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Вступ. Питання, пов'язані з проблемою автора, належать до чи не 

найбільш дискурсивних та дискусійних у сучасному літературознавстві. Тут і 

авторська присутність у тексті, авторська інтенція, авторський голос, роль 

автора у створенні глибинного змісту художнього тексту, місце автора в 

ланцюжку «автор – текст – читач» та інші. У процесі розвитку 

літературознавства ставлення до автора змінюється: від сприйняття його як 

центру художнього твору до повного відсторонення від тексту. 

Проблема автора безпосередньо пов'язана, по-перше, з розумінням 

онтологічного статусу літературно-художнього твору, по-друге, з розумінням 

твору як результату белетристичної діяльності, по-третє, з проблематикою 

дослідження автора й літературно-художнього твору, тобто зі статусом 

літературознавця, критичної діяльності, критичного мислення [6]. 

Метою нашої роботи є дослідити явище авторської рефлексії як різновиду 

авторського дискурсу, окреслити його поняттєво-термінологічні параметри, 

верифікувавши одержані результати на конкретному художньому матеріалі. Це 

передбачає розв’язання таких завдань: 

– дати визначення поняття «авторський дискурс»; 

– співвіднести поняття «авторська рефлексія» як різновид 

авторського дискурсу з корелюючими поняттями;  

– описати форми та функції авторефлексії в художньому творі, 

– проаналізувати форми та функції авторської рефлексії у 

постмодерністській прозі (на матеріалі романів Д. Фаулза та В. 

Маканіна). 

            



Авторський дискурс – особливе сполучення ідей, концепцій творця, 

відображення його світогляду, образного бачення світу та мислення, взаємодія 

відтвореної реальності з істинною індивідуальністю автора, хоча розбіжність 

між наміром, задумом митця та результатом творчості є звичайним явищем в 

історії літератури. Одним з різновидів авторського дискурсу є рефлексія автора. 

Говорячи про історичні форми авторської рефлексії, необхідно згадати 

періодизацію літературного розвитку, що належить С. Аверінцеву.  Дослідник 

виділяє три періоди: дорефлективний традиціоналізм, рефлективний 

традиціоналізм, антитрадиціоналізм. Ґрунтуючись на цій періодизації,  Д. Бак 

виділяє дві історичні форми літературної рефлексії: риторичну і творчу 

рефлексію. Риторична рефлексія, що характеризує період рефлективного 

традиціоналізму, пасивна, здійснюється лише у виді спеціальних трактатів. 

Творча рефлексія має активний характер. Така рефлексія ставить проблеми 

буття літератури не абстрактно, а практично [2, с. 8]. 

У дисертації «Творча рефлексія в літературному творі: природа і функції» 

(1990) Д. Бак приділяє значну увагу вивченню творчої рефлексії як особливого 

різновиду «змістовної форми». На його думку, змістовна форма сучасного 

літературного твору втілює сутнісні риси світосприйняття сучасної людини в 

ситуації кризового «інформаційного перегріву», на грані духовного 

самовідчуження [2, с. 5]. 

Дослідник зазначає, що творча рефлексія в літературному творі в різні 

періоди розвитку словесності асоціюється з двома тематичними домінантами: 

наявністю вставного тексту і присутністю персонажа, наділеного здатністю до 

самосвідомості й творчості. Новий різновид творчої рефлексії характеризує 

літературний твір ХХ ст., в якому персонаж-письменник створює не просто 

вставний рукопис, а й той самий твір, що тримає в руках читач [2, с. 7 – 8]. 

Д. Бак розрізняє рефлексію оповідача й рефлексію персонажа. Перша – 

вставні міркування про природу літературної творчості, про процес написання 

даного літературного твору. Цей вид рефлексії замкнутий у риторичній сфері 

тексту, тяжіє до традиціонального, риторичного етапу розвитку літературної 



самосвідомості. Рефлексія персонажа рухається у світі безпосередньо життєвих 

подій, не досягаючи рівня їхнього словесного перетворення [2, с. 9]. 

М. Абашева пов'язує поняття рефлексії із самосвідомістю письменника. У 

монографії «Література в пошуках особи» дослідниця констатує, що в останні 

десятиріччя різко збільшилася кількість літератури, яка спирається на пряме 

авторське слово письменника. Це так зване автописьмо – письменницькі 

мемуари, романи про письменника і письменницьку творчість [1, с. 8]. При 

розгляді й аналізі такого виду літератури дуже важливо брати до уваги 

категорію персональної ідентичності автора. Це «індивідуальні текстуальні 

стратегії авторства, історично й соціально стимульовані» [1, с. 10]. Дослідниця 

розглядає художнє моделювання письменницької особистості в «метапрозі», 

аналізує самовизначення мемуариста у власному поколінні й історії, описує 

авторську суб'єктивність, утілену в усних розповідях письменників. Крім того, 

предметом її вивчення стає літературна поведінка письменника. 

На думку М. Абашевої, саме в метапрозі максимально повно виражена 

авторська свідомість («Майстер і Маргарита» М. Булгакова, «Дарунок»            

В. Набокова, «Пушкінський будинок» А. Бітова).  Вивчення метапрози виявляє 

актуальні й ідеальні репрезентації авторської рефлексії, крім того, визначає 

правила літературного розвитку, необхідні для розуміння сучасної авторської 

свідомості [1, с. 22].   

Для того, щоб краще усвідомити природу і сутність авторської рефлексії,  

визначимо коло понять, пов'язаних з поняттям «авторська рефлексія» і 

розглянемо значення цих понять. 

Авторська свідомість – об'єднавча первина тексту, що проливає світло як 

на весь художній твір у цілому, так і на окремі його компоненти. У певному 

сенсі, це творча воля автора, де автор являє собою людину як цілісність. 

Авторська свідомість виявляється (актуалізується) у тексті як цілісності, коли 

мова йде про зміст і форму, проблематику і поетику, метод і стиль. 

