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Замість вступу.  
Сутнісний вимір постпостмодернізму

А нглійський роман 2000–2010‑х рр. відображає, з од‑
ного боку, комплекс соціально‑психологічних тенден‑

цій, репрезентованих у британському суспільстві й пов’язаних 
із проблемами постколоніальної ситуації та транскультурністю, 
а також із тими темами, що знаходять відгук у суспільній сві‑
домості (люди з особливими потребами, зокрема з аутизмом, 
ставлення до них у соціумі, тема старіння й усвідомлення змін 
у власному організмі тощо). З другого боку, роман дедалі ви‑
разніше набуває рис метажанрового феномену, який вбирає 
в себе стратегії репрезентації дійсності, запозичені з наукового 
дискурсу або з медіа та інших джерел, що прагнуть словесно 
візуалізувати дійсність у максимально наближений до реально‑
сті спосіб. У такому разі доцільно говорити про актуалізацію 
стратегій, пов’язаних із традицією «літератури факту» (в рома‑
нах М. Геддона і М. Гайленд наявні приклади таких стратегій). 
Водночас англійський роман містить комплекс складних філо‑
софських проблем, у центрі яких — сутність людини, її біоло‑
гічна природа.

З точки зору культурно‑історичної ситуації, у якій відбу‑
вається формування роману окресленого періоду, доцільно го‑
ворити про репрезентацію в ньому уже не  постмодерністських 
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світоглядно‑філософських, жанрових і наративних особ‑
ливостей, а нову техніку письма, комплекс нових проблем 
і нові принципи організації художнього простору. У представ‑
леній роботі подано спробу з’ясувати принципи організації 
постпостмодерністського художнього простору, який постає 
складним естетичним феноменом початку ХХІ століття. Ще 
більший інтерес до постпостмодернізму детермінований су‑
часним кінематографічним дискурсом, у якому використано 
цілковито нові поетологічні прийоми, що посилюють деавто‑
матизацію сприйняття художньої реальності у кінонарати‑
вах. Третій сезон серіалу «Твін Пікс» став культовим у плані 
репрезентації цілковито інакшої часопросторової художньої 
моделі, а також в аспекті окреслення цілковито нового по‑
гляду на взаємодію лінійного й циклічного часу в постпост‑
модернізмі. Серіали на кшталт британського «Шерлока» 
візуалізують, як у кінонаративі відбувається взаємодія про‑
сторів, що належать різним культурно‑історичним періодам, 
а, відповідно, у який спосіб відбувається реактуалізація тра‑
диційних сюжетів і образів у новий час. Відповідно до чут‑
тєвості ХХІ століття, тобто британський Шерлок у виконан‑
ні Б. Камбербетча постає постпостмодерністським героєм, 
якому притаманне нове бачення навколишнього світу. Він 
наділений особливою іронію й сентиментальністю, гіпертро‑
фованим розумом, що прагне пізнати реальність як систему 
причиново‑наслідкових взаємодій, і тонким естетичним сма‑
ком. Репрезентація в кінонаративі героїв, наділених особ ливо 
тонким аналітичним розумом і естетичним чуттям — влас‑
тивість сучасності, причому естетичний смак гіпертрофовано 
представлено навіть в історії в про серійного вбивцю Ган‑
нібала Лектора в серіалі «Ганнібал» (2013–2015). Третій 
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сезон «Ганнібала» увиразнює мистецьку орієнтованість «па‑
тологічного» розуму протагоніста. Водночас у всіх згаданих 
фільмах помічаємо інтенсифікацію психоделічного компо‑
ненту, тобто в принципи конструювання у них часопростору 
закладено цілковито нові моделі репрезентації художнього 
світу. Прийоми кінопоетики дають можливість увиразнити 
ці стратегії, які, як буде показано в дослідженні, випливають 
із особливої актуалізації принципів функціонування психіч‑
ної реальності людини.

Психічна реальність у постпостмодернізмі набуває ключо‑
вого значення для розуміння того, як відбувається зміна часо‑
вих площин, як персонажі «стрибають» між різними вимірами 
реальності. Постпостмодернізм в особливий спосіб увиразнює 
психічний компонент, подібно до того, що мало місце в модер‑
ністський період, у якому принципи функціонування психіки, 
зокрема в аспекті сприйняття часу, категорії «соматичності» 
тощо набувають увиразнення.

Постпостмодернізм поєднує в собі риси двох попередніх 
культурно‑історичних епох, які досі сприймалися антагоні‑
стично. Постпостмодерністська поетика передбачає викори‑
стання різних художніх прийомів і засобів, які уможливлені 
самою природою універсального постпостмодерністського 
мислення, для якого немає меж у пізнанні реальності. Дій‑
сність мислиться як мультиверсум можливостей, як особли‑
ва багаторівнева й багатошарова реальність, яку неможливо 
пізнати тільки за допомогою одного типу інструментарію. 
З огляду на це в постпостмодерністському романі взаємо‑
діють науковий (сцієнтистський), метафізичний і чуттєвий 
дискурси. Пізнання дійсності видається редукованим у тому 
разі, якщо людське мислення ґрунтується тільки на наукових 
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засадах або ж якщо це пізнання має емоційно‑чуттєву основу. 
Особливістю постпостмодерністського художнього мислення 
є поєднання в ньому різних практик і підходів, уможливле‑
них тим, що світ є занадто складним, аби намагатися пізнати 
його тільки в одній площині. Складні інструменти сучасних 
наук, що за останнє сторіччя здійснили кардинальний якісний 
стрибок у своєму розвитку, тільки показали, наскільки склад‑
ною й багатовимірною є реальність навколо людини, тому 
обмежити її пізнанням окремими методами було б непра‑
вильним, позаяк це не сприятиме людському поступу в якіс‑
ному нарощуванні знань про світ і власну природу. Ці дві 
проблеми (пізнання світу та пізнання людини) є ключовими 
в дискурсі постпостмодернізму. Проте на сучасному етапі 
функціонування постпостмодерністського дискурсу роман 
постає формою не лише художньої репрезентації комплек‑
су проблем, спробою їх розв’язання в режимі «якби», тобто 
в змодельованих альтернативних реальностях, а й майже на‑
уковим феноменом, у якому актуалізовано міметичні стратегії 
й традиції «літератури факту», які тепер підсилені особли‑
вістю поєднання метафізичного й неопозитивістського в пост‑
постмодерністському мисленні.

У постпостмодернізмі увиразнено психологічний аспект 
художньої реальності. Саме робота психіки є тим ресурсом, 
що дає можливість поєднати реальне та уявне. Постпостмо‑
дерністська дійсність постає таким типом художнього просто‑
ру, у якому відбувається проникнення фіктивного в справжнє 
й навпаки, причому суб’єкт реальності сам не може до кін‑
ця зрозуміти, що ж, власне, відбувається. У кінонаративах 
режисери постпостмодерністського часу вдаються до при‑
йому, коли персонаж («трикстер», який має причетність 
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до « потойбічного»/метафізичного світу) просто «перегортає 
реальності, як у фільмі «Ghosts Stories». Прийом потраплян‑
ня з однієї площини в іншу втілено і в серіалі «Твін Пікс». 
У романі реципієнтові значно важче простежити особливості 
таких переходів, тож англійський постпостмодерністський ро‑
ман продовжує традиції інтелектуального роману, щоправда, 
складність сприйняття такого жанрового різновиду сьогодні 
детермінована не лише комплексом проблем, а й самою тех‑
нікою письма, яке поєднує в собі реальне та уявне. У пост‑
постмодерністській реальності персонажами романів часто 
є підлітки, наділені незаангажованим баченням світу. Навпа‑
ки, в аналізованих у монографії романах ідеться про підліт‑
ків, які уподібнилися «машині», тобто прагнуть сприймати 
реальність максимально відсторонено а отже, об’єктивно. 
Ця стратегія постає спробою чинити опір дійсності, що прагне 
«заплутати» персонажів, позаяк людській природі притаман‑
на властивість помилятися через сприйняття дійсності за до‑
помогою органів чуття. І. Кант у «Критиках…» наголошував 
на важливості виховання в собі морально забарвленого ро‑
зуму, здатного сприймати «Піднесене», тобто те, що викликає 
одночасно захоплення й жах. Таким «піднесеним» для пост‑
постмодерністського дискурсу постає «Істина» як знання про 
світ, його організацію в максимально універсальному вияві. 
Пізнання Істини є важливим метамотивом постпостмодер‑
ністських художніх творів, проте це пізнання апріорі прире‑
чене на поразку, через те, що людина не має навіть потрібних 
інструментів для розуміння таких феноменів, як творчість. 
На відміну від смерті, що в сприйнятті постпостмодерніст‑
ських персонажів має чіткі біофізикохімічні обриси («Субо‑
та», «Дивний випадок із собакою вночі» тощо), творчість 
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в англійському сучасному романі досі постає загадковим 
феноменом, для пояснення якого бракне знань навіть у ней‑
рохірурга Генрі Пероуна, який є виразним прикладом пер‑
сонажа з неопозитивістським типом світосприйняття реаль‑
ності. Генрі спостерігає за своїм тестем, який є поетом, проте 
так і відмовляється поставити «діагноз» його творчим виявам 
на відміну від неврологічних захворювань Бакстера, який ври‑
вається в життєвий простір Генрі. Нейрофізіологічний розлад 
на кшталт аутизму в постпостмодернізмі позиціонується не як 
проблема, а як можливість інакшого пізнання дійсності, яке 
може допомогти більшості (представникам «здорової спіль‑
ноти») зрозуміти природу функціонування як людського мис‑
лення, так і механізмів формування соціальних зв’язків, фор‑
ми і причини конфліктів у суспільстві тощо.

Одне з ключових питань, яке детермінує гносеологічний 
інтерес літературознавців до сучасного літературного процесу, 
пов’язане з окресленням філософсько‑світоглядних принципів, 
що регламентують або принаймні в особливий спосіб оприяв‑
нюють функціонування літератури в дискурсі постпостмодерну. 
Наукова потреба пізнати культурно‑історичну епоху, що при‑
ходить на зміну постмодернізму, визначає актуальність пред‑
ставленої монографії. Окреслення нової культурно‑історичної 
доби можливе за умови пізнання тих філософських пропози‑
цій, які визначають коґнітивну парадигму постпостмодерну як 
особливого культурно‑історичного феномену. Ентоні Каскарді 
у праці «Сервантес, література і дискурс політики» (Кем бридж, 
2012) порушує питання про стратегії новітньої літератури, 
які оприявнюють іманентний зв’язок естетики й епістемоло‑
гії, оскільки сучасна література доволі часто репрезентує себе 
як література факту або принаймні такий тип дискурсу, який 
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прагне експлуатувати стосунки з істиною. У своїй монографії 
«Література і філософія» (2014), опублікованій так само у ви‑
давництві Кембриджського університету, Е. Каскарді гово‑
рить, що «література і філософія формують домени традицій, 
які переходять одна в одну» 1.

Постпостмодерністська реальність твориться в особливий 
спосіб і водночас постає розщепленою та потенційно мно‑
жинною. У творах постпостмодернізму актуалізовано мотив 
роздвоєння людини і, як наслідок, сприйняття реальності як 
роздвоєного феномену («Спокута» І. Мак’юена). Водночас 
сконструйована шизофренічна реальність часом постає остан‑
ньою можливістю захисту від Істини, яку людина не може 
сприйняти в через біологічне обмеження власних аналітичних 
здібностей («Субота» І. Мак’юена). Вихід за межі пізнання 
за допомогою розуму у романах не має чіткого пояснення: ге‑
рої відчувають на інтуїтивному рівні, що існує щось складніше 
в організації тіла, пам’яті, мозку, Всесвіту, проте наразі вони 
не мають адекватного інструментарію для розуміння цих фе‑
номенів і їх опису для майбутніх поколінь («Хмарний атлас» 
Д. Мітчелла).

Експлікацію терміну «постпостмодернізм» та його апліка‑
цію до вимірів сучасного літературознавства докладно аналізує 
О. В. Романова у статті «Про вживання термінів “постпост‑
модернізм” та “мультикультуралізм” у сучасному культуроло‑
гічному дискурсі» [див.: 268].

1 В оригіналі: «Literature and philosophy form parts of intersecting 
traditions» (Cascardi J. Anthony. Literature sand Philosophy. — 
Cambridge: Cambridge University Press, 2014. — P.3).
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У монографії «Postmodern Fiction» (Кембридж, 2009) Брен 
Нікол наголошує на особливій континуальності ключових для 
постмодернізму технік і наративних модусів у літературі пост-
постмодерну, зокрема йдеться і про новий симбіоз цих фено‑
менів із явищами, притаманними модерністським тенденціям, 
наприклад, поєднання жанрових традицій кіберпанку та «мета‑
фізичної літератури» у творчості Вільяма Гібсона (роман «Neu‑
romancer»), постмодерно‑постколоніального наративу з моти‑
вами апокаліпсису, «смерті культури» («Опівнічні діти»/ 
«Midnight’s Children» Салмана Рушді) тощо. Услід за Е. Кас‑
карді, Брен Нікол говорить про особливу експлікацію тем підсві‑
домого, імаґінативного, уявного і водночас реального (за Ж. Ла‑
каном), здатного бути раціонально пізнаним (ідеться про 
особливу реактуалізацію класичної німецької філософії, пере‑
дусім, ідей Е. Канта, який, варто нагадати, у «Основах мета‑
фізики моралі» писав, що «reason must regard itself as the author 
of the principles, independent of foreign influences» — «розсу‑
док/здоровий глузд має визначати себе як автора принципів, 
незалежних від зовнішніх впливів» [565, c. 81].

У такому разі доцільно говорити про особливу динаміку 
між ідеями німецької класичної філософії, які були покладені 
в основу німецького романтизму, а згодом в особливий спосіб 
сприйняті культурою Модерну, на чому наголошує Б. Ша‑
лагінов. Ця теза знаходить своє підтвердження і в цій моно‑
графії, зокрема, на матеріалі сучасного англійського постпост‑
модерністського роману. Сьогодні є підстави говорити і про 
нове окреслення динаміки цих ідей, пов’язаних із трансформа‑
цією романтичних світоглядних позицій у дискурсі модерніз‑
му та постмодернізму, а також їхню реактуалізацію в дискурсі 
постпостмодерну.
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Постпостмодерністські тексти постають особливими мета‑
наративами, у яких розум та інтуїція забезпечують можливість 
типологізації різних життєвих розповідей, які, зрештою, і де‑
термінують людське існування, зокрема, в аспекті транслювання 
досвіду, пам’яті (колективної та індивідуальної) тощо. Т. Гун‑
дорова слушно зауважує, що постмодернізм «уже навчив нас 
розуміти, що всяке представлення (презентація) історії, у тому 
числі й у формі родового наративу, включає уявне повторен‑
ня пережитого і пройденого. Це — репрезентація історії, яка 
сприйнята з позицій теперішнього і яка в певний спосіб пере‑
оповідається сучасниками та повторюється уявою. П. Рікер 
наголошує на двох формах налаштованості, або двох інтен‑
ціональностях, у ставленні до минулого — уяву, спрямова‑
ну на фантастичне, вигадане, ірреальне, можливе, утопічне; 
і пам’ять, спрямовану на те, що передує, оскільки саме попе‑
редність є головною ознакою пригадуваної речі. Уява і пам’ять 
можуть протистояти одна одній, конфліктувати, перетинати‑
ся, взаємовключатися» [67, с. 117]. Саме таке протистояння 
спосте рігаємо в романі «Спокута».

Постпостмодерністський роман постає, услід за постмо‑
дерністським, жанрово й стилістично «усеїдним», він убирає 
в себе різні види оповіді й витворює сукупно складний, гетеро‑
генний текстуальний простір, що містить як фікційні елементи, 
так і наближені до реальності, які можуть бути оприявнені че‑
рез епістолярний дискурс, інтегрований до романів, наявність 
фрагментів із наукових текстів тощо. Жанрова поліфонія 
й стремління до жанрової гібридності — визначальна риса 
пост постмодерністського роману.

Постпостмодерністський роман прагне легітимізувати знан‑
ня про сучасні винаходи в царині астрофізики й біохімії, 
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фізіології людини й ІТ‑технологіях. Усе це перетворює ро‑
ман на особливий сцієнтистський дискурс, до якого часто 
вплетено наративні елементи наукових матеріалів і публіка‑
цій. О. Кравченко зазначає: «У сучасній теоретичній фізиці 
замість класичного поняття єдиної фундаментальної теорії 
з’являється поняття ландшафту теорій, а з ним — ландшафту 
теоретичних рішень найважливіших фізичних проблем <…>. 
Тим самим втрачається класичне поняття перевірки теорії 
або поняття здатності теорії бути верифікованою. Справ‑
ді, навіть якщо обмежитися тими теоріями з ландшафту, 
які напевне узгоджуються зі спостереженнями, їх буде така 
гігантська кількість, що деякі з них завжди будуть дава‑
ти бажану (інакше кажучи, яку завгодно!) відповідь. Звід‑
си випливає можливість величезної кількості герменевтично 
породжених (з огляду на ейнштейнівську сутнісну складову 
Всесвіту, методологічно прийняту сучасною космомікрофізи‑
кою) «реальностей»» [146.3, c. 95]. Таким чином, в аналізі 
новітніх методологічних підходів дослідники зауважують, 
що саме дослідження Всесвіту сьогодні має справу з різни‑
ми теоріями. І сама природа новітніх досліджень має гете‑
рогенну основу. «Отже, сучасна космомікрофізика не має 
звичного базового об’єкта дослідження і вибудовує свій те‑
оретичний фундамент, замінюючи звичну експериментально 
«прошиту» фізичну реальність багатоваріантними, герменев‑
тично винайденими зображеннями її «онтології», яке допу‑
скає, що, можливо, вони ніколи не будуть експериментально 
закріплені. Фізична реальність на кшалт одинадцятивимір‑
ного простору‑часу, згорнутих вимірів просторів Калабі‑Яу, 
«атомарних» суперструн (замість традиційних точкових ча‑
стинок), багатовимірних бран тощо стає лише «онтологічним 
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матеріалом», « онтологічним ескізом», придатним хіба що 
для чисто теоретичних роздумів» [146.3, c. 96]. Міркуван‑
ня про сутність сучасного сцієнтистського дискурсу нагаду‑
ють простір гуманітарного знання про постпостмодернізм як 
вимір «обидва‑ніхто», де немає одновимірності у сприйнятті 
як феноменів Всесвіту з точки зору астрофізики, так і явищ 
гуманітарного порядку, що у різний спосіб внесені до просто‑
ру літератури, формуючи специфічний дискурс поглядів, ідей 
і досвідів.

Сучасні дослідники фізики зауважують, що однією «з при‑
чин перегляду основ квантової механіки є не дуже вдалі спроби 
квантового опису гравітаційної взаємодії через наявні супереч‑
ності між загальною теорією відносності, найточнішою теорією 
гравітації з відомих сьогодні, та деякими фундаментальними 
положеннями квантової теорії. <…> Невдачі у побудові кван‑
тової моделі гравітації лежать на перешкоді об’єднання гравіта‑
ції з іншими трьома фундаментальними взаємодіями, тобто по‑
будови так званої «теорії всього». Тому з середини 90‑их років 
в рамках таких сучасних варіантів квантового опису гравітації 
як теорія струн чи квантова гравітація з’являються гіпотетичні 
моделі, які пропонують свій спосіб видозміни деяких ключо‑
вих співвідношень квантової механіки. Одним із таких спо‑
собів є введення узагальненого принципу невизначеності, що 
приводить до цікавих фізичних наслідків, таких як мінімаль‑
на довжина чи некомутативність простору. Варто зауважити, 
що ідея некомутативного простору чи модифікованих співвід‑
ношень невизначеностей виникали в фізиці і раніше, та свого 
часу не викликали значного інтересу. <…> зацікавленість 
цією проблемою була відновлена наприкінці минулого століт‑
тя дослідженнями з теорії струн та квантової гравітації, які 
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передбачали існування ненульової мінімальної невизначеності 
координат» [272.1, c. 1]. Такі твердження показують, що проб‑
лематика точних наук стає чинником розвитку загальної інте‑
лектуальної думки й детермінує проникнення в гуманітарний 
дискурс ідей, пов’язаних із природою часу, квантовою гравіта‑
цією та теорією струн.

У постпотмодернізмі наголошено на актуалізації моти‑
ву непізнаваності реальності через обмеження як людської 
природи, так і самих інструментів пізнання, які на етапах ви‑
щого розвитку людства в парадигмі пост‑ або трансгуманіз‑
му перетворюються на знаряддя колонізації й летимізації 
влади в посткапіталістичному суспільстві (роман «Хмарний 
атлас» — приклад такої постгуманістичної ситуації). Од‑
нією з тенденцій постпостмодерністського метанаративу 
є прагнення «істинного відображення реальності», яке перед‑
бачає її сприйняття в усій повноті потенційно множинних з’яв, 
тобто в парадигмі множинної реальності або реальності 
множинного.

Отже, постпостмодерністський метанаратив відрізняється 
від тих, які постають об’єктом критики у працях Ж.‑Ф. Ліо‑
тара. Постпостмодерністський текст передбачає початкове іс‑
нування Істини, яка з плином часу віддалилася від людини, 
вийшовши за рамки людського досвіду й пізнання. Відповідно, 
постпостмодерністські оповіді прагнуть реактуалізувати мо‑
тив «вищого смислу», що детермінує людське життя. «Хмар‑
ний атлас» Д. Мітчелла постає яскравою репрезентацією та‑
кої орієнтації постпостмодерністських дискурсивних практик. 
Постпостмодерністський метанаратив постає таким типом 
сконструйованої художньої реальності, у якому експліковано 
мотив існування вищої реальності, що перебуває поза  межами 
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людського розумового пізнання (ці теми знаходять своє від‑
ображення в романах «Дивний випадок із собакою вночі» 
М. Геддона, «Хмарний атлас» Д. Мітчелла та ін. літературних 
і кіно наративах).

Т. Вермюлен і Р. Ван ден Аккер у «Нотатках про метамо‑
дернізм», зауважують, що метамодернізм, який, на їхню думку, 
приходить на зміну постмодернізму, наголошують, що «епіс‑
темологію (реальність у режимі “якби”) й онтологію метамо‑
дернізму (експлікація концепту “між”, семіотично репрезенто‑
вана у самому понятті “метамодернізм”) варто розглядати як 
метафоричну формулу “обидва‑ніхто”» [629]. Сутність нової 
культурно‑історичної епохи голландські теоретики описують 
метафорою метакзису. «Термін “метакзис” перекладається як 
«між». Завдяки Платону і, пізніше, німецькому філософу Ері‑
ку Фогеліну він асоціюється з досвідом існування й водночас 
досвідом свідомості. Е. Фогелін описує метакзис так: “Існу‑
вання має структуру «по‑між», платонівський метакзис, і якщо 
є щось постійне в історії людства, так це мова напруги між жит‑
тям і смертю, безсмертям і смертністю, досконалістю і недо‑
сконалістю, часом і зужитим часом, між порядком і безладом, 
істиною та ілюзією, здоровим глуздом і божевіллям» [629]. 
Таке визначення поняття «метакзис» цілком відповідає сутно‑
сті метамодернізму, проте не розкриває поетологічної специ‑
фіки творення постпостмодерністського (метамодерністського) 
художнього світу.

З огляду на специфіку поетики модернізму, постмодер‑
нізму і метамодернізму, у роботах Т. Вермюлена й Р. Ван 
ден Аккера стверджується, що «модернізм найчастіше екс‑
плікує себе через складний, експериментальний синтаксис, 
постмодернізм використовує паратакзис, метамодернізму 
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 притаманний “а‑топосовий метакзис”» [629]. У «Європей‑
ському словнику філософій» а‑топос пояснено як «місце, для 
якого немає місця» [101, c. 232]. Таким чином, «а‑топос — 
це одночасно й місце, і не місце, територія без кордонів, пози‑
ція без меж. <…> На додаток до цього, такзис у перекладі 
з грецької мови означає впорядкування. Отже, якщо модер‑
нізм передбачає тимчасове впорядкування, а постмодернізм 
просторовий хаос, тоді метамодернізм в особливий спосіб 
конструює простір‑час, який одночасно перебуває ані в по‑
рядку, ані в хаосі» [629].

Об’єктом роботи є романи Д. Мітчелла, Д. Лоджа, І. Ма‑
к’юена, М. Геддона, М. Левицької, Л. Гайд, М. Дж. Гайленд 
та ін., що аналізуються в аспекті експлікації у них постпостмо‑
дерністських тенденцій.

Предмет дослідження: англійський літературний процес 
2000–2010‑х рр. в аспекті реалізації в його лоні стратегій 
художньої репрезентації дискурсу постпостмодернізму (світо‑
глядно‑філософська проблематика, жанрові, наративні особли‑
вості та поетологічна специфіка).

Теоретико-методологічну основу дисертації складають 
праці вітчизняних і зарубіжних літературознавців, присвяче‑
них англійському і загалом англомовному роману др. пол. — 
кін. ХХ ст., зокрема: О. Бандровської [13; 14; 15; 16], 
О. Бойніцької [37], П. Бокселла [375], М. Бредбері [39; 
382], Д. Затонського [107; 108; 109; 110], Т. Денисо‑
вої [73; 74; 75; 76; 77], В. Зимина [115.1], Д. Лоджа [521; 
522; 523; 524; 525; 526; 527], Ю. Ковбасенка [139], 
Ю. Ляшко [192], Л. Мірошниченко [223], Дж. Ні‑
лон [564], Н. Овчаренко [244; 245], Н. Жлуктенко [103; 
105], С. Павличко [249; 250; 251], М.  Урнова [296; 
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197] та ін. Для інтерпретації культурологічного рів‑
ня залучаються філософські, історико‑ культурні праці 
Ж. Бодріяра [36], Н. Висоцької [51; 52], Ж. Лакана [157; 
158; 514], М. Епштейна [340], Т. Гундорової [66; 67], 
Л. Гатчен [490; 491; 492; 493; 494; 495], І. Гассана [471; 
472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479], Б. Латура [515], 
М. Шимчишин [337.1], Б. Шалагінова [332; 333; 334; 
335; 336], Л. Грицик [111] та ін. У дослідженні представлені 
методи інтертекстуального аналізу, підходи культурно‑істо‑
ричної та компаративістичної школи, методологічні стратегії 
герменевтики і наратології, широкий спектр прийомів де‑
конструкції (постколоніальної, ґендерної тощо) художнього 
наративу, а також дослідження в царині психології [284.1; 
284.2], які розкривають природу постпостмодерністського 
мислення й дають можливість пояснити стратегії конструю‑
вання фіктивної реальності та фіктивної ідентичності, 
що постають центральними концептами в представленій тео‑
рії постпостмодерністського роману.

Мета дослідження: схарактеризувати романний дискурс 
постпостмодернізму в сучасній англійській літературі як нову 
художню парадигму, що прийшла на зміну постмодернізму, ви‑
значивши типологічну класифікацію, світоглядно‑філософські 
детермінанти англійського постпостмодерністського роману, 
жанрові особливості, наративну специфіку та узагальнивши 
художньоестетичні практики постпостмодерністського літера‑
турного процесу.

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких 
завдань:

1. Окреслити теоретичну модель постпостмодерністського 
роману, визначивши світоглядно‑філософські параметри  цього 
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явища та запропонувавши його типологічну класифікацію на 
основні аналізу постпостмодерністського роману, представле‑
ного у сучасному літературному процесі (розділ 1);

2. Уточнити теорію метамодернізму як ключового напря‑
му постпостмодернізму, розроблену голландськими теорети‑
ками Т. Вермюленом і Р. Ван ден Аккером, розвинувши їх 
погляди на природу метакзису та метафору «розгойдуван‑
ня», що позначає епістемологію й онтологію метамодернізму 
як культурно‑історичного періоду, що змінив постмодер‑
нізм (розділ 1);

3. З’ясувати специфіку кореляцій між модернізмом та пост‑
модернізмом у постпостмодерністському романному дискур‑
сі (розділ 1);

4. Пояснити принципи функціонування метакзису в пост‑
постмодерністському романі, окресливши лінії взаємодії між 
специфічною художньої реальністю та формами представлення 
захисних механізмів психіки, що детермінують специфічне роз‑
гортання реальності як простору, де поєднано реальні та уявні 
світи (розділ 1);

5. Проаналізувати стратегії конструювання художньої ре‑
альності в постпостмодерністському романі як множинного 
простору, виявивши причини розщеплення реальності в сприй‑
нятті суб’єкта на різні виміри, які мають іманентний символіч‑
ний зв’язок або ж є компонентами реальності як «позачасової 
одночасності» (розділи 1–2);

6. Окреслити принципи нелінійного розгортання художньої 
реальності й запропонувати пояснення часових і просторових 
зсувів у художньому світі, зображуваному в постпостмодер‑
ністських романах (розділи 1–2);



25

Замість вступу.  
Сутнісний вимір постпостмодернізму

7. Проаналізувати моделі репрезентації художньої дійс‑
ності, наративні особливості в аспекті фрагментації оповіді, 
виявлення специфічних форм чуттєвості та механізмів світоро‑
зуміння в сучасних постпостмодерністських романах, належних 
до англомовних літературних традицій (розділ 2);

8. Дослідити вплив наукових теорій на розвиток художньо‑
естетичних тенденцій у англійській літературі, визначивши ґе‑
незу постпостмодерної концепції «майбутнього в минулому», 
ідеї множинності історії, паралельного подання різночасових 
шарів оповіді тощо (розділ 2);

9. Оприявнити теоретико‑методологічні та історико‑літе‑
ратурні передумови, які підтверджують правомірність і мож‑
ливість дослідження сучасної англійської постпостмодерніст‑
ської літератури з позиції «воскресіння суб’єкта», актуалізації 
екзистенціальних, емоційних і етичних параметрів в її естети‑
ці (розділи 2–3);

10. Виявити принципи конструювання художнього простору 
як метаболи, що поєднує в собі різні культурно‑історичні тра‑
диції та уможливлює реалізацію метафори «розгойдування», 
представлену в голландській теорії метамодернізму (розділ 3);

11. Схарактеризувати англійський постпостмодерністський 
роман із позицій жанрової та історичної поетики; окреслити 
специфіку сучасної модифікації жанру в англійській літературі 
2000–2010 рр. (розділ 4);

12. Продемонструвати іманентний зв’язок між філософ сько‑
психологічною інтроспекцією в досліджуваних романах і репре‑
зентацією у них травматичних сюжетів культурно‑історичного 
та соціального досвіду (розділи 1, 4);
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13. Окреслити форми представлення нового гуманістичного 
та екзистенціалістського світогляду в англійському постпост‑
модерністському романі (розділи 2, 4);

14. Схарактеризувати специфіку аутичного мислення як ви‑
яву особливого постпостмодерністського світорозуміння, що 
ґрунтується на принципах об’єктивованого пізнання реаль‑
ності, унеможливлюючи негативний вплив людської емоцій‑
ності під час прийняття рішень або в різних комунікативних 
ситуаціях (розділи 2, 4);

15. Дослідити причини комунікативних девіацій у постпост‑
модерністському суспільному просторі, проаналізувавши вплив 
соціокультурних факторів на формування травм і нової ідентич‑
ності людини (розділи 2, 4);

16. Виявити систему художньопоетикальних засобів пост‑
пост модерністського роману (розділи 3–4);

17. Окреслити соціокультурну значущість англійського 
літературного постпостмодернізму як особливого культурно‑ 
історичного феномену, у якому оприявнено спробу сконстру‑
ювати новий тип художнього простору та словесно візуа‑
лізувати нову концепцію людського мислення, яке прагне 
пізнати реальність як множинний світ; для розуміння світу як 
«множинної реальності» потрібно користуватися як науковим 
знанням і сцієнтистськими підходами до вивчення феноменів 
буття, так і виховати в собі здатність толерантно ставитися 
до досвіду «Іншого», намагаючись аплікувати інакші соціо‑
культурні традиції й моделі світорозуміння до свого бачення 
задля максимально комплексного пізнання дійсності (розді‑
ли 1–4).

