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ПОД-СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.
Дубравська З. Р.

викладач кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка

ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОЇ АВТОБІОГРАФІЇ МАРТІНА ЕМІСА

В англійській літературі ХХ століття спостерігаємо особливе зацікавлення 
біографічними жанрами. Більше того, сучасний біографічний роман стає популярним 
не лише в колі читачів, а й серед літературознавців. У канонах цього жанру пишуть 
так відомі письменники, як М. Бредбері, Д.Лодж, М. Еміс, П. Акройд, Дж. Барнс,                 
Г. Свіфт та інші. 

Британське письменство, як і кожна повноцінна національна літературна 
система, має в своєму текстовому масиві твори, що інтегрували в собі визначальні 
художні тенденції конкретної історико-культурної доби й продовжують резонувати 
в духовних змаганнях наступних поколінь. У цьому сенсі Мартін Еміс як одна з 
ключових постатей європейського літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ 
століття презентує саме таку індивідуально-творчу природу мистецтва слова, 
що залишила помітний слід в англійському літературному процесі загалом і в 
біографічній прозі як невід’ємної його складової зокрема.

У цьому контексті вельми привабливим є автобіографічний роман “Досвід” 
[7] (“Experience”, 2000), у якому автор відслонює завісу перед своїм потаємним 
внутрішнім світом, знайомить читача з близькими йому людьми, ділиться своїми 
проблемами. Джеймс Вуд слушно зазначає: “His book often reads like a letter to his 
family and closest friends” [14, с. 4] (“Його книга часто читається, як лист до сім’ї та 
найближчих друзів”).

Письменник розширює рамки жанру, охоплюючи широкі площини життя і 
психіки героїв, збагачуючи репертуар засобів, за допомогою якого формується його 
специфічний наративний дискурс. Структурні поєднання різноманітних оповідних 
технік свідчать про – без перебільшення – унікальність письма Мартіна Еміса. 

Роман “Досвід” складно віднести до певної жанрової категорії. Це визначне 
епічне полотно “не є автобіографією в своїй суті” [13], він є “гібридом” [10, с. 181], 
оскільки поєднує різноманітні елементи літературних жанрів. Однією з основних 
жанрових ознак, яка присутня в гібридності, – це біографія. 

Окрім опису авторової життєвої стежини – від дитинства і до п’ятдесяти 
років, “Досвід” включає також зворушливі спогади про таємниче зникнення і 
смерть його кузини Люсі Партінгтон, але найбільш вражаючим є образ його батька – 
“запального сера Кінгслі” [8].

Було б банально сказати, що Еміс писав біографію свого батька між рядками 
автобіографії, оскільки він вдало переплітав свої життєві історії з батьковими. Більше 
того, письменник не дає повної інформації про життя Кінгслі. Він зосереджується на 
зв’язках зі своїм батьком – і з позиції сина, і з позиції письменника. 

У своєму дослідженні автобіографії постмодернізму “Кордони між: 
автобіографією та художньою літературою в життєписі постмодернізму” 
(“Borderlines: Autobiography and Fiction in Postmodern Life Writing”), Г.Гудмундсдюттір 
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(Gudmudsdüttir) стверджує, що автобіографії, де наратор пише про життя своїх 
батьків, творять унікальний жанровий сценарій [12, с. 190]. Ці тексти можна називати 
гібридами, оскільки вони цілісно не відображають ані автобіографії, ні біографії. 
Зв’язки між батьками і дітьми наповнюють згадані різнотипні життєписи тематично і 
структурно. Розглядаючи поєднання автобіографії і біографії в більш загальних рисах, 
П.Дж. Ікін у своїй праці “Як наші життя стають історіями” (“How our Lives become 
Stories”) зауважує, що різновид автобіографії, де автор присвячує значну частину 
тексту розповіді про ще чиюсь життєву історію, наприкінці ХХ ст. отримав назву 
життєпис. Автор мотивує це тим, що “Я” живе і має зв’язки з іншими “Я” [11]. Щоб 
обґрунтувати теоретичний підхід до аналізу цього напрямку в сучасній автобіографії, 
П. Дж. Ікін пропонує власний жанровий різновид, називаючи автобіографії, які 
висвітлюють відносини між особистостями, відносними автобіографіями [11, с. 85], 
чи відносними життями [11, с. 69].

Позаяк Мартін Еміс віддає належну шану своєму батькові і наводить 
паралелі між їхніми життями в мемуарах, то “Досвід” справді підпадає під категорію 
відносного життя. Окрім біографії та відносного життя, книга включає також і дві 
інші ознаки жанру – щоденники та листи. 