Авторська суб'єктивність (авторська позиція) – відображення в 

художньому творі авторської картини світу. Це авторський дискурс, авторське 



«я» у тексті, зображення дійсності із суб'єктивної точки зору. Авторська 

суб'єктивність не виражається безпосередньо в слові, але є присутньою у 

кожному компоненті літературного тексту. Авторська рефлексія є засобом 

вираження авторської позиції. Зокрема, в авторських міркуваннях і відступах 

автор може прямо рефлектувати свою позицію. Цей різновид авторського 

дискурсу надзвичайно суб'єктивний. 

Концепція автора – поняття, що стосується безпосередньо певного 

художнього твору. Це стосунки автора, що перебуває поза текстом, і автора, 

відображеного в тексті. Авторська концепція може бути виявлена в кожному 

компоненті художнього тексту, наприклад, у сюжетно-композиційних 

одиницях твору. Авторська рефлексія може служити засобом реалізації 

авторського задуму, тому що є формою вираження авторської зумисності. 

Авторська присутність (образ автора) – це засіб художньої аргументації, 

певний погляд на дійсність, що виражається за допомогою безлічі форм. Образ 

автора – наскрізний образ твору, глибинний єднальний елемент, що сполучає 

окремі частини в єдине ціле, пронизує єдиною свідомістю, світовідчуттям,  

нарівні з образами персонажа входить у художню структуру твору. Авторська 

рефлексія – одна з «цеглинок», що будують образ автора. Це одна з форм 

вираження авторської присутності в художньому творі. За допомогою 

художньої аргументації, що по суті і є авторською рефлексією, автор входить у 

свій твір, стає повноправним його учасником. 

Авторська рефлексія  – це форма вираження авторської свідомості, один із 

проявів авторської суб’єктивності, що виражається в дії розуму автора у спробі 

вирішити питання, хто він, який він у світі пізнання. Ця дія розуму зумовлена 

самозацікавленістю і приводить до внутрішнього самопізнання через 

входження в себе. Іншими словами, рефлексія – це спрямованість свідомості на 

усвідомлення самої себе, свого літературного твору, взагалі, світу, що навколо. 

Авторська рефлексія містить у собі як літературні, так і нелітературні мовні 

практики і починається або з предмета, героя, або з його оцінки, тобто  може 

торкатися однієї зі сторін діяльності автора.  



Не викликає сумніву той факт, що виділяючи художні особливості того чи 

іншого тексту, необхідно брати до уваги концепцію літературного напрямку, до 

якого належить автор. Однак, проблема «прирахування» до школи, творчого 

об'єднання, художнього напрямку будь-якого сучасного  художника не може 

бути вирішена однозначно. В історії літератури рідко можна зустріти «чисті» 

випадки приналежності до однієї школи, завжди існує деяка частка 

припущення, і це цілком природно. На наш погляд, великий інтерес для 

дослідника представляють ті автори, яких на досить вагомих підставах  можна 

віднести відразу до двох і більш напрямків. Подібні письменники є цікавим 

випадком, що допомагає наблизитися до розуміння найтонших і найглибших 

характеристик творчої свідомості.  

Одним з таких художників є Джон Фаулз. Проза Фаулза – це, в основному, 

романи, достатньо схожі своєю проблематикою, типами конфлікту, але в той же 

час різноманітні за своєю художньою манерою, жанровими і стилістичними 

особливостями. Романи письменника – це не просто однолінійне зображення 

фактів, подій і персонажів. Постійними елементами творів є метафори, алегорії, 

міфи, іронічна гра; у той же час письменник віртуозно володіє прийомами 

реалістичної деталі, соціального узагальнення, гротеску.   

Постійне експериментування зі змістом і формою є однією з відмінних рис 

творчої манери Джона Фаулза. При цьому такий літературний експеримент стає 

формою рефлексії внутрішньотекстового автора, адже в пошуку нових форм 

вираження концепту автор неминуче задумується про естетичний бік 

художнього процесу, починає рефлектувати з приводу формальних сторін 

роману. 

У Фаулза експеримент постає абсолютно на всіх рівнях твору: 

композиційному, сюжетному, стилістичному. Однак, на думку Н.В. 

Яблоновської, основний експеримент у романах Фаулза – це іспит, якому 

піддаються герої [12]. 

Розглянемо перший роман письменника – «Колекціонер». У ньому, як 

відзначає Н.В. Яблоновська, експериментальною є сама ситуація несподіваного 



виграшу на тоталізаторі Клега. Цей пересічний, нічим не примітний клерк 

тепер отримує можливість диктувати свої умови світу, розпоряджатися не 

тільки своєю долею, але й життям інших людей. Духовна й інтелектуальна 

неповноцінність Калібана, очевидна з перших же фраз його сповіді, виявляється 

в повному діапазоні тільки в умовах перевірки грошима. Необразливе 

захоплення героя колекціонуванням мертвих метеликів переходить у 

маніакальну пристрасть до колекціонування жінок. Клег – символ споживчої 

цивілізації, що прагне утилізувати красу, мистецтво, людське життя. За родом 

занять він біолог-експериментатор, свої записи називає «щоденником 

ентомологічних спостережень», а   дівчину, яка сподобалася йому, позначає 

індексом М. і порівнює з метеликом-перламутровкою (ентомологічні терміни є 

ознакою не освіченості, а патологічної обмеженості Колекціонера).  

Але Клег навіть не підозрює про те, що він не стільки експериментатор, 

скільки об'єкт спостережень. По-перше, своїми діями він спростовує усі власні 

судження про самого себе – стверджуючи, що не змінився, кардинально змінює 

спосіб життя; відстоюючи спонтанність, імпульсивність свого викрадення 

Міранди, ретельно планує його; зізнається в «високих пориваннях», нездатності 

розштовхувати інших ліктями і робить насильство над людиною. По-друге, 

жертва Колекціонера, Міранда, сама стає уважним спостерігачем свого 

мучителя. Вона веде щоденник, у якому піддає безжалісному аналізу Клега і 

той затхлий, вузький світ, представником якого він є:  «With Caliban it’s as if 

somebody made him drink a whole bottle of whisky. He can’t take it. The only thing 

that kept him decent before was being poor. Being stuck to one place and one job. It’s 

like putting a blind man in a fast car and telling him to drive where and how he likes» 

[14, с. 241]; «He is solid; immovable, iron-willed» [14, с. 234]. 

