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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Англійська проза 50 – 90 років ХХ століття вирізняється специфікою 

біографічної та мемуарної текстової структури. На її тлі постає актуальним 

вивчення категорії «образ автора» з проекцією на творчість видатного 

представника англомовної літератури Мартіна Еміса (1949). Перу письменника 

належать такі знакові прозові полотна, як романи «Записки про Рейчел» («The 

Rachel Papers», 1973), «Гроші: записка самогубця» («Money: A Suicide Note», 1985), 

«Досвід» («Experience», 2000), «Вагітна вдова» («The Pregnant Widow», 2010). На 

зламі ХХ – на початку ХХІ ст. домінантними прозовими жанрами англійської 

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

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

вагомих джерел дослідження англійського письменства. Її репрезентують 

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

проза в англомовному культурному просторі характеризується унікальною 

жанровою палітрою. Її сутність проступає з текстових структур таких авторів, як 

П. Акройд, Дж. Барнс, М. Бредбері, Д. Лодж, Г. Свіфт. Для жанрової специфіки 

прози М. Еміса примітна рухлива репрезентація образу, що ілюструє твір про 

Й. Сталіна («Сталін, Йосип Грізний», «Koba the Dread», 2002). Він розкривається 

через присутність концептуального вираження архетипів твору щодо еволюційної 

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

«Лондонські поля» («London Fields», 1989), «Стріла часу, або Природа злочину» 

(«Time's Arrow or the Nature of the Offence», 1991), «Нічний поїзд» («Night Train», 

1997). Ідеться про визначення формо- і змістотвірних засад будови жанрової 

моделі образу автора. Це сприяє розкриттю художнього світу творця романів 

«Досвід» та «Записки про Рейчел», а звідси – виявленню іманентних ознак 

стильової майстерності М. Еміса з огляду на його індивідуальну письменницьку 

стратегію. 

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

перших творів («Записки про Рейчел» (1973), «Мертві Немовлята» (1975), «Гроші: 

записка самогубця» (1984), «Лондонські поля» (1990), «Стріла часу» (1991), 

«Інформація» (1995)). Він став помітним на зламі 90-х рр. Його художній доробок 

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

Е. Вайт, В. Гапмаєр, Д. Вуд, В. Генг, Дж. Дайдерік, М. Какутані, Г. Картер, 

Г. Кеулкс, Л. Міллер, М. Перлоф, Б. Тонкін. Виняткового резонансу набула проза 

М. Еміса в російськомовній рецепції. Майже всі визначні твори письменника 

дійшли до читача в російськомовних інтерпретаціях таких перекладачів, як 

Є. Петрова (1997), А. Гузман (2002), А. Голов (2003), В. Симонов (2004), 

М. Шерман (2005), А. Яковлєв (2004), Г. Яропольський (2007). Натомість і досі 

немає спроби наблизити художню спадщину М. Еміса до читацького залу в 

Україні. У зв’язку з цим важливим є вивчення категорії «образ автора» з проекцією 

на її роль в біографічній і мемуарній прозі загалом. Окреслена проблематика в 

теоретичному ключі була предметом дослідження з боку численних українських 

(О. Білецький, Т. Гажа, О. Галич, М. Гірняк, М. Гіршман, М. Гнатюк, Р. Гром’як, 
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Т. Гундорова, Л. Задорожна, Ю. Ільчук, В. Качкан, В. Кузьменко, О. Лапко, 

Я. Масалха, Г. Мережинська, Т. Потніцева, В. Пустовіт, С. Сіверська, Л. Сеник, 

Н. Сопельник, Н. Стахнюк, К. Танчин, М. Федунь, О. Філатова, А. Цяпа, 

Т. Черкашина), а також зарубіжних (С. Аверинцев, М. Бахтін, Ю. Борєв, 

М. Брандес, В. Виноградов, Б. Корман, А. Левидов, І. Неупокоєва, Н. Римар, 

В. Скобелєв; Л. Андерсон, M. Блейзінг, T. Бловерс, Т. Бутлер, С. Гарборд, 

С. Фрідман, К. Карман, Г. Рай) учених. Проте деякі аспекти окресленої 

проблематики, якщо й потрапляли в дослідницьке поле окремих науковців, то 

трактувалися здлебільшого як одне з інформативних джерел авторської позиції. 

Творчість М. Еміса дає можливість зосередити увагу на визначальних 

ознаках системи образу автора у вимірах своєрідного горизонту очікування як 

мистецтва, простежити розгортання образу в тканині художнього тексту, з 

урахуванням відповідності чи невідповідності відображуваного й відображення в 

біографічній і мемуарній прозі творця роману «Записки про Рейчел». 

Актуальною постає досліджувана тема у зв’язку з потребою системного 

вивчення образу автора в біографічній і мемуарній прозі М. Еміса. Вона суголосна 

сучасним переосмисленням особливостей різних галузей філологічних наук – 

лінгвістики, стилістики, поетики, наратології. У цьому аспекті значної ваги й 

актуальності набувають аналіз та системна репрезентація образу автора в текстах 

автобіографічних і мемуарних творів епохи постмодернізму з урахуванням їхніх 

структурних та естетичних ознак оповіді. М. Еміс експериментує з можливостями 

біографічного та мемуарного жанрів, створюючи власні наративні моделі, техніки, 

демонструючи інноваційні літературні тенденції. Ідеться про комплексний аналіз 

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

романів «Досвід» («Experience», 2000), «Гроші: записка самогубця» («Money: A 

Suicide Note», 1985) та «Записки про Рейчел» («The Rachel Papers», 1973).  

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

виконано згідно з планом науково-дослідницької роботи кафедри германських мов 

та перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка в межах комплексної теми «Переклад та його роль у контексті 

взаємодій національних культур (дискурс, складники, функції)» (протокол № 1 від 

21. 01. 2006 р.). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(протокол № 4 від 19 квітня 2012 р.) та схвалено на засіданні бюро Наукової ради 

НАН України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня література» 

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

Мета роботи – цілісне висвітлення особливостей презентації образу автора 

крізь призму біографічної та мемуарної прози Мартіна Еміса в контексті жанрової 

системи епохи постмодернізму. 

Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– висвітлити категорію «образ автора» в біографічній і мемуарній прозі на 

матеріалі творчості М. Еміса; 
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– з’ясувати жанрову ґенезу та функціонування стильової манери М. Еміса 

стосовно репрезентації понять «образ автора» та «імпліцитний автор», а також 

авторського «Я» в постмодерністському тексті; 

– дослідити жанрову ідентифікацію художньої біографіки та мемуаристики; 

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

формування естетичних та літературних поглядів письменника; 

– осмислити специфіку авторської стратегії моделювання біографічного та 

мемуарного дискурсів; 

– проаналізувати особливості авторської присутності в романах М. Еміса 

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

жанрової специфіки, наративної мотивації та основних бінарних опозицій; 

– схарактеризувати автобіографічний дискурс у романах «Гроші: записка 

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

діалектики авторського та чужого, рецептивних стереотипів та інновацій. 

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

жанрово-стильові модифікації романів «Досвід», «Гроші: записка самогубця», 

«Записки про Рейчел». 