Сконструйовані в постпостмодернізмі художні світи поста‑
ють не ілюзією гіперреальності, яка приховує факт  відсутності 
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реальності, а, навпаки, візуалізацією концептуальних ідей, які 
надають сенс реальності й легітимізують існування Істини, 
подеколи незрозумілої для людини. Пост постмодерністські 
оповіді відроджують саму можливість смислу у Всесвіті як 
просторі, наділеному «вищим розумом» (телеологічність 
часу яскраво експліковано у романі «Хмарний атлас»), 
проте ці смисли навряд чи можуть бути зрозумілі з позиції 
 раціональності.





Розділ 1.
ДИСКУРС  

ПОСТПОСТМОДЕРНІЗМУ:  
ФІЛОСОФСЬКІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ  

ПАРАМЕТРИ
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1.1.  Світоглядно-філософські  
параметри постпостмодернізму

М етамодернізм, представлений у роботах голландських 
тео ретиків Т. Вермюлена й Р. Ван ден Аккера [629], по‑

стає напрямом, у якому наразі важко окреслити специфічні тех‑
ніки конструювання нової художньомистецької реальності. Він 
убирає в себе підходи модернізму та постмодернізму, нівелюючи 
загострену опозиційність, що існувала між цими епохами. По‑
стмодернізм постав як реакція на модернізм, як його полемічне 
продовження й заперечення. Натомість на світоглядно‑філософ‑
ському рівні метамодернізм постає тією епохою, якій неприта‑
манна бінарність і опозиційність мислення. Ті риси, які поставали 
маркерами постмодернізму на противагу модернізму, гармонійно 
співіснують у метамодернізмі. Т. Вермюлен і Р. Ван ден Аккер 
у доволі амбіційній манері кидають виклик сучасним теоретикам 
мистецтва в аспекті окреслення філософії нової доби 1. Мані‑

1 Важливо зазначити, що «Маніфест метамодернізму» був сприйня‑
тий і в українському культурному середовищі. Маємо його переклад 
українською мовою, а також спробу написання української версії маніфе‑
сту метамодернізму, яку здійснив Олег Короташ в есеї «Прощання з лі‑
тературою» (опубліковано 23.11.2016 р.). Так, у 7 пункті маніфесту поет 
наголошує: «Літературні блукання наосліп між метареалізмом та метамо‑
дернізмом передбачають з’яву нового напрямку. Спробу окреслення такого 
напрямку наважуся запропонувати через переосмислене мною прочитання 
Гайдеґґерівського Dasein вже у новому контексті — яко «самоідентифіка‑
ція у справжності»». Ця теза свідчить про обізнаність із західними диску‑
сіями про метамодернізм, а також про намагання концептуалізувати його 
світоглядно‑філософські та естетичні параметри, зокрема, пропонуючи 
концепт «самоідентифікації у справжності». Докладніше тут: http://www.
mesoeurasia.org/archives/1754.
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фест метамодернізму й «Нотатки про метамодернізм» мають 
вигляд карти світоглядно‑філософських орієнтирів, ніж кон‑
кретного дослідження метамодерністських текстів чи мистець‑
ких об’єктів. Їх картина метамодернізму видається неповною 
й редукованою до філософської метафори «обидва‑ніхто», яку 
доволі складно пояснити з точки зору класичної раціонально‑
сті та логіки, але яка водночас активно експліковано в сучас‑
ному мистецькому дискурсі й візуалізована в кількох знакових 
кіно текстах, а саме: «Твін Пікс» (3‑й сезон) Д. Лінча або ж 
інших кінострічках («Острів проклятих», «Істо рії привидів», 
«Початок» тощо), де режисерські знахідки полягають у зобра‑
женні множинної реальності, яку правомірно описати в кате‑
горії «обидва‑ніхто». Реальність навколо людини змінюється 
відповідно до законів сюрреалістичної поетики: у такий спосіб 
суб’єкт нарації має можливість одночасно перебувати в кіль‑
кох реальностях або ж мати систему власних двійників, або ж 
долучатися до простору, у якому можливе творення двійників. 
Пост постмодерністський художній світ позиціоновано як та‑
кий, у якому актуалізовано тему двійництва, причому двійник 
може на психічному рівні заміщувати основного суб’єкта й про‑
понувати йому власну картину світосприйняття, яка гібридизу‑
ється зі свідомістю головного героя, так що в результаті постає 
доволі проблематичним виявити, яка реальність чи яка іден‑
тичність суб’єкта є справжньою. У такому разі стверджую, що 
в постпостмодернізмі й метамодернізмі зокрема актуалізовано 
модель реальності, яка має зв’язок із уявленнями про світ як 
гіпертекст, як особливий віртуальний простір, у якому можли‑
вий вихід у лабіринтоподібну реальність. Так, образ «Чорно‑
го вігваму» у фільмі Девіда Лінча — приклад такої дійсності, 
що містить у собі архетипний образ лабіринту, який водночас 
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 передбачає зустріч із Мінотавром, причому втіленням такої за‑
грози постає сам суб’єкт реальності, його психічна реальність, 
яка має множинну структуру, внутрішній світ, у якому наявні 
приховані страхи, фобії тощо.

У постпостмодерністському романі особливу увагу приділе‑
но репрезентації категорій часу і простору. В англійській літера‑
турі категорія часу має особливу значущість з огляду на те, що 
осмислення моделі «колоніалізм — антиколоніалізм — постко‑
лоніалізм» є важливим проблемним комплексом на різних ета‑
пах функціонування цієї літератури в ХІХ — ХХІ ст. Значною 
мірою цей проблемно‑тематичний вузол представлений і в ро‑
мані «Хмарний атлас». Водночас у постпостмодерністському 
романі ідеться про спробу представити нову модель простору 
як такого, що є іманентно множинним і водночас таким, у яко‑
му перебування різних суб’єктів реальності може мати неконф‑
ліктний характер. Принаймні в сучасних англійських романах 
осмислено природу конфліктів, які знаходять біологічне по‑
яснення, а отже, розв’язання цієї проблеми можливе так само 
в результаті долучення біологічного компоненту. Класична гу‑
маністична парадигма зображення людини передбачає актуалі‑
зацію мотиву людської волі, яка, як показано ще в англійських 
ренесансних творах, зокрема у трагедіях В. Шекспіра («Гамлет», 
«Коріолан», «Ромео і Джульєтта» тощо) натрапляє на волю ін‑
ших, у результаті людина зустрічається «в герці з морем лиха», 
детермінованого людською поведінкою. У постпостмодерніст‑
ських творах життєсвіт зображено як такий, у якому людська 
воля може несподівано зустрітися з волею інших людей, у ре‑
зультаті чого виникає зіткнення. Долання цієї проблеми можли‑
ве, якщо контролювати вияви власної емоційності, а для цього 
суб’єкт реальності повинен сприймати  зовнішній світ у певний 
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відсторонений спосіб, аби світ не був для персонажів джерелом 
травм, а також і самі персонажі не були прив’язані емоційно 
до світу, який важливо пізнавати з погляду антропологізованого 
розуміння об’єктивної реальності.

Бруно Латур у праці «We Have Never Been Modern» наго‑
лошує на тому, що суспільство майбутнього має прийняти ідею 
«антропологізації речі». Йдеться про те, що зовнішня об’єк‑
тивна реальність має бути трансформована в результаті надан‑
ню певних смислів кожній окремій речі, що є можливим за умо‑
ви антропологізації навколишньої дійсності. Б. Латур пропонує 
концепцію світосприйняття, у якому немає бар’єру між гу‑
манітарним і сцієнтистським знанням, тобто такого, у якому 
відбувається антропологізація хроносу, тобто фактично пере‑
творення його на кайрос. У представленому дослідженні йдеть‑
ся про стирання межі між тим світом, який можливо пізнати 
лише за допомогою наукового інструментарію, та дійсністю, 
що дає ться людині в чуттєвому пізнанні. По суті, йдеться про 
поєднання кантіанства з філософією постгуманізму. Технології 
мають сенс, для Б. Латура, за умови, якщо вони уможливлю‑
ють інтенсивніший вияв гуманістичного, позаяк інакше стають 
джерелом загрози, про що йдеться в романі «Хмарний атлас», 
у якому технології стали продовженням і формою легітимації 
дискурсу влади. Аутичне мислення персонажів сучасного бри‑
танського роману («Дивний випадок із собакою вночі» опри‑
явнює новий спосіб зв’язку людини з об’єктивним світом, який 
сприймається як частина власного світу. Людське тіло мислить‑
ся як система нейронів, капілярів, як система нейрогуморальної 
регуляції, яка хоча й не може бути відчута в безпосередньому 
досвіді людини, проте постає важливим чинником загального 
світосприйняття реальності навколо людини. Людина зазвичай 
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не усвідомлює, як функціонують різні частини її тіла, проте 
саме особливості цих процесів і визначають людську поведінку, 
настрій тощо. Нейрогуморальна регуляція постає важливими 
чинником суспільної комунікації, позаяк здатність однієї лю‑
дини комунікувати з іншими, по суті, залежить від гормональ‑
ного балансу й особливостей неврологічного ґатунку. Б. Латур 
виокремлює три явища, які, на його думку, визначальні для 
ХХ ст., а також які дають підстави говорити про три катего‑
рії речей: натуралізація, соціалізація та деконструкція. Кожен 
із дискурсів дослідник пов’язує з іменами дослідників, чиї по‑
гляди мали важливий вплив на формування означених дискур‑
сів. Ідеться про таких інтелектуалів, як Е. О. Вілсон, П. Бур‑
дьє та Ж. Дерріда [515, c. 5].

Б. Латур наголошує на тенденції, яка, на його думку, змінює 
епістемологічні основи культурно‑історичної ситуації: йдеться 
про змішування різних дискурсів. Сучасні медіа, за Латуром, 
одночасно опривянюють дослідження в хімії та політичні тен‑
денції, змішуючи їх у сприйнятті. Більше неможливо категори‑
зувати явища у традиційний для епохи Модерну спосіб. Водно‑
час дослідник, експлікуючи поняття «Модерн», прив’язує його 
епістемологічну основу до появи «людини» [515, c. 13], тобто 
до утвердження гуманістичних цінностей, а також і до усвідом‑
лення смерті людини, яка є іншою гранню народження. Говорячи 
про таке важливе для філософії поняття, як «правда», дослід‑
ник звертає увагу, що це поняття може бути у двох напрямах. 
З одного боку, правдою є те, що може бути перевірене. Проте 
як бути в тому випадку, якщо людина певна у тому, що прав‑
дою є те, що насправді не є правдою, хоча на рівні нейронному 
відбулось формування нейронних зв’язків у результаті сприй‑
няття певної ситуації, яка сприйнята як реальна, тобто така, 
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що містить правду. Варто нагадати епізод із роману «Споку‑
та», коли Брайоні помилково вказує на ґвалтівника. Водночас 
тієї миті героїня певна, що знає правду. Із точки зору «real 
existence of brain neurons» («справжнє існування мозкових ней‑
ронів») [515, c. 6], як зазначає Б. Латур, сформовано зв’язки 
у, по суті, помилковій інтерпретації події. Дослідник визначає 
тенденції, які постають епістемологічною основою постпостмо‑
дернізму, у якому відбувається нетрадиційна для «Модерну», 
з погляду Б. Латура, контамінація фактів із трьох різних до‑
менів реальності: натуралізації, соціалізації та деконст рукції. 
Науковець наголошує на тому, який значний вплив мали теорії, 
пов’язані з новим розумінням часу, на формування гуманітар‑
ної думки, інспірованої й детерміноваї концепцією «потрійного 
часу» [515, c. 74].

У праці «We Have Never Been Modern» дослідник наголо‑
шує на важливій ролі явищ гібридності, що сприяли форму‑
ванню нових об’єктів, які з точки зору «Модерну» постають 
квазіоб’єктами. Водночас аналогічна тенденція стосується 
і суб’єктів. Гібридність сприяла такому явищу, як антропологі‑
зація об’єктів. Йдеться про нову модель світосприйняття, у якій 
об’єкти, що сприймалися відповідно до кантіанської філософії 
як речі‑в‑собі, стають частиною життєсвіту людини й відбува‑
ється їх осмислення не на рівні того, що це річ‑у‑собі, а шляхом 
зміни парадигми бачення цих об’єктів. Поштовхом до цього 
стають технології й наукові інструменти, які й сприяють дифузії 
полів між дискурсами натуралізації, соціалізації та деконструк‑
ції. Мислення протагоніста роману «Дивний випадок із собакою 
вночі» й словесно візуалізує цю тенденцію, коли юнак із синд‑
ромом Асперґера сприймає людське тіло з біонейрохімічного 
погляду, уникаючи традиційного для « Модерну», за Латуром, 
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гуманістичного погляду. Для персонажа роману такі поняття, 
як «свідомість», «Бог», «еволюція» тощо є частиною життєсві‑
ту, вони антропологізуються, оскільки мають наукове пояснен‑
ня або ж принаймні гіпотетичне окреслення, і результати цих 
феноменів мають вплив на вже згадані три дискурси (натура‑
лізації, соціалізації та деконструкції), а отже, сприяють фор‑
муванню нового мислення, в основі якого комплексне бачення 
фактів і явищ: «Коли я був малий, то не розумів, що в інших 
людей є власна свідомість. І Джулі сказала Матері й Батькові, 
що мені довіку буде важко це збагнути. Але тепер мені не важ‑
ко. Оскільки я вирішив, що це така загадка, а якщо це загадка, 
то завжди є спосіб її розв’язати» [63.1, с. 118]; «Тож люди, які 
вірять у Бога, думають, що Бог заселив землю людьми, оскіль‑
ки вони — кращі від тварин, але люди — це звичайні тварини, 
і вони еволюціонують у якихось інших тварин, які будуть ро‑
зумніші й посадять людей в клітки, наче шимпанзе чи горил 
у зоопарку» [63.1, с. 165].

Точніше, гуманістичні настанови піддано деконструкції, яка 
стала можливою в результаті зміни епістемологічної парадиг‑
ми суб’єкта реальності. Кристофер — квазісуб’єкт, він люди‑
на‑просте число, а отже, маємо інакший тип гібридного мислен‑
ня, яке й позначає ту тенденцію, яку описано у праці «We Have 
Never Been Modern» Б. Латура. Нейронне й біохімічне «жит‑
тя» людини тепер мислиться як епістемологічна даність, де 
урахування якої складно уявити форми успішної соціальної ін‑
теракції, тобто новий спосіб бачення людини (дискурс натура‑
лізації) впливає на форми соціалізації особистості. Успішність 
міжособистісної комунікації можна досягнути за умови враху‑
вання соматичних і нейрофізіологічних особливостей людини, 
як переконує протагоніст роману «Субота».
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Постпостмодерністський наратив прагне створити модель 
суспільства, наділеного «вищим знання», розумінням світу 
на рівні універсальних законів світобудови, що оприявнено 
в остан ньому розділі роману «Хмарний атлас». Персонажі ро‑
ману, які мають досвід про історію людської цивілізації на різ‑
них етапах її розвитку, прагнуть розпочати відлік з нуля, відпо‑
відно, все, що було в минулому, має бути збережено в архівах 
і перетворитися на елемент музейної колекції цивілізації. Новий 
тип світосприйняття полягає у тому, що потрібно сприймати світ 
в об’єктивований спосіб, уникаючи форм протистояння й не на‑
магаючись змінити світу через побудову кращих економічних або 
політичних систем. Персонажі шостої історії в романі Д. Міт‑
челла говорять про важливість дотримання законів природи 
і Всесвіту як прообразу людських стосунків. У природі немає 
такого явища, як воля (й, відповідно, воля до влади, «жадання 
влади»). Кожний елемент природи прагне самовиявитися у ре‑
альності, проте стосунки, спрямовані на конкуренцію з іншим, 
є мінімальними. Подібна модель проектується і на світ людей, 
у якому можуть співіснувати різні люди з різним досвідом і по‑
зиціями. Проте важливо уникнути форм уніфікації людського 
досвіду й наближення однієї спільноти до іншої через освітні 
практики, які, по суті, можуть поставати формою колоніалізму, 
тобто соціального пригнічення, нав’язування моделі бачення 
світу, який апріорі є чужим для певної спільноти, що має свої 
традиції й закорінена в інакшій філософії життя.

Дослідники постпостмодернізму (Джефрі Нілон [564]) 
й сучасного англійського роману (Пітер Бокселл [375]) при‑
діляють увагу концепції капіталізму, представленого у працях 
Ф. Джеймісона. У постпостмодерністському романі відбува‑
ється полемічне осмислення капіталістичних відносин, які тепер 
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експліковані як форма іманентної колонізації й політично‑еко‑
номічної дискримінації. Постпостмодерністський наратив ре‑
презентує інший бік капіталістичних відносин, які містять у собі 
приховане «рабство», тобто стратегію, відповідно до якої одна 
група людей прагне підкорити іншу спільноту (меншість керує 
більшістю за допомогою маніпулятивних технологій) або ж ін‑
корпорувати її.

Крім того, у постпостмодерністському романі в особливий 
спосіб оприявнено традиції екзистенціалістського світогляду, 
який знаходить своє трансформоване продовження у світогляді 
постпостмодерністських персонажів.

Протагоністам сучасних романів притаманний світогляд, 
який доцільно схарактеризувати як екзистенціалістський, поза‑
як він випливає з усвідомлення власної конечності та неможли‑
вості звільнитися від тих чинників, що постають обмежувачами 
як людського вибору та волі (смерть), так і обмежувачами роз‑
витку Всесвіту (швидкість світла, яка наразі постає консонант‑
ною, що не може бути подолана).

Ж.‑П. Сартр зауважував, що «людина — це tabula rasa, 
тобто «чиста дошка», яка нічого собою не являє:
•   вона є лише тим, що сама із себе робить: «Існування передує 

сутності, оскільки вона формується самою людиною, її влас‑
ним “я”»;

•   відповідає за те, чим вона є, і несе відповідальність за інших;
•   спрямована у майбутнє, а відтак перебуває у стані тривоги через 

проблему вибору: відповідальність‑раціональність‑свобода;
•    відповідає за всіх людей: «Вибираючи себе, я вибираю лю‑

дину взагалі»;
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•    перебуває у стані тривоги — тобто у стані людини, яка оби‑
рає не лише власне буття, а й постає в ролі «законодавця 
людства»;

•    відчайдушна — бо діє без надії пристосувати світ до влас‑
ної волі;

•   людина мужня і діюча» [60, c. 44].
Теоретичні міркування Ж.‑П. Сартра в особливий спосіб ак‑

туалізовані і в сучасному англійському романі, у якому в страте‑
гіях репрезентації персонажів наявні елементи концепції «чистої 
дошки». Так, у романі «Дивний випадок із собакою вночі» ці 
міркування суголосні з теорії «простих чисел», якої дотримується 
Кристофер: ««Прості числа — це те, що лишається, якщо при‑
брати всі шаблони. Я гадаю, що всі прості числа схожі на жит‑
тя. Вони дуже логічні, але їх правила ніколи не вийде збагнути, 
навіть якщо весь час про них думати» [63.1, с. 17]. «Спочат‑
ку записуєте всі цілі числа у світі. Потім при бираєте всі чис‑
ла, які є резуль татом множення на 2.  Потім  прибираєте всі 
 числа, які є результатом множення на 3. Потім прибираєте 
всі числа, які є результатом множення на 4, 5, 6, 7 тощо. Усі 
цифри, які залишаються, це прості числа» [63.1, с. 16]. Водно‑
час концепція «простих чисел» постає викликом для сучасної ма‑
тематичної науки: «Правила для обрахунку простих чисел дуже 
прості, але поки що нікому не вдалося вивести формулу, за якою 
можна було б обрахувати дуже велике просте число чи перед‑
бачити, яким буде наступне. Якщо число дуже‑дуже  велике, 
то комп’ютеру може знадобитися не один рік, аби визначити, чи 
це число просте» [63.1, с. 17]. З огляду на те, що в романі М. Гед‑
дона «просте число» уподібнюється людині, то, відповідно, в по‑
стпостмодернізмі набуває особливої значущусті мотив розуміння 
людської природи, яка досліджується в різних  напрямах науки, 
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проте й досі немає єдиної моделі й відповіді на те, що визначає 
сутність людини, як навчитися безпомилково розуміти людські 
емоції та уникати конф ліктів тощо.

У романі «Хмарний атлас» експліковано модель людства, 
спрямованого в майбутнє й окреслено колізії, пов’язані з тріа‑
дою «відповідальність‑раціональність‑свобода». Генрі Пероун 
втілює образ людини, відповідальної за всіх своїх пацієнтів, яких 
обрав він і які обрали його. Таким чином, у постпостмодернізмі 
оприявнено риси, притаманні філософії екзистенціалізму й ек‑
зистенціалістському світогляду. Водночас варто зауважити, що 
погляди Ж.‑П. Сартра були критиковані англійськими пись‑
менниками. Англійська література др. пол. ХХ ст. полемізує 
з окремими позиціями в його теорії. Так, беручи за основу голов‑
ні тези філософії відчаю Ж.‑П. Сарт ра, Айріс Мердок не по‑
годжувалася з твердженнями філософа, які стосувалося тракту‑
вання свободи особистості, яка, за Сартром, полягає у повному 
звільненні від усіх соціальних та етичних зв`язків, що, відповід‑
но, «може призвести до сліпого свавілля або до його найгіршого 
прояву імморалізму» [11, c. 4]. Також слушним є зауваження 
Соломії Павличко, що, на думку А. Мердок, «сартрівська 
людина, яка усвідомила власну свободу, не здатна відчувати 
уваги й поваги до свободи інших» [249.1, c. 24]. Таким чином, 
у сучасному англійському романі маємо полемічне продовження 
цих дискусій (зокрема, в романах «Субота», «Хмарний атлас», 
«Дивний випадок із собакою вночі»), де розвинуто критичні 
погляди А. Мердок щодо розуміння Сартром ідеї звільнення 
людини від усіх  соціальних та етичних зв`язків. Водночас у по‑
стпостмодернізмі актуалізовано особистісний первень, увираз‑
нено форми конфлікту між людиною й соціумом, який пред‑
ставлено в різних пререзентаційних інваріантах.
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Мотив подорожі постає визначальним для творів постпост‑
модернізму. У романі «Хмарний атлас» подорож уможливлює 
візуалізацію історії людства як історії колоніалізму, капіталізму, 
технологічних змін, що позначилися на зміні людської сутності. 
Перед читачем розгортається дискурс «універсального спогля‑
дання», під час якого здійснено реконструкцію й деконструк‑
цію «гетерогенних ліній раси, статі, класу і місця перебування». 
Модель художнього світу, репрезентована в романі, оприявнює 
концепцію «всесвітнього архіпелагу без центру», принаймні 
роль центру винесена за межі людського пізнання й розуміння 
тієї сили, яка центрує навколо себе, за Н. Бурріо, «глобальний 
світ, історично пов’язаний із географією, пам’яттю, але мно‑
жинний, необмежений, у якому наявні одночасно альтернативні 
реальності» [629].

Представники сучасної (або ж, за визначенням І. Лімбор‑
ського, пост‑сучасної) гуманітаристики окреслюють стан 
людини ХХІ ст., яка усвідомила кризові аспекти постмодер‑
ністського світовідчуття, як такий, у якому сама людина по‑
стає «дрібною випадковістю у навколишній пишноті життя, 
підштовхуючи себе до власної експансії і знищуючись у неві‑
домому напрямку з невідомих причин» [359, с. 18]. У куль‑
турно‑мистецьких і літературних об’єктах початку ХХІ ст. 
увиразнено мотив полишеності людини, яка опинилась перед 
глобалізованим і траснкультурним розчахнутим світом. «Ро‑
зворот культури до історичного і культурного Іншого, спричи‑
нений мультикультурними віяннями, вніс корективи у траєк‑
торію еволюції постмодернізму, визначив шляхи пошуку його 
подальших перспектив. Вчені гадають, <…>, що результати 
цього глобального проекту мають вийти за межі абстрактного 
теоретизування і матеріалізуватися у суспільних змінах. <…>. 
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До завдань, що вимагають на цьому шляху обов’язкового ро‑
зв’язання, відносяться, зокрема, пошуки можливостей дискур‑
сивного сполучення «себе» з «іншим» — скажімо, через здат‑
ність до раціональної дії (Моганті) або через «відкриту для всіх 
різнорідність, досяжну у ході гібридної взаємодії» (Гольдберг). 
Достатньо голосно лунає у висловлюваннях науковців і тема 
неминучості врахування нових техногенних чинників розвитку 
людства (Роу, Хассан). Водночас, хотілося б поділяти, мож‑
ливо, надто ідеалістичну надію професора Хассана, на те, що 
люди не можуть довго жити без віри» [51, c. 110].

Теоретики постмодернізму виокремлюють дві основні риси, 
які, услід за І. Гассаном, зараховують до постмодернізму: 
невизначеність та іманентність. Іманентність як категорія пост‑
постмодерністського роману представлена на кількох рівнях. 
Передусім ідеться про визначення параметрів реальності, які 
дають можливість констеляції власного «Я», за допомогою 
якого персонажі виявляють власну самобутність. Ідентичнісні 
пошуки постпостмодерністських персонажів часто наклада‑
ються на пошуки онтологічно‑екзистенційного характеру, 
коли герої романів прагнуть зрозуміти свою випадковість або 
невипадковість появи в певному часі. Категорія «невизначе‑
ності» детермінована особливістю як зовнішнього світу навко‑
ло людини, так і людським знанням, яке навіть у царині науки 
є неповним і не відображає усієї складності в розумінні дійс‑
ності. Зовнішня реальність часто зображена такою, що трав‑
мує людину, а отже, в результаті такої конфліктної взаємодії 
відбувається конструювання фіктивної ідентичності, яка дає 
можливість уникнути травмування, проте постає механізмом 
розмивання кордонів між справжнім і уявним світами, у яких 
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суб’єкт постпостмодерністської дійсності тепер перебуває од‑
ночасно.

Невизначеність «позначає особливий епістемологічний роз‑
кол традиційних кордонів у лоні західної культури, наприклад, 
розрив між елітарною і масовою культурами, про що було щой‑
но зазначено. Але водночас ідеться і про конфлікт між розумом 
та інтуїцією, міфом і технологією, між релігією і наукою» [472, 
c. 93], що, аналогічно, у трансформованому вигляді репрезен‑
тує деякі з дуалізмів європейської культури. Наведені бінарні 
опозиції особливо значущі, оскільки теоретик постпостмодер‑
нізму М. Епштейн вважає їх ключовими у розумінні епістеми 
постпостмодернізму, у якому в особливий спосіб сходяться 
розум та інтуїція, міф і технологія, релігія і наука (досить яс‑
краво ця тенденція репрезентована в романі «Хмарний атлас» 
Д. Мітчелла). Якщо не визнавати, що ні інтелектуальна або ж 
моральна системи, ні будь‑який спосіб сприйняття реальності 
не може бути легітимізованим, тоді не може бути жодного 
принципу, який онтологічно має перевагу над іншими. Літера‑
турознавці, осмислюючи природу постмодернізму, наголошу‑
ють на тому, що іманентність стосується здатності розуму уза‑
гальнювати світ і діяти зсередини власного «Я» і світу (у такому 
аспекті постає філософська проблема про розрізнення між «Я» 
і « Не‑Я», яка в особливий спосіб оприявнена у дискурсі німець‑
кого романтизму, зокрема, у працях Фіхте [див.: 336]), стаю‑
чи окремим середовищем. Водночас зауважу, що такий ракурс 
пов’язує постмодернізм із дискурсом, який досі не розглядався 
як формант постмодерністської чуттєвості, але який, на думку 
Б. Шалагінова, постає важливим для осмислення модернізму. 
Ідеться про німецький романтизм, який на філософському рівні 
окреслив систему проблем (у працях Фіхте), що в особливий 
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спосіб реактуалізовані в дискурсі від модернізму до постпост‑
модернізму.