Міранда не з власної волі і бажання стає учасницею експерименту, 

протягом якого виявляє внутрішню перевагу над своїм мучителем, нездатність 

до насильства навіть у критичній ситуації. Вона розуміє, що єдиний спосіб 

вирватися з підземелля Клега – у слушний момент оглушити його тупою 

стороною сокири – і не може зробити цього. Героїня роману твердо переконана, 



що насильство, застосування сили – це погано, це спуск до рівня Калібана, це 

заперечення віри в силу розуму, жалю й людяності.  

Міранда художниця, тобто представниця далекого Калібану світу 

духовних цінностей.  «I can’t stand stupid people like Caliban, with their great 

deadweight of pettiness and selfishness and meanness of every kind. And the few have 

to carry it all. The doctors and the teachers and the artists – not that they haven’t 

their traitors, but what hope there is, is with them – with us», – пише  вона [14, с. 

236]. 

Саме Міранда вводить те, що відбувається з нею в широкий культурний 

контекст. У боротьбі з калібанізмом, бездуховністю свого часу вона ставить під 

свої прапори Бернарда Шоу, Джейн Остен, Ван Гога, Гойю, Тулуз-Лотрека, 

Модільяні, Дж. Селінджера, А. Сілітоу, Дж. Брейна, Баха, Гольдберга та ін. 

Свого викрадача, Клега, Міранда порівнює з Калібаном з «Бурі» Шекспіра. 

Таким чином, сюжет «Колекціонера» починає сприйматися як перифраз 

шекспірівського твору, як своєрідний експеримент самого Фаулза, перевірка 

ним життєвості, актуальності витвору свого геніального попередника у світлі 

сучасності. 

За історією викрадення юної, прекрасної художниці Міранди тупим до 

ідіотизму, але практично всесильним Калібаном проглядається ще один, 

головний експеримент творця роману: спроба протиставлення інтелігенції і 

міщанства в ситуації боротьби за виживання. Авторський задум розкривається 

в  записах Міранди:  «Because they all hate us, they hate us for being different, for 

not being them, for their own not being like us. They persecute us, they crowd us out, 

they send us to Coventry, they sneer at us, they yawn at us, they blindfold themselves 

and stuff up their ears. They do anything to avoid having to take notice of us and 

respect us» [14, с. 237]. 

Цей експеримент закінчується загибеллю головної героїні і торжеством 

Клега, який готується до викрадення нової жертви. Якщо в шекспірівській 

«Бурі» добро в образі Просперо перемагає зло (Калібана), то висновок Фаулза 

безутішний: сучасним світом правлять бездуховність і корисливість. 



Ігрова, експериментальна стихія втілена й у романі «Жінка французького 

лейтенанта». Насамперед, це авторський експеримент над героями, 

традиційними уявленнями про сюжет і жанрові форми. На перший погляд, 

оповідна манера «Жінки французького лейтенанта» більш ніж традиційна: 

всезнаючий оповідач постійно коментує що відбувається, звертається до 

читача, навіть пояснює основні принципи побудови роману:  «It is a time-proven 

rule of the novelist’s craft never to introduce any but very minor new characters at 

the end of a book. I hope Lalage may be forgiven» [14, с. 307], «I am overdoing the 

exclamation marks» [14, с. 207] тощо. Але принципова відкритість фіналу, 

відверте бравування оповідача своїми практично безмежними можливостями, 

багатство літературних алюзій – це ознаки сучасної літератури, і сам оповідач 

ні на хвилину не забуває про вікову дистанцію, що відокремлює його від часу 

дії роману: «I do not know. This story I am telling is all imagination. These 

characters I create never existed outside my own mind. If I have pretended until now 

to know my characters’ minds and innermost thoughts, it is because I am writing in 

(just as I have assumed some of the vocabulary and «voice» of) a convention 

universally accepted at the time of my story: that the novelist stands next to God. He 

may not know all, yet he tries to pretend that he does. But I live in the age of Alain 

Robbe-Grillet and Roland Barthes; if this is a novel, it cannot be a novel in the 

modern sense of the word» [14, с. 107].  

Як відзначає Н.В. Яблоновська, Сара – головний експериментатор у 

романі. Своєю неправдою вона ставить експеримент не тільки над своєю 

долею, але і над долею Ернестини і Чарльза і, ширше, над усією вікторіанською 

епохою. Сара вміло розставляє тенети для своєї здобичі – аристократа Чарльза 

Смітсона: вона «випадково» зіштовхується з ним під час окремих прогулянок, 

спостерігає за своєю жертвою, намагаючись встановити її звички, тобто 

поводиться  як учений-натураліст. «Жертва» експерименту, Чарльз, змушений 

постійно робити вибір між Ернестиною і Сарою, почуттям і боргом, 

прихильністю і пристрастю, традицією і новаторством, минулим і майбутнім. 

Співучасниками цього вибору Фаулз робить і своїх читачів: експериментуючи 



над традиційним уявленням про сюжет, автор «Жінки французького 

лейтенанта» дає три розв'язки. Читач повинен вибрати один із трьох можливих 

фіналів роману, визначивши, таким чином, своє становище в системі координат 

«вікторіанство – сучасність» [12]. 

Якщо «Колекціонер» сприймався насамперед  як перекладання-антитеза 

«Бурі», то «Жінка французького лейтенанта» породжує цілий ряд  паралелей  з 

романами Т. Гарді, Дж. Остен, Ч. Діккенса, У. Теккерея.  