Предмет дослідження – особливості поетики романів Мартіна Еміса, образ 

автора та вираження його оточення крізь призму біографічного та мемуарного 

постмодерністського дискурсу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в 

українському літературознавстві комплексно досліджені широкі прозові полотна 

Мартіна Еміса, у т. ч. романи «Досвід», «Гроші: записка самогубця» та «Записки 

про Рейчел» з урахуванням еволюції образу автора як культурної ідентичності в 

добу постмодернізму.  

Теоретико-методологічну основу дисертації склали наукові концепції з 

проблем теорії літератури (О. Астаф’єв, Н. Бернадська, О. Бондарева, Л. Грицик, 

А. Гуляк, І. Денисюк, В. Дончик, М. Жулинський, І. Заярна, М. Зимомря, О. Кеба, 

Г. Клочек, Ю. Ковалів, І. Лімборський, В. Марко, М. Моклиця, М. Наєнко, 

Д. Наливайко, А. Нямцу, Л. Оляндер, Р. Радишевський, Г. Семенюк, М. Сулима, 

М. Ткачук, А. Ткаченко). У роботі використано напрацювання І. Акіншиної, 

Р. Барта, Ю. Борєва, Д. Дюришина, У. Еко, Ж. Женетта, В. Ізера, Р. Інгардена, 

Б. Кормана, Ю. Крістевої, Ю. Лотмана, І. Неупокоєвої, А. Нюннінга, О. Петрусь, 

О. Потебні, Дж. Прінса, О. Сліпушко, Ф. Стенцеля, С. Фіша, М. Фуко, 

К. Фрідемана, С. Чатмена, Р. Якобсона, Г. Яусса. У контексті досліджуваної теми 

концептуально важливими постають праці Т. Денисової, С. Доміненко, 

Є. Волощук, Т. Гавриліва, В. Єршова, Д. Затонського, Г. Колесник, 

Н. Копистянської, О. Кудряшової, С. Павличко, П. Рихла, а також А. Волдмана, 

Ж. Греймаса, С. Грінблатт, Ж. Гюсдорфа, Ж. Дерріди, Я. Лінтвельта, А. Моруа, 

М. Мушинки. Специфіку документальної манери М. Еміса окреслено із залученням 

студій англомовних і німецькомовних дослідників творчості прозаїка – Т. Адамса, 

Р. Вернера, Д. Вуда, В. Гапмаєр, В. Генг, М. Какутані, К. Кетмул, Н. Лезарда, 

Д. Леонардо, Ч. МакГреса, Е. Райснера, Е. Ро.  
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Методи дослідження. Сутність предмета, об’єкта, мети і завдань, 

передбачених у дослідженні, демонструє потребу застосування низки методів, 

зокрема:  

порівняльно-історичного – для вивчення специфіки біографічної та 

мемуарної прози;  

метод системного аналізу – для розкриття інтелектуалізму у біографічній та 

мемуарній прозі М.  Еміса;  

метод класифікації – для окреслення ролі творця стосовно стратегії 

інтерпретації образу в досліджуваних романах;  

структурного – для аналізу образу автора в біографічній та мемуарній прозі;  

психоаналітичного – для цілісного зіставлення відповідних концептів, що 

виокремлюють спільні й відмінні ознаки біографічної та мемуарної прози М. Еміса.  

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у можливості їхнього 

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

теоретичних питань, пов’язаних з рецепцією англійської літератури загалом і 

біографічної та мемуарної прози М. Еміса зокрема.  

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації та її 

висновки можуть бути використані для подальшого дослідження художніх текстів 

англомовних авторів, у т. ч. зразків біографічної й мемуарної прози М. Еміса, в 

загальних курсах з теорії літератури та історії зарубіжної літератури, у процесі 

підготовки спецкурсів та спецсемінарів з проблематики генології, поетики, 

рецепції документальної прози; при укладанні відповідних розділів посібників з 

історії англійської літератури доби постмодернізму, написанні магістерських, 

дипломних, курсових робіт, присвячених вивченню художньої спадщини М. Еміса 

та окресленню її місця в британському історико-літературному процесі доби 

постмодернізму. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася у формі доповідей на 

звітно-наукових конференціях різних рівнів: «Марко Вовчок і Жорж Санд: аспект 

творчої взаємодії (на матеріалах французькомовного листування) на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське слово мовами народів 

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

березня 2008 року); «Роль документалістики у художньому тексті (на матеріалах 

англомовної прози)» на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль 

перекладу в контексті взаємодії національних культур: дискурс сучасності» 

(Дрогобич, 18 грудня 2009 року); «Роль автобіографічної деталі у художньому 

тексті» на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: 

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

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

«Щоденник: реквізити авторського письма (сутність саморозкриття)» на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське слово мовами народів 

світу», присвяченій 195-й річниці від дня народження Т. Шевченка (Дрогобич, 20 

березня 2009 року); «Документалістика та її реалії у прозовій структурі» на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське слово мовами народів 

світу», присвяченій 196-й річниці від дня народження Т. Шевченка та 160-ї річниці 
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видання збірки «Кобзар» (Дрогобич, 24 березня 2010 року); «Місце реалій у 

художньому тексті (на матеріалах англомовної прози) на Міжнародній науковій 

конференції «Особистість на тлі епохи», присвяченій 80-річчю від дня народження 

доктора філологічних наук, професора Любомира Сеника (Дрогобич, 3 липня 2010 

року); «Мемуари як складова документалістики (на матеріалах англомовної 

прози)» на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське слово 

мовами народів світу», присвяченій 197-й річниці від дня народження Т. Шевченка 

(Дрогобич, 31 березня 2011 року); «Документальні елементи у художньому тексті 

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

міждисциплінарному вимірі» (Дрогобич, 16 грудня 2011 року); «Особливості 

внутрішньої організації тексту: система англомовної прози» на Всеукраїнській 

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

присвяченій 198-й річниці від дня народження Т. Шевченка (Дрогобич, 9 березня 

2012 року); «Роль англійської літературної спадщини у формуванні світогляду 

Мартіна Еміса» на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Література і 

місто: художній поступ» (Луганськ, 17 жовтня, 2012 року); «Питання образності в 

художньому тексті» на Міжнародній науковій конференції «Богдан Лепкий у 

полікультурному дискурсі Європи та Америки» (Тернопіль, 2 – 3 листопада, 2012 

року); «Образ автора у творчості Мартіна Еміса» на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Українське слово мовами народів світу», присвяченій 

199-й річниці від дня народження Т. Шевченка (Дрогобич, 11 березня 2013 року); 

«Творчість Мартіна Еміса: внутрішня організація тексту» на Всеукраїнській 

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

присвяченій 200-й річниці від дня народження Т. Шевченка (Дрогобич, 24 лютого 

2014 року); «Образ автора в автобіографічній прозі Мартіна Еміса та «Щоденнику» 

Тараса Шевченка» на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське 

слово мовами народів світу», присвяченій 201-й річниці від дня народження 

Т. Шевченка (Дрогобич, 12 березня 2015 року); 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладені у восьми 

публікаціях, з них – п’ять у наукових фахових виданнях, дві – за рубежем та одна – 

додаткова. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаної художньої та критичної літератури 

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

текст охоплює 167 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження; сформульовано мету й завдання роботи; розкрито наукову новизну й 

зазначені методи дослідницького пошуку; з’ясовано теоретичне й прикладне 

значення дисертації, а також подані відомості про апробацію основних її 

результатів. 
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У першому розділі «Образ автора в біографічній і мемуарній прозі» 

розглядаються теоретичні положення сучасного літературознавства щодо 

проблеми образу автора в біографічній і мемуарній прозі доби постмодернізму. 