Постпостмодерністське покоління авторів в англійській лі‑
тературі відсуває убік скептицизм щодо можливості об’єктив‑
ного й універсального знання про реальність. Їх внесок полягає 
у створенні свідомо неповних і множинних світів, що в цілому 
становить розмаїття для читача, який у міжсуб’єктивності світів, 
утворених цими оповідями, може застосувати конструктивне, 
особисте й суб’єктивне сприйняття часу. Така дискусія оприяв‑
нена в англійській літературі іще раніше, ніж у 2000‑і рр. Так, 
у повісті «Вежа з чорного дерева» Дж. Фаулза в особливий 
спо сіб окреслено протистояння двох філософсько‑світоглядних 
позицій, які в своїй основі можуть бути зведені до дискусії між 
реалістами та номіналістами, яка мала місце в літературі Серед‑
ньовіччя.

1974 року Джон Фаулз (John Fowles) опублікував збірку 
повістей «Вежа з чорного дерева». Назву збірці дала одно‑
йменна повість, крім якої, до видання увійшли «Eliduc», «Poor 
Koko», «The Enigma», і «The Cloud». Сам письменник зазна‑
чав, що первісно назва видання мала звучати як «Варіації», 
що тільки б підкреслювало авторську орієнтованість на інтер‑
текстуальність/автоінтертекстуальність (повісті відсилають 
читачів до попередніх творів Фаулза). Так, «Вежа з чорного 
дерева», на думку письменника, — варіація на тему роману 
«Маг» (одна з героїнь повісті, Ен, читає книжку, назва якої 
«Маг»). Традиційно ця збірка з п’яти повістей трактуєть‑
ся як вияв постмодерної англійської прози. Водночас дослід‑
ники наголошують на суголосності «Вежі з чорного дерева» 
з англійською « історіографічною металітературою» (Л. Гат‑
чен). На нашу думку, «Вежа з чорного дерева» — приклад 
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 прозового твору, у якому відображено проблематику, що 
в окре мих аспектах стосується комплексу проблем і уявлень 
постпостмодернізму і яка буде докладно розкрита у творах цієї 
культурно‑ історичної епохи.

Центральний конфлікт у повісті можна умовно порівняти 
з середньовічною суперечкою між реалістами й номіналістами. 
Зауважимо, що всі твори у збірці інтертекстуально пов’язані 
з текстами середньовічної культури (наприклад, «Елідюк» — 
трансформація давньої бретонської фольклорної легенди, 
яку пов’язують із Марією Французькою). У середньовічній 
дискусії реалістів і номіналістів ішлося про те, чи існують на‑
справді загальні поняття як вияви буття (реалісти), чи це лише 
умоглядні концепти, породжені мисленням (номіналісти). Ми 
звертаємося до цієї віддаленої в культурно‑історичному часі 
суперечки, оскільки до загальних понять належать і такі, що 
позначають емоційно‑чуттєву сферу людини (любов, вірність, 
гідність), а також такі поняття, як «істина», «достовірність», 
«Бог». Якщо ці концепти не належать до простору реально-
го (в лаканівському розумінні), то в них може бути сховано по‑
тенційну загрозу: ці поняття по‑різному експлікуються в інди‑
відуальній свідомості (попри усталену суспільну домовленість 
про розуміння цих концептів). А отже, ці поняття можуть бути 
формою маніпулювань. Ця думка важлива в нашому аналізі, 
оскільки в повісті «Вежа з чорного дерева» наявна суперечка 
про те, яким має бути сучасне мистецтво: чи може воно упо‑
дібнюватися до наукових (об’єктивних або ж об’єктивованих) 
форм пізнання, чи має воно бути емоційним та експресивним.

Дискусія між митцем Г. Бреслі і його біографом Д. Вільям‑
сом — приклад суперечки між творцями «онтологічного 
мистецтва» (погляди яких типологічно суголосні поглядам 
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 середньовічних філософів‑реалістів) і прихильниками авангард‑
них течій (номіналістами). Перші прагнуть створити інакшу ре‑
альність, їхнє мистецтво поєднує естетику з етикою, залишаю‑
чи в реципієнта психоемоційний слід, або ж допомагає відкрити 
нові грані власного «Я»; це мистецтво, яке тяжіє до філософії 
екзистенціалізму, прагнучи допомогти людині здолати абсурд‑
ність екзистенції. Другий тип митців належить до «конструк‑
торів»: мистецтво такого ґатунку виходить за межі класичного 
розуміння «мистецькості», вбираючи в себе математичні, фі‑
зичні закони, прагнучи явити перед реципієнтом базову схему 
світоустрою, максимально редукціонований (схематизований) 
онтологічний смисл складних світоглядно‑філософських уяв‑
лень і понять (кубізм, дисенсіонізм тощо). Мистецтво аван‑
гардного типу часом наближається до «науково пізнання» 
реальності [277.1, с. 57], на відміну від «онтологічного мис‑
тецтва», яке має викликати естетичне переживання піднесено-
го. Таке мистецтво пропонує альтернативну/трансформовану 
реальність, натомість авангардне мистецтво подає схематичну 
основу світу, розкласти його на атомарні структури.

Зауважимо, що в англійському романі 2000‑х рр. оприяв‑
нена проблематика стосовно того, чи зможе людина створити 
штучний інтелект, здатний сприймати прекрасне (наприклад, 
писати вірші, аналізувати мистецькі роботи). Дж. Фаулзу 
«властива віра в мистецтво як ефективний засіб протидії про‑
цесам відчуження і дегуманізації, що набули великого розмаху 
в сучасному світі» [175.1, c. 20]. Естетика в художніх образах 
Фаулза постає в поєднанні з етичним первнем. Зрештою, нове 
мистецтво «є породженням страху митця перед якістю і ви‑
значеністю» [175.1, c. 24]. Скажімо, дискусія про нові форми 
мистецтва між Г. Бреслі і Д. Вільямсом підштовхує до розмови 
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про фашизм у Фаулза, наближає до міркування про тоталіта‑
ризм, війну, диктатуру, які пережила Європа.

У «Вежі з чорного дерева» значну увагу приділено проблемі 
мистецтва як форми буття (якщо точніше, мистецької онтології 
та аксіології). Відмова від джерел у мистецтві позначає втрату 
самої суті мистецтва. Часом тому Котміне (архетипний образ 
дому — цитаделі старого мистецтва) «не допускає компро‑
місів і недоговореностей, світ справжнього мистецтва, виявля‑
ється недосяжним для Вільямса, цей світ його лякає…» [175.1, 
c. 24]. Описаний маршрут до будинку митця — це маршрут 
у нетрі, куди може приїхати лише посвячений (шлях Девіда 
в Котміне — мотив ініціації в мистецтво). Котміне постає при‑
хованим фрагментом реальності, який можна побачити, лише 
здійснивши зусилля над собою; Котміне сполучається з архе‑
типовим образом дому або ж ока, яке наразі більше не хоче 
бачити того, що відбувається навколо (модифікація первісного 
архетипу [1, c. 208]).

Таїна мистецької творчості, спроба збагнути, як народжу‑
ється художній персонаж і мистецький образ — центральні 
у «Вежі чорного дерева». Окреслена проблематика дає підста‑
ви говорити про твір як приклад інтелектуальної прози. У назві 
збірки саме слово «вежа» відсилає реципієнта до порівняння 
з Г. Флобером, який творив у вежі зі слонової кістки. У Фаул‑
за вежа з чорного дерева постає втіленням занепадниць‑
кої (на думку Бреслі) моделі мистецтва, яке позначає штучність 
і відірваність від вітаїстичного світу; таке мистецтво, породжене 
зі страху, а не зі свободи. «Фаулз стверджує, що на зрілого 
майстра найбільше впливає його власна робота, і тому варіація‑
ми він береться підвести попередні підсумки вже пройденого 
творчого шляху» [175.1, c. 337]. Зрештою, це одне з питань, 
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на яке шукає відповіді герой твору — мистецтвознавець Девід 
Вільямс, який приїздить до містечка Котміне, щоб побачити 
знаного митця Генрі Бреслі. «Старий Бреслі — живе втілення 
історії мистецтва ХХ століття, але його думки і праця належать 
прийдешньому» [301.1, c. 241]. Девід прагне здійснити власне 
розслідування у майстерні старого художника, котрий утік від 
суєтного світу у заміський будинок. Він багато читав про Брес‑
лі, але образ старого майстра є недосяжним у його художньому 
сприйнятті. Після зустрічі з Бреслі в Девіда народжується ще 
більше сумнівів: «Можливо, те ж саме стосувалося й інших ви‑
дів мистецтва — літератури, музики. Цього Девід не знав. 
Він лише відчував жаль і відразу до того, що робилося у мис‑
тецтві, до якого він сам був причетний. Кастрація. Трі‑
умф євнуха. Тепер Девід розумів, добре розумів, що ховалося 
за незграбними звинуваченнями старого…» [301.1, c. 125].

Г. Бреслі не може висловити себе за допомогою мови. 
Цю специфічну тенденцію художнього мислення можна по‑
трактувати як свідчення того, що для митця мова вже не є при‑
датною і достатньою для повноцінної комунікації. Крім того, 
вона часто обмежує можливості внутрішнього світу митця, який 
живе у невербальному просторі, зображуючи у своїх роботах 
те, що не має мовного вираження. Безпорадність Генрі з мовою 
помічає Девід, про цю невідповідність між звуком і значенням 
знає Миша.

Воднораз, творець Генрі Бреслі, порівняно з «конструк‑
тором» Девідом Вільямсом, постає природною людиною, він 
утілює життєву вітальність, що є важливим ресурсом для 
художньої творчості. Він не боїться свого тіла, яке, навпаки, 
допомагає у психологічному ескапізмі. Можливо, тому значну 
роль Фаулз надає епізодові купання в озері, яке постає формою 
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десоматизації й одночасно символічного соматичного єднан‑
ня. Саме після купання Девіда приймають як «свого». Бреслі 
сховався від дегуманізованого новим мистецтвом суспільства, 
перетворивши будинок на лабораторію власного мистецького 
«Я». Він відчуває все, що відбувається навколо, досконало 
знає географію навколишньої місцевості. Природа для Генрі — 
складник самості (екстер’єр і інтер’єр — органічні складники 
мистецтва, яке не визнає між ними бар’єрів).

Головна дихотомія в повісті зводиться до демаркації двох 
типів мистецтва. «Концепція творчості як єдино можливого 
в сучасних умовах вільного вияву особистості близька Фаул‑
зу, але для нього особливого значення набуває питання вибору 
моральної позиції в житті, і, відповідно, в мистецтві» [175.1, 
c. 23]. «Вежа з чорного дерева» позначає протистояння двох 
поглядів, двох концепцій мистецтва.

Дозволимо собі умовно визначити, що перша з них є фено-
менологічною, а друга — редукціоністською. Феноменологія 
в художній інтенції Дж. Фаулза — це проголошення куль-
ту тілесності, персонального життєвого досвіду, увага 
до чуттєвості й сенсуалізму, розуміння природи як віталь-
ного ресурсу. Редукціонізм постає вихолощеною абстрактною 
системою, що ґрунтується на уявлюваному сприйнятті реально‑
сті, позбавленої чуттєвих виявів, у якому інтелект перетворює 
все у схеми, спрощені конструкції, де немає вітальності. Про‑
тистояння між енергією життя та енергією розуму знаходить 
своє розкриття в повісті, зокрема воно зведене до архетипної 
опозиції життя і смерті. Розум постає формою деструкції лю‑
дини, яка, зрештою, втрачає природну даність (натомість тіло 
концентрує енергію життя).
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Схематизація простору (скажімо, в кубізмі чи інших аван‑
гардних течіях) для Бреслі — небезпечна ознака нової філосо‑
фії ХХ ст. Кубістичні малюнки в його світосприйнятті — це 
небезпечна гра з атомом, спроба долучитися до того, що є за‑
бороненим із погляду пізнання, позаяк ніколи людина не може 
пізнати атом чуттєво, власним досвідом — натомість можуть 
бути відчутні результати атомного вибуху. Але модель ато‑
ма здатен спроектувати наш інтелект (розумова діяльність), 
і тому, здається, що для Бреслі в цьому і криється небезпека 
нової епістемології мистецької практики. Вона девальвує базові 
естетичні цінності людини, нівелюючи саму особистість.

Як зазначає Генрі, сучасне мистецтво зображує світ схема‑
тично. Схема (редукція) ніколи не дорівнюватиме оригіналу, 
оскільки сутність можна виразити в численних варіативних 
 моделях, і в цьому криється оригінальність і неповторність 
кожної з них.

Девід прибуває в будинок Генрі, щоб написати біографію 
митця. Мета Вільямса зводиться до пізнання, тобто сфери 
когнітивного. Але раціональне пізнання мистецтва (і митця) 
більше не видається можливим. Мета Девіда пов’язана зі сфе‑
рою раціонального, але, зрештою, ця мета так і не реалізується. 
Ця ситуація спричинила активацію власних пізнавальних мож‑
ливостей, тож Девід наприкінці перебування в Котміне дохо‑
дить потреби розібратися у власному світовідчутті.

Генрі Бреслі розглядає мистецтво в категоріях не лише есте‑
тичних, а й етичних, вважаючи, що «абстрактне мистецтво 
є втечею від відповідальності перед людиною і суспільством… 
Відвернуті поняття в самій основі небезпечні для мистецтва, 
оскільки відкидають реальність людського існування… адже 
художник боїться бути зрозумілим» [301.1, c. 57].
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З полемічних (і, по суті, філософських) діалогів між Деві‑
дом і Генрі відчутна внутрішня опозиційність світоглядів: «Міс‑
тер Бреслі, більшість із нас вважає, що термін “абстракція” 
втратив значення. Врахуйте, що наше уявлення про реальність 
сильно змінилося за останні п’ятдесят років.

— Я називаю це зрадою. Найбільшою зрадою в історії мис‑
тецтва» [301.1, c. 46–47].

Редукціонізм із погляду Г. Бреслі небезпечний, позаяк ба‑
жання зобразити світ як схему, в «геометричному» вияві, по‑
значає небезпеку знищення людства. Стратегія виживання 
людства, за Бреслі, передбачає поєднання тілесного й розумо‑
вого. Бреслі прагне переконати Девіда, що мистецтво не при‑
пускає штучності, відірваності від життя, а якщо припускає, 
то стає не мистецтвом, а чимсь наукоподібним, що може мати 
страшні наслідки для людини. «Кастрація. Ось ваші правила 
гри. Руйнування.

— Є страшніші руйнівники, ніж нефігурне мистецтво.
— Спробуйте переконати в цьому жителів Хіросіми. Або 

тих, кого палили напалмом… Точні науки бездушні. Безпоміч‑
ні. Наче пацюк у лабіринті» [301.1, c. 48].

«Вежа з чорного дерева» зображує зустріч художників, які 
репрезентують цінності двох філософських систем. Девід — 
теоретик мистецтва і художник‑абстракціоніст, життя якого 
вивірено в теорії і тому позбавлене природної життєстверд‑
ності. Девід розуміє це тільки наприкінці перебування в Кот‑
міне. «Яким жалюгідним виглядало тепер це життя, безбарв‑
ним і спокійним, яким безпечним. Брак ризику — ось у чому 
її головна суть» [301.1, c. 62]. «Девід зрозумів, що відбулося 
з ним за два дні: ніби піддослідній мавпі, йому дали можливість 
поглянути на своє втрачене справжнє “я”…» [301.1, c. 124]. 
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Криза сучасного мистецтва, на думку Бреслі, в тому, що, 
не «в змозі заробити собі на життя мистецтвом, людина на‑
вчає інших пародіювати основи цього мистецтва, намагається 
переконати людей, ніби генії народжуються за одну ніч — для 
цього достатньо одного експерименту, — а не ціною багато‑
річної наполегливої праці художника‑одинака» [301.1, c. 123]. 
За М. Бланшо: мистецтво — «це досвіди, пов’язані з живим на‑
ближенням до речей, з порухом, що здійснюється в поважності 
й праці життя. Щоб написати один‑однісінький вірш, потрібно 
дощенту вичерпати життя. І друга відповідь: щоб написати 
вірш, потрібно вичерпати мистецтво, вичерпати всеньке життя 
в пошуках мистецтва» [35.1, c. 76].

Отже, в повісті наявна суперечність між двома світогляд‑
ними моделями. Зіштовхуючи світоглядно‑філософські кон‑
цепції мистецтва, Дж. Фаулз показує антиномічну складність 
і небезпечність нового художнього мислення кінця ХХ ст.

Культура, яка в кінці ХХ ст. приходить на зміну постмо‑
дернізму, експлікує себе в парадигмі «єдності множинно‑
го» (за Н. Висоцькою), оприявнюючи в сучасних текстах 
ідеї, пов’язані з антиноміями «людина — Всесвіт», «раціо‑
нальне — інтуїтивне/підсвідоме», «фізичне/реальне — ме‑
тафізичне/уявне», «уніфіковане — множинне» та ін. Зазначені 
антиномії візуалізують ті коцентри суспільних і світогляд‑
но‑філософських трансформацій, про які згадує Н. Висоцька, 
поділяючи погляди І. Хассана. За словами Т. Гундорової, тран‑
зитна культура, яка є одним із парадигмальних виявів постпост‑
модернізму, «розгортається у просторі, де відчутна присутність 
минулого в сучасному, але також є загроза, що майбутнє може 
бути повторенням минулого» [67, с. 10]. Крім того, на думку 
дослідниці, «транзитна культура є  посттравматичною, але 
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зовсім не «неповною» <…>. … коли розуміти транзитність 
не як тимчасовий перехід і рух до кінцевого пункту, а сприймати 
її з погляду самої транзитності й почуватися всередині постій-
но встановлюваної відповідності й діалогу між я і світом, 
тілом та оточенням, свідомістю і буттям, то транзит‑
на культура стає самоцінною і повною» [67, с. 12]. «Загалом, 
транзитна культура — це певна герменевтична рамка: 
пізнання реальності завжди пов’язане з якоюсь неповнотою, 
завжди існує gapping hole у пізнаній тобою реальності, вона 
ніколи не є «вся», її коло ніколи не замкнене. Така порожнеча, 
недосяжність чогось, що насправді не піддається в реальності 
вловлюванню, заповнюється фантасмагорією, грою уяви, а та‑
кож замінниками уяви — сувенірами і фетишами» [67, с. 13]. 
Проте у постпостмодернізмі заміна реальності фетишами/су‑
венірами перетворюється на маргінальну стратегію, натомість 
у художніх творах, зокрема в англійських романах початку 
ХХІ ст., увиразнено мотив пізнання недосяжності, усвідом‑
лення реальності як потенційно недосяжної. В. Коломийцева 
зазначає, що час — «це послідовна зміна подій, тривалість 
самих подій та їх змін, ритм, що пронизує усе довкола нас і ви‑
являє природу нас самих. Фізичному часу властиві односпря‑
мованість, незворотність, тобто невпинний рух від попередньо‑
го до наступного, з минулого в майбутнє. Проте філософська 
категорія соціального часу, а відтак і художнього, не позначена 
пласкістю чи одноплановістю. Для різних осіб, різних стра‑
тумів суспільства, різних суспільств властива гетеротемпораль‑
ність (часова багатовимірність)» [142, c. 21].

Оприявненість у текстах сучасної культури концепції «мно‑
жинності реальності», у яких перебувають персонажі, ідеї поєд‑
нання в людині біонейрохімічного та метафізичного (пов’язаного, 
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 зокрема, з вірою й пошуками трансцендентного, яке перебуває 
у специфічних кореляціях із емпіричними досягненнями меди‑
цини, біохімії та ін.) дає можливість розвинути думку Н. Ви‑
соцької про те, що сучасна національна/етнічна ідентичність 
не лише США, а й Великої Британії постає продуктом «змін 
та взаємодій, “вибору, а не лише спадковості” (К. Ентон Аппіа), 
результат “як походження, так і власної згоди” (В. Соллорз, 
Д. Голлінджер), “становлення”, радше ніж “буття” (С. Голл). 
На думку Стюарта Голла, насправді проблема ідентичності 
пов’язана не стільки з питанням, «“то ми є” або “звідки ми 
прийшли”, скільки “ким ми можемо стати”» [51, c. 53].

У «Нотатках про метамодернізм» [629] Т. Вермюлен 
і Р. Ван ден Аккер прагнуть обґрунтувати метамодернізм як 
культурно‑історичну течію, що прийшла на зміну постмодерніз‑
му, увібравши в себе водночас риси постмодернізму та модер‑
нізму. Проте зведення постпостмодернізму лише до метамодер‑
нізму видається недоречним з огляду на систему аргументації 
голландських теоретиків. Метамодернізм актуалізує проблема‑
тику а-топосової реальності, яка представлена метафорою 
«обидва‑ніхто». Ідеться про одночасне перебування суб’єкта 
в кількох вимірах дійсності, як у стрічці «Твін Пікс», де виве‑
дено образ а‑топосового простору, який перебуває за межами 
фізичної реальності, проте в якому у різний час можуть опиня‑
тися суб’єкти фізичної дійсності.

Голландські теоретики Т. Вермюлен і Р. Ван ден Аккер 
аплікують свою концепцію метамодернізму передусім на об’єк‑
ти візуального мистецтва, проте в їх теоретичних працях, що 
постають маніфестаціями метамодернізму, не представлено 
літературного компоненту. Простір літератури в інший спосіб 
позначений тими тенденціями, про які говорять голландські 
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дослідники. У цій роботі аналізовано ті романи, де увиразне‑
но експлікацію метафори «обидва‑ніхто», тобто де ідеться про 
специфічні кореляції між суб’єктом дійсності та реальністю, 
яка постає розщепленою або ж множинною. Множинність ре‑
альності видається одним зі знакових маркерів репрезентації 
постпостмодернізму в літературі: ідеться про те, що суб’єкт 
дійсності перебуває одночасно в кількох площинах і не може 
з’ясувати для себе, яка реальність справжня. Ця тенденція зна‑
ходить своє відображення і в сучасному кінематографі, про що 
йтиметься в останньому підрозділі першого розділу.

Не маючи змоги спинятися докладно на аналізі кінотекстів, 
зауважу, що у багатьох із них окреслено проблематику нової 
взаємодії людини й множинної реальності. У фільмі «Поча‑
ток» (2010) із Л. ДіКапріо такою множинною реальністю 
постає сновидна дійсність, створена за допомогою сучасних 
технологій. У фільмі «Острів проклятих» (з’явився в прокаті 
у 2010 р.) навколо протагоніста сконструйовано світ із двох 
потенційно можливих реальностей, і відкритий фінал кіно‑
стрічки тільки загострює проблему неможливості з’ясувати, 
яка ж реальність справжня. Кінофільми постають динаміч‑
нішим інст рументом репрезентації тих світоглядних змін, які 
свідчать про кінець постмодернізму та його перехід в іншу 
культурно‑ історичну епоху. Важливою віхою в модернізмі було 
вчення Г. Джеймса про свідомість як самодостатню реальність. 
У пост постмодернізмі в особливий спосіб актуалізовано реаль‑
ність свідомості, яка може бути об’єктом різних інноваційних 
або технологічних винаходів.

У романі «Хмарний атлас» експліковано мотив особливого 
переходу цивілізаційної свідомості, її крос‑культурну міграцію 
в різні епохи, які оприявнюють ті самі проблеми в  співіснуванні 
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людини й реальності, соціуму. Наголошено на тому, що людська 
ідентичність містить певні універсалії, які пов’язані з примітив‑
ними страхами й табуйованими темами, які представлені в куль‑
турі. Суспільство функціонує відповідно до концепції волі 
до влади, яка детермінована людською природою й має, рад‑
ше, біологічне, ніж морально‑етичне пояснення. Воля до влади 
в особливий спосіб корелює з суспільними міфами й табу, які 
певна культурно‑історична епоха накладає на людину. Не має 
значення, чи йдеться про дійсність первісного суспільства, чи 
про високотехнологічну реальність, у якій живуть біороботи, чи 
про пост апокаліптичний світ: у кожній із них на суб’єкта ре‑
альності накладено певні табу, пов’язані з тим, як система влади 
прагне легітимізувати свою присутність і обмежити пізнавальні 
можливості індивіда. Обмеженню підлягає як людина, так і ті, 
хто наближені до людей, як у корпорації Ні‑Ко‑Копрос. Владу 
апріорі репрезентовано у романі як особливий дискурс, який 
прагне нав’язати людині стереотипи в поведінці, у соціальних 
нормах тощо.

У романі «Дивний випадок із собакою вночі» М. Гед‑
дона підліток ставить питання про те, що в суспільстві табу 
є законо мірним явищем, оскільки більшість людей пізнають 
дійсність в емоційний, а не науково‑аналітичний спосіб, прита‑
манний протагоністові роману: «Але тіло Матері піддали кре‑
мації… <…> дим виходить крізь димар і потрапляє в повітря, 
і я інколи дивлюся на небо й думаю про те, що молекули Матері 
там, або в хмарах над Африкою… » [63.1, с. 38]. Будь‑яка 
спроба емоційного пізнання накладає на дійсність певну редук‑
цію, коли навколишній світ сприймається не через біологічні 
або фізичні закони чи закономірності, а в метафоризований 
спосіб. Так, Кристофер зауважує: «Я гадаю, що люди вірять 
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у рай,  оскільки їм не подобається думка про смерть, оскіль‑
ки вони хочуть жити далі…» [63.1, с. 37]. «… вони (тобто 
люди — Д. Д.) часто просять «зберігати тишу», але не кажуть 
я довго треба зберігати тишу» [63.1, с. 33].

Бунт Кристофера проти літератури пов’язаний із неприй‑
няттям метафоричного мислення, яке «поетизує» сузір’я, 
смерть, чорні діри: «А потім я подумав про те, як довго вчені 
не могли розгадати, чому вночі небо темне, хоча у Всесвіті є мі‑
льярди зірок і вони розташовані в будь‑якому напрямку, куди б 
ви не дивилися, тому небо має бути сповнене зоряного сяйва, 
оскільки майже ніщо не може спинити світло дорогою до Зем‑
лі» [63.1, с. 15]. У романі, по суті, ідеться про репрезентацію 
двох типів пізнання дійсності, й у майбутньому має переважа‑
ти саме той спосіб, який побудований на емпіричній філософії 
та на аналітичних підходах. П. Іванкос зазначає: “Переважна 
більшість романів сьогодні зображує міського хлопця як про‑
тагоніста, це герой без визначних героїчних вчинків, у тісно‑
му повсякденному середовищі. <…> Проліферація особистих 
щоденників, особистих спогадів, щоденники поетів, романістів, 
автобіографій, справжніх або вигаданих <…> варто відзначи‑
ти певне життєво‑екзистенційне зміщення самого роману, мате‑
ріал сповнений ліричного егоцентричного викладу. Література 
особистого є головною темою сьогодні, так само, як у шістде‑
сятих роках була тема соціального роману” [578, c. 49–50]. 
В  одному з пунктів теорії постмодерністської чуттєвості 
П. Іванкоса ідеться про “недовіру до літературності”. Ця недо‑
віра — факт того, що література більше не відчуває потреби 
шукати нові ресурси або експериментувати в пошуках оригі‑
нальності задля здивування реципієнта. Таким чином, маємо 
тексти з новим акцентом на сюжетах і  персонажах. П.  Іванкос 
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зауважує: “Сьогоднішній роман не приховує того, що літерату‑
ра — це у принципі феномен штучний, і це добровільно при‑
ймається як відправна точка, вона хоче показати своє подвійне 
кодування: це продукт мови, але також і обігравання мови 
за допомогою пародії, аби знову відкрити себе або ж світ для 
себе” [578, c. 36].

У романі «Субота» І. Мак’юен не дає читачеві чіткої від‑
повіді, який спосіб пізнання правильний в ХХІ столітті. 
У романі показано певні хиби в сприйнятті реальності: інтер‑
претація, побудована на відчуттях, апріорі робить людину за‑
ручником ілюзій, які з часом породжують табу й утверджують 
певні соціальні міфи. Генрі Пероун і Граматікус — представ‑
ники двох дискурсів: наукового й мистецького. Проте  Мак’юен 
спонукає читача замислитися над можливістю поєднання 
у свідомості двох первнів: гуманістичного та сцієнтистського. 
Людина, позбавлена гуманістичних основ, із часом приходить 
до само знищення, й цивілізація переходить на інший щабель 
розвитку, у якому з’являється образ постлюдини, представ‑
лений в уже згаданому романі Д. Мітчелла. У такий спосіб 
актуалізовано геґелівську концепцію «зняття» й переходу 
людини на вищий щабель у природній зміні культурно‑істо‑
ричних епох і цивілізаційного поступу. Проте в романі «Хмар‑
ний атлас» перехід людини в стан трансгуманістичного або 
постгуманістичного суб’єкта призводить до поразки. «Фак‑
тично, світ, де роль грає минуле і теперішнє, а майбутнє нічого 
не значить — це біологічний світ, світ як життя. Тут людина 
не відокремлена від загального процесу становлення, а постає 
як набуття матерією нової якості, а саме свідомості, що єдина 
виділяє людину із світу живого. Йдеться не про людський світ, 
а про світ, де випадково виникла людина, і так само  випадково 
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може  зникнути, адже майбутнє — темний і неважливий ча‑
совий модус. Чим насправді постає майбутнє? Це бажання, 
мрії, сподівання, проекти, передбачення, що не просто ви‑
никають як певні уявлення, або форми свідомості, а сутнісно 
пов’язані із усвідомленням людиною своєї унікальної позиції 
в світі» [155.1, c. 11].