Сюжет роману «Волхв» заснований на експерименті, що ставить над Ерфе 

психолог-аматор, «духовидець», мільйонер Кончіс. Учасники досвіду  

багаторазово змінюють ролі-маски: Кончіс з мецената – Просперо (Зевса) 

перетворюється то у відомого психіатра, то в тиранічного маніяка, то в героя 

Опору, то в зрадника. Ніколас – це і Фердинанд («Буря»), і Піп («Великі 

чекання»), і Одіссей, який підпливає до володінь Цирцеї, і Едип, який шукає 

самості, і Тезей на підступах до Криту, і Орест, який вирішує проблему вибору, 

і, нарешті, Христос у терновому вінку страждання. Сестри-близнючки Джун і 

Жулі Холмс постійно підмінюють одна одну, вводячи в оману Ерфе, і 

представляють то Лілі Монтгомері, дівчину початку століття, то богиню 

невизначеності Астарту, то божевільну пацієнтку Кончіса, то обманутих ним 

акторок-англійок, то жриць кохання, то помічниць професора психіатрії і т.д.  

«Виховання почуттів» головного героя визначають розповіді Кончіса про 

себе, наукові і псевдонаукові трактати, історичні документи і розгорнуті 

вистави, в яких головна роль дістається Ніколасу без його відома. Таким чином, 

«Волхв» являє собою спробу Фаулза зблизити роман-експеримент і роман 

виховання. 

Також необхідно відзначити, що в романі «Волхв» Фаулз уперше робить 

об'єктом пильного авторського спостереження сам експеримент. Оголюючи 

жорстокість досвідів Кончіса і його підручних, письменник слідом за Ф. 

Достоєвським («Записки з підпілля»), М. Булгаковим («Собаче серце»), Ф. 

Дюрренматтом («Доручення, чи про спостереження спостерігача за 

спостерігачами») ставить надзвичайно актуальну для сучасності проблему 



припустимих меж експерименту над людиною, недоторканності його 

приватного життя. 

Як справедливо відзначає В.Є. Халізев, існує досить широкий діапазон 

словесно-художніх засобів, що дозволяють зображувати внутрішній світ 

людини [10, с. 180]. Одним з ефективних засобів створення психологічного 

портрета персонажа, і, у той же самий час, формою авторської рефлексії,  є 

рефлексія героя.  

Як підкреслює М.П. Абашева, в російській літературі оповідальні стратегії, 

які є характерними для роману про письменника, почали формируватися доволі 

рано – ще в прозі 70-х років. Саме в цей період робляться спроби видвинути 

постаті письменника як персонажу літературного твору та оповідача [1, с. 23]. 

Пізніше метапроза становиться полем різноманітних естетичних 

експериментів, на якому розробляються нові моделі поведінки письменника. 

Роман В.С. Маканіна «Андеграунд, або Герой нашого часу» – це роман про 

художника. Цей роман – портрет літературного покоління. М.П. Абашева пише: 

«За своєю суттю, це роман про самоідентифікацію письменника кінця ХХ 

століття, і зміст цієї самоідентифікації заложено вже в назві роману» [1, с. 59]. 

Як відзначає К.О. Шиліна, своєрідність роману в тому, що головний герой – 

представник андеграунда. У 1990-і роки у вітчизняній культурі спостерігався 

сплеск інтересу до андеграундного мистецтва 1960 – 1980-х рр. Не зник він і 

донині, продовжують з'являтися нові дослідження, друкуються раніше не 

видані тексти. У зв'язку з цим роман В. Маканіна, безумовно, придбав особливе 

значення в літературі. У самій творчості письменника роман «Андеграунд...» 

сприймається як підсумковий, незважаючи на вихід наступних творів, що 

відзначала і критика. Він з'явився плодом тривалих пошуків і міркувань. У 

ньому узагальнюються багато повторювані в Маканіна теми, мотиви, сюжети 

(волі, пам'яті, ірраціональної провини індивіда перед колективом). Деякі 

традиційні для Маканіна образи (лазу, гори, «голосів») утілюються по-новому. 

Вузлові категорії поетики маканінських творів здобувають несподіване 

втілення і завершуються в романі. Стосується це і фігури головного героя. Не 



перший раз у Мазанина з'являється в творі герой-письменник («Один і одна», 

«Портрет і навколо»), що робить спробу самовизначитися, зрозуміти своє 

призначення. За цим стоїть авторське прагнення відповісти на запитання про 

місце літератури і слова в сучасному світі [11, с. 3].  

Маканінський роман – це твір про письменника і його спроби усвідомити 

своє значення в бутті. Оскільки текст присвячений сучасності, важливим є 

питання про роль літератури і художника в сучасному світі. І хоч герой 

маканінського роману протилежний Маканіну за фактами біографії, за 

життєвим досвідом, особливості творчої особистості В. Маканіна, его 

літературної поведінки і характер романної оповіді посилюють вплив роману як 

прямого авторського висловлення про сучасність [1, с. 61]  

М.П. Абашева підкреслює, що роман Маканіна є романом про 

письменника як тематично (розповідь про долю письменника), так і структурно 

(містить у собі текст у тексті) [1, 79]. Цікавим є те, що Маканін делегує своєму 

персонажеві не свою ідеологію, а зовнішню подібність. Головний герой романа 

виявляє собою «можливий світ» письменника Маканіна за принципом 

протиставлення і додатковості [1, с. 71]. 

Самоусунення Маканіна-автора з оповідання на користь його героя-

письменника не заважає автору, на думку М. Абашевой, зосередитися на 

проблемі зміни письменницького статусу і самої літератури в сучасній 

російській дійсності. Парадоксальна фігура письменника, який не пише, 

сприймається як фігура одночасно повна (яка вібрала та переробила літературу) 

і пола (тобто яка звільнилася від літератури) [1, с. 79]. 

Роман Маканіна вписується в значимий для 1990-х рр. контекст літератури 

про художника, літератури про літературу. Маканін дає своє, відмінне від 

інших авторів, трактування цієї теми, співвідносячись з ними в міркуваннях про 

кризу вітчизняного літературоцентризму. За логікою маканінського роману, 

письменник завжди невільний, він залежить від імені, від суспільної думки і 

т.д. Таке і положення сучасної літератури в цілому: вона залежна від різних 

факторів і, у першу чергу, від реального життя. Література не створює, не 



формує і не направляє життя. Навпроти, реальність визначає, який бути 

літературі. Відповідно, руйнується міф про здатність художнього слова і тексту 

вплинути на хід реальності, міф про те, що література робить людину краще. У 

романі художня творчість сприймається як сугубо особистий досвід, звідси 

багато в чому і небажання героя друкуватися. Петрович віддає перевагу 

реальності, відмовляючись від літературної творчості. Але парадокс у тому, що 

з реальністю він вибудовує відносини такі ж, як усередині художнього тексту, у 

якому він є автором. Таким чином, можна говорити про принципову 

подвійність героя, незвідного до єдиного прочитання [11, с. 10].  