У підрозділі 1.1. «Теорія образу автора: концептуальні оцінки 

В. Виноградова, М. Бахтіна» висвітлено основні підходи до теоретичного 

трактування образу автора як «сконцентрованого втілення сенсу твору» 

(В. Виноградов), відтак – окреслено ознаки термінологічного апарату з проекцією 

на значення категорії «образ автора» в біографічній і мемуарній прозі крізь призму 

авторської свідомості, авторської інтенції, авторської прагматичної позиції. 

Основу біографічної та мемуарної прози творить органічна сполука, що 

поєднує співвідношення художнього й документального. Досліджувана 

проблематика викликала й продовжує викликати зацікавлення з боку численних 

науковців (О. Астаф’єв, М. Бахтін, А. Большакова, Н. Бонецька, М. Брандес, 

В. Буряк, Г. Винокур, О. Галич, М. Гірняк, Я. Гордин, В. Ізер, Ю. Ільчук, 

А. Каспрук, М. Кодак, Б. Корман, Г. Кюрі, О. Лапко, Д. Лодж, Я. Масалха, 

Л. Міщенко, М. Римар, К. Симон, О. Скнаріна, В. Скоблєв, В. Федоров, 

О. Філатова, М. Фуко). Зважаючи на творчі досягнення М.  Еміса, пріоритетним 

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

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

події, явища, з одного боку, та образу події, образу дії, образу явища – з іншого. 

Наратор фіксує «образ переживання» (Я. Явчуновський). Ці чинники створюють 

ефект авторської присутності в тексті. Звідси – авторський саморух, що спрямовує 

хронологічне розташування автентичних свідчень «Я»-особи відповідно до 

минулого, сучасного й майбутнього. Тут важливою постає контекстуальна 

«триєдиність рецепційних фаз» (М. Зимомря), тобто інформативно-

ознайомлювальної, критично-оцінювальної та інтерпретаційної. Виокремлені фази 

формують тло для сприйняття спогадового матеріалу, розширюють авторську 

стратегію для об’єктивного / суб’єктивного відтворення чи інтерпретації 

пережитого «через творчі спроможності особистості» (М. Федунь). 

У підрозділі 1.2. «Художній феномен образу автора в системі 

біографічного та мемуарного письма» розглянуто специфіку «помежових» 

жанрових особливостей, дискурс художньо-документальних текстових структур в 

динаміці розгортання «образу автора». На підставі аналізу романів М. Еміса та 

їхньої характеристики на рівні внутрішньої організації прозової тканини доходили 

висновку про цілісність «трансперсональної» (К. Юнг) взаємодії між «автором – 

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

(1978), «Лондонські поля» (1989), «Стріла часу, або Природа злочину» (1991), 

«Нічний поїзд» (1997). 

У підрозділі 1.3. «Концепція «образу автора» та «імпліцитного автора» 

висвітлено її предметний рівень з узагальненням поняття «образ автора» в 

логічному взаємозв’язку з «імпліцитним автором». «Образ автора» трактується як 

одна з багатоакцентних категорій текстового аналізу, у т. ч. біографічного й 

мемуарного письма М. Еміса. Це дає можливість осягнути домінантну наративну 

організацію таких його художніх творів, як романи «Записки про Рейчел» («The 
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Rachel Papers», 1973), «Гроші: записка самогубця» («Money: A Suicide Note», 1985), 

«Досвід» («Experience», 2000), «Вагітна вдова» («The Pregnant Widow», 2010). 

Виокремлення поняття «імпліцитний автор» (В. Бут, А. Нюннінг, Дж. Прінс, 

С. Чатмен) покликане ідентифікувати оповідні лінії, що реалізуються також 

творцем «Записок про Рейчел». Ідеться про глибинні «змістові матриці» 

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

творчого задуму, у т. ч. в іпостасі авторської сугестії, що втілюється в різних 

аспектах композиційного, наративного й мовного характеру та трансформуються в 

просторовій формі літературного твору. Зазначена позиція суголосна мистецькій 

інтенції, коли «образ автора» переосмислюється творцем «не тільки на основі 

даних, добутих безпосередньо з тексту, а й за допомогою позатекстових джерел» 

(Г. Клочек). До них деякі літературознавці (Р. Гром'як, І. Дзюба, М. Зимомря, 

М. Ільницький, В. Марко, Л. Сеник) слушно відносять екстралітературні чинники, 

з яких проступає впорядкована інформація про особистість автора та його текст як 

«автономне явище» (Л. Бабій).  

У підрозділі 1.4. «Феномен авторського «Я»: сутність «зовнішніх 

вторгнень» в постмодерністському тексті» означено особистісний первень в 

розвитку, головно щодо природи художнього мислення в спогадовій літературі, 

мемуаротворчості загалом. У схемі суб'єктивізації в біографічній і мемуарній прозі 

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

спостереженнях зарубіжних дослідників (Р. Барт, Ж. Дерріда, У. Еко, Ю. Крістева, 

М. Фуко). Для постмодерністського сприйняття тексту характерним є тлумачення 

автора «як коду, неособистості, аноніма» й визнання стадії автора в тексті «стадією 

нуля, заперечення та вилучення» (Ю. Лотман). Тезу про «смерть автора» (Р. Барт) 

варто розглядати крізь призму «зовнішніх вторгнень», у світлі яких відбувається 

орієнтація на «повноту уявлення без оцінок» (Т. Денисова) і водночас на 

продуктивне руйнування цієї засадничої установки в постмодерністському 

текстовій структурі. «Смерть автора» – це своєрідна метафора, спрямована на 

подолання традиційної залежності тексту від постаті творця, відповідної 

інтерпретації від інтенції автора. Натомість бачення авторського «Я», що 

тлумачиться в ключі постмодернізму, демонструє суперечливі акценти щодо 

трактування множинних підходів до можливої актуалізації питання про 

«примирення з дійсністю» (І. Дзюба) та роль автора в художній структурі. Текст 

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

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

міжкультурному контексті.  

У підрозділі 1.5. «Художня біографіка: до питання про генезу, дефініції, 

проблеми жанрової ідентифікації» виділені тенденції, що були примітними для 

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

характерний для постмодерністського письма, активним виразником якого є 

М. Еміс. Він часто намагався розширити межі прозової структури через авторські 

вкраплення метатексту, передбачаючи реакцію реального реципієнта, тобто 

імпліцитного читача. Це засвідчують романи «Гроші: записка самогубця» та 

«Досвід», де прозаїк не приховує використання наративних ефектів, 
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інтертекстуальності, а також монтажної практики. Вдаючись до прийомів 

розрізненого дискурсу, М. Еміс творив основу для реально очікуваної ситуативної 

зустрічі з читачем його художньої біографіки, що потверджується такими 

персонажами, як Чарльз Хайвей («Записки про Рейчел»), Джон Селф («Гроші: 

записка самогубця»). Цим виокремлюється самоідентичність суб’єкта, що примітна 

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

епістолярні тексти). Вони позначені різними типами цього дискурсу (фікційний, 

документальний, автобіографічний, есеїстичний (Р. Нич), що творять специфіку 

розгортання текстової структури з урахуванням автоінтерпретації, жанрову 

проблематику творів М. Еміса та поетику його ідіостилю.  