Зазначу, що «поняття «трансгуманізм» або «постгума‑
нізм» (позначається символами‑логотипами «Н+» або «>H») 
містять заклики не до покращання людської органічної при‑
роди, а до виходу поза її межі, до повного подолання недо‑
сконалої «старої людини» на користь «нової людини». Інакше 
кажучи, йдеться про повне усунення суперечності між духовні‑
стю та тілесністю людини, про трансфер людської свідомості, 
духовності тощо на якісно новий «матеріальний носій». Саме 
внаслідок синтезу («склеювання») двох термінів — «транс‑
фер» (перенос) й «гуманізм» утворено термін «трансгуманізм». 
Технологічно трансгуманізм ґрунтується на популярній в епоху 
Просвітництва метафорі «людина як машина», вперше виразно 
сформульованій Ламетрі. Звичайно, у випадку з конкретни‑
ми технологіями як об’єкт радикальної чи часткової машині‑
зації малася на увазі не «уся людина», а лише людське тіло. 
Більше того, іноді трансгуманістів цікавить не тіло в цілому, 
а лише мозок людини, центральна нервова система» [245.1, 
c. 8]. М. Шимчишин зауважує, що теорії постгуманізму знач‑
ною мірою ревізують «ідеологію ліберального гуманізму, що 
включає структури колоніалізму, патріархальності та капіталіз‑
му» [337.1, c. 485]

У романі «Хмарний атлас» Д. Мітчелла оприявнено, що 
людський (гуманістичний) компонент апріорі не може існу‑
вати як такий, що цілковито залежний від системи. Взаємодія 
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« людина — система» приречена на поразку для системи, яка 
прагне встановити диктатуру влади. У такий спосіб у романі 
Д. Мітчелла актуалізовано чинники антиутопічного світу, 
у якому Сонмі протистоїть світу гіпертрофованого ентертейн‑
менту, який функціонує в парадигмі ніцшеанської волі до влади.

У «Хмарному атласі» ж показано, як у кожну культур‑
но‑історичну епоху політична система прагне зробити людину 
заручником своїх цілей, якими користується певна група об‑
раних, каста, незначна в кількісному плані спільнота, що че‑
рез владу поширює також і певні соціальні міфи, табу й ілюзії, 
оприявнюючи історичний наратив у той чи той офіційний спо‑
сіб. У романі Л. Хайд проблема репрезентації історії є ключо‑
вою, позаяк показано стратегії трансформування усної історії 
на офіційну з кардинальним переписуванням першої. Експліко‑
вано, як радянська політична система використовувала історію 
в якості ідеологічного чинника.

Усе перераховане вище сукупно вияскравлює проблематику 
постпостмодернізму в літературному інваріанті, який не розгля‑
дається у теоретичних працях голландських теоретиків мета‑
модернізму. У такому разі в монографії обґрунтовано на сучас‑
ному етапі вживання терміна постпостмодернізм як такого, що 
позначає перехід до нової культурно‑історичної спільноти, що не 
замикається лише в дискурсі метамодернізму. Крім того, як на‑
голошує М. Епштейн, у постпостмодернізмі відбувається по‑
вернення «великих наративів», передусім ідеться про специфіч‑
ний тип оповіді, що в гносеологічному аспекті не детермінована 
стремлінням до іронічності або пастишизації реальності. На‑
впаки, йдеться про проговорення у романному дискурсі склад‑
них проблем, пов’язаних із людською ідентичністю,  взаємодією 
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між людиною та політикою, людиною й ідеологією, спрямовану 
на «самоствердження в істині».

Науковий спосіб пізнання світу, який властивий сучасним 
постпостмодерністським романам, дає можливість уникнути 
негативних впливів суспільства й політичного дискурсу, побу‑
дованого відповідно до ніцшеанської концепції волі до влади. 
Об’єктивоване пізнання дійсності (принаймні намагання цьо‑
го) й розуміння людини як особливої біохімічної реакції — ті 
маркери, що визначають специфіку англійських постпостмо‑
дерністських романів теперішнього часу. Недоречно зводити 
згаданий романний дискурс до метамодерністської парадигми, 
натомість аналіз вищезгаданих творів дає підстави говори‑
ти про нові світоглядно‑філософські параметри тієї культур‑
но‑історичної епохи, що прийшла на зміну постмодернізму. 
Політичний дискурс на різних етапах існування людської 
цивілізації постає простором творення симулякрової реаль‑
ності, у якій людина приречена на співіснування з ілюзіями. 
Натомість у романах увиразнено мотив взаємодії політики 
з технологіями, які так само можуть бути долучені до творен‑
ня навколо людини імітат‑дискурсу. Використання здобутків 
у нейронауках, фізіології людини може бути експропрійоване 
політичними класами, що прагнуть контролювати більшість, 
для формування навіть за умов високотехнологічного суспіль‑
ства рабських взаємовідносин всередині спільноти. У романах 
у критичний спосіб осмис лено розвиток капіталістичного су‑
спільства у Вели кій Британії (в колоніальному, антиколоніаль‑
ному, постколоніальному виявах), де правлячі еліти використо‑
вували різні інструменти (не лише політичні, а й технологічні) 
для того, щоб у прихований спосіб підтримувати ту систему 
стосунків між людьми, що репрезентована у першому наративі 
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в романі «Хмарний атлас». У перерахованих романах («Хмар‑
ний атлас», «Дитина в часі», «Субота» та ін.) ідеться про ви‑
явлення універсальної сутності владних стосунків між людиною 
й представниками політичної верхівки, причому наголошено 
на тому, що панівний клас завжди у різні цивілізаційні періоди 
завжди послуговувався тими механізмами, які притаманні утри‑
муванню людини в координатах умовної, ілюзорної свободи, 
накладаючи на неї різні табу й політичні обмеження, що свід‑
чать про недосконалість капіталістичної форми правління, яка 
не може дійти розриву з колоніальним етапом і перейти в пост‑
колоніальну площину. У романах показано, що постколоніальні 
інтенції постають ідеальними лише в теоретичному окресленні, 
проте під час їх втілення в суспільній практиці так і не створе‑
но можливості їх реалізації з метою побудови демократичного 
суспільства, всі члени якого мають рівні права й можливості. 
У ХХІ ст. і в пізніші культурно‑історичні епохи технології 
можуть поставати формами підтримки капіталістичного ладу, 
який приховує свої інтенції, пов’язані з контролюванням біль‑
шості в тих орієнтирах, які потрібні панівному класу.

О. Бандровська в монографії «Модернізм між минулим 
і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману» 
слушно наголошує на тому, що перші «десятиліття XXI століт‑
тя в масштабах історичного часу утворюють зовсім незначну 
відстань від календарного XX століття. Ще не розірвано з ним 
епістемологічні зв’язки, воно продовжується в манері сьогод‑
нішнього мислення, світосприйняття, системі оцінювання ре‑
альності, знання, конфліктів, суджень. XX століття ще не ста‑
ло здійсненим, завершеним фактом історії. Втім, будь‑ яке 
теперішнє проростає знаками майбутнього, і визначати його 
можна лише через сукупність минулого та майбутнього. Ідея, 
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якою Джеймс Джойс керувався у своїй творчості — «тут і те‑
пер крізь майбутнє в минуле» — не виглядає парадоксальною, 
якщо враховувати відкритість буття, становлення і творення 
природи та людини» [13, с. 5]. Попередні міркування пот‑
верджують, що в англійському романі поч. ХХІ ст. утверджено 
нову модель світовідчуття людини, нові вектори осмислення 
гуманізму, взаємодії людини з владою та ін.

О. Бандровська має рацію, зауважуючи, що сучасна куль‑
тура значною мірою детермінована культурними процесами 
ХХ ст., на яке припадає функціонування двох визначальних 
культурних явищ: модернізму та постмодернізму. Сучасні до‑
слідники літератури (Т. Гундорова, Б. Шалагінов та ін.) наго‑
лошують на значному гносеологічному потенціалі модернізму 
для розвитку постпостмодернізму. Б. Шалагінов у розвідках 
не раз порушував питання про зв’язки між модернізмом як осо‑
бливим культурним проектом і філософією німецького роман‑
тизму. Проте правомірно говорити також і про реактуалізацію 
ідей німецького романтизму у творах англійського постпост‑
модернізму, у яких оприявнено філософські ідеї шеллінґіан-
ства (колообіг у природі й зняття нижчого рівня у вищому), 
кантіанства (концепція прекрасного й піднесеного) й фіх-
теанства (я = не‑я). Так, у романі Д. Мітчелла «Хмарний 
атлас» експліковано ідеї зазначених німецьких філософів. Крім 
того, у ньому репрезентовано ніцшеанський філософський дис‑
курс, зокрема, в аспекті концепції волі до влади та вічного 
повернення.

Т. Гундорова у розвідці «Модернізм після постмодерну: 
інші модернізми» звертає увагу на те, що з «перспективи нового 
століття, уже перейшовши епоху постмодерну, доцільно гово‑
рити про повернення інтересу до модернізму та його  відкриттів 
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у сфері художньої форми, міфології сучасності, психоаналізу, 
синтезу мистецтв» [див.: 225].

Д. Лодж наголошує на тому, що «модерністська художня 
література — експериментальна чи інноваційна за формою — 
ставить на меті підкреслене відхилення від попередніх моде‑
лей дискурсу як літературних, так і нелітературних». Маючи 
справу зі свідомістю й підсвідомістю, «несвідомою роботою 
розуму», твір позбавлено справжнього початку, «оскільки він 
занурює нас у плинний потік вражень; а його фінал відкри‑
тий або туманний, який залишає читача в сумнівах щодо долі 
персонажів», візуалізуючи загальну філософію сумніву, по‑
роджену модернізмом. О. Бандровська слушно зауважує, що 
«представники англійського роману ХХ століття поставили під 
сумнів універсальність причиново‑наслідкових зв’язків» [13, 
c. 378]. Письменники др. пол. ХХ ст. «довели, що література 
як феномен, який триває в часі і має здатність поєднувати різ‑
норідності та суперечності, однаковою мірою зберігає моделі 
людини і відкриває її нові перспективи» [13, c. 379].

Криза постмодернізму детермінувала потребу людини у сві‑
домій побудові (або ж принаймні шуканнях) повноти смислів 
життя, аплікуючи до цього явища поняття «мети». У такий спо‑
сіб у постпостмодернізмі життя здобуває телеологічність («ціле‑
покладання»), заперечувану постмодернізмом. Наявність 
смислів у житті дає можливість розуму «відчувати, що він 
керує своїм життям і смертю, що він має самобутність» [359, 
с. 19]. Як наслідок, у сучасній культурі й, зокрема, в дискурсі 
англійської літератури поч. ХХІ ст. актуалізовано прагнення 
уникнути природного безсилля людини перед космосом і тех‑
нологіями. Як слушно зауважує Т. Гундорова, серед «більш‑
менш однорідних термінів «дискурс», «дискурсивна практика» 
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та «дискурсія» поняття «дискурсія» має виразний філософський 
смисл, сформульований під впливом Мішеля Фуко. В найза‑
гальнішому розумінні воно означає умови, за наявности яких 
стають можливими і мова, і пізнання <…>. Коли ж говорити 
точніше, це поняття, яке пов’язує мову, мислення і буття. Важ‑
ливо, що, по‑перше, дискурсія є сукупністю різних мовних прак‑
тик, у яких і за допомоги яких розгортається <…> свідомість. 
По‑друге, дискурсія виражає форми свідомости не абстрактно 
й ідеально, але через співвіднесеність їх із самим буттям» [66, 
с. 40]. З огляду на пропоноване потрактування дискурс англійсь‑
кого роману постпостмодерністського періоду постає своєрідною 
формою репрезентації мислення й буття.  Роман експлікує себе 
як дискурсивна практика, що постає візуалізацією важливих 
соціальних, політичних, наукових феноменів, які мають безпосе‑
редній стосунок до буття й світосприйняття.

Дослідники наголошують на тому, що «традиційно англо‑ 
ірландська проза тяжіє до двох видів оповіді: побутовому, 
або звичаєописувальному, та історичному» [63.3, с. 4]. Крім 
того, однією з особливостей прози є «драматургічна організа‑
ція оповіді» [63.3, с. 6]. «Напружений психологізм, вичерпна, 
точна деталь, що передає важливе не лише для особистості, 
а й для суспільства, оркестрування п’єси, насиченість тексту 
різноманітними алюзіями, цитатами, уміння передати матері‑
альне, осяжне життя, звуки, запахи, відчуття — усе це свід‑
чить про творче засвоєння традиції Джеймса Джойса» [63.3, 
с. 6], — зазначає В. Генієва. Дослідниця аплікує зазначе‑
ні риси до романів «Чи далеко до Вавилона?» та «Старий 
жарт» ірландської письменниці Дженніфер Джонстон (Jennifer 
Johnston), проте вони стосуються також і англійського рома‑
ну др. пол. ХХ — поч. ХХІ ст. У романах Дж. Джонстон 



66

Дмитро Дроздовський
Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі

тема  ірландсько‑англійського протистояння набуває особливого 
увиразнення, позначаючись та тому, що зазначені твори є важ‑
ливим матеріалом для розуміння не лише ірландської, а й анг‑
лійської ідентичності, соціально‑політичного протистояння між 
Лондоном і Дубліном тощо. Письменниця розкриває історичні 
колізії між Ірландією та Англією в різні культурно‑історичні 
періоди, вдаючись до творення імаґологічних авто‑ й гетероо‑
бразів. Англійському роману як ХХ, так і ХХІ ст. притаманна 
увага до розкриття побутових аспектів життя, причому репре‑
зентація цієї теми відбувається як на рівні особистісному, так 
і соціальному, де важливо розкрити причини соціальних конф‑
ліктів.

Представлення у романах таких тем, як «осяжне життя, 
звуки, запахи, відчуття» у постпостмодерністському наративі 
здобуває інакші форми експлікації. Йдеться про те, що тепер 
важливі не самі феномени «осяжного життя», а чинники, які 
детермінують їх появу і сприйняття. Властива англійському ро‑
ману ХХ ст. «напружена психологізація» у постпостмодерніз‑
мі стає ключовою темою, для зображення якої важливо з’ясу‑
вати з психологічної точки зору те, чим є зовнішній світ для 
індивіда, у який спосіб відбувається психологізація реальності 
на рівні нейронних і соматичних процесів. Постпостмодерніст‑
ський роман розвиває якісні параметри тем, які, за В. Генієвою, 
належать до базових параметрів англійського романного мис‑
лення. Водночас у ньому збережено «побутову» та «історичну» 
лінії оповіді, які, щоправда, у постпостмодернізмі перебувають 
у нелінійних зв’язках. Англійський постпостмодерністський 
роман критикує «історію» як систему уявлень про різні куль‑
турно‑історичні періоди, акцентуючи на тому, що часто історія 
постає лише формою фіксації дискурсивних практик суб’єктів 
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влади, які реконструюють її у такий спосіб, як це вигідно їм. 
Фіксована історія містить виразний ідеологічний компонент, 
позаяк у ній не вдається досягнути об’єктивності в описі реаль‑
них подій. Історичний наратив, за Д. Мітчеллом, є фіксацією 
погляду переможців, які використовують капіталістичні форми 
правління для утвердження власної політичної влади. Лише но‑
татки, щоденники, різні записи тощо можуть бути чинником, 
який уможливлює дискурс альтернативної історії, що перебуває 
на маргінесі офіційного історичного дискурсу.

Зазначений мотив оприявнений у романах М. Левицької 
«Коротка історія тракторів по‑українськи», Л. Хайд «Омрі‑
яний край», де наголошено на тому, як офіційна історія про‑
тиставляє себе персональним історичним наративам, які мають 
важливе значення для розуміння того, що мало місце в минуло‑
му. Водночас історичні зіткнення оприявнюють «побутові» про‑
блеми, які розкривають людську природу, що часто потребує 
свого вираження за допомогою інструментів влади. Проте в по‑
стпостмодерністському англійському романі особливо значення 
набуває мотив внутрішнього психологічного «перекодування» 
дійсності: той самий феномен зовнішнього світу може мати 
неоднакове сприйняття й потрактування різними персонажами. 
У романі «Старий жарт» («The Old Jet», 1979) Дж. Джон‑
стон показано, як представники різних поколінь тлумачать той 
самий історичний факт. Водночас, наголошено на тому, що 
сприйняття певного феномену дійсності відбувається не в од‑
ній, а одночасно в кількох вимірах психічної реальності пер‑
сонажів. На одному рівні відбувається осмислення того, чим 
насправді є цей факт; на іншому йдеться про розуміння того, 
у який спосіб можна використати цей факт для себе незалежно 
від того, чим він є насправді. Таким чином, персонажі романів 
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Дж. Джонстон (твори написані в 1970‑і рр.) оприявнюють 
мотив «фіктивних ідентичностей»: в ірландській літературі він 
постає особливо виразним через досвід колоніальної травми, 
коли людям доводилося думати одне, казати інше, а робити 
щось третє. Дискурс імперської влади, постійні воєнні проти‑
стояння спричиняються до мультиплікації ідентичності й витво‑
рення фіктивних інваріантів ідентичності персонажів у романах 
«Чи далеко до Вавилона?» та «Старий жарт». Репрезентація 
звичаїв у романах детермінована особливостями історичного 
дискурсу (колоніального чи антиколоніального, імперського чи 
периферійного тощо).

М. Домбровський зауважує, що «дискурс має стати уза‑
гальненням і практикою, організованою на ще вищому рівні. Він 
має бути не тільки знанням про дві чи більше літератури (тексти, 
культури), які вивчаються в зіставленні, але також знанням про 
мовні (дискурсивні) форми і способи висловлення та формуван‑
ня цієї процедури, інформацією про те, як окремі етнічні групи, 
держави, правові та звичаєві системи впливають на її форму. 
Культурна дійсність постане не інакше як у вигляді жмутка пе‑
рехрещених і заплутаних дискурсів. Фуко слушно говорив, що 
«у кожному суспільстві створення дискурсів одночасно контро‑
люється, селекціонується, організовується і редистрибується». 
І додавав, що контрольований владою / інс титуцією дискурс 
може відкритися лише завдяки коментарю. Коментар, по‑пер‑
ше, відкриває і доповнює недомовлені місця в первинному тек‑
сті, вербальному тексті або здійсненому в іншому знаковому 
коді, артикулює те, що там ледве було зазначене, а навіть ча‑
сто бувало пригнічене і замовчуване <…>, а також, по‑друге, 
сам цей коментар створює окремі і плідні дискурси. Бенвеніст 
увів основне розрізнення двох форм  тексту: дискурс та історія, 
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розуміючи це таким чином, що дискурс виявляє «я‑ти‑тут‑те‑
пер» того, хто говорить, натомість історії ніби «розповідаються 
самі» (найкращим граматичним показником є безособові форми 
або третя особа, тим часом дискурс оперує виразним Я — ТИ, 
причому наративний суб’єкт міститься у теперішньому часі). 
Точніше: дискурс особливо сильно виявляє комунікативну 
позицію й налаштування того, хто пише / говорить, встанов‑
люючи його модус та окремішність, є своєрідним суспільним 
діалогом, тим часом у творенні історичної нарації розповідь 
об’єктивізована, не має індивідуальних рис. <…>. Кожний 
літературний твір є дискурсивним мовленням, яке проявля‑
ється щонайменше в мовній сфері, у стилі, у лексиці, у ритмі 
речення» [цит. за: 111, с. 148–149]. У постпостмодернізмі 
в мовній царині твору мають місце значні стилістичні інно‑
вації та лексико‑граматичні експерименти, коли письменник 
прагне створити роман, у якому художнє мовлення наслідує 
мовлення людей із особливими потребами (аутичне мовлен‑
ня в романі «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддо‑
на або ж «вигадане» мовлення у романі «Хмарний атлас» 
Д. Мітчелла). 

Соціальні трансформації британського суспільства 2000‑х рр., 
сучасні винаходи в царині медицини, нейронаук і астрофізи‑
ки детермінували «буття роману» постпостмодерністського 
 періоду, визначивши його світоглядно-філософські парамет-
ри, жанрові різновиди й наративні стратегії. У постпост‑
модерністській англійській культурі актуалізовано певну «систе‑
му опори», яка часто детермінована шуканнями в царині релігії 
й осмислення віри за допомогою здобутків у царині медицини, 
психології, нейрофізіології тощо. Усе це спрямовано на нівеляцію 
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постмодерної відносності, що виникла в результаті стирання 
кордонів між гранями різних доменів знання й світо відчуття.

У 1970–1980‑х рр. англійський «університетський ро‑
ман» («academic novel») постає одним із ключових явищ лі‑
тературного процесу. Розвиток англійського університетського 
роману спонукав сучасних англійських авторів до розширен‑
ня проблемно‑тематичних обріїв і залучення здобутків науки 
до світу художньої літератури. О. Бандровська має рацію, за‑
уважуючи, що англійський «університетський роман останніх 
десятиліть, зокрема, твори відомих письменників і літературо‑
знавців М. Бредбері і Д. Лоджа, є цікавим і оригінальним при‑
кладом взаємозв’язку літератури і науки про літературу. <…> 
Соціальні, політичні, економічні реалії сучасного світу, зокре‑
ма, розвиток телекомунікацій, комп’ютерних технологій, нове 
розуміння ролі мас‑медіа у суспільстві, які спричиняють новий 
тип бачення світу і ведуть до руйнування системи традиційних 
цінностей, знаходять своє відображення в університетському 
романі цього періоду. <…> Позиція автора університетського 
роману, який є водночас ученим‑літературознавцем і виклада‑
чем, реалізується у його наукових публікаціях про літературу. 
Дослідник творчості такого письменника має рідкісну можли‑
вість прийти до розуміння його наукових поглядів і світоглядних 
уявлень не тільки через безпосередній аналіз літературно‑кри‑
тичних праць, а й, що особливо важливо, через аналіз худож‑
ніх творів на рівні організації художнього тексту» [16, с. 1]. 
Сцієнтистський дискурс постає особливо важливим компонен‑
том постпостмодерністського художнього світу, у якому часто 
осмислено як важливі наукові ідеї й концепції, так і важливість 
логіки у повсякденному житті. Як зауважує протагоніст роману 
«Дивний випадок із собакою вночі», «якщо я  розмірковую над 
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жартом, то мені треба уявити, що слово має однозначно де‑
кілька значень, а це наче водночас слухати декілька музичних 
творів — це бентежить, збиває з пантелику і зовсім не заспо‑
коює, як білий шум» [63.1, с. 13]. Або ж: «… Потім, коли 
я отримаю диплом з математики, або з фізики й математики, 
то почну працювати, зароблятиму багато грошей, і зможу пла‑
тити робітникові, який би за мною доглядав, готував їсти й прав 
мої речі, або я знайду жінку, ми з нею поберемося, вона стане 
моєю дружиною й готуватиме мені їсти, тож у мене буде ком‑
панія і я не буду жити один» [63.1, с. 49].

Англійський постпостмодерністський роман абсорбує ідеї 
з астрофізики («Хмарний атлас»), нейрохімії («Субота»), ме‑
дицини («Дивний випадок із собакою вночі»), окреслюючи їх 
важливість для розуміння взаємодії людини зі світом і з собою. 
Ідеї, що мають стосунок до царини релігії (дзен‑буддизму, як 
у романі «Хмарний атлас» та ін.), проектуються на винаходи 
в царинах наукового (об’єктивованого) пізнання світу й зістав‑
ляються з ними, показуючи, що в постпостмодерністському 
мисленні відбувається нівелювання грані між науковим і мета‑
фізичним дискурсами. Обидва мають важливий досвід та ін‑
струменти для розуміння реальності як складного багатовимір‑
ного світу.

У дослідженні «університетських романів» Д. Лоджа 
О. Бандровська доходить висновку про те, що «окреслені 
особ ливості англійського роману про університет уможлив‑
люють висновок про подальшу інтелектуалізацію англійської 
романістики, про її співзвучність тим тенденціям сучасного 
мистецтва, які позначають поняттями “постмодернізм”, “пост‑
культура”, “постсучасність”» [16, с. 11]. Саме ця теза є своє‑
рідним поштовхом у цій монографії, у якій  поставлено за мету 
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 проаналізувати зв’язки між сучасним англійським романом, 
написаним у період постмодернізму/постпостмодернізму, 
і тенденціями постпостмодернізму, який оприявнює нові фор‑
ми взаємодії між мистецтвом (літературою) та наукою, істо‑
рією тощо.

Повертаючись до розуміння англійського роману як дискур‑
сивного феномену, варто нагадати ще одне тлумачення «дис‑
курсії», на якому ацентує Т. Гундорова. Передусім, ідеться 
про те, що дискурсія «фіксує зростання автономности мови 
і її матеріялізацію, коли мовлення перетворюється на словесну 
утопію, з одного боку, й водночас на матеріяльний фетиш, що 
не дозволяє прорватися поза знакову оболонку слова до симво‑
лу, з друго го боку. В цілому ж ідеться про нове розуміння мови, 
за Гайдеґером, яка вбирає, проявляє, накреслює буття…» [66, 
с. 41]. Це твердження знаходить особливу експлікацію, на‑
приклад, у романі М. Геддона «Дивний випадок із собакою 
вночі», де мова (власне, мовлення протагоніста Кристофера) 
дає можливість «прорватися поза знакову оболонку слова», 
оприявнюючи специфіку мислення молодої людини з синдро‑
мом Асперґера. Світосприйняття Кристофера у жодному разі 
не дає підстав говорити про його «упослідженість» як члена 
суспільства, а, навпаки, показує інші грані й можливості сві‑
торозуміння, що дають переваги у житті (протагоніст має всі 
підстави для повноцінного життя, соціальної та професійної 
самореалізації, гідних умов праці тощо). У такому разі пробле‑
ма аутизму й життя людей із особливими потребами в романі 
М. Геддона знаходить цілковито нове потрактування, спрямо‑
ване на руйнування певних соціальних міфів і стереотипів.

Крім того, за словами Т. Гундорової, «дискурсія не лише 
фіксує свідомий раціональний процес утворення смислів, але 
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й маркує сліди несвідомого або прихованого значення. Зага‑
лом аналіз дискурсії дає змогу характеризувати тектонічні змі‑
ни в типах думання і висловлювання…» [66, с. 41]. У такому 
разі дослідження англійського роману постпостмодерністсько‑
го періоду дає можливість виявити «свідомий раціональний» 
і «несвідомий/прихований» процес утворення смислів, які екс‑
пліковані в аналізованих творах. Англійський роман доцільно 
сприймати як дискурсивний феномен, який уможливлює розу‑
міння тих чинників, що впливають на свідомість авторів, на ті чи 
ті наративні стратегії, які вони обирають під час конструюван‑
ня художнього світу. Так, «Хмарний атлас» постає романом, 
у якому наративна специфіка детермінована шуканнями автора 
в царині дзен‑буддизму й водночас впливом астрофізичної тео‑
рії суперструнної реальності. Осмислення концепції множинної 
реальності знаходить своє втілення у романах Т. Пратчетта, 
які, проте, не є об’єктом вивчення у цьому дослідженні з огляду 
на їх опановування переважно у площині фентезі (див. дисерта‑
ції І. В. Вержинської «Лінгвокультурологічний аналіз британ‑
ського й американського гумористичного фентезі», М. В. Ігна‑
тович «Культурна адаптація інтертекстуальних включень під 
час перекладу творів англійської літератури ХХ ст.» та ін.). 
Твори фентезі не є об’єктом вивчення у представленій роботі, 
хоча обраний ракурс дослідження не заперечує наявності пост‑
постмодерністських тенденцій у творах Т. Пратчетта та інших 
авторів, які постають «останніми постмодерністами» й «перши‑
ми постпостмодерністами» у Великій Британії.

У монографії проаналізовано романи, у яких наявні три чи 
більше чинників, що визначають їх належність до постпостмо‑
дерністської світоглядно‑філософської та наративної парадигми. 
Теорія постпостмодернізму досі поставала лише в окресленні 
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кількох гіпотез, які потребують своєї перевірки. «Нотатки про 
метамодернізм» Т. Вермюлена і Р. Ван ден Аккера засвідчу‑
ють, що погляди теоретиків на природу нової культурно‑істо‑
ричної епохи ще недостатньо сформовані; бажання окреслити 
свою концепцію як «переможну» часом унеможливлює об’єк‑
тивність аналізу інших концептуальних підходів. По суті, пред‑
ставлені сьогодні концепції метамодернізму, альтермодернізму, 
неофабулізму, диджимодернізму мають лише світоглядно‑філо‑
софську репрезентацію, проте в поданих концепціях немає до‑
статьої кількості аргументів, які б чітко переконували в тому, 
що саме цей напрям або цю течію можна вважати такою, що 
втілює усі ідеї постпостмодерністського дискурсу. У концепції 
метамодернізму бракує прикладів із літератури, позаяк гол‑
ландські теоретики культури звертають увагу передусім на ві‑
зуальні мистецтва. Не вважаємо й концепцію, представлену 
у пропонованій монографії, вичерпною, хоча зазначені вище 
параметри постпостмодерністського художнього наративу 
були виявлені не лише на матеріалі сучасного англійського ро‑
ману, а й також у творах, що представляють літератури інших 
країн (зокрема, США), а також у кінематографічному дис‑
курсі, який має здатність значно оперативніше відгукуватися 
на нові світоглядно‑філософські пропозиції та візуалізувати їх 
у кінотекстах. Дискурс постпостмодерністського мислення по‑
стає іманентно гетерогенним, утілюючи принципи «множинної 
реальності», що в представленій роботі належить до ключових 
концептів постпостмодерністського світу, реалізованого в ро‑
манному дискурсі.