К.О. Шиліна акцентує, що саме на рівні поетики роману яскравіше усього 

виявляється співвідношення авторської позиції і позиції героя. Основним 

прийомом до організації оповідальної структури роману можна назвати вибір 

героя-оповідача: він незвичайний не тільки з погляду  свого положення в 

навколишньому його світі, але і з погляду  свого положення в тексті. Петрович 

стає якоюсь мірою автором. Своєрідний авторський статус персонажу 

підтверджує і той факт, що Петрович за професією – письменник. Він вже не 

пише і не намагається надрукувати що-небудь, повідомляючи про своє 

мовчання читачу самостійно. У зв'язку з подібною заявою виникає недовіра до 

слова героя: він кинув писати, але при цьому його оповідання – це літературний 

твір, у якому він, Петрович, одночасно і діюча особа, і автор. Будучи автором 

цього тексту, герой може коректувати його за своїм розсудом, тому з'являються 

його постійні міркування про «сюжет». Петрович змінює сюжет, моделюючи 

навколишню реальність. Він претендує не тільки на те, щоб стати Героєм часу, 

але і на те, щоб мати особливе знання про свій час. Розходження між життям і 

художньою літературою розмивається. Саме тому оповідання героя 

перенасичене різного роду цитатами з літературних текстів, міркуваннями про 

літературу, порівняннями подій власного життя із сюжетами літературних 

творів.  

Незвичайність, подвійність героя створюється не тільки на предметно-

тематичному рівні, але й у структурі тексту, за рахунок особливого відношення 



автора до цього персонажу. Автор передоручає йому частину своїх функцій, 

залишаючи за ним волю в межах тексту. Петрович стає значеннєвим центром 

оповідання, уся реальність роману передається крізь призму його погляду, його 

свідомості. Але автор завершує героя ззовні. Саме так можна розглядати фінал 

роману, де значеннєвий центр зненацька зміщається на іншого персонажа – 

Венедикта Петровича [11, с. 11 – 12]. 

Образ рефлектуючого героя ми можемо розглянути в романі Джона Фаулза 

«Деніел Мартін», у якому проблеми, що представляють інтерес для самого 

письменника, передаються за допомогою рефлексії головного героя. 

  Сам Фаулз називав «Деніела Мартіна» «дуже довгим романом про 

«англійськість». Під «англійськістю» автор має на увазі відданість ідеям волі і 

справедливості, прихильність до цінностей «Малої Англії» у спис імперським 

домаганням «Великої Британії».  

   У статті «Бути англійцем, а не британцем» Фаулз протиставляв ідеалу 

могутньої держави, яким протягом  багатьох століть служила Британія, мрію 

«жити в найсправедливішій країні у світі, а не в найдужчій». Фаулзу, як і його 

герою, далеке все, що пов'язано з Британією, тому що прихильність Імперії має 

на увазі насамперед  відмову від власного «Я» заради інтересів держави, тобто  

вибір, зроблений заради сумнівних цілей і зроблений на шкоду власній 

особистості [9, с. 125 – 138].  

«Деніел Мартін» був у великій мірі спрямований проти Британії, тому що, 

як усі гарні англійські письменники, я не приймаю багатьох аспектів своєї 

країни», – говорив Фаулз в одному з інтерв'ю [16]. У Деніелі сильний 

національний початок: він легко усвідомлює себе англійцем за межами своєї 

країни: «The whole nineteenth century was a disease, a delusion called Britain. The 

true England was freedom to be self, to drift like a spore, to stay unattached to 

anything, except transiently, but the drifting freedom. Very few were lucky enough, as 

Dan was, to be able to live that freedom in almost literal terms: live where they want 

and how they like …whence came the national evolution of the inner world and the 

stiff outer face that jealously guarded it» [15, с. 474].  



Навіть знаходячись за кордоном, Ден не перестає усвідомлювати себе 

англійцем, нехай і покинувши свою країну. Книга оповідає не тільки про 

творчу кризу голлівудського сценариста, а й про кризу імперської свідомості, 

що символізує собою Британія: відмова від власних інтересів заради державних 

означає несвободу – починає розуміти Деніел, створюючи сценарій про 

генерала Кітченера. 

  Бути британцем, – в уявленні героя, – значить пожертвувати власною 

особистістю на благо Імперії, бути кимось на зразок Кітченера. Змушений 

постійно слідувати умовностям, Кітченер зрадив самого себе: «their Britishness, 

their obsession with patriotism, duty, national destiny, the sacrifice of all personal 

temperament and inclination to an external system … was profoundly foreign to him» 

[15, с. 473 – 474]. Приклад Кітченера і «входження» у його образ змушують 

Дена зрозуміти всю слабкість і неістинність такої позиції.  

Догматизму і твердості нав'язаних імперією законів протиставляється в 

романі з давніх часів живуча в кращих представниках нації любов до природи і 

справедливості. Невипадково Деніел Мартін протягом  свого оповідання не раз 

звертається до образу Робін Гуда, що символізує ідею англійської вольниці. 

Однак поняття «бути англійцем» має не тільки позитивну конотацію, значить 

не тільки схильність до незалежності, а й схильність до компромісів: «Perhaps 

all this is getting near the heart of Englishness: being happier at being unhappy than 

doing something constructive about it. We boast of our genius for compromise, which 

is really a refusal to choose; and that in turn contains a large part of cowardice, 

apathy, selfish laziness – but it is also … a function of our peculiar imagination, of 

our racial and individual gift for metaphor; for allowing hyposethes about ourselves, 

and our pasts and futures, almost as much reality as the true events and destinies. 