Наявні терміни на означення творів художньо-біографічної прози свідчать 

про розмаїтість її самобутності. Цей факт неодноразово підкреслювався в працях 

багатьох дослідників (С. Аверинцев, О. Валевський, І. Зимомря, В. Саєнко, 

Г. Померанцева, Т. Потніцева, В. Чишко, Г. Колесник, Л. Гінзбург, М. Бахтін, 

Г. Міш, Б. Нойман, Д. Стенфілд, Ш.- О. Сент-Бев, . Блейзінг, Ж. Гюсдорф, 

Ф. Лежен, А. Моруа, Дж. Олні). Ідеться про такі дефініційні спектри, як біографія, 

художня біографія, белетристична біографія (Ф. Наркир’єр, С. Павличко, 

І. Ходорківський); романізована біографія, біографічний жанр та документально-

біографічний жанр (Я. Кумок, В. Жданов, О. Гладков); історико-революційна проза 

(Д. Деркач, І. Скачков); історико-біографічні твори, документально-художні твори, 

художні документально-біографічні твори, художньо-біографічні твори, 

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

недосліджених або маловивчених фактів з життя головного героя), біографічна 

мозаїка (розпорошення розрізнених біографічних фактів на сторінках вигаданої 

романізованої історії (М. Моклиця, М. Федунь, Т. Черкашина). Масив біографічної 

й мемуарної прози, що проектується на дослідження творчості М. Еміса, 

розглядається крізь призму культурно-історичного контексту. Що ж до англійської 

літератури, то в ХХ столітті розквіт художньої біографії і біографічного роману 

пов’язаний передусім з творчістю Літтона Стречі, Вірджинії Вулф та Мартіна 

Еміса.  

Підрозділ 1.6. «Автo- та біографіка – складові художньо-документальної 

літератури» розкриває сенс оприявнення свідомості крізь призму художньої 

автобіографії, художньої біографії – складових художньо-документальної 

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

виокремлювати між цими складниками, досить суперечливі (М. Бахтін, 

Ж. Гюсдорф, Ф. Лежен, Дж. Олні, В. Подорога) з огляду на принципові засади 

організації авторського задуму та його реалізацію «між духом і матерією» 

(М. Тарнавський).  

Автобіографія і біографія – взаємозалежні феномени, оскільки біографи 

використовують автобіографічні похідні як цінне джерело для творення художніх 

текстів. На таке трактування орієнтують концепції, що містяться в працях 

М. Блейзінга, Р. Веллека, Дж. Гюсдорфа, Г. Коузера, Г. Краузера, Ф. Лежена, 

Б. Мендела,  Д. Морріса, Дж. Олні, Дж. Проссера, Р. Сейра, Д. Старобінського, 

А. Стоуна, А. Ценського, У. Шумейкера. Вагомою умовою для забезпечення 
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реальної взаємодії між автором і читачем є закріплення «сенсу завершення» 

(Ф. Кермоуд) стосовно узагальненого наративу у творах постмодерністів, 

особливо – в М. Еміса. 

У підрозділі 1.7. «Жанрова своєрідність тематичної мемуаристики» 

проаналізовано тематичний зріз наративів з урахуванням визначальних жанрових 

характеристик мемуаристики, у т. ч. біографічної та мемуарної прози М. Еміса, 

який тяжів до поліжанрової системи. При цьому він уникав наближення до 

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

ціннісних орієнтацій стосовно регламентованого ставлення до персоналізму. 

Прикметно, що на зламі ХХ – на початку ХХІ ст. зросла кількість мемуарних 

творів, в яких посилені й автобіографічний, і публіцистичний первні.  

Сповідальне письменство конкретизує феноменальний зріз історичної 

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

поцінуванням фактів. Постійно змінюючись та вдосконалюючись, мемуаристика 

відкриває митцеві широкий діапазон для втілення його творчих можливостей. 

Жанрова своєрідність тематичної мемуаристики (спогадова література) полягає в її 

настановах, що спрямовані на художньо-мистецькі узагальнення життєвих позицій 

«Я»-особи. Звідси – висновок: біографічна й мемуарна проза М. Еміса потверджує 

той факт, що мемуаристика стала однією з провідних тенденцій літературного 

процесу сучасної доби.  

У другому розділі «Авторська присутність у мемуарно-автобіографічному 

романі «Досвід» Мартіна Еміса» аналізується історико-теоретичний контекст 

підходів до трактування авторської присутності в одному з кращих творчих 

досягнень М. Еміса – романі «Досвід». Інструментальним тлом аналізу слугує текст 

роману як проекція авторської присутності творця, його продукційної інтенції до 

реальної взаємодії з читачем. Однією з характерних наративних особливостей твору 

«Досвід» є імпліцитна дискусійність з абстрагованими (від егоцентричних 

саморухів) пізнавальними прагненнями Я-особи як індивіда. З метою смислового 

посилення головні персонажі твору (Кінгслі Еміс, Мартін Еміс, Майк Сабатура, 

Люсі Партінгтон, Елізабет Джейн Говард) оперують з’ясованими поняттями певного 

семантичного кола. Вони ґрунтуються на практиці формальної логіки, нерідко 

суголосної розгорнутої відповідності не тільки контексту в широкому сенсі, але й 

контексту у вузькому розумінні (декодування одного розмислу). Має місце й 

знецінення функціональної значущості фігур, що концептуально впливає на 

співвіднесення умовним читачем вивіреного враження з рецепцією визначеної 

«археології знання» (М. Фуко). 

У підрозділі 2.1. «Роман «Досвід» Мартіна Еміса: дискурс 

автобіографічного та мемуарного» окреслено жанрові елементи досліджуваного 

твору, в якому органічно інтегровані художні тенденції літературного процесу доби 

70 – 90-х рр. ХХ ст. та першої третини ХХІ ст. М. Еміс – одна з ключових постатей 

означеної епохи. Як прозаїк, публіцист, літературознавець і видавець він презентує 

різноманітні способи авторського спілкування з реципієнтом-читачем. Як одного із 

визначних майстрів англійського слова, його справедливо порівнюють з Джоном 

Фаулзом (1926 – 2005) та Джуліаном Барнсом (1946). Проза письменника 
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вирізняється наративними моделями письма, сконцентрованим зусиллям зримо й 

рельєфно охопити процес розгортання духовного життєпису дійової особи.  