Сьогодні в зарубіжному літературознавстві наявна критика 
метамодерністських поглядів на мистецтво й полемічне запере‑
чення окремих метамодерністських теоретичних постулатів (див.: 
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Abramson S. (2015, 04 27). Ten Basic Principles of Metamodernism. 
The Huffington Post. Retrieved from http://www.huffingtonpost.
com/seth‑abramson/ten‑key‑principles‑inmet_b_7143202.html; 
Hutcheon L. (2015). Epilogue: The Postmodern… in Retrospect. 
In D. Rudrum, & S. Nicholas (Eds.), Supplanting the Postmodern. 
An Anthology of Writings of the Arts and Culture of the Early 21st 
Century (pp. 3–12). Bloomsbury Publishing Inc.; James D., & 
Seshagiri, U. (2014). Metamodernism: Narratives of Continuity and 
Revolution. PMLA; Nieland J. (2012, Fall). Dirty Media: Tom 
McCarthy and the Afterlife of Modernism. MFS Modern Fiction 
Studies, 58 (3), 569–599: https://muse.jhu.edu/article/486397; 
Rudrum D. (2015). Note on the Supplanting of ‘Post‑’. In 
D. Rudrum, & N. Stavris (Eds.), Supplanting the Postmodern. 
An Anthology of Writings on the Arts and Culture of the Early 
21st Century. Bloomsbury; Rudrum D., & Stavris, N. (2015). 
Introduction to Beyond Postmodernism: Toward an Aesthetic 
of Truth. In D. Rudrum, & N. Stavris (Eds.), Supplanting the 
Postmodern. An anthology of Writings on the Arts and Culture of 
the Early 21st Century (pp. 13–14); Bloomsbury Publishing Inc.; 
Rudrum D., & Stavris N. (Eds.). (2015). Supplanting the 
Postmodern. An Anthology of Writings on the Arts and Culture of 
the Early 21st Century. London: Bloomsbury та ін.).

У постпостмодернізмі знак знову експліковано як особливе 
поєднання означника та означуваного, які були розведені в по‑
стмодернізмі. У літературі постпостмодернізму маємо повернен‑
ня суб’єкта, на чому наголошує літературознавець і дослідник 
культури постпостмодерну М. Епштейн. У рома ні «Дивний ви‑
падок із собакою вночі» М. Геддона мотив повернення суб’єк-
та увиразнено жанровою формою: роман у формі щоденника. 
Таким чином, відбувається повернення «Я» в  літературі з ут‑
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вердженням особистісного сприйняття світу. Ця риса увираз‑
нює постпостмодерністську чуттєвість, яка пов’язана з тим, що 
персонажі романів прагнуть виявити себе у стосунках зі світом, 
оприявнити власний світ, що може поставати у конфліктних 
формах з іншими суб’єктами та їх уявними («фіктивними») чи 
справжніми реальностями. Світ Крис тофера з роману М. Геддо‑
на потребує специфічного ставлення, бо в юнака доволі легко ви‑
кликати агресію та роздратування. «Я знову повалився на морі‑
жок, притиснув чоло до землі й почав видавати звуки, які Батько 
називає стогоном. Я видаю цей звук, коли в мою голову надхо‑
дить забагато інформації із зовнішнього світу» [63.1, с. 13]. Крім 
того, протагоніст роману зізнається: «Я довго звикаю до людей, 
яких щойно побачив…» [63.1, с. 39].

Водночас протагоніст роману М. Геддона наділений специ‑
фічною моделлю інтерпретації дійсності. З одного боку, він від‑
мовляється від пізнання реальності за допомогою літератури, 
яка містить метафори. З другого боку, він виявляє ті пробле‑
матичні вузли у спілкуванні між людьми, які дають підстави 
говорити про те, що Кристофер — носій нового гуманістичного 
світогляду, що тримається на засадах об’єктивованого піз нання 
дійсності.

Постпостмодерністський художній світ містить у собі поєд‑
нання автентичного й гіперреального, того, що існує, й того, 
що могло б існувати, проте чиє не‑існування немає достатніх 
аргументів для повного заперечення.

Особливості постпостмодерністського художнього світу по‑
лягають у тому, що реципієнтові надано можливість подолати 
«безпліддя та слабкості постмодернізму» [359, с. 157]; у таких 
текстах сконструйовано наративи, на прикладі яких можна про‑
демонструвати прагнення віднайти повноту смислу, що й реалізує 
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уявлення про світ (Всесвіт) як телеологічний прос тір. С. Бекер 
зауважує, що «ми не створили себе, ми застрягли з собою» [359, 
с. 158], отже, читачі відчувають потребу у метанаративах, які 
уможливлюють наявність смислу у Всесвіті, у тому, що ніколи 
не буде повністю зрозумілим для людського розуму. Постпост‑
модернізм оприявнює цю можливість за допомогою осмислення 
векторів взаємодії між сцієнтистським і гуманістичним. Генрі Пе‑
роун у романі «Субота» до кінця не усвідомлює, як йому вдаєть‑
ся безпомильно розпізнавати невралгічні захворювання незнайо‑
мих йому людей. Кристофер у романі М. Геддона, розповідаючи 
про закони Всесвіту й фізичну природу чорних дір, відчуває, що 
щось у цих поясненнях наразі не є остаточно сформульованим, 
і це «щось» не задовольняє допитливого розуму юнака.

Отже, в літературі постпостмодернізму експліковано мотив 
пошуку гармонії людини з Істиною, яку за допомогою суто ра‑
ціональних первнів неможливо зрозуміти. Розум постає лише 
одним із чинників пізнання/усвідомлення незбагненного хаосу, 
у якому перебуває людина й просунутися у пізнанні якого вона 
може за допомогою сучасних наукових досягнень (нанотехноло‑
гій, нейробіології та нейрохімії тощо). О. Бандровська наголошує 
на тому, що «однією з найбільш важливих ознак розвитку науки 
у другій половині XX — початку XXI століття є постановка 
комплексних, міждисциплінарних проблем у різних сферах діяль‑
ності. Розв’язання цих проблем робить необхідним теоретичний 
синтез знань, що належать різним науковим сферам.  Зусилля 
сучасних учених, які працюють у цьому напрямі, скеровані на по‑
будову спеціальних структурних моделей, які б дали змогу роз‑
глянути багатопредметне знання в єдиному теоретичному ключі 
і показали б, проекціями яких сторін об’єкту є існуючі знан‑
ня» [13, с. 17]. У постпостмодерністських творах  увиразнено 
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мотив протистояння людини хаосу творіння, який можна при‑
боркати, якщо людина аналізуватиме ситуації, вчинки інших 
людей не лише за допомогою розуму чи емоційного сприйняття 
подій, а в синергетичному поєднанні інтелекту й інтуїції, послу‑
говуючись сучасними знаннями точних наук, медицини та ін. про 
природу людини. О. Бандровська завершує свою монографію 
«Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс 
англійського роману» розмислами про те, що «в історико‑літера‑
турній площині саме в модерністському романі було увиразнено 
металітературні можливості художньої літератури: нові ідеї тран‑
сформовано в нові романні форми, в поетику творів синтезовано 
науковий і філософський дискурси, продемонстровано інтерме‑
дійний потенціал художньої літератури. Принципова відкритість 
митців‑модерністів світу, інтерес до цивілізаційних моделей роз‑
витку людства, а також ідеал людини як вільної і творчої особи‑
стості закладали подальший потенціал розвитку роману.

Модерністська проблематизація концепту «людина», уні‑
версальне відчуття хаосу та кризи, розуміння краси як гармонії, 
що народжується і постійно оновлюється на межі хаосу та по‑
рядку, специфіка художнього мислення, продемонстрована 
грою з формами, стилями, смислами, як наприклад, в Джой‑
совому «Уліссі», підготували естетичний плюралізм літератури 
постмодернізму» [13, с. 385]. Ця думка постає особливо ак‑
туальною і перспективною в контексті літератури англійського 
постпостмодернізму, а не лише постмодернізму, на чому наго‑
лошує дослідниця. Окреслені риси в особливий спосіб реактуа‑
лізовані в парадигмі англійського роману постпостмодерніст‑
ського періоду, про що йтиметься далі в цій монографії. Так, 
Д. Мітчелл конструює особливу цивілізаційну модель розвит‑
ку людства, яка суголосна теорії Шеллінґа. М. Геддон у  своєму 
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романі засвідчує кризу мови, комунікації та людських взаємин. 
У романі Д. Мітчелла ця криза позначена і в постгуманістичній 
перспективі, що водночас оприявнює  одвічні «темні сторони» 
людської сутності.

У постпостмодернізмі доцільно говорити про поєднання 
різних філософських систем і способів світосприйняття: нео‑
позитивістського й символістського («Хмарний атлас»), нео‑
романтичного й неореалістичного («Субота», «Спокута»), 
антиутопічного та дистопічного («Хмарний атлас»), гуманіс‑
тичного і сцієнтистського («Субота», «Дивний випадок із со‑
бакою вночі») тощо. Варто наголосити на поглядах західних 
теоретиків постпостмодернізму щодо метакзису як ключового 
поетологічного прийому і водночас світоглядно‑філософської 
матриці, покладеної в основу цієї культурно‑історичної епохи. 
Як зазначають Т. Вермюлен і Р. Ван ден Аккер, «епістемо‑
логію (реальність у режимі “якби”) й онтологію метамодерніз‑
му (експлікація концепту “між”, семіотично репрезентована 
у самому понятті “метамодернізм”) варто розглядати як мета‑
форичну формулу «обидва‑ніхто». Метамодернізм — це одно‑
часно модернізм і постмодернізм, і жоден із них водночас. Таку 
динаміку <…> доцільно описати метафорою метакзису. Тер‑
мін “метакзис” перекладається як “між”. Завдяки Платону і, 
пізніше, німецькому філософу Еріку Фогеліну він асоціюється 
з досвідом існування й водночас досвідом свідомості. Е. Фоге‑
лін описує метакзис так: “Існування має структуру «по‑між», 
платонівський метакзис, і якщо є щось постійне в історії люд‑
ства, так це мова напруги між життям і смертю, безсмертям 
і смертністю, досконалістю і недосконалістю, часом і зужитим 
часом, між порядком і безладом, істиною та ілюзією, здоровим 
глуздом і божевіллям» [цит. за: 629].
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1.2.  Філософські орієнтири постпостмодернізму:  
досвід англійської літератури  
2000–2010-х рр.

В англійській літературі другої половини ХХ ст. доцільно 
говорити про особливий різновид постмодернізму. Цей на‑
прям лише почасти реалізований у британському романі, який 
у ХХ столітті не поривав із реалістичними тенденціями, а ця 
установка суперечила постмодерністським стратегіям. Літе‑
ратура Англії повністю так і не прийняла філософських засад 
постмодерного світогляду, а тому вже наприкінці 1980‑х рр. 
явила нові художні твори (передусім романи), у яких позначена 
проблематика, притаманна постпостмодернізму.

Англійська література ХХ ст., зокрема англійський ро‑
ман зазначеного періоду, поставав об’єктом репрезентації 
у численних історіях англійської літератури, серед яких варто 
згадати такі: Література Англії ХХ століття: Навчальний по‑
сібник / за ред. К. О. Шахової. / К. О. Шахова, Н. Ю. Жлук‑
тенко, С. Д. Павличко та ін. — К.: Либідь, 1993; Михаль‑
ская Н. П., Аникин Г. В. Английский роман ХХ века. — М. : 
Высшая школа, 1982. Крім того, англійський роман ХХ ст. 
знаходить своє осмислення та інтерпретацію в інших історіях 
зарубіжних літератур ХХ ст., як‑от: Зарубежная литерату‑
ра XX века: Учеб. пособие для вузов по направлению и спец. 
«Филология» / В. М. Толмачев, В. Д. Седельник, Д. А. Ива‑
нов и др. Под ред. В. М. Толмачева. — М. : Академия, 2003; 
Зарубіжна література ХХ століття / За ред. О. М. Ніколен‑
ко, Н. В. Хоменко, Т. М. Конєвої. — К.: Академія, 1998. — 
320 с.; История зарубежной литературы XX века: Учебник 
для вузов / Л. Г. Михайлова, А. В. Ващенко, Я. Н. Засурский 
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и др. Под ред. Л. Г. Михайловой, Я. Н. Засурского. — М.: 
Проспект, 2003; Історія зарубіжної літератури XX ст. / Дави‑
денко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гринчак Н. І. — К. : ЦНЛ, 
2011. — 488 с.; Кузьменко В. І. Історія зарубіжної літерату‑
ри ХХ ст. : навч. посібник. — К.: Академія, 2010. — 496 с.; 
Модернизм в зарубежной литературе: литература Англии, Ир‑
ландии, Франции, Австрии, Германии: Учеб. пособие по курсу 
«История зарубеж. лит. XX века» для филол. спец. пед. ву‑
зов и ун‑тов / Л. В. Дудова, Н. П. Михальская, В. П. Тры‑
ков. — М. : Флинта, 1998; 2000; 2001 ; Помазан І. О. Історія 
зарубіжної літератури ХХ століття. — Х. : Вид‑во НУА, 
2010. — 256 с. Водночас англійський роман ХХІ ст., тобто 
періоду постпостмодернізму, досі не був об’єктом представ‑
лення в колективних історіях зарубіжних літератур в Україні 
та в країнах пострадянського простору. Постпостмодерніст‑
ський роман Вели кої Британії належить до тих об’єктів до‑
слідження, які мають значну епістемологічну перспективу 
й важливість з огляду на потребу окреслення самої теорії пост‑
постмодернізму й виявлення постпостмодерністського худож‑
нього мислення в літературному дискурсі. Н. Бентлі в моно‑
графії «Contemporary British Fiction» аналізує новітні романи 
в британській літературі як такі, у яких змішано реалістичний, 
модерністський та постмодерністський тип письма, що, по суті, 
постає закономірним містком до формування дискурсу пост‑
постмодернізму.

У центрі постпостмодерністських творів окреслюється ме‑
жова ситуація, у якій вихід можна знайти, якщо використати 
інтуїтивізм і логіку, знання й віру, наукові технології та відчут‑
тя (інтуїцію, інсайт). У романах, що репрезентують цей на‑
прям, окреслюються медичні проблеми, описуються психічні 
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експерименти, людський індивід розглядається в психологіч‑
но‑медикалізованому аспекті тощо.

В англійському постпостмодерністському романі оприяв‑
нено мотив раціоналізації людських відносин. Сприйняття 
людини як біохімічного суб’єкта реальності дає можливість 
персонажам романів усвідомлювати взаємодію з іншими через 
призму неврологічних відхилень, психофізіологічних розладів, 
біохімічних дисбалансів. Усе це уможливлює мінімізацію влас‑
них зусиль на порозуміння: потрібно просто дочекатися зміни 
в біохімічній картині іншої людини, і ця зміна позначиться на ко‑
мунікації між людьми. Міжособистісна комунікація в романі 
«Субота» підпорядкована професійному знанню протагоніста 
про людську природу, про мутації в геномі, які детермінують 
ті чи ті психофізіологічні реакції. Протагоніст роману «Дивний 
випадок із собакою вночі» прагне сприймати світ через чіткі за‑
кономірності, збої у яких вказують на певні гормональні дисба‑
ланси в людському тілі, яке в постпостмодернізмі сприймається 
передусім як біохімічний феномен. Водночас таке уявлення про 
людську природу накладає відбиток і на специфіку зображен‑
ня свідомості, яка є визначальним чинником індивідуальності. 
З точки зору медицини особистість людини може бути доволі 
легко змінена в результаті втручання в людський мозок, що 
може бути викликано або операцією, або спеціальними інвазія‑
ми, як у романі «Хмарний атлас», де експерименти на мозку 
стають звичною частиною дистопійного майбутнього. Саме 
людський мозок в англійському постпостмодерністському ро‑
мані мислиться як визначальний інструмент, що формує люд‑
ську свідомість (тобто особистість), реакції поведінки, форми 
сприйняття світу тощо. У такому разі проб лема соціально‑ 
психологічних взаємодій, конфліктів, вияви  людської волі 
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в  постпостмодернізмі набувають медикалізованого представ‑
лення; ці теми, експліковані в романах, опосередковані сучас‑
ними дослідженнями в царині біології та медицини.

Особистість більше не сприймається як щось унікальне, як 
«продукт Божий», а ідентичність репрезентується як особли‑
вий психологічний компонент людини, що має чіткі психофізіо‑
логічні детермінації. Герої, які наділені таким медикалізованим 
постпостмодерністським мисленням, потрапляючи в конфліктні 
ситуації, не прагнуть розв’язати конфлікти шляхом власних зу‑
силь, послуговуючись волею; навпаки, вони розкладають си‑
туацію на чіткі складники, і на основі аналізу формантів конф‑
ліктної ситуації прагнуть вийти з неї, не вдаючись до ескалації 
конфлікту. У такому разі конфліктність як вияв людської волі 
в постпостмодерністському наративі постає репрезентацією 
особливостей біохімії людського тіла й має чітке пояснення. 
Носій аутичного мислення в романі М. Геддона наділений 
саме таким баченням світу; юнак має гіпетрофовану спосте‑
режливість і є надзвичайно уважним до виявів інших: «Містер 
Джевонс сказав, що я дуже розумний хлопчик. Я зауважив, 
що розум тут ні до чого. Просто я помічаю багато речей, а це 
зовсім не означає бути розумним. Це називається «бути спо‑
стережливим». Бути розумним — це коли ти бачиш, як усе 
було, а потім використовуєш очевидні факти, аби здогадатися 
про щось нове. Наприклад, про те, що Всесвіт розширюється 
або хто скоїв убивство» [63.1, с. 29]. Кристофер зізнається: 
«…коли я насправді чимось захоплююсь, наприклад математи‑
кою або книжками про місії «Аполлон» чи великих білих акул, 
то я не помічаю нічого навколо себе, і Батько може кликати мене 
до вечері, а я його не чую. Саме тому я так добре граю в шахи, 
оскільки я абстрагую свій розум за потребою і  зосереджуюсь 
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на гральній дошці, а згодом інша людина, із якою я граю, при‑
пиняє зосереджуватися й починає чухати носа або дивитися 
у вікно, і тоді вона робить помилку, а я виграю» [63.1, с. 76].

Водночас тенденції, пов’язані з раціоналізацією дійсності 
й виявленням у ній складників конфліктних ситуацій, властиві 
не лише аутичному мисленню, а й світогляду протагоністів ро‑
манів «Субота», «Спокута» (Брайоні у фіналі роману сприй‑
має власне старіння в медикалізованих категоріях), «Дитина 
в часі» І. Мак’юена тощо. Кристофер у сучасній англійській 
літературі, як і Шерлок у британському кінематографі, — 
представники постпостмодерністського світогляду. Уміння 
спілкуватися з людьми й досягати ефекту під час комунікації 
пов’язане зі здатністю персонажів аналізувати «Іншого» з по‑
зиції медицини, тобто з урахуванням законів біохімії та фізіо‑
логії людини. Питання етики мають особливу репрезентацію 
в постпостмодерністському романі, позаяк етичні принципи 
експліковані як результат домовленостей між людьми, вони 
мають не первинну, а вторинну природу. Етичні принципи 
у функціонуванні Нео‑Сеулу є прикладом симулякрової ре‑
альності, створеної в дистопійному просторі, у якому інституції 
влади прагнуть маніпулювати людською думкою й перетворити 
людину з суб’єкта на об’єкт.

У постмодерністській теорії віршування поняття метаболи 
зазвичай використовують на позначення особливої художньої 
фігури в поетичному тексті. Ідеться про складну синтаксичну 
фігуру, яка об’єднує в собі різні форми письма й стилі, що в пое‑
тичному тексті потрібні, слугують репрезентації певного мотиву, 
який має понадстильове значення й може бути експлікований 
як за допомогою техніки потоку свідомості, так і в реалістич‑
ний спосіб. Метабола репрезентує систему мотивів, наявних 
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у  постмодерністському поетичному тексті, який характеризує‑
ться стильовою всеїдністю та дифузією різних жанрів [див.: 31]. 
У постпостмодернізмі поняття метаболи набуває особливої зна‑
чущості. Ця поетична фігура, подібна за рівнем своєї структур‑
ної організації до катахрези, набуває форми уже не поетологіч‑
ного прийому, а концепту, який підпорядковує собі розгортання 
художнього наративу в прозовому тексті, наприклад, у романі. 
Саме метабола як особлива модель художнього простору дає 
можливість пояснити прийом метакзису, а також використання 
в метамодернізмі такої фігури, як металепзис.

Актуалізація захисних механізмів психіки постає формою 
інтеграції в художньому просторі двох типів реальності: фізич‑
ної й метафізичної. З одного боку, в постпостмодерністському 
романі експліковано неопозитивістські тенденції, представле‑
ні через персонажів, наділених науковим типом мислення, які 
прагнуть пізнавати світ на об’єктивних засадах, тобто на основі 
наукових підходів. З другого боку, ці персонажі не заперечу‑
ють наявності у світі метафізичного, тобто такого, що з точки 
зору здорового глузду сприймається як розлад психіки, під час 
якого людина має слухові чи зорові галюцинації. З точки зору 
ненаукового мислення, ці галюцинації постають формою спіл‑
кування персонажа з «потойбічним» світом (привиди тощо). 
З точки зору наукового мислення, маємо справу з компенса‑
торною діяльністю мозку, яка за допомогою галюцинацій до‑
помагає подолати певні моменти, наприклад, посттравматичні, 
у такому разі слухові й зорові галюцинації (персонажі спіл‑
куються з померлими) є формою особливого функціонування 
мозку й психіки людини. Такий підхід уможливлює експлі‑
кацію в постпостмодерністському дискурсі двох типів реаль‑
ності: фізичної та метафізичної. Травматичні епізоди в житті 
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персонажів, пов’язані з сильним психоемоційним потрясінням, 
запускають роботу захисних механізмів. У такому разі з точ‑
ки зору медичної науки «комунікація» з привидами є виявом 
захисних механізмів психіки в посттравматичному періоді (піс‑
ля операції, після пережиття складної ситуації, як, наприклад, 
смерть близької людини). Такі ситуації актуалізують мотив га‑
люцинацій або марень, у яких людина комунікує з тими, кого 
фізично немає в цій реальності.

Різновидом такої комунікації можуть бути листи (щоденни‑
кові записи) до мертвої людини, під час написання яких персо‑
наж уявляє, що спілкується з досі живою людиною. Проте така 
особлива комунікація дає можливість вивільнити приховані пе‑
реживання й пропрацювати ті моменти, які перейшли на рівень 
витіснених страхів. Під час зорових і слухових галюцинацій 
відбувається звільнення психіки від проблем, які на підсвідо‑
мому рівні не дають можливості персонажам почуватися вільно 
й постають фактором стримування й психічного дискомфорту. 
Персонажі ховаються за роботою, аби не входити в простір 
проговорення цих проблем, які мають травмувальний характер. 
Мотив ведення журналу в романі «Угамуйте мене» є формою 
«пропрацювання» травм і вивільнення психіки персонажа. Екс‑
плікація психічних розладів є формою уведення в художньому 
просторі елементів ірраціональної дійсності, яка може бути по‑
яснена з точки зору науки, а може бути окреслена в категорі‑
ях «метафізики життя», тобто як вияв непізнаваного, що досі 
не можна до кінця заперечити з точки зору сцієнтистського 
підходу.

Момент психічного розладу й експлікації зорових та слу‑
хових галюцинацій постає одночасно формою автокомунікації 
й міжособистісної комунікації, у якій адресатом є метафізичний 
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суб’єкт. Така комунікація допомагає персонажам проговорити 
ті проблеми, які мають задавнений характер або ж пов’язані 
з сильним психоемоційним потрясінням героїв, які у різні ета‑
пи не були готові «пропрацювати» травматичний досвід, від‑
повідно, це позначилося на тому, що «Я» персонажів вдалося 
до втечі в сконструйовані фіктивні реальності або ж сховалося 
за фіктивною ідентичністю. У зазначені моменти з персонажа‑
ми відбувається те, що доцільно схарактеризувати, послуговую‑
чись терміном «самоідентифікація у справжності», який О. Ко‑
роташ пропонує у маніфестоподібній відповіді на маніфест 
метамодернізму (http://www.mesoeurasia.org/archives/1754). 
Зорові та слухові галюцинації дають можливість персона‑
жам повернутися в часі до подій минулого або ж «оживити» 
в часі теперішньому тих, кого фізично немає в дійсності, проте 
з ким (або чим) пов’язано певний травматичний досвід, котрий 
спричинив нездатність адекватно сприймати дійсність і реа‑
гувати на неї. Непропрацьовані травми стали чинником хиб‑
ної самоідентифікації, тобто творення фіктивної ідентичності, 
що є предметом розгляду в постпостмодерністських нарати‑
вах (як кіно‑, так і літературних).

Варто зауважити, що, як писав Бертран Рассел, «можуть 
бути судження, відносно яких немає жодних свідчень, напри‑
клад: «існує космос, що не має з нашим світом жодних просто‑
рово‑часових відносин». Такий космос може бути грою уяви 
письменника‑фантаста, проте відповідно до самої природи 
подібної гіпотези не можуть існувати жодні індуктивні аргу‑
менти за чи проти неї. Коли відчуваємо, що має існувати або 
не існувати такий космос, ми, як мені здається, уявляємо Бо‑
жество, яке споглядає за всіма створеними ним світами і та‑
ким чином потайки відновлюємо зв’язком із власним  світом, 
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якому на  словесно було відмовлено в існуванні. Якщо ми рі‑
шуче відкинемо цю концепцію й фантастичне перебільшення 
наших можливостей сприйняття, тоді можна буде уявити, що 
наші гіпотези позбавлені смислу. У такому разі вони будуть ані 
істинними, ані хибними, але тоді й не судженнями, і, відповід‑
но, не можуть бути демонстрацією того, що існують суджен‑
ня, які не підкорюються закону виключення третього» [363, 
c. 314]. У постпостмодерністському наративі, зокрема в сучас‑
ному англійському романі, відбувається виявлення ставлення 
персонажів або їх сприйняття того, про що зазначає Б. Рас‑
сел. Такі міркування висловлюють персонажі, наділені об’єк‑
тивістськи‑зорієнтованим розумом, який сприймає дійсність як 
 сукупність причиново‑ наслідкових зв’язків.

Постпостмодерністський «розум» не відкидає того, що, 
за Б. Расселом, не може мати жодних індуктивних аргументів, 
проте такий тип розуму прагне репрезентувати свої судження 
про зазначені феномени (особливість будови космосу, наяв‑
ність у ньому специфічних часово‑просторових локусів тощо) 
в максимально відсторонений і, відповідно, об’єктивний спосіб, 
щоб легітимізувати розмову про ці явища не з позиції «пись‑
менника‑фантаста», а з позиції сцієнтистського підходу, який 
у силу значних технологічних відкриттів сучасного світу ро‑
зуміє свою обмеженість, а отже, має можливість припустити 
істинність того, про що сьогодні йдеться в категоріях гіпотези. 
Постпостмодерністське мислення апріорі унеможливлює вста‑
новлення чіткого бар’єру між справжнім і несправжнім, поза‑
як те, що на сучасному етапі розвитку науки може видаватися 
«ненауковим», насправді постає лише тим, що не може мати 
індуктивних аргументів, які, проте, можуть з’явитися з розвит‑
ком науки в майбутньому.
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У теорії постпостмодерністського роману важливе місце 
варто відвести поняттю «фіктивної ідентичності», яке доволі 
активно вживається в психології, зокрема в контексті теорії за‑
хисних механізмів психіки. Перераховані вище форми захисту 
психіки, а також деякі інші спрямовані на конструювання фік‑
тивної ідентичності, яку суб’єкт сприймає як власну, не роз‑
різняючи того, що ця ідентичність є конструктом психічного 
життя і є результатом захисних психічних процесів. Ідея фік‑
тивної ідентичності може бути використана політичними ін‑
ституціями. Так, фіктивна ідентичність є результатом викори‑
стання НЛП‑технологій або інших форм маніпуляції, до яких 
удається влада в дистопійному просторі майбутнього в романі 
«Хмарний атлас» Д. Мітчелла. Про фіктивні ідентичності роз‑
мірковує також і протагоніст роману «Дивний випадок із соба‑
кою вночі» М. Геддона. Кристофер добре знається на біології 
й природі людини, тому прагне виховати в собі особливий тип 
розуму, детермінований водночас його хворобою — синдромом 
Асперґера. Кристофер розуміє, що люди навколо нього праг‑
нуть створити фіктивні світи, де з часом утрачається межа між 
справжнім і реальним.

У постпостмодерністському романі актуалізовано мотив 
пошуків нового типу сприйняття світу, нової моделі мислення, 
нових форм взаємодії людини із зовнішнім світом. Англійські 
письменники прагнуть сконструювати своїх персонажів як 
носіїв нового мислення, яке, відповідно, виявляє як риси но‑
вого гуманізму, так і постгуманістичного світосприйняття, що 
уможливлює нівелювання емоційних чинників, котрі заважа‑
ють адекватному світорозумінню та сприяють тому, що лю‑
дина примножує зайві сутності (втілення принципу леза Ок‑
кама). Свідомість персонажів часто є окремим світом, який 
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 функціонує відповідно до принципу метакзису і є психічним 
типом метаболічного світу. Кристоферові притаманне праг‑
нення пізнавати людей і водночас бажання тримати дистанцію 
з «Іншими». Протагоніст роману «Дитина в часі» І. Мак’юена 
так само має здатність миттєвого розуміння людських реакцій, 
не кажучи про протагоніста роману «Субота», який є професій‑
ним нейро хірургом (роки операцій на людському мозку спри‑
чинилися до професійної деформації персонажа, відповідно 
до якої Генрі сприймає навколишній світ як пацієнтів). Герої 
постпостмодерністських романів прагнуть встановити нову мо‑
дель стосунків зі світом навколо себе. Вони хочуть уникнути 
тих моделей  взаємовідносин, що призводять до травмування.

Реальність у романах часто зображено у такий спосіб, що 
вона постає світом несподіваних конфліктів і протистоянь, 
що виникають через надмірний вияв людської емоційності під 
час комунікації між собою. Постпостмодерністський худож‑
ній простір — особливий комунікативний феномен, персонажі 
прагнуть винайти таку модель співіснування, яка б давала мож‑
ливість кожному бути собою й водночас не переходити лінії сво‑
боди «Іншого». Проблематика «Свого» й «Іншого»/«Чужо го» 
набуває особливого увиразнення та актуалізації в англійському 
постпостмодерністському романі.