Other races look at themselves in the mirror, and either live with the reflection or do 

something practical to improve it. We paint an ideal, or a dream, self on the glass 

and then wallow in the discrepancy» [15, с. 83]. Саме ця сторона «англійськості» 

(як її розуміє герой) довгий час не дозволяє йому побачити своє щире обличчя, 

знайти втрачену автентичність. «Perhaps what Dan always wanted of his looking-



glasses was not his own face, but the way throughthem. This kind of mind is self-

satisfied only in the sense that one must suppose God is self-satisfied – in an eternity 

of presents; in his potentiality, not his fulfilments» [15, с. 236].  

  Життя в «задзеркаллі», у сфері вимислу для Деніела Мартіна – своєрідна 

форма ескепізму, один зі способів сховатися від дійсності, уникнути 

необхідності жити в реальному світі: «All writing, private and mental, or public 

and literal, is an attempt to escape from the conditioned past and future» [15, с. 148].  

     Шлях Деніела Мартіна до своїх джерел, до свого справжнього «я» 

пов'язаний з вибором між ілюзією сьогодення і можливістю жити сьогоденням 

повно й усвідомлено.  «If a life is largely made of retreats from reality, its relation 

must be of retreats from the imagined» [15, с. 310], – до такого висновку 

приходить герой. 

       Зробивши вибір між вигадкою і реальністю на користь останньої, 

Деніел Мартін відмовляється від свого творчого задуму: він збирався написати 

роман, але тепер уже ніколи його не напише. Відмовляючись визнавати свою 

приналежність Англії, Деніел робить один з помилкових виборів у житті, що 

стало його прокльоном. Драма кожного з героїв роману – це драма невірного 

вибору: у вирішальний момент усі вони – Деніел і Нел, Джейн і Ентоні – 

роблять помилковий вибір – і в любові, і в практичній діяльності.  

Цей помилковий вибір, у свою чергу, є наслідком їхнього перекрученого 

сприйняття світу, їхнього виховання, їхньої прихильності застарілим традиціям 

батьків і «смішному декору серця». 

 Для повернення до джерел героям необхідно усвідомити хибність 

зробленого раніше вибору; до розуміння цього наближається Деніел Мартін, 

коли він задається питанням не тільки про повернення в Англію, а й про те,  чи 

є правильним обраний ним шлях: у Голівуді він набив руку на сценаріях і 

придбав репутацію визнаного майстра, але ця діяльність, що має сумнівну 

приналежність до справжнього мистецтва, не приносить йому ніякого 

задоволення. Цей вибір був не тільки перевагою легкого шляху, слави й успіху, 

а й зрадництвом самого себе, мистецтва і власних коренів, проявом слабкості і 



боягузтва. Для нього мистецтво перестало бути таїнством: «... he saw all art as a 

mere modern variation on superstitious tomb-making, absurdly elaborate and futile 

insurance against the unknown…» [15, с. 577].  

Кінематограф у романі з'являється по суті як знеособлене мистецтво, 

багато в чому протиставлене літературі й письменницькій творчості, підлегле 

стандартам масової культури, створене майже механічно: «It bores me into the 

ground, but I can do scenario in my sleep. Like a computer» [15, с. 21]. Цей новий 

(у порівнянні з літературою) вид мистецтва найбільш точно відбиває свідомість 

сучасної людини, але, будучи комерційним по своїй суті, входить у 

суперечність із традиційними цінностями мистецтва.  

Для кіно пріоритетами є масовість, популярність і успіх. Як справедливо 

відзначає Н.В. Тішуніна, популярність кіно цілком об'єктивно виправдана 

специфікою епохи: «сама дійсність, що втратила логіку і послідовність 

розвитку, розпалася на фрагменти, що довільно і  мозаїчно сполучаються один з 

одним. Ці фрагменти упорядковувалися тільки свідомістю персонажа...» [8]. У 

кіно немає спрямованості на конкретного читача, немає інтимності, яка 

присутня, коли читач читає книгу, залишаючись один на один з автором.  

 Це масовий, сучасний вид мистецтва, безпечний і найменш особистісний: 

«Film excludes all but now, - міркує герой Фаулза, - permits no glances away to 

past and future; is therefore the safest dream. That was why I had given so much of 

my time and ingenuity to it» [15, с. 177]. 

 Мистецтво кіно, як воно представлено в книзі, не дає можливості глянути 

в минуле, воно зосереджено на дійсному моменті, на сьогоден.  Мистецтво кіно 

(у всякому разі, у роки, коли створювався роман) не відповідає потребі Дена 

глянути на себе з позицій минулого. У сприйнятті героя (і швидше за все, його 

автора) кіно з його видовищністю і масовістю входить у суперечність з 

національною специфікою мистецтва, з «англійськістю», з уявленням про 

індивідуальне переживання і сприйняття твору мистецтва. «…the cinema has 

never had patience at all for the English» [15, с. 306], – до такого висновку 

приходить Деніел Мартін.  



Відкритість, спрямованість кіно зовні на глядача і його розвагу, майже 

повне нівелювання образу автора, формальна відсутність єдиного творця, 

робота величезної команди над одним фільмом роблять цей вид мистецтва 

безособовим продуктом творчості багатьох людей. Мистецтво повинне сприяти 

досягненню самопізнання, а театр і кіно, як відзначає Д. Ечесон, у силу своєї 

«не-англійськості» цю функцію для Дена виконувати не можуть: «Важливе 

значення, на думку Дена, для досягнення автентичності має прагнення людини 

довідатися, хто він насправді  ... Ден вважає творчість ключем до самопізнання, 

і для цього більше підходить проза, ніж драма, тому що проза перейнята 

«англійськістю» по своїй природі, тоді як театр, незважаючи на Шекспіра – ні» 

[13]. 

У романі, проте, широко використовується техніка і прийоми кіно, такі як 

монтаж точок зору, переключення планів, зміна тимчасових шарів, прийоми 

ретроспекції, переходи від першої особи до третьої і т.д. Використання 

кіномови в літературі давно стало звичним; у Фаулза воно виправдано ще й 

тим, що його герой – голлівудський сценарист, що пише «свій» роман 

відповідно до вже відпрацьованих ним, зрозумілих і зручних принципів 

створення кіносценарію.  

