієнтом, неможливість надання читачу поради, поготів передачі 

сформованого досвіду. Письмо героя модернізму нівелює інформацію, що пов’язана з 

необхідністю правдоподібності, натомість дух оповіді, мистецтво якої репрезентує 

homo scribens, позбавлений цієї залежності, повністю занурений у вимисел, що 

звільняє смисли внутрішніх імпульсів суб’єкта. Естафету в цьому питанні 

переймають герої-оповідачі роману рубежу ХХ–ХХІ ст. 

Аналіз homo scribens як героя в естетичній діяльності письма про Себе підвів до 

думки про трансгресію, притаманну природі письма, в якій відбувається творення 

оновленого «Я». В роботі суб’єктів письма нівелюється жест розриву зовнішнього та 

внутрішнього, есплікується буття відмінності (М. Фуко). Письмо персонажів, що 

починається з потреби героя у порятунку «Я» суб’єкта, що пише, поза спрямованістю 

(М. Бланшо) виявляється творенням світу, досягненням недосяжного, переходом 

через непрохідне. 
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Поєднання історичних кодів тлумачення письма в романах від XVIII до 

поч. ХХІ ст. веде до висновку про єдність функціональних ролей письма про Себе, що 

у різні літературні епохи виходять на авансцену однією зі своїх граней. Виділені 

константи цього типу тексту свідчать про те, що письмо про Себе фікційного суб’єкта 

як метажанр вказує на текст з відкритою структурою та ігровим началом, що 

репрезентує роботу пам’яті героя-оповідача, спрямовану на прояснення глибини його 

внутрішнього світу (почуттів та переживань), у якій відбувається множення образів 

героя та відкриття ним нового Себе. 

Проведене дослідження творів французької літератури, що утворюють корпус 

текстів «письмо про Себе фікційного суб’єкта», зокрема аналіз жанрових модусів 

(листа, щоденника, «історії мого життя») в аспекті часу, структури, комунікації 

дозволяє підсумувати вплив письма як наративної моделі на жанр роману. При 

взаємодії особистісного письма та роману доводиться констатувати той факт, що 

письмо створює множинність, ту, яку Ж. Дельоз асоціює з ризомою. На кожному 

текстуальному рівні роману відбувається процес помноження. На рівні історії (за 

Ж. Женеттом) сюжет розповідає одне, але письмом - оповіддю вносяться важливі 

елементи, що створюють іншу, нову історію. Текст-письмо засвідчує, що історія не 

дорівнює сюжету, адже герой розповідає своє минуле (більш чи менш віддалене), а 

письмо творить його теперішнє. До ризоматичного лабіринту потрапляють також 

жанрові моделі особистісного письма, що уникає відповідності визначеним критеріям 

листа, щоденника чи мемуарів. Окрім того, множення зазнає і тілесність: від 

заперечення до формування. На поетикальному рівні тексту-письма відбувається 

перехрещення поетик різних стихій, а метафора Фенікса поєднується з метафорою 

Нарциса. Уся ризоматичність тексту-письма обумовлюється концепцією оповіді, коли 

творчий акт, яким мотивується створення письмової історії, стає чи не 

найважливішою частиною дієгетичного всесвіту. Історія включає в себе письмо-

оповідь і тому підпорядковується йому. Це вперше відкрив епістолярний роман 

XVIII ст. і засвоїв роман наступних історичних епох (на противагу іншим «втраченим 

заповітам» XVIII ст.). Унаслідок історія французького роману вказала на константи 

художнього простору, визначеного роботою письма фікційного суб’єкта, та закріпила 

за вкладанням свого «Я» у письмо смисли конструювання ідентичності індивіда, 

гармонізації Себе. 

Історія в романі, що є письмом героя, вибудовує власну референційність: текст-

письмо не наголошує позатекстову реальність, письмо героя референтне його 

реальності такою ж мірою, як художній простір літератури — зовнішній дійсності. 

Цей факт дозволяє проектувати конструктивність висновків щодо формування 

«чорнильної історії» про Себе фікційного суб’єкта на пошуки реальною людиною 

свого «Я».  

Для типу художньої структури роману - письма про Себе характерна відмова 

від кульмінації, видозміна механізму інтриги. Урахування впливу події письма на 

розуміння героєм минулого скасовує будь-яку перевагу одного епізоду над іншим в 

«чорнильній історії». Факт виписування епізоду життя стає творенням нового його 

смислу завдяки конструктивній зустрічі персонажа (минулого), героя-оповідача, 

суб’єкта письма (теперішнього) з новою стороною свого «Я», що проявляється мовою 
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письма (homo scribens), та зверненню до Себе іншого, того, хто має переродитися за 

допомогою ресурсів письма (майбутнього). 