Поняття «травми» особливо гостро репрезентовано в пост‑
постмодернізмі. Представники різних поколіннєвих генерацій, 
які мають різний соціокультурний досвід і які належать до різних 
історичних традицій, вдаються до творення фіктивних ідентично‑
стей, які виконують різні функції та потрібні для відповідних ці‑
лей. Поведінку Миколи Маєвського в романі «Корот ка істо рія 
тракторів по‑українськи» М. Левицької доцільно схарактери‑
зувати як вияв компенсаторної роботи психіки: пошуки  молодої 
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нареченої детерміновані внутрішніми страхами людини, яка 
у проблематизований спосіб переживає власне старіння. Водно‑
час сам Микола є носієм травматичного виду пам’яті про ра‑
дянське минуле як світ ідеології й заборон, що призвів в Україні 
до таких трагедій, як Голодомор. Натомість Валентина прагне 
втекти до «західного світу», маючи свій травматичний дос‑
від життя в пострадянській країні. Реаль ність у романах про 
підлітків Кристофера («Дивний випадок…») і Джона («Уга‑
муйте мене») також зображена як світ, що травмує юнацьку 
психіку. Кристоферові вдається уникнути травматичності (хоча 
це питання дискусійне й потребує окремої розмови) через 
 аутичність, а Джон за принципом заміщення конструює навко‑
ло себе ілюзорну реальність. Наявність травми запускає в пер‑
сонажах захисні механізми, які й перетворюють світ навколо 
героїв на метаболічний, де сходяться різні досвіди: проговорені 
й витіснені, особистісні та колективні.  Сучасний англійський 
роман проблематизує зображення індивіда, показуючи немож‑
ливість репрезентації безконфліктної моделі поведінки, комуні‑
кації, ідентичності.

Зустріч з «Іншим» у постколоніальному, мультикультур‑
ному/транскультурному, дистопійному просторі детермінує 
конст руювання фіктивної ідентичності, а також у разі немож‑
ливості пропрацювати травму. У такому разі є підстави ви‑
користовувати поняття «альтермодернізм» на позначення 
одного з напрямів постпостмодернізму. Поняття «альтермо‑
дернізму» увиразнює те, що в постпостмодерністському дис‑
курсі маємо репрезентацію двох чи більше реальностей, деякі 
з яких інспіровані «Еґо». Зустріч з «Іншим» дає не стільки 
можливість увібрати в себе новий соціокультурний, профе‑
сійний, релігійний та ін. досвід, як у романі «Там, за зимою» 
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І.  Альєнде [див.: 3.1], де герой із особливим пієтетом згадує 
релігійні практики своєї дружини, етнічної африканки, скільки 
постає простором конфліктної зустрічі досвідів і ідентичностей, 
людської волі та емоційних виявів, які призводять до непорозу‑
мінь і конфліктів. У такому разі постпостмодернізм постає тією 
культурно‑історичною епохою, що трансформує гуманістичний 
дискурс Нового часу, по‑новому проектуючи досягнення в ца‑
рині технологій на розуміння тіла (дискурс соматичності в пост‑
постмодернізмі набуває особливої значущості). Дослідження 
в галузі нейронаук дають можливість інакше інтерпретувати 
людину, по‑новому розуміти її мотивацію та вчинки. Водночас 
у сучасному англійському романі акцентовано на мотиві пере‑
стороги: соціальні експерименти з людиною, вплив політичних 
доктрин та ідеологій на систему взаємостосунків, втручання 
наукових винаходів у людський світ може призвести до фор‑
мування небезпечної реальності, у якій людина втрачає роль 
суб’єкта історії, перетворюючись на симулякровий суб’єкт, тоб‑
то такий, що наділений волею до життя, проте саме життя по‑
збавлене онтологічної сутності. За допомогою маніпулятивних 
технологій життя перетворюється на імітат‑реальність, а праг‑
нення людини постають не формою пізнання світу, а елементом 
задоволення лише базових потреб.

Отже, окреслюючи з’яви постпостмодернізму, як заува‑
жує М. Епштейн, ми опинилися в ситуації, коли «породжені 
постмодернізмом «нарації» потребують переоцінки» [429]. 
Усе це дає можливість дійти висновку, що й антитеза «модер‑
ність / пост модерність» нині не актуальна, оскільки постпост‑
модернізм послуговується як формами модернізму, так і пост‑
модернізму.
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1.3.  Репрезентація ключових концептів 
і рис постпостмодерністської реальності 
у кінонаративах

Постпостмодерністський кіносвіт репрезентує такий тип 
нарації, у якому представлено момент сьогодення, поєднаний 
із подіями в минулому, причому для глядача грань між минулим 
і теперішнім, справжнім і уявним розмита. Сучасний кінема‑
тограф постає формою візуалізації психічного життя людини, 
котра не може пропрацювати травми, пережитої раніше, а тому 
тікає у вигаданий світ. У сучасному кінематографі оприявнено 
мотив роздвоєння особистості як результат пережитої в дитин‑
стві або підлітковому віці травми. Травма активізує роботу за‑
хисних механізмів психіки, які конструюють фіктивну ідентич‑
ність і водночас таку ж реальність, у якій перебувають головний 
герой кінострічки й, відповідно, глядачі, не здатні до певного 
етапу в розвитку сюжету зрозуміти, що відбувається. Мотив 
роздвоєння особистості й творення фіктивної ідентичності осо‑
бливо увиразнений у постпостмодерністському мистецтві.

Як зазначають теоретики метамодернізму (на думку гол‑
ландських дослідників, саме цей напрям прийшов на зміну по‑
стмодернізму) Р. Ван ден Аккер і Т. Вермюлен [629], суть 
нового напряму найкраще описує метафора розгойдування між 
мисами надії, меланхолії, справжніх почуттів і емоційних реак‑
цій та прагматизму, іронії, скептицизму, недовіри. Герої пост‑
постмодерністського кінонаративу перебувають у двосвітті, 
сконст руйованому їх психікою, а точніше, її захисними меха‑
нізмами, що вдаються до використання стратегій ідеалізації, 
заміщення, компенсаторної дії тощо.
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Оприявнені травми мають стосунок до соціально‑економіч‑
них особливостей життя персонажів кінострічок («Маленький 
незнайомець»), етнічних упереджень («Історії привидів»), 
специфіки характеру героя/героїні («Пан і пані Адельман» 
або ж «Він і вона» в інакшій версії перекладу назви) тощо. 
Водночас травматичні переживання можуть бути спричинені 
й іншими чинниками, зокрема пов’язаними з історичними ка‑
таклізмами (Перша світова, Друга світова), які доводиться 
 переживати героям або їх родинам, експериментами над лю‑
диною та її психічним життям у виправних закладах (психіат‑
ричних лікарнях) чи в нацистських таборах. У будь‑якому разі 
мотив творення фіктивної ідентичності й фіктивної реальності 
особливо увиразнений у постпостмодернізмі, зокрема в сучас‑
ному кінематографі Європи й США.

С. Кондратюк і Л. Сердечна, аналізуючи підходи різних 
шкіл психології до розуміння захисної природи психіки, наво‑
дять типологізацію первинних і вторинних захисних механізмів, 
до яких належать, зокрема, «дисоціація, інтроекція, запере‑
чення, примітивна ідеалізація, примітивна ізоляція, проекція, 
розщеплення Еґо, витіснення, пригнічення або репресія, замі‑
щення ідентифікація, компенсація або гіперкомпенсація, ревер‑
сія» [146.1, c. 116–117].

У фільмі «Маленький незнайомець» (прем’єра: 30 серпня 
2018 р., режисер Ленні Абрахамсон, в основі кіносценарію — 
роман «The Little Stranger» Сари Вотерс) дитяча травма, 
пов’язана з потраплянням до розкішного особняка під час свят‑
кування, стала поштовхом до психічних розладів підлітка. Ге‑
рой (Донал Ґлісон) у юному віці з особливою наполегливістю 
й ненавистю відламує жолуді, що є елементами ліпнини аристо‑
кратичного будинку. Цей епізод засвідчує ступінь  ненависті, 
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яку переживає хлопець. Актору вдається передати стан вну‑
трішнього роздвоєння, притлумленої ворожості, що все одно 
проступає за його манірністю й делікатністю як у дитячому 
віці, так і в дорослому (крупні плани показують обличчя ге‑
роя, сповнене ненависті та приниження, яке не може бути ви‑
словлене).

«Маленький незнайомець» — прибулець з іншого соціаль‑
ного середовища, іншого світу, який відповідно до встановле‑
них правил ніколи не зможе потрапити до такого особняка. 
Соціально‑економічна прірва між життям хлопця й аристо‑
кратичної родини породжує в ньому агресію, біль і агресію, 
які трансформуються в ідеалізоване уявлення про будинок. 
Внутрішній дискомфорт і страх перед величною будівлею 
перетворюється на зовнішнє обожнення й повагу, яку вияв‑
ляє фіктивна ідентичність головного героя. Мотив констру‑
ювання фіктивної ідентичності запускає у фільмі детективний 
сюжет, пов’язаний із убивством мешканців особняка. Перед 
глядачем постають епізоди в стилі фільму жахів, нібито по‑
мерла дівчинка вбиває пані Ейрс, власну матір (Шарлот‑
та Ремплінґ), яку, уже літню (трагедія сталася багато років 
тому), знаходять у себе в ліжку з численними порізами від 
розбитого скла на фотографії, де зображена її дочка. Про‑
те водночас можливе й інше потрактування того, що сталося: 
головний герой «підтасовує» реальність, маніпулюючи стра‑
хами й пам’яттю мешканців будинку. Варто пригадати епі‑
зод зі світлиною, на якій зображено дітей і їх батьків під час 
святкування. Донька пані Ейрс на знімку затулила головно‑
го героя, який тепер під виглядом лікаря (доктор Фарадей) 
потрапляє до ідеалізованого й жаданого будинку. Цей епізод 
посилює відчуття травми, яку переживає протагоніст. Крім 
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того, у фільмі наявний епізод, у якому мати героя вдаряє його 
в обличчя за те, що той відламує жолуді з ліпнини. Усе це 
формує у юнакові відчуття несправедливості й образи, а та‑
кож бажання помститися. Ненависть і біль настільки потужні, 
що призводять до психічних розладів, які доцільно схаракте‑
ризувати як шизофренію. Останній епізод, на якому доктор 
Фарадей засвідчує, що поведінка Керолін Ейрс (Рут Вілсон) 
перед смертю була неадекватною та деструктивною, вказує 
на те, що він живе у подвійній реальності, сприймаючи світ 
навколо себе й себе деформовано.

У британському фільмі «Історії привидів» (2017 р.) лише 
остання частина фільму постає об’єднавчою ланкою, що пов’я‑
зує всі три історії воєдино й показує, як юнацька травма зму‑
сила головного героя (професора психології Ґудмана) вдатися 
до творення фіктивної ідентичності «борця за правду», ро‑
звінчувача міфів про те, що в житті є привиди. Головний ге‑
рой стрічки, професор психології, прагне довести іншим, що ті, 
хто спілкуються з привидами, насправді є маніпуляторами, які 
за допомогою різних технологій дізнаються про деталі особи‑
стого життя, а потім починають маніпулювати фактами, щоб 
переконати «жертв» спіритуалістичних сеансів або інших ма‑
сових зустрічей у тому, що здатні спілкуватися з померлими. 
Професор Ґудман виявляє шахрайства «медіумів», проте його 
життя, як дізнаємося у фіналі, є лише спробою втечі від влас‑
ного «шахрайства». Смерть однолітка стає для героя пусковим 
механізмом, що запускає мотив боротьби з шахраями, котрі ма‑
ють зиск із людських утрат і болю.

Фільм складається з трьох частин, на перший погляд 
не пов’язаних між собою. У третій частині з’являється об‑
раз «трикстера», «духа», який відкриває правду глядачам 
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і водночас головному герою. Такий трикстер (Майк  Пріддл, 
якого зіграв Мартин Фрімен, відомий роллю Ватсона в бри‑
танському серіалі «Шерлок») наділений здатністю зміню‑
вати реальності, фільм містить ознаки сюрреалістичного 
арт‑хаузу, у якому психоделічна репрезентація реальності 
стає особливо виразною у фіналі. До кінця кінострічки 
не зрозуміло, де саме, у якому просторі відбуваються події, 
проте все вказує на те, що глядач спостерігає за конфлікт‑
ною зустріччю різних частин «Я» головного героя, різних 
зон його справжньої та фіктивної ідентичності, яка спроек‑
тувала, відповідно, різні фіктивні реальності. Боротьба 
з шахрайством щодо привидів стала відповіддю на травму, 
якої головний герой зазнає в юності. Підліток був об’єктом 
цькування з боку однолітків.

В останньому епізоді фільму оприявнено тему єврей ської 
етнічної належності хлопця, яка й провокує агресивні на‑
пади з боку інших (зазначу, що цей мотив належить до од‑
ного з найпоширеніших у європейському кіно, починаючи 
з 1960‑х рр.). Юнак у віці дванадцяти‑тринадцяти років по‑
трапляє в ситуацію екзистенційного вибору: щоб приєднати‑
ся до компанії розбишак, він має пройти ініціальне випробу‑
вання. Проте це випробування має трагічний фінал: підліток 
не може дати ради тому, що сталося з іншим хлопцем, який, 
можливо, переживає астматичний напад у печері або ж асфіксія 
викликана іншим захворюванням. Головний герой тікає з пече‑
ри, не надаючи іншому допомоги й прагнучи забути про те, що 
сталося. Травма загострює прагнення справедливості й водно‑
час створює в ньому ідеалізований образ винищувача неправ‑
ди, аби сховатися від неї у власному житті в минулому. Світ 
навколо героя показано як такий, у якому справді є місце для 



98

Дмитро Дроздовський
Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі

 шахрайства, проте ця здатність до шахрайства спричинена осо‑
бливостями психіки людей, які отримують полегшення навіть 
від ілюзії того, що хтось може спілкуватися з їх померлими ро‑
дичами. Така ілюзія й полегшення пов’язані зі страхом смерті. 
Саме цей страх і детермінує у сучасному світі формування ін‑
дустрії спіритуалістичних «послуг» і мережі медіумів, здатних 
робити бізнес на трагедіях інших, даючи примарне «плацебо» 
замість правди.

Гіпертрофоване бажання правди у головного героя спри‑
чинене його неготовністю подивитися в очі власному стра‑
хові (або ж бодай з’ясувати для себе все в деталях). Бажання 
вишукувати правду випливає з неможливості сприйняти прав‑
ду. Світ навколо персонажів штовхає їх до зустрічі з проблем‑
ними та конфліктними виявами реальності, у якій функціону‑
ють закони, пов’язані з боротьбою за виживання, бажанням 
вивищитися за рахунок слабкості іншого. Показано, як інші 
отримують насолоду від гноблення, послуговуючись стерео‑
типами та упередженнями, які мають місце в тій чи тій куль‑
турі. Єврейська ідентичність юнака розкриває мотив нетерпи‑
мості суспільства, зокрема підлітків, до «Іншого». Фактично 
підліткова поведінка детермінована ідеєю вищості однієї раси 
над іншою, а отже, постає реактуалізацією нацистських на‑
станов, які, як переконує сюжет фільму, здатні виринати в су‑
спільній пам’яті в різні культурно‑історичні періоди. У такому 
разі людину зображено як «резервуар Зла»: психічні ком‑
плекси вона виміщує на інших, отримуючи садистичне задо‑
волення від гноблення й приниження «Іншого», який не може 
себе захистити.

У фільмі «Пан і пані Адельман» (прем’єра відбулась 8 бе‑
резня 2017 р., режисер Ніколя Бедос) захисні механізми 
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психіки розкрито в іншому аспекті. Пані Адельман (Сара) 
розповідає фіктивну історію журналістові, маючи намір за до‑
помогою медіа утвердити в суспільній думці вигадку у вигляді 
реальності. У фіналі Сара вдається до кардинального поворо‑
ту подій, розповідаючи все так, як воно мало місце насправді, 
водночас погрожуючи журналістові, що будь‑які намагання 
розповісти правду іншим будуть жорстоко покарані. Жінка 
хоче створити міф про свого чоловіка, а водночас хоче, аби бо‑
дай хтось знав правду про те, як протягом багатьох років вона 
створювала образ великого письменника з власного чоловіка, 
що, зрештою, їй цілком вдалося з огляду на перші епізоди філь‑
му, у яких поважні французькі письменники під час своїх слів 
на церемонії прощання виголошують, наскільки геніальним і ве‑
личним у літературі був Віктор. У фільмі показано, як одна лю‑
дина, наділена «волею до влади» (Сара), в ніцшеанському ро‑
зумінні цього поняття, прагне підкорити собі іншого (Віктора), 
а також створити вигадану історію, яка має бути утривалена 
в суспільній свідомості як справжня дійсність. Головна героїня 
стрічки постає гіпертрофовано наполегливою (щоб одружити 
на собі головного героя, вона вдається до різних маніпуляцій, 
аби втрапити до його родини тощо), переборює усі труднощі, 
які могли б завадити їй досягнути поставленої мети. Водночас 
така життєва стратегія постає формою компенсації; на початку 
фільму молода дослідниця класичної літератури зображена як 
пересічна в плані зовнішніх даних. У фільмі використано при‑
йоми іронії щодо сцени першого знайомства героїв у нічному 
барі. Проте від самого початку стрічки глядач має можливість 
переконатися в тому, що відбувалося насправді і як це презен‑
тує головна героїня.
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Фільм складається з двох часових площин: сьогоднішньої 
розповіді (відповіді на запитання журналіста) та екскурсів 
до минулого, яке, відповідно, має так само два плани репре‑
зентації: як реальне минуле і як таке, що постає частиною 
фіктивного наративу, яку творить головна героїня під час 
інтерв’ю журналістові. Показано, як індивідуальна пам’ять 
може поставати об’єктом маніпуляції: головна героїня прагне 
замістити в своїй пам’яті події реального життя власною ін‑
терпретацією, водночас їй потрібні маяки, які б усе‑таки да‑
вали зрозуміти, у чому ж полягає справжня дійсність, оскіль‑
ки у ній Сара є значно вищою та успішнішою в соціальному 
плані від свого чоловіка. Фактично саме вона створила його 
успішним автором, позаяк значна кількість творів була сут‑
тєво переписана дружиною письменника. Літературний кри‑
тик зауважує цю стильову відмінність. Коли Сара полишає 
Віктора, той пише роман, у якому йдеться про реальне життя, 
реальну психологію жінки (ідеться про Сару), а отже, сам 
матеріал допоміг письменникові (напевно, усе‑таки не най‑
кращому) створити книжку, яка стала черговим бестселером. 
Крім того, додалась попередньо здобута слава, яку він от‑
римав завдяки дружині, котра не потребувала суспільного 
визнання, що свідчить про її комплекси (як уже було зазна‑
чено, вона не була особливо вродливою, проте володіла тими 
навичками, котрі дали можливість досягнути успіху в соціаль‑
ному плані, щоправда, «проектом» Сари став саме її чоловік). 
Робота «літературного раба» давала Сарі можливість виви‑
щитися у власних очах і компенсувати ті травми, пов’язані з її 
нереалізованістю як жінки.

Фінал кінострічки подано в екзистенційному ключі: у  ньому 
оприявнено мотив добровільної смерті. Фінал не має однозначної 
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оцінки чи одного вектору для інтерпретації: чи є Сара вбив‑
цею, чи можна вважати її вчинок як такий, що підштовхнув 
до самогубства чоловіка, який через склероз та інші соматичні 
й нейрофізіологічні розлади перетворися, по суті, на об’єкт 
дійсності (Віктор не впізнає родичів, не може зорієнтувати‑
ся, що відбувається навколо). Сару зображено як ніцшеан‑
ську людину, наділену волею до життя. Жінці важить тіль‑
ки результат (макіавеллівський мотив), який і залишиться 
в суспільній свідомості. Натомість суспільству байдуже те, 
у який спосіб було досягнуто того чи того результату й що 
за успіхом чоловіка насправді криється величезна роль жін‑
ки, котра виконувала роль першого читача (професійного), 
редактора, критика, піар‑агента тощо. Сара створює імітат‑
реаль ність, яка має залишитися сповіддю про великого пись‑
менника, натомість вона й журналіст знають, що створений 
наратив — міф, фіктивна дійсність, яка має бути помножена 
за допомогою медіа, а отже, утверджена в свідомості читачів 
як правда. Така маніпулятивна технологія для Сари виправ‑
дана, бо ж вона допоможе пояснити, у який спосіб її чоловік, 
блискучий письменник свого часу, створював шедеври: мета 
визначає засоби, а правда не потрібна більшості. Жінка ство‑
рює фіктивну ідентичність: вона стає «душеприкажчицею» 
власного чоловіка, який, перебуваючи на Олімпі слави, не ро‑
зуміє, що цілковито залежить від своєї дружини, яка вміло 
ним маніпулює. Така життєва стратегія призводить до кризи 
в родинних стосунках, проте вона допомогла створити пре‑
красні літературні шедеври, написані в чотири руки. Пись‑
менник вірить у свою геніальність, бо так само потрапляє 
до фіктивної дійсності, створеної його дружиною.
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Отже, сучасний постпостмодерністський європейський кі‑
нематограф увиразнює мотив фіктивної дійсності та фіктив‑
ної ідентичності, що є результатом травм, які не можуть бути 
пропрацьовані персонажами. Сучасний кінодискурс експлікує 
риси постпостмодерністської поетики та філософії значно ін‑
тенсивніше і яскравіше, ніж дискурс літературний. Водночас 
кінонаративи дають можливість побачити у візуалізований 
спосіб мислення постпостмодерністських героїв, особливості 
їх сприйняття реальності, а також сконструйовану у кіно‑
текстах постпостмодерністську реальність. Кінодискурс по‑
стає значно динамічнішим феноменом порівняно з літерату‑
рою, а отже, він є інструментом інтенсивнішого поширення 
ідей постпостмодернізму.

У цьому підрозділі монографії також звернемо увагу на де‑
які з них, пов’язані, зокрема, зі стратегією поєднання в по‑
стпостмодерністському мисленні сцієнтистських і релігійно‑ 
метафізичних уявлень. В аналізованих кінотекстах ітиметься 
про, відштовхуючись від поглядів Т. Вермюлена і Р. Ван ден 
Аккера, а також М. Епштейна, про миси меланхолії й іронії 
у постпостмодернізмі (метамодернізмі). Також під час аналі‑
зу кінотекстів звернено увагу на концепцію трансґресії, яка, 
постаючи елементом світогляду героїв, стирає грань між нау‑
ковим, сцієнтистським світоглядом, в основі якого емпіричні 
явища, та світоглядом, у якому мають місце вияви релігійного 
мислення, віра в трансцендентне тощо.

«Усе про мою матір» («Todo sobre mi madre», 1999 р.) — 
фільм іспанського режисера (й одночасно автора сценарію 
до фільму) Педро Альмодовара. У кінотексті відображено 
особливі трансмедіальні установки режисера, зокрема орієн‑
товані на реалізацію мотиву трансґресії. Багатоаспектність 
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і кількарівневість цього компоненту у кінотексті дає підстави 
стверджувати наявність окремого трансґресивного дискурсу. 
Водночас, доцільно говорити і про особливі форми трансмедіа‑
ції, враховуючи наявність у фільмі «тексту в тексті» — події 
у стрічці пов’язані з іншим текстом: виставою «Трамвай «Жа‑
дання» [53] Т. Вільямза 1.

Інтермедіальність, услід за Л. Еллестрьомом, визначаю як 
форму взаємодії «семіотичних кодів різних мистецтв у муль‑
тимедійному просторі культури» [428, c. 77]. Щодо склад‑
ників інтермедіальної взаємодії, то в контексті кореляцій між 
іспанським фільмом і п’єсою Т. Вільямза ідеться про рівень 
перформації в аспекті сюжету, мотивів і проблематики. Поєд‑
нувальною ланкою постає психоаналітична інтерпретація мо‑
тиву трансґресії Альмодоваром і наявність «трансґресивних 
жестів» [400, c. 293], які реалізують інший ключовий мотив 
для обох текстів — мотив «бажання/жадання» (Бланш ба‑
жає втекти від свого минулого, спокутувати свою провину 
за смерть чоловіка, бажає залишатися молодою; у п’єсі страх 

1 У написанні прізвища американського автора українською мовою 
покладено принципи транслітерації вітчизняного теоретика перекладу 
В. Д. Радчука і О. В. Радчук [262], які зазначають, що в англомов‑
них прізвищах на кшталт Burns, Williams відбувається одзвінчення 
прикінцевого [s], а отже, українською потрібно передавати написання 
цих прізвищ як Бернз, Вільямз. У лютому 2012 р. в Інституті філології 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка було захище‑
но кандидатську дисертацію О. Радчук «Відображення поетичного 
світобачення Роберта Бернза в українських перекладах», де також об‑
ґрунтовано саме таку концепцію транслітерування англомовних назв, 
зокрема власного походження.
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смерті є  регуляторним принципом, який водночас є джерелом 
трансґресивних жестів).

У фільмі Альмодовара Мануела тікає не від, а до свого ми‑
нулого, метафізична топологія її шляху визначається своєрід‑
ною онтологічною вітальністю — від смерті до життя. Пер‑
шим трансґресивним жестом (із психоаналітичної точки зору) 
постає запитання Естебана до матері Мануели: «Чи ти піш‑
ла б заради мене на панель?». Це трансґресивне питання‑жест 
розмиває межі у стосунках матері й сина. «Хлопчик, який ви‑
ріс без батька, хоче ще раз підтвердити власне виняткове зна‑
чення для матері. З. Фройд у праці “Родинний роман невро‑
тиків” (1909 р.) писав: “З пізнанням статевих відмінностей 
виникає схильність малювати собі еротичні ситуації і стосунки, 
рушійною силою чого виступає бажання помістити мати, пред‑
мет найвищого сексуального інтересу, у ситуацію таємної зради 
і таємних любовних стосунків”. Далі Фройд зазначає, що в де‑
яких випадках діти часто не бояться приписати матері стільки 
любовних стосунків, скільки є конкурентів» [115.1]. У випадку 
з Естебаном, «коли найголовніший конкурент — батько — 
відсутній, у фантазії конкурентом може стати кожен. Роль по‑
вії в такому разі підходить найбільш. “Мати належить тільки 
мені” — “мати може належати кому завгодно: будь‑якому, 
хто може заплатити”» [115.1]. У п’єсі Вільямза трансґресив‑
ним жестом є подорож Бланш до Стелли, сестри, яка мешкає 
в Новому Орлеані.

«Трамвай «Жадання» у фільмі Альмодовара постає своє‑
рідною медіарепрезентацією. У загальному значенні репрезен‑
тація — це «конструювання значення у процесі перцептивних 
та когнітивних актів рецепції» [363, c. 16]. Наголосимо, що 
«текст, зокрема й кінотекст, репрезентує щось тоді, коли він 
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уможливлює певну інтерпретаційну установку. Ця інтерпрета‑
ція може бути більш або менш стрижнево виражена в тексті 
та у способі відтворення конкретного сенсу, проте вона ніко‑
ли не існує відокремлено від когнітивної діяльності реципієн‑
та» [111, c. 39].

Звернімо увагу на розрізнення двох ключових, на нашу думку, 
понять у річищі сучасних інтермедіальних студій: медіації та транс‑
медіації. Медіація — це «процес, за допомогою якого технічний 
медіум реалізує певний тип контенту» [490, c. 28–46]. Проте 
якщо медіаконтент передається вдруге (втретє, вчетверте), мож‑
ливо, через інший технічний медіум, то доцільно говорити вже 
про трансмедіацію. Ми можемо почути вірш, раніше побачений 
у книжці, трансмедійований за допомогою голосу» [111, c. 39]. 
Зауважмо, що всі трансмедіації передбачають певний ступінь 
трансформації: контент може зазнавати незначних змін і легко 
впізнаватися, а може бути суттєво трансформованим, що ми 
і спостерігаємо у фільмі «Усе про мою матір», де текст п’єси по‑
стає важливим сюжетним компонентом, який, зокрема, акцентує 
на мотиві двійництва (Бланш/Ума Рйоха — альтер‑еґо Мануе‑
ли, Стелла/Ніна — альтер‑еґо Роси), але також він репрезен‑
тований системою імпліцитних трансформованих мотивів і обра‑
зів (наприклад, мотив жадання, образ ідеальної жіночності (пара 
«Бланш Дюбуа — Аградо»).

Водночас, адаптація — це «термін для позначення тран‑
смедіації одного медіапродукту в інший» [625, c. 31]. Ба‑
зисним прикладом адаптації постає трансформація роману 
у фільм, проте зазначений термін використовується не лише 
для позначення цього типу переходу. Л. Еллестрьом наголо‑
шує: «романи та кінофільми загалом формують складніші на‑
ративи, ніж нерухомі зображення, які не обмежуються у часі 
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на матеріальному рівні та першочергово покладаються на іко‑
нічні функції знаку, а не на послідовно впорядковані символічні 
знаки. Нарація — трансмедійна характеристика, хоч її мож‑
ливості почасти обмежені. Загалом можна сказати, що нара‑
ція побудована на індексовій (вказівній) функції знака <…>. 
Нарація ґрунтується на діях та подіях (акціях та ре‑акціях), 
що формують індексові ланцюги та мережі. Цей феномен 
було ґрунтовно досліджено Марі‑Лорі Раян («Narrative 
across Media: The Language of Storytelling», London, 2004), 
яка назвала його трансмедійною наратологією» [111, c. 46]. 
Лінда Гатчен у монографії «Теорія адаптації» [490] пропо‑
нує кілька прикладів адаптації, що включають романи, опери, 
кінофільми і комп’ютерні ігри. Дослідниця розглядає медіа 
з «розвинутою наративністю».