  Як вже відзначалося, сам Фаулз говорив про те, що він використовував у 

романі новий підхід до створення тексту, заснований на ретроспективному 

викладі подій у дусі кінематографа, оскільки свідомість епохи, про яку пише 

Деніел, була кінематографічна. Фаулз використовує кінематографічні принципи 

як у текстовій структурі роману, так і в його композиційній будівлі. 

  Усвідомлення Деніелом Мартіном неістинності канонів і мірок мистецтва 

кіно і зробленого в минулому помилкового вибору сприяє його наближенню до 

знаходження «Священної долини» і «цілісного погляду», що відбувається 

багато в чому внаслідок зміни його ставлення до мистецтва в цілому. Деніелу 

відкривається споріднення творчого процесу з природою, необхідність 

цілісного сприйняття життя у всьому її різноманітті.  



Він наближається до знаходження цілісного погляду на світ, коли перестає 

сприймати природу тільки як прекрасний притулок від суєти дійсності і як 

недосяжний ідеал, а починає ставитись до неї як до природної сторони власного 

життя. Природу і оточуючих його людей герой тепер сприймає таким, «які вони 

є». На усвідомленні того, що життя повинне сприйматися у своїй природності, 

ґрунтуються й естетичні принципи героя.   

 У «Деніелі Мартіні» проблема сприйняття життя, природи й оточуючих 

людей у всьому різноманітті не тільки виведена на перший план, але й отримує 

додаткове значення завдяки тому, що автор вперше робить свого героя 

представником своєї ж професії – письменником. Ден прагне до виходу з кризи, 

що характеризує стан героя і сучасного суспільства в цілому, і шукає його в 

мистецтві. Ідея створення роману, підказана Джені, уявляється йому рятівною. 

У цьому пошуку особисте творче завдання героя нероздільні: пошук є 

важливою складовою частиною роману, у той час як сам роман є підсумком 

подібного пошуку у творчості його автора [4]. У «Деніелі Мартіні» висунуто 

«твердження про те, що письменник повинен бути гармонічною особистістю, 

повинен перебороти фальш і дріб'язковість, якщо він сподівається стати щирим 

художником», повинен прагнути до знаходження «цілісного погляду» [4]. 

 Фрагментарність і дискретність сучасного світу характеризують дійсність 

середини ХХ століття і, відповідно, свідомість особистості: світ втратив звичні 

орієнтири й історія перестала сприйматися в її лінійному русі. Розщепленість 

свідомості, нездатність «побачити все цілком» характеризує особистість 

сучасної людини – героя книги Джона Фаулза.   

Ден чітко усвідомлює, що йому необхідне цілісне сприйняття життя, 

мистецтва, власної особистості, що він утратив, залишивши Англію, 

розмінюючись на кіносценарії і безладні відносини з жінками. Ця зовнішня 

воля, якої він домігся, неістинна: «... all my freedom’s done has been to land me 

somewhere out there in the desert» [15, с. 634]. Ден різко засуджує себе за «два 

зрадництва» – саме  того, «до чого мав хоч який-небудь талант»: зрадництво 

«уміння поводитися зі словами» і «дійсної любові до єдиної жінки». Тому, як 



пише герой, «too many dead fish on my conscience» [15, с. 21]. Утрата цілісності 

насамперед  власного «Я» характеризує стан героя в романі: «Dan had an 

unaccountable sense of having hidden from something, or of failing to see something; 

of an incompleteness less defined by the banal enough polarity before his eyes of true 

poverty and priveleged comfort than glimpsed through and beyond it …the loneliness 

of each, the bedrock of the human condition. I am what I  am» [15, с. 260]. 

   У певному сенсі втрату цілісного погляду зумовила відмова Дена 

прийняти те, що він – англієць. Утеча з Англії лише віддалила його від того, до 

чого він прагнув: утрата коренів обумовлює утрату власної ідентичності: «A 

character who must be seen in flight, like a bird that has forgotten how to stop 

migrating. What makes him stop?» [15, с. 309]. «That was the horror of landing that 

drove the bird endlessly on: the risk of the real ground. The wilderness, whose worst 

temptation is not to return» [15, с. 310]. Цілісність світосприймання – це 

властивість чистої свідомості, свідомості дитячої, що втрачається з роками: «He 

sits with his back to a beech-trunk, staring down through foliage at the field. Without 

past or future, purged of tenses; collecting this day, pregnant with being. 

Unharvested, yet one with this land…» [15, с. 16].  Це «єднання» із природою і 

відчуття єдності власного «Я» зі світом іде разом з дитинством, коли «…one 

grows too old to believe in one’s uniqueness, one falls in love with one’s complexity – 

as if layers of lies could replace the green illusions; or the sophistries of failure, the 

stench of success» [15, с. 18].  

 Синонімом загубленого раю в романі виступає «Священна долина», що 

насправді   знаходиться близько – у самій людині, але для того, щоб її знайти, 

потрібно пройти довгий і складний шлях. Відсутність    цілісності – не приватна 

проблема Дена, а хвороба усього його покоління.  ХХ століття, як вважає Ден, 

характеризується «a universal failure of personal authenticity, faith in one’s own 

inner feelings» [15, с. 525]. Це хвороба усього століття, тому Ден вимушено 

визнає свою подібність з неприємним йому Барні; вони в цьому змісті – брати 

по нещастю жити у світі, позбавленому цілісності: «they were in the same boat 

…a memory came to him: of a rabbit dying of myxomatosis that he had chanced on 



one evening in one of the fields – how he had stared at it, then walked on. He knew he 

should have dashed its brains out on the nearest gate-rail … but when one has the 

disease oneself?» [15, с. 295].  

  Відчуття несвободи характерно для людини покоління Дена, для якого «it 

is to the same end: to find a place to be free» [15, с. 84]. Тому повернення до 

коренів, усвідомлення своєї національної обумовленості необхідне для 

знаходження цього цілісного погляду на світ і «гладкого долу» у власній 

свідомості. Перешкоджає знаходженню внутрішньої волі детермінованість 

особистості середовищем і суспільними догмами, усвідомлюване героєм вже в 

отроцтві. «I was trapped, –  говорить Ден про своє дитинство, – by convention, by 

respectability, by class, by Christianity, by the ubiquitous wartime creed of discipline 

and self-restraint as the ultimate goods» [15, с. 423] . 