Роботою письма фікційні суб’єкти формують свій досвід, а віртуальний 

реципієнт включається у цей процес як повноправний учасник, тож замість поради 

від героя він отримує практику піклування про Себе. 

Новим горизонтом цього дослідження може стати аналіз письма як оповіді з 

особливою комунікативною аркою в мобільному романі, інтернет-романі тощо.    
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АНОТАЦІЯ 
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матеріалі французького роману XVIII – початку ХХІ століть). – Монографія. 
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спеціальностями 10.01.04 – література зарубіжних країн. – Інститут філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. 

Дисертація присвячена аналізу французького роману, художній простір якого 

визначено роботою письма героя-оповідача. Запропоноване дослідження 

перевідкриває класику французької літератури, а також вводить у вітчизняний 

науковий обіг нові імена французьких письменників та актуалізує забуті завдяки 

прочитанню історії французького роману крізь призму письма про Себе фікційного 

суб’єкта. В дисертації обґрунтовано понятійний апарат дослідження художнього 

ландшафту особистісного письма, запропоновано поняття «письмо про Себе 

фікційного суб'єкта» як такого, що дозволяє вказати на сукупність особливостей 

тексту, художній ландшафт якого є письмом героя. Критична оптика дослідження 

поєднує історію вивчення особистісного письма у французькому літературознавстві, 

культурно-історичну специфіку епох (від XVIIІ ст. до початку ХХІ ст.), індекси, 

ознаки та маркери письма про Себе фікціонального суб’єкта (лист, щоденник, 

мнемографія), що дозволяє простежувати трансісторичні константи тексту-письма. 

Особлива увага приділяється комунікативній арці простору письма. Пропонується 

сітка кодів для розкриття семантичної глибини та функціонального значення письма 

про Себе в контексті конструювання ідентичності суб’єкта. Висвітлено вплив 

письма як наративної моделі на жанр роману, створено базу для аналізу текстів-

письма.  

Ключові слова: письмо про Себе, фікційний суб’єкт, автобіографія, 
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Монография. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.04 – литература зарубежных стран. – Институт филологии 

Киевского национального университета имени  Тараса  Шевченко. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена анализу французского романа, художественное 

пространство которого определено работой письма героя-рассказчика. 

Предложенное исследование переоткрывает классику французской литературы, а 

также вводит в отечественный научный оборот новые имена французских писателей 

и актуализирует забытые благодаря прочтению истории французского романа через 

призму письма о Себе фикционального субъекта. В диссертации обосновано 

понятийный аппарат исследования художественного ландшафта личностного 

письма, предложено понятие «письмо о Себе фикционального субъекта» как 

позволяющее указать на совокупность особенностей текста, художественный 

ландшафт которого является письмом героя. Критическая оптика исследования 

сочетает историю изучения личностного письма во французском литературоведении, 

культурно-историческую специфику эпох (от XVIII в. до начала ХХІ в.), индексы, 

признаки и маркеры письма о Себе фикционального субъекта (письмо, дневник, 

мнемография), что позволяет проследить трансисторические константы текста-

письма. Особое внимание уделено коммуникативной арке пространства письма. 

Предлагается сетка кодов для раскрытия семантической глубины и функционального 

значения письма о Себе в контексте конструирования идентичности субъекта. 

Освещено влияние письма как нарративной модели на жанр романа, создана база для 

анализа текстов-письма. 

Ключевые слова: письмо о Себе, фикциональный субъект, автобиография, 

французский роман, эпистолярный роман, игра, интертекст, homo scribens, 

идентичность, дневник, письмо, мнемография, коммуникативная арка. 

 

 

SUMMARY 

Pavlenko Yu.Yu. Ink History. Self-writing of the Fictional Subject (based on the 

material of the 18
th

 – early 21
st
 century French novel). – Monograph. 

Thesis for a Doctoral Degree in Philology. Speciality: 10.01.04 – Literature of 

Foreign Countries. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The character’s writing as a fictional space of the French novel is a core point of the 

monograph. An analytical model to deal with the fictional subject's letter about himself is 

offered by the author of the work. The analysis methods based on the metaphors of the 

French novel are demonstrated by the  «graphy» part of the auto-bio-graphy formula. This 

study rediscovers classical French literature, introduces the new names of French writers 

and updates the forgotten ones, all of which is made possible by a reading of the history of 

the French novel through the prism of the fictional character's letter about himself. 