У підрозділі 2.2. «Жанрова специфіка художньої автобіографії М. Еміса» 

зроблено спробу розкрити жанрову своєрідність автобіографічного роману 

«Досвід». При цьому увага зосереджується і на окремих подієвих сюжетних 

викладах, і на конфліктах, закроєних на внутрішніх переживаннях дійових 

персонажів (Кінгслі Еміс, Мартін Еміс, Елізабет Джейн Говард, Антонія Філіпс, 

Люсі Партінгтон). Тут доцільно вести мову про пріоритетні первні, що сприяють 

декодуванню Емісових розмислів автобіографічної сповідальності. Йдеться про 

взаємозумовленість частин текстового масиву, де оптимально розмежовано 

зображальне, з одного боку, та виражальне – з іншого. Комбінації розмаїтих 

наративних технік свідчать про складність письма М.  Еміса, позначеного 

неприхованим використанням інформації об’єктного (екстравертивний рівень) і 

суб’єктного (інтровертивний рівень) розмежування. У сенсі зображального 

констатується часовий період опису – від дитинства до полудня віку, якого сягнув 

автор в навколишньому середовищі, тобто в зовнішньому світі. Стосовно 

виражального, то тут викладені психологічні занурення у внутрішній світ «Я-

особи». Вони містять свідчення героя як вияв «авторської волі». Передовсім 

впадають у вічі медитації, асоціативні характеристики, рефлексії, спогади, а також, 

приміром, вкраплення про таємниче зникнення і смерть кузини Люсі Партінгтон; 

зворушливі роздуми про батька Кінгслі Еміса (1922 – 1995), відомого англійського 

письменника. Доречними видаються у текстовій тканині роману нотатки зі сторінок 

власного щоденника, а також листи, адресовані автором друзям і близьким. Із листів 

і щоденникових записів М. Еміса постає жива особистість з болями, тривогами й 

переживаннями, які супроводжували його становлення як письменника.  

У підрозділі 2.3. «Наративна мотивація роману «Досвід» розглянуто 

питання літературного й життєвого контексту твору. Спостереження аргументовані 

теоретичними положеннями з праць І. Франка, О. Потебні, а також окремими 

твердженнями про значущість оповідності та її аналіз з робіт І. Качуровського, 

Г. Клочека, Ю. Лотмана, О. Никифорової, М. Ткачука, Ю. Шереха-Шевельова.  

М. Еміс фіксує на сторінках роману «Досвід» у світлі «наратизованого 

дискурсу» (Ж. Женнет) те, що судилося йому пережити у 1994 – 1995 рр. На цей час 

припала життєва криза, яку він переніс доволі болісно. Її наслідки спричинили 

суттєві зміщення в шкалі оцінок. Вони були в часовій перспективі вагомими. 

Прозаїк переосмислив стратегію «наративної послідовності», у т. ч. в романі 

«Досвід», де зафіксовано наміри творця представити читачеві цілу низку унаочнень 

й ознак «наративної подієвості» – від формальних до інтертекстуальних, 

екстратекстуальних, контекстуальних. Ось, наприклад, підступи до мотивації 

наративного прочитування фактів від зачину до кінця (перспектива), з одного боку, 

й від кінця до зачину (ретроспектива) – з іншого. Письменник розлучився зі своєю 

першою дружиною, філософом Антонією Філіпс, матір’ю двох його синів – Луїса та 

Джейкоба. Невдовзі він зав’язав нові стосунки з американкою уругвайського 

походження, новелісткою Ізабель Фонсекою (1963). Його кузина Люсі Партінгтон, 

яку вважали зниклою безвісти, стала жертвою серійного британського кілера 
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Фредеріка Веста. Несподівано М. Еміс дізнався про свою 20-річну доньку Делілу 

Сіл, яка народилася після роману із заміжньою жінкою Ламорною Хіс. А в жовтні 

1995 р. пішов із життя його батько Кінгслі Еміс, який зазнав письменницької слави 

завдяки творам «Щасливчик Джим» (1954), «Візьму дівчину, таку як ти» (1969), 

«Старі дияволи». Батько зловживав алкоголем і страждав від хвороби Альцгеймера. 

Усе це – цілісна ланка, у ланцюжку якої розгорнуті фрагментарні ситуативні події, 

що мали для М.  Еміса подієве значення особистісного характеру. Без зримих 

причин він розірвав співпрацю зі своїм літературним агентом Пет Кевена, місце якої 

посів новий бухгалтер Ендрю Вайлі. Останній суттєво спричинився до написання 

нового Емісового роману «Інформація» («The Information», 1995). Ще один 

засвідчений факт: М. Емісу довелося пережити важке захворювання через злоякісну 

пухлину. Усі ці обставини послужили своєрідним тлом, що дає змогу уточнити стан 

наратора з урахуванням мотивації твору. В його основі лежить рефлективність, що 

сприяє виявленню макрорівня художнього тексту. 

У підрозділі 2.4. «Авторське Я»: означення об’єктивної реальності» 

розглядається вимір двовекторного розуміння акту виявлення автором варіативності 

можливостей ідіостилю, що актуалізується в процесі творення тексту. Маємо на 

увазі розробку мотиву від частини до цілого, з одного боку, й від цілого до частини 

– з іншого. Звідси – варіативність означення макроструктурного рівня трактування 

різних компонентів та відповідної інтерпретації зв’язного тексту, у т. ч. з 

урахуванням його структурної та комунікативно-прагматичної організації. Вона 

характерна для роману «Досвід», якщо означувати вміння М. Еміса об’єктивно 

сприймати й адекватно трактувати факт як подієву реалію. Він водночас не відхиляє 

суб’єктивне бачення явища, не приборкує немотивовані емоційні пориви з боку 

таких персонажів, як Кінгслі Еміс, Елізабет Джейн Говард, Майк Сабатура… Цим 

«авторське Я» актуалізує на макроструктурному рівні суб’єкт-об’єктну сумісність як 

спосіб вираження пережитої емоції (доля двоюрідної сестри Люсі та її матері, тітки 

Міггі, страждання батька від невиліковної хвороби та його смерть), переорієнтації 

уваги на розгортання (в екстравертивному або в інтровертивному мотивуванні) 

художньої подієвості. Вона в досліджуваному романі «Досвід» пов’язана з 

авторською наративною мотивацією. М. Еміс не подає події в хронологічному 

порядку, а вдається до позатекстових медитативних заглиблень.  

Макроструктурно «Досвід» творить дві зримо автономні об’єктивізації, 

націлені на пошук означеного спілкування з читачем: «Частина перша: Зниклі 

безвісти» («Part One: Unawakened») та «Частина друга: Головні події» («Part Two: 

The Main Events»). У першій частині, що охоплює дві третини всієї книги і 

складається з п’ятнадцяти розділів, автор наповнює твір різноманітними епізодами з 

власного життєпису. Натомість у трьох розділах другої частині він аргументовано 

означує «головні події», а також «звичайні дивні речі та особисті нещастя». Останні 

викликали неоднозначні трактування з боку Еріка Джейкобса, біографа Кінгслі 

Еміса. Примітні авторські медитації інтертестуального характеру, що представляють 

важливі акценти, містяться у «Постскриптумі» («Postscript: Poland»). Тут прозаїк не 

«маскує» авторської свідомості, а виокремлює унаочнення, передусім своє бачення 

вражень від перебування на землях Польщі (1995), налаштовуючи зв'язок між 
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адресантом та адресатом. Загалом три тематично взаємопов’язані ланки подієвості 

покладені в основу роману «Досвіду» (стосунки між батьком і сином; між Кінгслі та 

Мартіном; спогади про Кінслі). Вони ситуативно поєднані й репрезентують 

неупереджене ставлення наратора до зображуваних подій.  