Насамкінець звернімося до окреслення «трансґресії», вра‑
ховуючи специфіку інтерпретації цього концепту іспанським 
режисером. Міркуючи про американську п’єсу, Альмодовар 
достосовує до неї поняття «трансґресії» в геґелівському розу‑
мінні — як вихід за рамки людського єства у простір духовної 
піднесеності. Для режисера джерелом трансґресивних жестів 
постає Бланш Дюбуа. Бланш живе у світі старої аристократич‑
ної Америки, вона конструює навколо себе ілюзорний світ, який 
у разі зустрічі з новою реальністю обов’язково мусить загину‑
ти. Бланш утілює образ вмирущої краси, позбавленої здатності 
відчувати полегкість буття в новій американській реальності. 
У п’єсі героїня асоціюється зі своїм родовим маєтком — план‑
тацією «Belle Reve», яка, на думку багатьох американістів, 
позначає «Мрію», асоціюючись із дискурсом піднесеного, 
з тією мрією Америки, якої прагнули «батьки‑засновники». 
Саме так потрактовує образ Бланш П. Альмодовар. Водночас 
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у розумінні «трансґресії» режисер вдається і до постмодер‑
ністської традиції тлумачення цього поняття. У річищі постмо‑
дерністської філософії цей термін означає специфічне долання 
традиційно нездоланної межі між можливим і неможливим. 
Поняття «трансґресії» наявне в Біблії (у  зв’язку з недотриман‑
ням 10 Божих заповідей, а також як синонім до поняття «грі‑
ха» (Іоанн 3 : 4)).

Трансґресія у сучасних культурологічних і літературознав‑
чих інтерпретаціях (Ж. Батай, М. Фуко, М. Мерло‑Понті, 
Ж. Дерріда та ін.) утілює принцип долання людиною конвен‑
ційних обмежень, і саме в такому аспекті цей термін розуміє 
Альмодовар. На нашу думку, це поняття позначає одвічну 
проблему співвіднесеності родового (універсального, суспіль‑
ного) та індивідуального (особистісного, окремішнього) 
у людському житті. На нашу думку, у фільмі «Усе про мою 
матір» режисер хотів показати примарність «істини» та будь‑
якої влади (соціальної, тілесної, сексуальної), акцентуючи 
на тому, що сучасній людині бракує життєвої сили, внутріш‑
ньої сили духу, готовності прийняти реальність у всій її склад‑
ності й суперечливості. «… я хотів показати, що сучасній лю‑
дині бракує життєвої сили, внутрішньої сили духу, здатності 
до сильних почуттів, готовності прийняти реальність у всій 
її складності й суперечливості. Для мене трансвестит Лола — 
це дитя природи в наш час, він утілює ту жагу до життя, яка 
має завершитись трагічно. Проте життя для всіх завершує‑
ться однаково, але повноту життя відчуває до певного часу 
тільки цей персонаж. Далі я показую цю тему відчуття життє‑
вої повноти на прикладі Аградо (Радість у перекладі з іспан‑
ської). І лише наприкінці фільму цю жагу життя остаточно 
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відкриває в собі Мануела — як матір, як дружина, як жінка, 
як героїня вистави свого життя» [115.1].

Як зазначає Борис Шалагінов, «людина, представлена як 
цільність і повнота екзистенції <…>, може зрозуміти марність 
життєвих прагнень і свідомо спрямувати свої сили не на ствер‑
дження, а на знищення «волі». Якщо природа, на думку Шел‑
лінґа, обирає людину, щоб нескінченно стверджувати волю 
до життя, то, за твердженням Шопенгауера, вона обирає 
людину, щоб знищити цю волю і тим самим звільнити її від 
страждання». Натомість для Ніцше важливо було показати, 
що природа «безупинно утверджувала себе у всіх виявах жит‑
тя» [335.1, c. 192].

«Усе про мою матір» — специфічний кінотекст, у якому ви‑
користані особливі стратегії трасмедіації. Цей фільм не є адап‑
тацією п’єси «A Streetcar Named Desire» («Трамвай Жадання», 
як пропонує в українському перекладі Богдан Бойчук [53]). 
У своєму розумінні п’єси «Трамвай «Жадання» режисер керує‑
ться, зокрема, і «Мемуарами» Вільямза, запозичаючи звідти 
ідею перетворювальної сили мистецтва, потребу трансформацій 
у мистецтві. «Для мене Вільямз першим у американській літе‑
ратурі відкрив такі теми, як ґендерна змінюваність, а не лише 
протистояння статей. Сьогодні ж я хочу наголосити на подвій‑
ному значенні будь‑яких змін: медичних, ґендерних, соціальних, 
показати подвійність цього світу трансформацій, який уперше 
відкрив Вільямз». У своєму розумінні п’єси «Трамвай Жадан‑
ня» режисер керується, зокрема, і «Мемуарами» Вільямза. 
«Для мене, — зазначає Альмодовар, — ключовою стала така 
думка з «Мемуарів»: «Якщо мистецтво не трансформує реаль‑
ності, то це погане мистецтво».
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В основі сценічного перевтілення і трансформації літератур‑
ного матеріалу, як писав сам Вільямз у «Мемуарах», «має бути 
втілено принцип трансформаційності, принцип психологічних 
метаморфоз. Якщо відповідної трансформації не відбуваєть‑
ся, вистава приречена на провал. Театральність побудована 
на трансформаційності, в основі яких — метаморфози психо‑
логії, свідомості, чуттєвості, стилю тощо» [583].

У концепції П. Альмодовара в центрі уваги постає прин‑
цип трансґресії. Трансґресія реалізується у фільмі як на вну‑
трішньому (ідейному), так і на зовнішньому (структурно‑ком‑
позиційному) рівнях. Трансґресія найкращим чином всотує 
в себе принцип трансформаційності, описаний у «Мемуарах». 
Для режисера трансґресивність характеризується наявніс‑
тю трьох підсистем: трансформаційність, транссексуаль-
ність (транс ґендерність) і трансплантаційність (яка пе‑
редбачає транссоматичність, транстілесність).

Трансґресивність у фільмі, згідно із задумом режисера, має 
відтворювати античні уявлення про метампсихозу (перевті‑
лення душ і віру у вічне життя — цей самий мотив експліковано 
й у романі «Хмарний атлас» Д. Мітчелла), що на сучасному 
етапі розвитку цивілізації досягається медичним шляхом: пере‑
садка органів забезпечує, відповідно до концепції Альмодова‑
ра, і вічність душі (в такий спосіб відбувається вже згадуване 
раніше конструювання міфологічного наративу у фільмі за до‑
помогою типологічних зіставлень та аналогій античних реалій 
із реаліями, притаманними нашому часу). Розвиток фільму 
переконує, що Естебан після фізичної смерті знаходить своє 
життя в іншому вимірі, і трансплантація постає одним зі шля‑
хів до такого переродження, яке для Альмодовара має також 
і психоаналітичне підґрунтя.
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Т. Вільямз, на думку режисера, першим у американсько‑
му театрі порушує у п’єсі теми, пов’язані із кризою традицій‑
ної сексуальності й патріархального ладу. Як наслідок таких 
змін — стан психічного божевілля головної героїні — Бланш.

У п’єсі Т. Вільямза Аллан, чоловік Бланш, виявився го‑
мосексуалістом і покінчив життя самогубством (витіснена 
«неправильна» сексуальність у п’єсі завершується траге дією, 
коли Бланш довідується правду. У цьому окремі дослідни‑
ки‑американісти вбачають перший вихід на тему сексуаль‑
ної перверсії, гомосексуальної/лесбійської проблематики 
у Віль ямза, яка знаходить особливе продовження в кон‑
цепції Альмодовара (головних персонажів п’єси (Бланш, 
Стеллу, Стенлі) грають або гомосексуали, або бісексуали). 
У фільмі межі між «правильною» (традиційною) і «непра‑
вильною» (перверсивною) сексуальністю не існує: в одному 
епізоді Радість (Аградо) вимовляє слово «фалос», яке під‑
хоплюють Ума й Роса. Згадана сцена «у гротесковій формі 
ілюструє, як відбувається зміна об’єкта любові і прихиль‑
ності у жінок. До появи Аградо в центрі їхньої уваги були 
інші почуття. Роса й Мануела говорили про розставання, 
переживаючи гіркоту розчарування, приховану ворожість. 
Обидві вони виявили, що, незважаючи на взаємний потяг, 
не можуть знайти втамування тієї спраги, яка тягне їх одну 
до одної. Промовивши «чарівне» слово, Аградо додає у роз‑
мову фалічне означуване, що оживляє емоційну атмосферу 
і пробуджує в жінок гетеросексуальний імпульс. Ідентифіка‑
ція Аградо з ідеалом жіночності є трансґресивним жестом, 
що відсуває кордон уявлень про мужність. Перебуваючи 
поруч із жінками, підкоряючись «закону жадання», він про‑
являє себе як «ідеальний чоловік»)» [115.1]. Усвідомлення 
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власної транссексуальності як «норми», а не  викривлення чи 
збочення, за Альмодоваром, — це можливість збереження 
особливого гуманізму, притаманного античному суспільству, 
а також автентичності людської чуттєвості.

Тема Еросу й Танатосу наскрізна у п’єсі Т. Вільямза, позаяк 
шлях Бланш до сестри — це шлях на трамваї «Бажання/Жа‑
дання» (тамтешня місцева назва) з пересадкою на трамвай 
«Цвинтар». Бланш вирушає на пошуки сестри з родинного 
 маєтку «Мрія», який було продано.

Якщо для Т. Вільямза проблема нової релігії постає імплі‑
цитною у п’єсі, то для П. Альмодовара пошуки нової релігії, 
чи й навіть нового Бога, надзвичайно актуальні. Центральний 
сюжет у фільмі розгортається в Барселоні — місті, яке тради‑
ційно вважають одним із найрелігійніших в Іспанії. Проте для 
Альмодовара це каталонське місто втілює дві релігійності: 
стару, що не має майбутнього, й нову, що перебуває у стадії 
розвитку. Сучасна релігійна Барселона — це не лише вража‑
ючі історичні храми, а також і простір сексуальної перверсії, 
простір транссексуальності, яку більшість поки що не готова 
прийняти. Про це свідчить один із останніх епізодів фільму, 
пов’язаний із «текстом у тексті»: у Барселоні має відбува‑
тися показ «Трамваю Жадання», але за збігом обставин го‑
ловні дійові особи не можуть бути присутні на виставі. Тоді 
на сцену вихолодить Agrado — у перекладі — Радість, в іме‑
ні закладено християнський біблійний та юдейський (талму‑
дичний) концепт «радіння життю» — транссексуал, друг 
Мануели, який починає розповідати історію свого життя. 
Камера показує, як із перших рядів йдуть до виходу ті, хто 
не приймає такого повороту подій, отже, — нездатні почути 
і прийняти  Іншого. Але половина залу залишається. М. Фуко 
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в есеї «Про трансґресію» зазначає, що «мабуть, варто було б 
зазначити, що у світі, в якому не лишилося нічого святого, 
сексуальність виявляється єдиноможливою сферою диферен‑
ціації почуттів» [321, c. 114]. Для Фуко топос сексуальності 
у новітній час можна визначити як «небо безмежної ірреаль‑
ності» [321, c. 129], а ґендерні трансформації є атрибутивною 
ознакою цього «неба».

«Трамвай «Жадання» в кінотексті Альмодовара утілює 
ідею «повернення до себе». Увесь фільм пов’язаний на різ‑
них сюжетно‑композиційних рівнях із п’єсою Т. Вільямза: 
так, головна героїня Мануела зустріла свого чоловіка, граючи 
у студентському театрі «Трамвай Жадання». Пізніше її чоло‑
вік — став транссексуалом Лолою, а Мануелі залишився син 
від цього шлюбу, що на початку фільму гине під колесами 
авто мобіля, в якому після вистави «Трамвай «Жадання» їде 
Ума Рйоха (Huma Rojo) — акторка, котра грає Бланш (лес‑
бійка). У самому сценічному імені закладено червоний ко‑
лір — rojo, символічно пов’язаний із міфологемою вогню, 
що може і відродити зі смерті (мотив Фенікса), і знищити. 
У фільмі Альмодовара саме Ума Рйоха (лесбі за ґендерною 
орієнтацією) грає трагічно‑аристократичну Бланш. Нагадає‑
мо, що шлюбне прізвище Бланш — Grey (Сіра), що також 
асоціюється з попелом, що лишається після спалення. Отже, 
між літературним текстом і кінотекстом у річищі міфопое‑
тики Ґ. Башляра встановлюється інтертекстуальний зв’язок 
на осно ві кольороназви.

Бланш програє змагання у своєму житті. Останній епізод 
у п’єсі, який постає центральним у фільмі Альмодовара, — 
Бланш забирають у психіатричну лікарню (з можливим засто‑
суванням у подальшому лоботомії. Життя Бланш завершується 
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знищеною ілюзією від колишньої гармонії й аристократичного 
роду. За допомогою трансформаційності Альмодовар позбу‑
вається такої фатальної екзистенційної приреченості. Зреш‑
тою, Мануела їде з Барселони з новою дитиною — немовлям, 
у якому також є частка від Лоли (у кінці фільму сам персонаж, 
який цілковито асоціюється з танатологічним простором смерті 
й «чуми», як зазначає Мануела, гине (а отже, символічно в но‑
вому суспільстві гине саме Стенлі, а не Бланш).

Стрічка «Birdman» («Людина‑Птах», 2014; режисер — 
Алєхандро Гонсалес Іньярріту) в американських кінокритиків 
здобула жанрове визначення «чорна комедія». У кінотексті 
візуалізовано два наративи — модерністський (пов’язаний 
із інсценізацією оповідки «немасового» і почасти забутого 
американського прозаїка Раймонда Карвера «Про що ми го‑
воримо, коли говоримо про кохання») та постмодерніст-
ський (пов’язаний із психічною інтеріоризованою реальні‑
стю головного героя, який і досі живе своєю головною роллю 
в екшені «Людина‑Птах», що став кіносенсацією початку 
1990‑х рр.). Сукупно ці два наративи витворюють іншу худож‑
ню реальність, яка оприявнює нові екзистенційно‑психологічні 
проблеми, що належать до епістемологічної основи філософії 
та культури постпостмодернізму.

Однією з визначальних рис постпостмодернізму є стиран‑
ня кордонів між текстом і реальністю. Протагоніст стрічки 
«Birdman», голлівудський кіноактор Ріґґан Томпсон (Майкл 
Кіттон), здобув славу саме завдяки ролі супергероя у фен‑
тезійному блокбастері 1990‑х рр. «Birdman». Від самого 
початку стрічки показано, що Томпсон живе у світі вига‑
даної реальності, а отже, його психічне життя є розділеним 
на два виміри: реальності сьогодення та реальності минулого, 
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яка передусім зацикльована на фільмі «Birdman». Кіноак‑
тор репрезентує розщепленого індивіда, який, у дусі творів 
Генрі Джеймса, доводить, що психічне життя — це окрема 
автентична й самодостатня реальність, проте його психічне 
життя «переживає» гіпертрофовану ностальгію за своєю 
роллю. У свідомості Ріґґана стирається межа між світом 
уяви (імаґінативним інтенційним світом стрічки про супер‑
героя) та реальністю, в якій він переважно замикається від 
зовнішнього світу, прагнучи втекти до своєї режисерської 
кімнати. У момент психологічного зламу, внутрішньої емоцій‑
но‑психічної фрустрації герой «випадає» в іншу реальність — 
реальність минулого й реальність Людини‑Птаха, який функ‑
ціонує як alter ego протагоніста. До певного часу глядачеві 
здається, що Людино‑Птах — цей голос усередині Томпсона 
або ж загадковий дух, який прагне підкорити тіло і думки ак‑
тора. Лише наприкінці фільму режисери вдалися до оприяв‑
нення цього голосу, який соматизується; тоді глядач розуміє, 
що весь час ним був Людина‑Птах, який не може відпустити 
душі Ріґґана Томпсона, як Мефістофель не може забути про 
душу Фауста.

Образ Людини‑Птаха, який зрештою виринає у кінонара‑
тиві, репрезентований як ресентиментний і водночас як кітчеве 
втілення масової культури. Окреслюючи рамки розуміння клю‑
чового для роману «Розрив» поняття «ресентимент», Тамара 
Гундорова, відштовхуючись від ідей Ф. Ніцше, наголошує 
на тому, що «Ніцше вказує на те, що ресентимент стає в цю 
модерну добу творчою акцією і цінніснопороджувальною емо‑
цією. Ressentiment загалом є, на думку німецького філософа, 
властивістю тих істот, які «не спроможні на справжню реакцію, 
реакцію, що виявилася б учинком; вони винагороджують себе 
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уявною помстою» <…>. Ключовим при цьому стає витворен‑
ня образу ворога, причому елемент творення, творчості, уяви 
відіграє тут особливо важливу роль» [67, c. 48–49]. Успішне 
минуле не може повторитися в такому самому вигляді у сього‑
денні, а з цього випливає імпліцитна образа Ріґґана на сучас‑
ність, небажання сприйняти нові культурні форми (цей мотив 
буде особливо актуалізований у стосунках із дочкою Сем, яка 
є героєм іншого часу, який можна охарактеризувати в кате‑
горіях «диждимодернізму» («цифрового модернізму»), що 
є одним із напрямів постпостмодернізму).

Як наголошує Т. Гундорова, травматизована «свідомість, 
травмована історія, травмоване тіло є, однак, не лише схови‑
щами нових смислів, а й загрозою для свідомості, історії, тіла. 
Тоді виникає травматичний невроз, нормальне сприйняття часу 
розривається, минуле не може бути асимільоване теперішнім 
часом. Відтак травматичні події повертаються через симптоми, 
повторюються у снах, жестах, стигмах. Травматичне минуле 
залишається трансгресивно присутнім у сучасності; мстиве, 
воно переслідує, заволодіває і домінує над теперішнім замість 
того, щоб забутися. Сучасне зациклене на минулому, не може 
звільнитися від нього, хворе травматичним минулим <…>. 
Однак особливістю травми є те, що симптоми не просто по‑
вертаються з минулого, але переносяться на майбутнє, так що 
майбутнє стає уже пережитим минулим» [67, c. 16]. Образ 
Ріґґана є втіленням саме такої психологічної парадигми, в якій 
він, «зациклений на минулому», не може звільнитися від ми‑
нулого, яке травмує героя. «Основ ними та загальними для 
різних видів захисних механізмів рисами, на думку З. Фрей‑
да та його послідовників (А. Адле ра, А. Фрейд), є те, що 
вони: 1) несвідомі, тобто людина не усвідомлює ні причин, 
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ні мотивів, ні цілей, ні самого факту своєї захисної поведінки 
відносно певного явища або об’єкта; 2) завжди спотворюють, 
фальсифікують або замінюють реальність <…>. Російські 
психологи І. Нікольська та Р. Грановська розглядають пси‑
хологічні захисні механізми як процеси інтрапсихічної адап‑
тації особистості. У даних процесах беруть участь усі психічні 
функції: сприймання, пам’ять, увага, уява, мислення, емоції. 
Проте, залежно від ситуації, основну частину роботи з подо‑
лання негативних переживань бере на себе одна з них. Отже, 
за І. Нікольською, Р. Грановською, психологічний захист — 
це спеціальна система стабілізації особистості, спрямована 
на несвідоме обмеження від неприємних, травмуючих пере‑
живань, пов’язаних із зовнішніми та внутрішніми конфлік‑
тами, станами тривоги, переживанням страху та дискомфор‑
ту <…>» [69.1, c. 151].

«Birdman» — своєрідний фільм у фільмі. З екшеном 
«Birdman» у ньому пов’язано мотив «агресивного» поширення 
масової культури, яка у стрічці протистоїть елітарній театраль‑
ній культурі Бродвею.

У фільмі конфлікт усередині головного героя пов’язаний 
із конфліктом у світі мистецтва стосовно голлівудських продук‑
тів як таких, яким відмовлено у статусі «високе мистецтво», 
і бродвейськими постановками. Успішна роль у «Birdman», яка 
на певний час змінила життя Ріґґана, не відпускає його під час 
роботи над інсценізацією оповідання Раймонда Карвера «Про 
що ми говоримо, коли говоримо про кохання» (збірка історій 
під такою назвою (в оригіналі «What We Talk when We talk 
about Love») була надрукована в 1981 р.). Р. Карвер нале‑
жить до американських письменників‑аутсайдерів середини — 
другої половини ХХ ст., яким було уготовано досить важкий 
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 життєвий шлях. Не витримавши напруги, відчуваючи постій‑
ний брак коштів для утримання родини, Картер ховається від 
проблем в алкоголізмі, із яким пориває в 1977 р. після мозкової 
коми. Варто зауважити, що на основі оповідань Картера зня‑
то фільм «Короткі історії» (Роберта Олтмена, «Short Cuts», 
1993).

Твір Карвера, за який береться Ріґґан Томпсон, навряд чи 
можна назвати «масовим» і таким, що може стати успішним 
відповідно до критеріїв масової культури. Тема соціальних 
негараздів і подружньої зради є основною в тексті Р. Карвера. 
Ріґґан від початку відчуває «опір матеріалу». Проте незважа‑
ючи на це актор вирішує бути і режисером цієї бродвейської 
постановки, і виконавцем головної ролі. Внутрішній голос 
«Людини‑Птаха» намовляє Ріґґана будь‑що відмовитися від 
цього задуму, чим викликає сильну агресію. У фільмі вияви 
люті мають магічну репрезентацію: показано, ніби актор воло‑
діє здатністю силою думки рухати речі і вмикати світло. Тема 
«магічного реалізму» «Birdman»‑а протистоїть темі «брудного 
реалізму» Р. Карвера. Фактично наратив фільму побудований 
як зіткнення бінарних опозицій: шоумена і актора, Голівуду 
та Бродвею, справжнього (високого, елітарного) й масового 
мистецтва, реальності та фантазії (магічної реальності, у яку, 
зрештою, і потрапляє головний герой у фіналі).

Зауважу, що представлене за задумом режисера закінчен‑
ня фільму і оприявнює мотив, притаманний постпостмодерніз‑
му. Герой зникає у відчиненому вікні, а його дочка Сем (Емма 
Стоун) дивиться вгору і радісно усміхається. Фантазія таки 
може стати реальністю, принаймні Алєхандро Гонсалес Іньяр‑
ріту не дає точної відповіді, але і не заперечує цього припу‑
щення. Фінал стрічки реалізовано цілком у ймовірнісному 
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вимірі, на рівні «possibility». З точки зору здорового глузду 
герой міг розбитися, стрибнувши з палати униз, не маючи 
більше сил боротися з реальністю. Проте постпостмодер‑
ністський наратив характеризується особливим поєднанням 
реальності та імаґінативного. У зіткненні бінарних опозицій 
перемагає не одна з них, а формується новий соціокультурний 
або мистецький феномен.

Героя стрічки Ріґґана Томпсона, безперечно, можна було б 
назвати героєм ресентименту. Він ніяк не може позбутися спо‑
гадів про своє минуле життя голлівудського актора. Проте 
у сьогоднішньому часі ці спогади мають характер травматично‑
го переживання, вони блокують акторські здібності Томпсона, 
не дають можливості реалізуватися в іншій художній реально‑
сті. «Як образно завважував Ж. Дерида, «не прийнятий всере‑
дину себе, не прийнятий, не асимільований, як це буває при всіх 
«нормальних» скорботах, мертвий об’єкт лишається живим 
померлим, поміщеним у спеціальне місце в Ego. Він має своє 
місце, точно так, як крипта на цвинтарі, або замок, оточений 
стінами й іншими речами» [67, c. 15]. Супергерой Birdman і є 
тим «живим померлим», інкорпорованим у мистецьку і психо‑
логічну реальність Ріґґан, яка не дає можливості знайти у собі 
митця. Масове мистецтво репрезентоване як діяльність, яка 
наслідує певні формули, а отже, є імітаційною. Театральне мис‑
тецтво містить у собі потяг до трансцензусу.

Голос Людини‑Птаха перешкоджає і робить усе, аби, нена‑
че Мефістофель, спокусити голлівудського актора пам’яттю 
про колишню славу. На відміну від Майка Ріґґан — герой од‑
нієї ролі, принаймні у цьому його прагне переконати Birdman. 
 Перед фінальною прем’єрою вистави «What We Talk when We 
talk about Love» у бродвейському театрі з Ріґґаном  відбувається 
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культова фантасмагорія. Своєрідним психологічним пуантом 
постає сцена, у якій він перевтілюється на Людину‑Птаха 
і змагається з чудовиськами. Тут драма з елементами «чорно‑
го гумору» перетворюється на типовий комп’ютерний «action‑ 
бойовик». У цьому віртуальному світі дії та симуляції немає 
нічого від театру, а отже, й від мистецтва. Проте внутрішня 
метаморфоза, переродження у Людину‑Птаха видається важ‑
ливим пуантом на шляху до розриву з минулим. У момент пе‑
реродження Ріґґан відчуває в собі силу супергероя, він здатний 
літати і змагатися з суперворогами. Проте здається, що про‑
тягом усього фільму, під час роботи над історією Р. Карвера 
Ріґґанові не вистачало саме цього відчуття легкості й польоту.

У досить агресивній поведінці Людини‑Птаха простежує‑
ться і агресивна стратегія сучасної масової культури, яка, схо‑
пивши свого споживача, не хоче його відпускати. У фільмі 
актуа лізовано проблему естетичного смаку і відчуття прекрас‑
ного як чогось піднесеного. Табіта Дікінсон є втіленням своє‑
рідної берегині храму високого театрального мистецтва. Чим 
мотивоване її вороже ставлення до Ріґґана, з яким вона на‑
віть не знайома? Театральний критик не приймає жодних його 
аргу ментів. Її позиція видається упередженою, тенденційною, 
а отже, спрощеною. Вона не вірить в успіх Ріґґана і вважає, 
що її завдання — знищувати таких акторів, як він. Навіть роз‑
казана історія про особисту мотивацію у постановці цієї п’єси 
нічого не змінює. Табіта є втіленням образу непідкупного кри‑
тика, який керується тільки одним критерієм: професійністю.

Проте заголовок, під яким виходить її остаточна ре‑
цензія в «Times», має назву «The Unexpected Virtue of 
Ignorance» («Непередбачувана перевага невігластва»). Саме 
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ця назва газетного матеріалу винесена в підзаголовок до всьо‑
го фільму.

«Політ» Ріґґана дав можливість осягнути відчуття метафі‑
зичного лету, якого так бракувало під час роботи над виста‑
вою. Від самого початку ця інсценізація видавалась проблем‑
ною, проте участь у ній відомого бродвейського актора Майка 
Шімера врятувала ситуацію. Проте Ріґґан ніяк не міг знайти 
правильний режисерський хід, створити власну концепцію по‑
становки. Дискусії з Майком увиразнюють ці внутрішні психо‑
логічні боріння: Майк прагне, аби Ріґґан прожив текст на сце‑
ні, знайшовши у ньому себе. Він переписує текст, який дає 
йому Томпсон, бо Майк належить до «інтуїтивних» акторів, 
які щоразу у кожній новій ролі проживають нове життя. Сцена 
театрального «гіперреалізму», коли в мізансцені «під ковдрою» 
Майк мав намір реально вдатися до кохання з Леслі (Наомі 
Воттс), тільки виразніше візуалізує його концепцію мистецтва. 
Актор повинен керуватися енергіями сцени, театральними 
 мізансценами, психологією ситуацій, а не текстом. Потрібно, 
аби вистава стала життям, за яким підглядають глядачі. Довгий 
час Ріґґан не міг зрозуміти такої театральної стратегії. Досвід 
голлівудського акторства давався взнаки.

Фільм Алєхандро Гонсалеса Іньярріту — приклад сучасного 
постпостмодерного кіномистецтва, у якому немає непереборної 
межі між реальністю і вигадкою, проте, на відміну від постмо‑
дерністського наративу, у ньому актуалізуються мотиви, пов’я‑
зані з утвердженням автентичного мистецтва та психологічної 
достовірної ідентичності. Постмодерне розщеплення суб’єкта 
заміщується героєм із ідентичністю, яка передбачає «польоти 
уві сні і на яву».
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У 2007 році режисер Джо Райт зняв драму «Спокута» («Ato‑
nement») за однойменним романом Іена Мак’юена. Варто за‑
уважити, що фільм практично повністю переповідає сюжет 
роману І.Мак’юена. Кінокартину, як і роман, умовно можна 
поділити на чотири частини:

1 частина — 1935 рік. Дитинство Брайоні. Наклеп.
2 частина — Події Другої світової війни. Відступ англій‑

ських військ від Дюнкерка (Франція).
3 частина — Лондон 1940 рік. Служба Брайоні Толліс 

у військовому госпіталі.
4 частина — Лондон 1999 рік. Брайоні Толліс — всесвіт‑

ньовідома письменниця. Підсумок життя.
Основний прийом тексту — показ тієї самої сцени з різ‑

них точок зору (Сесилії і Брайоні) — особливість кінострічки, 
і саме він допомагає зрозуміти, що є рушійною силою вчинків 
Брайоні Толліс.

Особливістю фільму є перенесення уваги зі змістового ряду 
на візуальний і звуковий. Для цього із роману І. Мак’юена 
Джо Райт викреслив значну кількість діалогів із прямою мо‑
вою та окремі сцени з другої частини. Зокрема, показуючи по‑
дії Другої світової війни, автор надав перевагу історичній прав‑
ді, яскраво і трагічно показуючи відступ англійських військ від 
Дюнкерка. У кінонаративі Роббі не зустрічає циганки‑яснови‑
диці, не бачить смерті хлопчика від вибуху авіабомби, натомість 
бачить трупи десятків мирних жителів (саме так закінчувалися 
бомбардування під час війни); немає у кіноадаптації і селянина, 
що оре поле під час авіанальоту, натомість жах і трагедія війни 
зображені реалістично (чого вартий 5‑ти хвилинний епізод 
евакуації англійських військ, знятий одним планом, де  камера 
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 вихоплює із багатотисячного натовпу ірраціональні та дикі 
сцени, які показують загальний хаос та істерію).