This dissertation explains the notional apparatus used in the study of the fictional 

landscape of the character’s letter about himself. It offers the notion of the self-writing of 
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the fictional subject as one that allows the reader to see the peculiarities of the text as a 

whole, the fictional landscape of which is the character's letter. 

The critical focus of the work combines the history of the fictional character’s letter 

about himself study in French literary context with the cultural and historical phenomena 

of the period from the 18
th

 to the early 21
st
 centuries, its indices and markers (e.g. letter, 

diary, mnemography). This allows us to trace the transhistorical constants of the typical 

text letter. Special attention is paid to the communicative arch within the letter space. A set 

of codes is offered for the disclosure of the semantic depth and functional meaning of the 

character’s letter about himself in the context of the construction of the subject’s identity. 

The emphasis is on the influence of the letter as a narrative model on the novel as a genre. 

A model for the analysis of the text letter is created. 

The study of the historical aspect of the personal letter in French literary studies 

leads to understanding of the fictional character’s letter about himself at the beginning of 

the 21
st
 century as the locus of evidence, reflections on life values, self-reflection and 

multi-generation reflection, introspection and the demonstration of the connection between 

the author, the text and the reader, the phenomenon of intertextuality (declared as well as 

unassumed by the author), playing with autobiography, and tension between fiction and 

reference. 

The analysis offered confirms the efficiency of the methodology of micro-reading 

for the investigation of the fictional subject's letter. The study of the letter about oneself is 

a topic of the French novel that gives the opportunity to demonstrate its functioning on the 

different levels of the piece of fiction. The study of the disclosure of the letter about 

oneself as a motif on a historical level highlights the semantic meaning of the letter as an 

aesthetic activity as well as the life of the character-narrator in the context of his 

existential searches. The study of self-writing as a narrative model explains the 

transformation of history through narration, in particular, the way the letter changes its 

author and its influence on the formation of the textual message. 

The analysis of self-writing on the level of metaphorical originality demonstrates 

the functional meaning of the personal letter as the body of the refreshed subject, the 

itinerary of his learning and his home, and the metaphors of water, fire, air and earth help 

to articulate the meanings of the letter without mentioning its specific titles. 

The combination of the historical codes for the interpretation of the letter in novels 

from the 18
th

 to the beginning of the 21
st
 centuries leads to the conclusion that there is a 

union of functional roles of self-writing. Such a union appears at the forefront of one of its 

boundaries at different epochs. 

The highlighted constants of this type of text lead to the conclusion that the self-

writing of the fictional subject can be viewed as a metagenre. It points to the text with an 

open structure and an element of playfulness, representing the memory work of the 

character-narrator aimed at clarifying the depth of his internal world (feelings and 

emotions), where the images of the character are multiplied and he rediscovers a new 

person within himself. 

Within the interaction of the personal letter and the novel, the character-narrator's 

self-writing creates a multiplicity which Deleuze associates with the rhizome. The process 

of multiplicity operates on every textual level of the novel. On the historical level 
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(according to J. Jannet) the plot tells one thing, but with the help of the letter's narration 

modus, new elements are added, creating another, different story. The self-writing 

confirms that the story does not coincide with the plot, as the character relates to his past 

(more or less distant in time), but the letter creates his present. The genre models of the 

fictional character's self-writing also find themselves inside the rhizome maze. Moreover, 

multiplicity even examines physicality: from negation to formation. There is a cross-over 

of different elements’ poetics so the metaphor of the phoenix is combined with the 

metaphor of the narcissus. 

Renouncing a climax and changing the mechanism of intrigue are characteristic for 

this type of fictional structure of the letter-novel (self-writing). A new meaning is formed 

with the help of a specific description of life episodes. This new meaning is made possible 

due to the constructive meeting of the character (in the past), the character-narrator, the 

subject of the letter (in the present) from the new aspect of his ego, and addressing another 

ego, the person who will be reborn with the help of the letter (in the future). 

With the help of fictional self-writing, subjects form their experience and the virtual 

recipient is included in this process as a participant enjoying full rights. Thus, instead of 

receiving advice from the character, he acquires practice in caring for himself. 

The real reader of novels, whose fictional space is determined by the work of homo 

scribens, is included in the communicative arch of self-writing. The personal letter about 

oneself is a journey into the depths of the true essence of the man and the creation of the 

map of subjectivity and initiation. This process is resulted in combination of the symbols 

of Phoenix and Narcissus. The method of self-writing leads inevitably to the path of the 

harmonization of the subject's own ego. 

Key words: French novel, metaphor, metawritng, mnemography, self-writing, 

fictional subject, memory, identity, fictionality, homo scribens. 
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