У підрозділі 2.5. «Авторське «Я»: реалізація крізь призму контрасту» 

з’ясовується специфіка змістовно-смислових складових наративної зв’язності в 

прозі М. Еміса як представника постмодернізму. Автор творить оригінальне 

автобіографічне полотно, тяжіючи до «перенавантаження» інформативними 

ефектами. Задля цього він порушує виклад подій в хронологічному порядку, хоча й 

дотримується часових зміщень оповіді в одному розділі та логіки її продовження в 

іншому. Таким чином, реальний хронотоп дискурсу не контрастує з 

«внутрішньотекстовим хронотопом» (І. Колегаєва, В. Кухаренко, О. Селіванова). 

Одначе стрижневим постає протиставлення якісних змін, що свідомо на рівні 

«авторського Я» утримується в інтерпретаційному режимі (вибірка 

репрезентативних компонентів життєвого й творчого досвіду) крізь мовленнєвий 

час присутності (авторський / наративний) і відповідний часовий зсув у текстовій 

структурі роману «Досвід». В аспекті подієвого переживання варто трактувати 

потенційну контрастність стосовно характеристики Люсі Партінгтон (з рисами 

втіленої наївності) та Фредеріка Веста (з рисами втілення провини).  

У підрозділі 2.6. «Специфіка авторської стратегії моделювання 

біографічного дискурсу» схарактеризовано особливості використання ситуативних 

описів, переосмислення співіснування протилежностей, що відіграють роль синтезу 

художньо-естетичних поєднань у розвитку змальованої теми. Така стратегія 

моделювання біографічного дискурсу зумовлює збереження ознак істинності з 

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

носія тенденцій постмодернізму. До специфіки цієї постмодерністської стратегії 

слід віднести різні підступи, у т. ч. діалогічність, інтертекстуальність, варіативність, 

фрагментарність, а також розкутий тип світосприймання, що активно розвивається й 

українськими авторами (Ю. Андрухович, Ю. Винничук, А. Дністровий, 

М. Дочинець, С. Жадан). Паралелізм під пером М. Еміса стає вагомим 

текстотвірним чинником у романі «Досвід». Тут передовсім проступають два прояви 

паралелізму – референційно-тематичний та тематично-структурний. Паралелі 

безпосередньо перенесені з особистого життя автора на сторінки роману. Ця 

сюжетна лінія відображає чуттєвість світосприйняття, що є продуктивною для 

постмодерністського письма. Тут наскрізним є мотив втрати: смерть близьких 

людей – Люсі Партінгтон, Ламорни Хіс, Бруно Фонсека, а також сестри Сaллі Еміс, 

батька Кінгслі Еміса. Докладні описи згаданих подій дають можливість проводити 

паралелі між якістю: простою втратою та важкою втратою, що підсилює 

збірний образ смерті. Ці паралелі відображені в романі «Досвід» за допомогою 

наративного коливання та репетиції (ретроспекції, повторення). Доречно 

наголосити: М. Коцюбинський, О. Кобилянська, а за новітньої доби – 

В. Винниченко, О. Гончар, О. Довженко, Р. Іваничук, Гр. Тютюнник, І. Чендей, 

В. Шевчук активно користувалися в біографічній і мемуарній прозі ретроспекцією-

повтором як засобом увиразнення авторської позиції. 
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У підрозділі 2.7. «Проза Мартіна Еміса: особливості репрезентації 

наративно-комунікативного досвіду» виокремлені змістовно-смислові складники 

та їхнє місце в текстовій структурі, передовсім опосередковані звернення до уявного 

реципієнта або образу читача. З їхньою допомогою відбувається своєрідне уведення 

в текст перехресних посилань, значної кількості додаткових компонентів, у т. ч. 

позначень зірочкою, хрестиками, дужками, глосаріями, описом пейзажних 

вкраплень, інтер’єру. Усе це слугує М. Емісу інструментом, щоб витворити 

належний простір для похідних деталей, які доповнюють логіку художньої 

організації твору. Для спогадового тексту зі щоденника примітна відсутність 

сюжету, умовна завершеність, уривчастість, фрагментарність, а звідси – мовна 

свобода автора. З великої кількості реальних життєвих подій, занесених до 

нотатника, М. Еміс передусім прагне використати насамперед ті, що мають 

безпосередній вплив на свідомість реципієнта й спонукають його до оцінювання в 

комунікативній ситуації, тобто з урахуванням «означувальної першооснови» 

(М. Зимомря) тексту. Окреслені маркери – характерні ознаки художнього письма 

М. Еміса. Вони інспірували оновлення художніх прийомів у кращих традиціях 

літератури епохи постмодернізму. 

У третьому розділі «Романи Мартіна Еміса «Гроші: записка самогубця» та 

«Записки про Рейчел»: автобіографічний дискурс» проаналізовано романи 

М. Еміса «Гроші: записка самогубця» та «Записки про Рейчел». У центрі названих 

творів явища загальнолюдські. Проте ця трансцендентність не заважає подати 

обробку подієвості в координатах автобіографічної дискурсивності. Письменник з 

гострим драматизмом поєднує минуле, теперішнє й майбутнє. Він недвозначно 

перетворює власний життєвий досвід на художній інструмент, хоча ним часто й не 

маніпулює в автобіографічному дискурсі.  

У підрозділі 3.1. «Смислотворчі акценти у творенні «Я-особи» та 

«колективного Я» зосереджено головну увагу на оприявненні  автобіографічних 

фактів, які презентують головні герої Чарльз Хайвей та Джон Селф. Цими образами 

М. Еміс загострив психологічну самореалізацію персонажів об’єднувальною 

«домінантою» (О. Скнаріна) в сенсі формування художнього образу. Так, 

наприклад, Чарльз Хайвей уособлює риси автора-письменника. Вони 

віддзеркалюють моменти з життя героя, що в сукупності нагадують наративну 

схему сюжетної подієвості з романів «Досвід», «Гроші: записка самогубця» та 

«Записки про Рейчел» Мартіна Еміса. Ця лінія породжує ефект концепції цілого, де 

«Я-особа» та «колективне Я» несуть реципієнтові-читачеві загалом оптимістичне 

світобачення зі властивими рисами універсальності та форми реального дійства. 

Справжній сенс текстових акцентів виявляє процес читання/причитування як акт 

«вільної гри» (Р. Барт, Ж. Дерріда, Ю. Крістева), учасниками якої постають носії 

індивідуального «Я» та колективного «Я». Хоч М. Еміс творить у стихії тенденцій 

постмодернізму, а все ж він не залишає поза увагою «амбітну роль» (Т. Гундорова) 

автора як носія смислотворчих сенсів та акцентів. Факт їхнього реального існування 

потверджується щоденниками, документами, записками, свідченнями, в яких автор 

персоналізується. Тому «записки» Чарльза Хайвея та Джона Селфа – це не лише 
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документ конкретної особистості, але й спосіб її самоствердження, визначення місця 

«Я-особи» в суспільстві.  

У підрозділі 3.2. «Авторське «Я» Мартіна Еміса: аспект 

інтертекстуальності» висвітлено модифікації, пов’язані з використанням у прозі 

М. Еміса трансформованих різноманітних художньо-стилістичних 

інтертекстуальних прийомів-вкраплень (цитата, алюзія, рамкове поєднання 

оповідних конструкцій, відсилання на джерела, довідникові гасла). Це важливо, 

оскільки М. Еміс з дитинства перебував у літературному середовищі; адже йому 

судилося зростати в родині визначного британського письменника Кінгслі Еміса. 