    Ден розуміє свою приналежність до «обраних», до інтелектуальної 

еліти, але усвідомлення своєї винятковості не приносить йому задоволення: він 

розтрачує себе, віддає мистецтво: «I’ve made far more money than self-esteem» 

[15, с. 194]. Усвідомлення героєм власної детермінованості означає розуміння 

ним обмеженості своїх можливостей і це рівнозначно для Дена тверезій і 

об'єктивній оцінці меж своєї волі: «Наприкінці фіналу романа Ден починає 

краще розуміти, до якої міри він є сином свого століття, нації і класу, а від цих 

трьох важливих факторів, в уявленні Фаулза і його героя, саме  і залежить,  

зможе чи ні конкретний індивід досягти автентичності» [17]. Боротьба з 

умовностями і догмами, відмова їх прийняти – уже перемога: «У романі 

«Деніел Мартін», – зізнавався Фаулз, – я виразно прагнув показати героїв, що 

звільняються від усього, що детермінувало їхню особистість» [16]. 

У книзі важливе актуальне для усієї творчості Фаулза питання про ступінь 

досяжної індивіду волі, про поняття і зміст категорії волі, досягнення якої, як 

справедливо відзначає Д. Ечесон, можливе «тільки коли ми навчимося 

відкидати звичні ідеї і думки і дозволимо інстинкту керувати нами; тоді ми 

зможемо, як говорить Ден, діяти вільно» [13]. 



Дійсний ворог, з яким борються герої в прагненні знайти «Священну 

долину» і волю, – не диявол християнської міфології, не соціальна нерівність, 

не суспільна мораль, а невміння бачити ціле, замкнутість свідомості. На 

смертному одрі Ентоні визнає, що, хоча для нього Бог усе ще залишається 

таємницею, він розуміє тепер, що зло сьогодення – це нездатність бачити ціле: 

«I’m still defeated by the conundrum of God. But I have the Devil clear … Not seeing 

whole» [15, с. 207].  

Досягнення цілісного погляду виявляється неможливим без прийняття 

того, від чого біжить герой, тобто  своєї країни, звичного оточення, мистецтва, 

якому він хоче служити, а не того, для створення якого підписаний контракт. 

Причини втрати цілісності, таким чином, лежать у розриві з минулим, відмові 

від нього. Як пояснював сам Фаулз в одному з інтерв'ю, Деніел «помістив себе 

у світ, де можна дуже безпечно тримати минуле на відстані і не мати з ним 

нічого спільного. У ході оповідання він намагається знову знайти зв'язок з 

минулим ... .  Герой повинен повернутися до своєї землі і своєї історії: «Деніел 

Мартін» – це роман про повернення до власних істоків» [16]. Відмова від 

минулого, відхід від нього для героя пов'язаний з образом утрати. Пошуки 

«загубленого раю», на думку Фаулза, – це і каталізатор творчості художника, 

що намагається повернути те, чого більше немає. Дженні зауважує, що «he has 

a mistree. Her name is Loss» [15, с. 264].    

   Фаулз змушує свого героя саме в мистецтві шукати засіб відновлення 

втраченого зв'язку з минулим і знаходження цілісного сприйняття світу.  

Примітно, що в пошуках художньої форми, що найбільше адекватно відповідає 

цій меті, герой Фаулза зупиняє свій вибір на жанрі роману: «a longing for a 

medium that would tally better with this real structure of my racial being and mind … 

something dense, interweaving, treating time as horizontal, like a skyline; not 

cramped, linear and progressive…creating a kind of equivalency of memories and 

feelings, a totality of consciousness that fragmented modern man has completely 

lost» [15, с. 371]. Романна форма дозволяє автору дати максимально повне 

охоплення життя героя і покоління, до якого належить він сам, за допомогою 



використання частої зміни ракурсів, точок зору, граматичних осіб, тимчасових 

шарів.  

Складність тимчасової організації оповіді сприяє, за вірним 

спостереженням І. Пірузян, розкриттю «головної філософської думки роману 

про «цільний погляд», прагненні героя відчути себе частиною світобудови й 

усвідомити своє місце в складному взаємовідношенні часу й історії» [7]. 

Ще однією формою реалізації авторського дискурсу є створення образу 

рефлектуючого читач. Учені, що досліджують герменевтичні схеми (Г. Богін, 

А. Богатирьов, та інші), неодноразово вказували на той факт, що письменники 

ведуть читача різними шляхами до рефлексії над питаннями буття, і функція 

будь-якого тексту саме  і полягає в тому, щоб звертати увагу читача на 

проблеми людського існування у світі. У задачу автора на кожному з етапів 

роботи над твором входить побудова певної системи читацьких експектацій. Ця 

модель рефлексії актуалізується через механізм читацького розуміння. 

Діяльність читача при сприйнятті художнього тексту є за своєю суттю 

рефлективною діяльністю. Рефлексія в процесі художнього сприйняття, як 

місток, зв'язує результат творчості письменника, реалізований як сукупність 

засобів мовного вираження – художній текст, з наявними в читача як 

читацьким, так і просто життєвим людським досвідом. Саме рефлексія 

приводить читача до розуміння змісту. 

Висновки. Необхідно зазначити, що аналіз сучасного роману неможливо 

уявити без розгляду різноманітних форм авторської присутності в ньому. 

Сучасний літературний твір характеризується високим ступенем авторської 

рефлексії, що виражається через такі форми як авторські міркування та 

відступи, рамкові компоненти, образи рефлектуючого героя та читача, 

експеримент. На наш погляд, проблема функціонування авторської рефлексії як 

різновиду авторського дискурсу в художньому творі є перспективною для 

подальшого вивчення, потребує уваги з боку літературознавців, які займаються 

дослідженням проблеми автора.  
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