“Щоденник – щоденні записи індивідуального характеру про події, факти 
враження від чогось тощо” [5, с. 491]. “Літературознавчий словник-довідник” 
трактує щоденник як літературно-побутовий жанр, котрий фіксує побачене, 
почуте, внутрішньо пережите” [4, с. 745], а в “Енциклопедичному словнику юного 
літературознавця” зазначено: “щоденник – явище культури” [1, с. 75], тобто явище 
духовного росту особистості. М. Крупа уточнює: “Приватні записи, зроблені собою 
у спеціальному зошиті, котрий теж називається щоденником, потрібно все-таки 
розцінювати як приватну словесну художню творчість, адресовану самому собі. 
Щоденник пишеться винятково для себе і не розрахований на публічне сприймання, 
у ньому нотуються переважно явища особистого життя, здебільшого у монологічній 
формі – оповідь від “Я”, хоча можу бути й внутрішня діалогічна форма (полеміка із 
самим собою, із уявним опонентом тощо)” [3, с. 107]. 

Виклад змістово-фактуального матеріалу в художньому тексті у формі 
щоденника чи листа встановлює максимальну довіру і сприяє інтимізації 
психологічного контакту між автором і читачем.

Як ми вже згадували, “Досвід” містить і фрагменти зі щоденника, і листи, 
а друга частина другого розділу “Ще один маленький обійм” перегукується зі 
структурою діаріуша. Більше того, окремі абзаци книги складають враження, наче 
“Досвід” – це інтимне листування із сім’єю та найближчими друзями” [14]. 

Ця схожість з особистою епістолярією особливо посилюється, коли час від 
часу несподівано з’являється (“ти” в лапках) в тексті [13]. Це “ти” (на наступних 
сторінках “Досвіду” – 125, 155, 182, 199, 208, 210…) свідчить про віднесеність до 
Мартінової автобіографії. Ось, наприклад: “That night you came bellydancing out of the 
bathroom wearing your silk bathrobe and my teeth. Both were then removed. This was the 
war against shame” [7, с. 125] (“Тієї ночі ти вийшла з ванни, танцюючи танець живота, 
маючи на собі шовковий ванний халат та мої нові зуби. І тим, й іншим ми опісля 
обмінялись. Це була війна із соромом”). У цьому епізоді описано день, коли Мартін 
Еміс вперше одягнув свої зубні протези, і він почувався дуже незручно. Несподівані 
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переходи від першої особи до другої щоразу змушують читача заглиблюватися в 
написане. 

Кетрін Кетмул (Katherine Catmull) також поділяє думку, що “ти” (в лапках) 
належить Ізабель Фонсеці, уточнює:  епізоди, де автор звертається до “ти”, – особливо 
“зворушливі моменти” [9], які свідчать про неабияку підтекстову глибинність книги. 

М. Коцюбинська у своїй знаменитій книзі “Зафіксоване і нетлінне” писала: 
“Серед інших літературних джерел саме листи, прочитані вдумливо, осмислені 
цілісно й концептуально, передусім дають змогу відчути не замулений накипом 
історії і міжособистісних стосунків тих чи тих її персонажів образ конкретної 
людини, допомагають розвіяти стереотипи, що склалися, або внести в них суттєві 
корективи, верифікувати міфи” [2, с. 37]. 

У листах постає надзвичайно виразний автопортрет письменника. За 
допомогою листування можна простежити процес його дорослішання, становлення 
як особистості. Письменник має здатність, з одного боку, аналізувати і синтезувати, 
помічати дрібне й непомітне, з іншого – охоплювати великі масиви і великі явища, 
бачити в них певну закономірність.

Для дослідження позатекстових факторів образу автора листи – направду 
безцінне джерело додаткової інформації: про біографічні моменти автора, його 
лектуру, мотиви написання того чи іншого твору, психічний стан тощо. “Самі листи 
автора, їх манера, зміст і ритм, – пише літературознавець Марія Крупа, – допомагають 
досліднику розкрити окремі деталі образу письменника, його маскування” [3, с. 58]. 
“Що б письменник не писав, як би своє я не маскував (часом навіть від самого себе), 
він його виявляє. Навіть, коли перепускає через інші образи. У листах і поготів. 
Це не цілісний образ, не в усьому адекватний (листи – це компроміс між тим, хто 
пише, і тим, до кого пише), але риси образу не можуть не виявлятися”, – відзначає Ю. 
Шевельов у статті “Скарби, якими володіємо” [6, с. 147 – 164]. 

Як і листи, приватні щоденники можуть стати джерелом дослідження його 
мистецької, політичної, наукової чи іншої діяльності. Навіть звичайне ведення 
щоденника, вважають психологи, характеризує особу як творчу, що намагається 
виразити себе в писаному слові, адресованому самому собі.

З листів та щоденникових записів М. Еміса перед нами постає жива 
особистість у процесі її болісного становлення. Поєднання ж різних жанрових 
стратегій та стилів написання “Досвіду” свідчать про творчий характер автора та 
унікальність його нарації. 

М. Еміс є одним із найвизначніших письменників Британії, а його ім’я стоїть 
поруч із Джоном Фаулзом та Джуліаном Барнсом. Проза письменника вирізняється 
своєю нерівністю, певною строкатістю, неповторною образністю епатажного 
втілення, тематики та проблематики, оригінальністю архітектоніки та жанру.

Доробок Мартіна Еміса у багатьох царинах (проза, публіцистика, 
літературознавство, видавнича справа) став суттєвим надбанням художньої думки 
Великобританії кінця ХХ – початку ХХІ століття.
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