Аналіз творів М. Еміса засвідчує: письменник намагався перейняти краще з 

творчого доробку батька та його досвід. На становлення майбутнього митця 

справили благотворне враження літературні вечори, що відбувалися в обійсті 

К. Еміса. Учасниками цих зустрічей були відомі на той час діячі англомовної 

культури: С. Беллоу (1915 – 2005), Р. Грейвс (1895 – 1985), Ф. Ларкін (1922 – 1985), 

К. Хітченс (1949 – 2011).Так, важливу роль у формуванні світогляду обдарованого 

М. Еміса відіграла популярна письменниця Елізабет Джейн Говард (1923 – 2014), 

яка після розлучення батьків стала мачухою для М. Еміса. Про її активні спроби 

прищепити йому любов до художнього слова йдеться в автобіографічному романі 

«Досвід» («Experience»). Доречним видається такий акцент: помітний вплив на 

М. Еміса спричинив також С. Беллоу. З цим відомим американським письменником 

російського походження Мартін Еміс підтримував тісні творчі зв’язки. Зі сторінок 

його автобіографічних романів проступають варіативні ситуації розгортання подій. 

Персонажі Емісових прозових творів, у т. ч. Джон Селф, Чарльз Хайвей, Селіна 

Стріт, Мартіна Твен, Дженні, Рейчел, захоплюються філософськими течіями, 

духовними запитами репрезентантів різних літературно-мистецьких напрямків, 

зокрема Франца Кафки та Томаса Бергарда. Усе це належить до прерогатив 

«авторського Я», що вповні реалізувалося в самобутніх естетичних досягненнях 

М. Еміса. 

У підрозділі 3.3. «Концепт родини: контекст постмодерністського 

дискурсу» зосереджено увагу на функціонуванні глибинного смислу одвічної 

проблеми «батьків і дітей». Вона неодноразово порушувалася багатьма авторами 

(Оноре де Бальзак: «Батько Горіо», О. Коломієць: «Дикий Ангел», І. Нечуй-

Левицький: «Кайдашева сім’я», Дж. Олрідж: «Останній дюйм», О. Пушкін: 

«Станційний наглядач», І. Тургенєв: «Батьки і діти»). Постмодерністські романи 

М. Еміса складні з огляду на фрагментарну структуру й численні колізії, що 

тематично охоплюють різні аспекти освітнього, виховного, морального вибору. 

Вони дають можливість відстежити біографічні моменти, пов’язані із життям 

автора. В основі біографічного письма М. Еміса покладено сюжетно-подієву та 

асоціативно-психологічну основи. 

У підрозділі 3.4. «Біографічне письмо Мартіна Еміса: інтертекстуальний 

аспект» автор оперує моделюванням інтертексту саме як інструментом, щоб 

витворити автономний простір для демонстрації постмодерного мислення. Його 

суттєвим складником є епістолярій, у масиві якого простежується виразний 

автопортрет письменника. 
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У «Висновках» концептуально узагальнено основні результати дисертації.  

Обґрунтовано, що поняття «образ автора» в текстовій структурі біографічної 

та мемуарної прози М. Еміса органічно забезпечує цілісність авторської позиції. 

Завдяки цьому творець роману «Досвід» досягає зримої ілюзії присутності наратора. 

Він змодельований письменником крізь призму образотворення, систему якого 

творять «автор – реципієнт – презентатор».  

З’ясовано, що автор відіграє роль транслятора, який впливає на реципієнта. 

Продуктивність цього впливу залежить від дієвості внутрішніх якостей дискурсу, 

що охоплює під пером М. Еміса практику опредметнення означуваного «об’єкта» з 

проекцією на наративну організацію художнього тексту. Звідси – образ автора 

розглядається як безпосередній складник біографічної і мемуарної прози. Зважаючи 

на взаємоперехідні відсторонення, у т. ч. наративного, текстуального, метамовного 

та емоційно-споглядального характеру, М. Еміс активно використовує повторні 

конфігурації «суб’єкта» в зображальному полі. Це демонструють такі романи, як: 

«Записки про Рейчел», «Гроші: записка самогубця», «Нічний поїзд», «Лондонські 

поля», «Вагітна вдова», «Успіх», «Стріла часу, або Природа злочину». Аналогічні 

настанови зумовлюють реалізацію множинності деталей, реалій, розмежувальних 

підступів з огляду на означуване в дискурсивному оточенні.  

Визначено, що образ автора в біографічній і мемуарній прозі загалом і творчій 

практиці М. Еміса зокрема функціонує як доцільне в контексті інтертекстуальності. 

Таким чином, відбувається інтелектуалізована конфігурація об’єкта у пізнавальній 

характеристиці життєвого досвіду персонажів (Джон Селф, Селіна Стріт, Алек, 

Рейчел, Чарльз Хайвей). У процесі творення текстового масиву перекодовується 

раціонально-прагматична інформація засобами первинного або вторинного 

перенесення часткових проекцій на конкретні факти, події, явища. Ілюстрацією 

цього слугує пристосована до органічної потреби змальована сцена, що виражає 

зумисне розгортання авторського дискурсу. Вона відтворює зустріч Джона Селфа, 

головного героя роману «Записки про Рейчел», із М. Емісом як автором-наратором.   

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

(«Experience»), «Записки про Рейчел» («The Rachel Papers») об’єднувальною 

«домінантою» служить об’єктивна реальність як «означувальна першооснова» з 

означником non-fiction. Вона співвідносна зі способом бачення такого універсуму, 

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

(«The Night Train»), «Лондонські поля» («London Fields»). Аналогічне авторське 

ставлення чітко проступає, зокрема, в романі М. Еміса «Сталін, Йосип Грізний» 

(«Koba the Dread»), де максимальна увага письменника прикута до авторської 

інтерпретації обраної історичної постаті. Такий підхід примітний – в аспекті 

типологічного зіставлення – для роману «Ротонда душогубців» (1956) визначного 

українського прозаїка Тодося Осьмачки (1895 – 1962). Він передбачає домінування 

інтелектуальних розмислів, поданих крізь призму стратегії конкретних свідчень про 

характеризовану особу. Під пером М. Еміса виявляється сутність раціонального 

змалювання персонажа, який не має зримої відстані від автора – реципієнта – 

презентатора. 
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Схарактеризовано своєрідність авторської стратегії моделювання 

біографічного дискурсу стосовно особливостей використання ситуативних описів, 

нонфінальних нарацій, переосмислення співіснування протилежностей з проекцією 

на «фрагментаризоване Буття» (Ю. Крістева). Усе це відіграє роль синтезу 

художньо-естетичних поєднань у розвитку змальованої теми, позначеної 

інтертекстуальним потоком постмодерністської чуттєвості. Така стратегія 

моделювання біографічного дискурсу зумовлює збереження ознак істинності з 

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

носія тенденцій постмодернізму. До специфіки цієї постмодерністської стратегії 

слід віднести інтертекстуальні прийоми (зокрема, парафраза), а також такі логічно 

мотивовані підступи, як діалогічність, інтертекстуальність, варіативність, 

фрагментарність. 

Постульовано, що образ автора в біографічній і мемуарній прозі візуалізує 

прагнення М. Еміса підпорядкувати комунікативну спрямованість на диференціацію 

ціннісних орієнтацій з урахуванням жанрової матриці, з одного боку, та змалювання 

героя твору – з іншого («Сталін, Йосип Грізний»). Художня реальність та індивід з 

його негативними, позитивними, суперечливими та нейтральними рисами постають 

єдиним динамічним непочленованим образом-потоком. 

У художньому просторі англомовної прози на зламі ХХ – початку ХХІ ст. 

(П. Акройд, У. Бентлі, А. Мердок, М. Еміс) представлені характери з комплексом 

усталених ознак. Вони виразно проступають у стилізованому дискурсі, що має 

доцентрову стабільність, якщо критично осмислювати образ автора у 

співвідношенні з художнім твором та дійсністю. Це не послаблює, а радше посилює 

спосіб авторського бачення, прочитання та розкриття жанрового канону як однієї з 

настанов постмодернізму, що ми і бачимо на прикладі творчості Мартіна Еміса. 
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АНОТАЦІЯ 

Дубравська З. Р. Образ автора в біографічній і мемуарній прозі (на 

матеріалі творчості Мартіна Еміса). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено дослідженню образу автора в біографічній і 

мемуарній прозі в англомовному письменстві доби постмодернізму з урахуванням 

особливостей творчості Мартіна Еміса. Уперше в українському літературознавстві 

здійснено спробу концептуально осмислити художню практику прозаїка як 

видатного майстра англійського слова; уточнено репрезентативність впливу 

В. Набокова на творця таких широких прозових полотен, як «Досвід», «Записки 

про Рейчел», «Вагітна вдова», «Лондонські поля», «Гроші: записка самогубця», 

«Стріла часу, або Природа злочину», «Інші люди», «Інформація», «Успіх». 

М. Еміс вдавався до стратегії творчого використання переробок 

інтертекстуальної рецепції окремих реалій, що мають місце у творах його 

попередників і сучасників (Ч. Діккенс, М. Твен, В. Набоков, С. Беллоу, Дж. Джойс, 

К. Еміс, Н. Мейлер, Дж. Апдайк). З’ясовано сутність аналогічного трансферу на 

рівні зорієнтованого оцінювання «об’єкта» з боку М. Еміса як автора – 

реципієнта – презентатора.  

Вивчення біографічної та мемуарної прози М. Еміса дало можливість 

виявити верхню і нижню межі спроектованих змістів щодо оптимального 

розуміння та інтерпретації соціального й культурного контексту, розгорнутого в 

його творах. 

Ключові слова: творчість Мартіна Еміса, образ автора, біографічна проза, 

мемуарна проза, автокоментар, рецепція, інтерпретація, постмодернізм, англійська 

література. 
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АННОТАЦИЯ 

Дубравская З. Р. Образ автора в биографической и мемуарной прозе (на 

материале творчества Мартина Эмиса). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.06. – теория литературы. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию образа автора в англоязычной 

биографической и мемуарной прозе эпохи постмодернизма с учетом особенностей 

творчества Мартина Эмиса. Впервые в украинском литературоведении 

предпринята попытка концептуального осмысления художественной практики 

писателя как выдающегося мастера английской литературы. Уточнено влияние 

художественной манеры В. Набокова на автора широких прозаических полотен – 

«Опыт», «Записки о Рейчел», «Беременная вдова», «Лондонские поля», «Деньги: 

записка самоубийцы», «Стрела времени или природа преступления», «Другие 

люди», «Информация», «Успех». 

М. Эмис использовал стратегию интертекстуальной  рецепции и творческой 

интерпретации отдельных реалий, встречающихся в произведениях его 

предшественников и современников (Дж. Апдайк, С. Беллов, Дж. Джойс, 

Ч. Диккенс, К. Емис, Н. Мейлер, В. Набоков, М. Твен). Расскрывается сущность 

аналогического трансфера на уровне ориентированного оценивания «объекта» со 

стороны М. Эмиса как автора – рецепиента – презентатора. 

Изучение биографической и мемуарной прозы М. Эмиса дало возможность 

уточнить верхнюю и нижню границы спроектированных смыслов относительно 

понимания и интерпретации социального и культурного контекстов, развернутых 

М. Эмисом в его произведениях. 

Ключевые слова: творчество Мартина Эмиса, образ автора, биографическая 

проза, мемуарная проза, автокомментарий, рецепция, интерпретация, 

постмодернизм, английская литература. 

 

ANNOTATION 

Dubravska Z. R. The Image of the Author in the Biographical and Memoir 

Prose (based on the Creative Works of Martin Amis). – A Manuscript. 

Thesis for searching the scientific degree of Candidate of philology, speciality 

10.01.06 – «Theory of Literature». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The dissertation outlines the range of theoretical-literary issues, related to the 

image of the author in the biographical and memoir prose in English literature of the 

postmodern period based on the creative works of Martin Amis. 

For the first time in Ukrainian literary studies an attempt has been made to 

comprehend conceptually the artistic practice of the prosaist as an outstanding master of 

English word. In his works «Experience», «The Rachel Papers», «The Pregnant Widow», 
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«London Fields», «Money: A Suicide Note», «Other People», «Information» the 

influence of V. Nabokov over the creator is specified.  

It is proved that the image of the author in the textual structure of the biographical 

and memoir prose of Martin Amis fundamentally secures the integrity of the author’s 

position. Owing to this the creator of the autobiographical novel «Experience» reaches 

the illusion of the presence of the narrator in the light of descriptivness. 

It is ascertained that the author plays the role of the translator, who influences the 

recipient. The image of the author is considered as an immediate component of the 

biographical and memoir prose. M. Amis uses duplicative configurations of the «self» in 

his descriptions. This is demonstrated in such novels as «The Rachel Papers», «Money: 

A Suicide Note», «The Night Train», «London Fields», «Pregnant Widow», «Success». 

It is determined, that the image of the author in the creative works of Martin Amis 

functions as expediency in the context of intertextuality. Accordingly the intellectual 

configuration of the object in perceptional characteristics of the life experience of the 

personage takes place (John Self, Selina Street, Rachel, Charles Highway).  

It is established that Martin Amis applied to the strategy of creative using of the 

rehashes of the intertextual receptions of some realities that occur in the works of his 

precursors and contemporaries (Vladimir Nabokov, Saul Bellow, James Joyce, Kingsley 

Amis, Norman Mailer, John Updike, Charles Dikkens ). 

The essence of the analogical transfer is clarified on the level of oriented estimation 

of the «object» from M. Amis’s side as an author – recepient – presentator. The narrative 

strategies are represented in the context of a postmodern discourse. Footnotes are full of 

chatty bits and pieces, family details, literary nods. Asterisks, daggers, double daggers, 

gloss and cross-reference also characterize specific Amis’s style. All these additional signs 

help the reader to understand the writer’s inner world.  

Key words: Martin Amis’s creative works, the image of the author, biographical 

prose, memoir prose, autocommentary, reception, interpretation, postmodernism, English 

literature. 

 