Перед режисером Джо Райтом стояло завдання відтворити 
на екрані не лише любовну драму закоханих Сесилії та Роббі, 
розлучених наклепом, а й драму головної героїні Брайоні, яка 
живе з тягарем провини за вчинений у 13‑річному віці злочин. 
Саме тому роман і його кіноадаптація відрізняються фіналами. 
У романі Мак’юена востаннє ми бачимо Брайоні на дні народ‑
ження, який вона святкує у колі родини. Саме там вона підби‑
ває підсумок свого життя.

У фільмі 77‑річна Брайоні Толліс, всесвітньовідома пись‑
менниця, дає телеінтерв’ю, в якому сповідується перед гля‑
дачами й пояснює, чому «Спокута» — це не просто останній 
її роман. Він є і першим романом, оскільки це сповідь героїні, 
у якій прописано щасливе життя для всіх: і для Сесилії, і для 
Роббі, і для неї самої. Таким чином, у кіноадаптації пробле‑
ма відповідальності за вчинки, проблема розгрішення набуває 
загальнолюдського значення. Режисер розширює аудиторію, 
перед якою Брайоні здійснює каяття.

Дискурс кінематографу дає можливість візуалізувати пост‑
постмодерністський художній простір. Кіноприйоми дають 
можливість рельєфніше унаочнити принципи побудови худож‑
нього світу як метаболи або розкрити екплікацію художнього 
світу як множинної реальності оприявнюючи складні проце‑
си, що протікають у психічній реальності персонажів. Про‑
аналізовані у цьому підрозділі кінонаративи показують, що 
дискурс кіно інтенсивніше інкорпорує в себе світоглядно‑філо‑
софські зміни, притаманні постпостмодерністському мислен‑
ню, прагнучи втілити їх у мистецьких об’єктах. Кінематограф 
початку ХХ ст. постає важливим інструментом поширення 
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 постпостмодерністського бачення дійсності й принципів но‑
вого світорозуміння, у якому важливу роль відіграють прин‑
цип трансґресії, захисні механізми людської психіки, принцип 
 одночасного перебуваня суб’єкта реальності у кількох пло‑
щинах (реалізація мотиву «позачасової одночасності»), між 
якими встановлено особливий психічний зв’язок, який склад‑
ніше представити засобами літератури, проте легше продемон‑
струвати у кінонаративах, у яких показано, як персонаж кон‑
струює фіктивну ідентичність, що, відповідно, позначається 
на розщеп ленні його «Я».





Розділ 2.

СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКА  

ПАРАДИГМА АНГЛІЙСЬКОГО  

ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО  

РОМАНУ
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2.1.  Реальне й уявне в англійському 
постпостмодерністському романі

О собливості «післяпостмодерністського» роману, як зазна‑
чає Н. Овчаренко, постають предметом аналізу у праці 

«Постколоніальні проекції канадської прози». Авторка за‑
уважує, що в сучасній канадській літературі увиразнено теми, 
які притаманні постпостмодернізму. Так, у розділах «На зламі 
століть. Транскультурний досвід у післяпостмодерністському 
фреймі» та «Втеча до уявного світу» під час аналізу новітніх 
канадських романів окреслено й ключові риси, що визначають 
суть постпостмодернізму в канадській літературі. Передусім 
аналізовано такі риси, як наявність у романах поєднання «фі‑
зичного» й ірреального/метафізичного як об’єкту розмислів 
у художньому світі героїв; ідея соматичності; концепція уявних 
світів і фрагментації наративу (ця риса генетично пов’язана 
з особливостями постмодерністського роману: «Фрагменти‑
зований текст — типовий складник історіографічного рома‑
ну» [245, c. 239]. У будь‑якому разі дослідження «Постколо‑
ніальні проекції канадської прози» словесно візуалізує ті зміни, 
що мають місце в канадському постпостмодернізмі. Англій‑
ський постпостмодернізм на тлі канадського постає більш 
«медикалізованим» і науковим або ж науково‑фантастичним. 
Натомість ідея множинної реальності та уявних світів, як за‑
уважує Н. Овчаренко, актуалізована в канадському фентезі. 
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«Класичний жанр фентезі набув гібридності, оприявнивши 
містико‑філософський, метафоричний, «чорний», героїчний, 
науковий, технофентезійний, іронічний, детективний та ін. під‑
жанри. Значний внесок до особливостей жанру зробила міфо‑
логія межової епохи, від чого характери та вчинки персонажів, 
а також інтрига твору утилізується під комп’ютерну рольову 
гру. На відміну від наукової фантастики, фентезі не прагне 
пояснити простір і час, у межах яких відбувається дія твору, 
із точки зору науки. Це, швидше, імплантування гіпотези па‑
ралельної реальності як даності, художнього проекту в усій 
його амбівалентності» [245, c. 426]. Натомість в англійському 
постпостмодерністському романі обов’язковою постає спроба 
автора або ж протагоніста (чи оповідача) запропонувати з на‑
укової точки зору пояснення категорії «часу» і «простору», які 
перебувають у некласичних і нелінійних формах взаємодії.

Англійський постпостмодерністський роман прагне подати 
бодай мінімальну експлікацію часових і просторових зміщень, 
уявлення про реальність як метаболічний простір, у якому мож‑
ливе множинне існування людини або ж її різних проекцій, які 
«мігрують» крізь час і простір. Н. Овчаренко зауважує, що 
у «творах М. Етвуд, Я. Мартела, Ш. де Лінта, Т. Фіндлі 
та ін. домінанти подієвого контенту можуть трансформуватися 
на гру, вигадку, разом із тим відтворюючи ознаки контенту ре‑
ального» [245, c. 424].

В англійському постпостмодерністському романі Д. Міт‑
челла, І. Мак’юена, М. Левицької, М. Геддона маємо репре‑
зентацію реального контенту, який перебуває у специфічній 
взаємодії з грою й вигадкою, що має місце у реальності ге‑
роїв. Проте тяжіння до зображення реального контенту в ро‑
манах англійських авторів постає частиною або ж чинником 
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конструювання художньої реальності в режимі «ad realiora», 
за Ю. Шевельовим, тобто у намаганні зобразити художній світ 
у всій повноті різноманітних виявів буття. З огляду на це маємо 
зіткнення містичних/релігійних теорій, що пояснюють існуван‑
ня душі, і теорій наукових, у яких подано спробу обґрунтувати 
природу свідомості, специфіку людського мозку, особливості 
функціонування мозкових нейронів у лімінальні стани, зокре‑
ма в момент зупинки серця й смерті людини. У британських 
наукових журналах значною мірою представлено результати 
досліджень, що стосуються теми смерті людини й дослідження 
тих процесів, що відбуваються з людським тілом після зупинки 
серця. Ця тема водночас має парадигмальні пояснення в ме‑
тафізичній літературі й релігійних практиках.

Англійський постпостмодернізм у романному дискурсі дає 
можливість зіставити різні точки зору й концепції, не вивищу‑
ючи жодної з них. Натомість у романах утверджується ідея про 
обмеженість наукових інструментів у пізнанні свідомості/під‑
свідомості, роботи мозку й тіла загалом. Проте актуалізація 
реального контенту дає можливість припустити, що наука стає 
релігією людини ХХІ століття. Саме наукові дослідження 
й науковий тип світосприйняття (з максимальною об’єктивіза‑
цією усього, що потрапляє в поле зору людини) постає ключем 
до відповідей на ті запитання, які стають ключовими для те‑
перішньої людини.

Актуалізація реального контенту пов’язана зі специфічними 
художніми стратегіями, зокрема в аспекті максимально доклад‑
ного опису реальності, у якій відбуваються події. Кристофер 
у романі «Дивний випадок із собакою вночі» в силу специфіки 
аутичного світосприйняття здатний відтворювати в пам’яті над‑
звичайно деталізований опис, який дає можливість  створити 
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ефект «глибокого занурення» для реципієнта. Такий ефект до‑
помагає максимально повно візуалізувати під час читацької ре‑
цепції художній світ і уявити, у який спосіб реальність фрагмен‑
тується, розпадається на метаболічний конструктор, частинами 
якого є самостійні й потенційно необмежені реальності.

Деталізований опис речей навколо героїв є формою ре‑
презентації, на перший погляд, фактологічних речей і об’єк‑
тів реальності, які існують незалежно від людини і є непізна‑
ванними для її свідомості з точки зору кантіанської концепції 
«речі‑в‑собі». Натомість у постпостмодерністському романі 
актуалізовано важливість не самих фактів як ізольованих 
фрагментів реальності, а їх сприйняття, тобто інтерпретації, 
яка виявляє специфічну емоційність або ж емоційний інтелект 
героїв. «Діалог» Кристофера з множинністю речей навколо 
юнака можна назвати комунікаційно успішним на відміну від 
«діалогу» з людьми (викладачами, однолітками), які постають 
для протагоніста роману ще більшими «речами‑в‑собі» через 
здатність відповідати Кристоферу, використовуючи емоції. 
Світ речей‑у‑собі не становить загрози для юнака, бо з точки 
зору «чистого розуму», за допомогою аналітичних здібностей 
він може розкласти реальність навколо себе на базові з точки 
зору природничих наук компоненти. Натомість наявність у лю‑
дини емоційної складової робить людей справжніми «речами‑ 
в‑собі», які наділені потенційною небезпекою як для інших, так 
і для себе.

Важливо зазначити, що, аналізуючи роман «Маленька 
країна» канадського письменника Ш. де Лінта, Н. Овчарен‑
ко звертає увагу на те, що «із метою «примирення» реально‑
го та фікційного фентезійного світів канадський письменник 
вводить до роману фабульно рівнозначну музичну парадигму, 
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створюючи інтермедіальну художню конструкцію, що поєд‑
нує вербальний і музичний дискурси» [245, c. 449]. Подіб‑
на стратегія, пов’язана із залученням музичної парадигми, 
оприявнена в романі «Хмарний атлас» Д. Мітчелла, причому 
з усіх аналізованих у роботі творців саме цей роман найближ‑
че подібний до фентезійних, принаймні один із піджанрових 
елементів у ньому доцільно схарактеризувати як фентезій‑
ний. «У центр роману де Лінта закладено філософську ідею 
щодо можливості спостерігати навколишній всесвіт лише 
через думку і тому інтерпретувати її суб’єктивно як віднос‑
ну» [245, c. 449]. Водночас дослідниця ставить запитання, 
яке випливає з проблемно‑тематичного поля роману «Ма‑
ленька країна», про те, «чи можливо буде колись дослідити 
логічно послідовний всесвіт? Недаремно буддизм заснова‑
но саме на сумніві у цьому припущенні, що й відрізняє його 
від ідеалізму Платона» [245, c. 449]. У романі «Хмарний 
атлас» репрезентація соціально‑політичних подій, зокрема 
й у вимірі антиутопічного та дистопійного світів, зображено 
як елемент у пізнанні світобудови Всесвіту, який, відповід‑
но до авторської концепції, у своєму розгортанні має анало‑
гії до світу людської цивілізації. Динаміка змін у людсько‑
му світі детермінована специфікою представлення різних 
форм розуму, який у романі зображено як властивість усієї 
матерії. У романі де Лінта «минуле, теперішнє й майбутнє 
втрачають часову послідовність, набуваючи нової позачасо‑
вої «одновимірності»» [245, c. 454]. Концепція «рівночас‑
ності одночасного» у часовому вимірі, експлікація простору, 
якому притаманна «позачасова одновимірність», — риси, що 
знаходять свою експлікацію і в англійському постпостмодер‑
ністському романі, зокрема в «Хмарному атласі». Усі шість 
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 фрагментованих частин метаболічної реальності цього твору 
показують взаємодію між персонажами: ця взаємодія є без‑
посередньою або опосередкованою, фізичною (має конкретні 
вияви та наслідки) або метафізичною, вона підпорядкована 
логіці розгортання соціально‑політичних тенденцій або ж 
пов’язана з індивідуальною діяльністю людини чи біоробота. 
У такому разі ідея «позачасової одновимірності» стає іма‑
нентною характеристикою метаболічного простору прозових 
художніх творів постпостмодернізму.

І все‑таки в більшості випадків англійський постпостмо‑
дерністський роман не просто словесно візуалізує потенційно 
необмежений простір, у якому відбувається перехід між різ‑
ними виявами матерії та енергії, а й пробує пояснити з буд‑
дистської (релігійно‑метафізичної) або наукової точки зору, 
у який спосіб відбувається впорядкування Всесвіту, як космічні 
закономірності пов’язані з діяльністю людини, у який спосіб 
розвиток цивілізації репрезентує динаміку змін у світі, який 
є іманентно об’єктивним; що таке закономірність у Всесвіті 
й світі людей; чи можна говорити про розум як універсальну 
властивість Всесвіту тощо. Усі ці запитання стають особливо 
значущими в дискурсі англійського постпостмодернізму.

Актуалізація в постпостмодерністському романі реалістич‑
ного компоненту оприявнює проблему двосвіття, яка випливає 
зі специфіки інтерпретації реальності людиною. По суті, має‑
мо репрезентацію неоромантичного двосвіття, спричиненого 
недос коналістю людини, яка не може достеменно зрозуміти 
усього, що відбувається навколо неї. Людська помилка в ін‑
терпретації ситуації може коштувати занадто дорого іншо‑
му (як у романі «Спокута», коли Брайоні помилково вказує 
не на справжнього винуватця). Натомість цей мотив помилки, 
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що є сутністю   людини й закладений у самих формах пізнання 
людиною реальності, актуалізує мотив спокути, що часто є пси‑
хологічно складним або ж таким, що викликає низку інших 
конфліктів і проблем. Репрезентація в англійському постпост‑
модерністському романі «реального» спрямована на досягнен‑
ня ефекту емоційної співучасті від реципієнта. Художній світ 
такого роману містить у собі те, що взято з реальних життєвих 
історій (під час аналізу роботи нейрохірургів у Королівському 
шпиталі в Лондоні, як у романі «Субота» тощо) сприяє глиб‑
шому зануренню реципієнта в художній простір і стимулює 
акти візацію емоційного сприйняття того, про що ідеться.

Англійський роман прагне увібрати в себе елементи медіа‑
текстів, він залучає такі жанри й жанрові різновиди, які містять 
історії, написані від першої особи. Цей «примат “Я”» посилює 
сугестивний ефект тексту й актуалізує читацькі емоції. Водно‑
час здатність людини до помилки й мотив спокути оприявню‑
ють ідею того, у який спосіб у житті можуть бути сконструйо‑
вані симулякрові та фейкові реальності, що так само випливають 
із людської природи. Людині складно визнати свою помилку 
або ж неготовність сказати достеменно, хто винуватий у тій чи 
тій ситуації. Замість того, щоб визнати свою неспроможність, 
людина часто починає керуватися емоційними чинниками, на‑
магаючись довести іншим і собі, що вона все знає. Такий мо‑
тив «усезнання» стає небезпекою для інших і результує поя‑
вою низки інших соціально‑психологічних проблем, більшість 
із яких має незворотний фінал.

У такому разі використання фікційного виміру в ро‑
мані (втеча суб’єкта реальності до уявного) постає формою 
«переписування» реальної ситуації, проте це «переписуван‑
ня» відбувається в уявній площині й має стосунок тільки 
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до психіки людини, яка конструює цей уявний світ, аби на‑
самперед розгрішитися перед собою. Творення уявних нара‑
тивів є формою психологічної спокути людини, яка почуває 
провину за те, що вчинила колись давно і що досі має наслід‑
ки. У такому разі актуалізовано сприйняття часового виміру 
передусім в аспекті «кайросу»: людина, яка прагне розгрішен‑
ня, сприймає час як емоційно маркований і смислобуттєвий. 
Саме таке сприйняття часу і змушує людину шукати форми 
розгрішення, яке, проте, відбувається у фікційній і, по суті, 
фіктивній площині. Крім того, недосконалість інтерпретацій‑
них здібностей людини ніби програмує людство на пошуки 
таких форм, які б уможливлювали конструювання реальності 
в режимі «якби», актуалізуючи дискурс альтернативних ре‑
альностей. Винахід цифрового простору (медіа, соцмереж) 
і технологій лінгвістичного маніпулювання стало формою «пе‑
реписування» реальності в режимі альтернативних історій. 
У романі «Хмарний атлас» показано, як на різних етапах ро‑
звитку цивілізації людина прагне створити навколо себе си‑
мулякровий/фейковий світ і водночас є ті, хто намагаються 
зафіксувати те, що відбулося насправді, щоб трансферувати 
цю пам’ять і досвід майбутнім поколінням.

Персонажі постпостмодерністських творів відчувають 
біль, який завдає їм навколишня дійсність. Мотив проти‑
стояння людини й реальності набуває ключового значення. 
Ідеться про те, що в дитячому, підлітковому або дорослому 
віці має місце пережиття сильного емоційного потрясіння, що 
результує виникненням травми. Як наслідок персонажі еман‑
сипуються від реальності, програючи у справжній дійсності 
сценарії, сконст руйовані їх підсвідомістю задля уникнення 
деструктивного ефекту від пережитого болю. Центральність 
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цього мотиву,  експлікованого в постпостмодерністському ро‑
мані, свідчить про актуалізацію, зокрема, в досліджуваному 
постпостмодерніст ському англійському літературному дис‑
курсі «Я», тобто суб’єкта нарації, який виявляє себе через 
емоційні реакції на дійсність. Така стратегія свідчить про по‑
вернення «суб’єкта». 

У постпостмодерністському дискурсі експліковано форми 
представлення особистісного досвіду, власне, такі категорії, як 
пам’ять, тіло, минуле тощо набувають феноменологічної ре‑
презентації в сучасних романах. Така стратегія є відмінною від 
того, що мало місце в постмодерністських романах, яким влас‑
тива концепція «розчинення смислів». Постмодерністський 
світ постає ризоматичним, натомість у постпостмодерністсько‑
му романі експліковано мотив конфлікту в результаті зустрічі 
«Я» з реальністю.

У романі «Угамуйте мене» М. Гайленд дійсність навколо 
Джона входить у суперечність із його морально‑етичними 
принципами, закладеними генетично (принаймні тенденція 
говорити правду має зв’язок із фізіологічними виявами його 
тіла). У результаті впливів із боку оточення й конфліктів 
із батьками Джон вирішує убити власну матір. Ця спроба 
не стала успішною, а в результаті хлопця віддають до особ‑
ливої служби й притулку, звідки юнак таки повертається 
додому. Проте момент матеревбивства набуває пуантного 
значення в сюжеті роману. Цей епізод постає величезним 
психоемоційним потрясінням, у результаті чого протагоніст 
твору тікає до уявного світу. Роман має відкритий фінал, 
проте можна припустити, що в історії, представленій чита‑
чам, у якийсь момент реальність переплітається з вигадкою, 
 детермінованою роботою захисних механізмів психіки юнака. 
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Реципієнтові практично неможливо встановити, у який мо‑
мент справжня дійсність починає заміщуватися вигадкою. 
Кілька деталей у романі дають підставити говорити про те, 
що світ, про який розповідає Джон, містить елементи його 
фіктивної реальності (лялька, що лежить непорушно на тому 
самому місці, хоча читач розуміє, що минулого уже чима‑
ло часу). У момент сильного психоемоційного потрясіння 
підсвідомість хлопця активує захисні механізми, спрямо‑
вані на творення ще одного наративу, у якому юнак постає 
протилежністю власній суб’єктності у справжній дійсності. 
Протагоністи постпостмодерністських романів створюють 
фіктивні реальності, у яких вони існують як фіктивні іден‑
тичності.

Немає достеменно підстав стверджувати, чи розуміють 
вони, що «живуть» у вигаданому світі, чи цей світ є свідомим 
продуктом захисних механізмів їх психіки, у якому персонажі 
здатні до різних маніпуляцій, щоб «переписати» справжню 
дійсність. Цей аспект фіктивної ідентичності у постпостмодер‑
ністських текстах потребує свого прояснення й обґрунтуван‑
ня з точки зору досліджень сучасної психології та психіатрії. 
 Залишається проблемним питання про те, у якому відсотково‑
му співвідношенні персонажі постпостмодерністських романів 
живуть у вигаданому світі, розуміючи або не усвідомлюючи, що 
це виплід уяви, а наскільки в реальному світі.

Таким чином, творення фіктивних ідентичностей, фейко‑
вих реальностей/альтернативних світів і бажання зберегти 
особистісний досвід і власне знання, яке має обмежений вияв, 
постають взаємопов’язаними тенденціями. Щоденник Г’юза, 
щоденник Кристофера, нотатки Кавендіша, сповідь Брайоні — 
приклади текстів, у яких актуалізовано мотив  індивідуального 
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знання й особистісної пам’яті, що протистоїть, умовно кажу‑
чи, дискурсивним практикам Нео‑Сеулу, що є втіленням про‑
стору, у якому ідеологія використовує маніпулятивні техніки 
й технології для максимального занурення людини у світ си‑
мулякрової реальності через гіпертрофовані розваги, насоло‑
ди, які, зрештою, спричиняються до неможливості розрізни‑
ти справжнє життя від життя «штучного», позбавленого рис 
смислобуттєвості. Ідеологічний світ дистопії у романі «Хмар‑
ний атлас» прагне переформатувати сприйняття часу навколо 
людини; ця трансформація відбувається шляхом максимально‑
го дистанціювання людини від категорії «кайросу», тобто через 
унеможливлення проживання часу в «особистісному режимі». 
Людина, як і біороботи, занурені в дискурс, позначений макси‑
мальною регламентованістю та повтореністю практик, пов’яза‑
них із акти візацією насолод і розваг.

Ентертейнтментний компонент, по суті, є чітко регламенто‑
ваним дискурсом, який складається із визначених елементів, 
які не мають права помилятися, виявляти нетипові реакції 
та поведінку. Для цього система контролює їх пам’ять, аби 
у ній за жодних обставин не виникли сліди з минулого, здатно‑
го активізувати сприйняття часу в категоріях «кайросу». Емо‑
ційна маркованість часу унеможливлює здатність системи кон‑
тролювати індивідів: як людей, так і біороботів. Не випадково, 
в романах, у яких увиразнено модель дистопії, однією із забо‑
рон постає заборона на читання книжок. Читання інтенсифікує 
здатність людини до інтерпретації феноменів реальності, 
а отже, дає можливість чинити опір маніпулятивним техноло‑
гіям і розпізнавати правду від неправди. Н. Висоцька наго‑
лошує на тому, що антопологізація історії «крізь  особистість 
і долю окремої людини» [52, c. 152].
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Мотив пошуку істини є одним із ключових у світі боротьби 
Сонмі~451. У світі, де хоча б у найменшому вияві представ‑
лений людський компонент, потенційно закладена можливість 
помилки. Така помилка і стається з «геномом» Сонмі~451. 
Отже, у постпостмодерністському романі увиразнено мотив 
пошуку істини й мотив спокути, а також закладено модель 
сприйняття людини як суб’єкта реальності, який у силу своєї 
природи здатний помилятися, тож людська пам’ять, сприй‑
няття тощо не може бути інструментом верифікації реальності. 
Водночас саме ці феномени дають можливість трансферува‑
ти особистісний досвід, що є важливим для розуміння межі 
пере ходу справжньої дійсності у простір уявний, побудований 
на симулякрових технологіях.

Н. Овчаренко звертає увагу на те, що «взаємини факту 
й художньої вигадки — провідна тема історіографічної ме‑
талітератури — є досить неоднозначними. Адже художній 
твір не є автономним і лінгвістичним конструктом, а завжди 
обумовлений складовими ширшого контексту: специфікою 
відносин у суспільстві, історією, ідеологією. Звідси виникає 
потреба досліджувати онтологічну природу та функціонуван‑
ня літератури, а також процеси, що творять та підтримують 
її існування» [245, c. 47]. Ця тенденція знаходить свій уви‑
разнений вияв в іншому напрямі постпостмодерністського 
англійського роману, у якому ідеться саме про дослідження 
онтологічної природи не лише літератури, а й культури (мис‑
тецтва) загалом, причому показана можливість існуван‑
ня такого розуму, що прагне пізнати світ не як річ‑у‑собі, 
а в системі чітких закономірностей, що унеможливлюють 
маніпуляції та творення симулякрових реальностей. Чуттєвий 
аспект пізнання дійсності — перший етап, на якому людина 
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осмислює реальність навколо себе. Проте розум Кристофера 
у романі М. Геддона ніби вбирає в себе математичні проце‑
дури та інструменти дослідів, притаманні природничим нау‑
кам. «Для того щоби стати хорошим астронавтом, треба бути 
розумним, а я розумний. Також треба знатися на тому, як 
працюють механізми, і я добре знаюся на тому, як працюють 
механізми. Також треба, щоби тобі подобалося бути на самоті 
в малесенькому космічному кораблі за тисячі й тисячі миль від 
земної поверхні, щоби не було нападів паніки чи клаустрофобії, 
щоби ти не сумував за домівкою та не збожеволів» [63.1, 
c. 54]. У такому разі Кристофер прагне навчитися бачити світ 
на «атомарному» рівні, виявляючи його причиново‑наслідкові 
закономірності (у його баченні аналогом «атомарності» є кон‑
цепція «простих чисел»). «Коли я був малий, то не розумів, 
що в інших людей є власна свідомість. І Джулі сказала Ма‑
тері й Батькові, що мені довіку буде важко це збагнути. Але 
тепер мені не важко. Оскільки я вирішив, що це така загадка, 
а якщо це загадка, то завжди є спосіб її розв’язати» [63.1, 
c. 118]. Така стратегія пізнання балансує з іншим різновидом 
розуміння світу, у якому акцентовано на виявленні власної ін‑
терпретації від фактів, а не лише репрезентація «ізольованих 
суджень». Для більшості ізольовані судження не можуть ста‑
ти частиною власного досвіду, а отже, органічною частиною 
людини. Важливо створити авторську інтерпретацію фактів 
і подій, виявляючи свою індивідуальність. Лише за допомо‑
гою інтерпретації вдається досягти  розуміння світоустрою 
й відповідним чином сконструювати свій життєсвіт. Кри‑
стофер — персонаж, який пропонує нетипове бачення, яке, 
проте, цілком вкладається в постпостмодерністський (і мета‑
модерністський) принцип існування світу як хитання між 
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двома мисами (модель метакзису). Наразі мислення Генрі 
з «Суботи» або Кристофера з «Дивного випадку із собакою 
вночі» є марґінальним, не притаманним більшості. Проте ро‑
мантизація та певною мірою ідеалізація саме такого мислення 
в англійському постпостмодерністському романі робить його 
якщо не прийнятним, то принаймні не «чужим» для читачів. 
Зображення моделей соціальної інтеракції між когнітивно 
нормальними людьми й тими, хто мають синдром Асперґе‑
ра чи аутизм, позначається на особливій інтеграції людей, 
що взаємодіють у такому просторі: носій аутичного мислення 
прагне увібрати із зовнішнього світу здатність визначати під‑
текст у комунікації та розуміти його функції, виявляти емо‑
ції (емпатію тощо), натомість для інших важливо навчитися 
максимально точно аналізувати явища у потрібний момент, 
зокрема такий, що позначений важливістю обирати між дво‑
ма полярними варіантами, від яких залежить людське життя. 
Водночас це сприяє розумінню людини з особливими потре‑
бами як «Іншого», а не «Чужого», хто має небезпеки для со‑
ціуму й чия поведінка є непередбачуваною тощо.

Постпостмодерністський англійський роман значною мірою 
орієнтований на репрезентацію людини в її взаємостосунках 
із зовнішнім світом, а також власним внутрішнім психічним 
життям. Б. Шалагінов у статті «Література і наука про літе‑
ратуру в сучасному відкритому суспільстві: проблемні точки» 
ставить питання про кризу сучасної літератури й літературоз‑
навства, які віддалилися від осмислення людини як свого ос‑
новного орієнтира: «Створене близько 200 років тому, літера‑
турознавство стало, поряд з історією, найважливішим відгуком 
на кантіанство з його фундаментальним гаслом: «Людина — це 
не засіб, а мета». Закінчення доби Модерн, яке ми пережили, 



140

Дмитро Дроздовський
Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі

можна виразити в кантіанських поняттях як кінець людини як 
«мети». Розробивши величезний аналітичний апарат і довівши 
його до вражаючої витонченості, літературознавство нині втра‑
тило свій головний орієнтир — людину» [333.1, c. 271]. До‑
слідник ставить перед сучасним літературознавством (але та‑
кож і перед філософією, культурологією тощо) кілька гострих 
питань, наголошуючи на тому, що їх нерозв’язання може стати 
кінцем літературознавства як науки, або ж потрібно знайти ін‑
ший термін на позначення тих студій, у які трансформувалося 
класичне літературознавство. «Література, а одночасно з нею 
і філософія, нині втратили свою роль у формуванні сенсоутво‑
рювальних начал і головних цінностей — тобто те, що якраз 
відрізняє європейську культуру від мусульманського Схо‑
ду» [333.1, c. 271]. Проте дискурс сучасного англійського ро‑
ману постає своєрідною відповіддю на ті полемічні питання, які 
ставить Б. Шалагінов у контексті утрати літературою здатності 
формувати «сенсоутворювальні начала» [333.1, c. 271].

В англійському постпостмодерністському романі значною 
мірою представлено філософські проблеми, які детермінують 
розгортання окремого дискурсу, що інспірує появу смислів, 
здатних переорієнтувати літературу й літературознавство 
до осмислення людини. Так, у романі М. Геддона «Дивний 
випадок із собакою вночі» представлено мислення людини, 
яка через особливості генетики має неврологічний розлад, 
спричинений браком дзеркальних нейронів, які й унеможли‑
влюють традиційну людську поведінку, наприклад, в аспек‑
ті співчуття іншим, проектування себе на місце іншого тощо. 
Кристофер може бути тільки собою й ніким іншим. Із цього 
й випливає окреслена в романі теорія «простих чисел», яка 
для Кристофера має генетичне пояснення. В англійському 
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 постпостмодерністському романі особливо чутливою постає 
проблема правди, експлікована на різних рівнях. Кристофер 
не здатний розрізняти неправди від правди, він не може «зчи‑
тувати» даних у результаті комунікації за допомогою невер‑
бальних засобів свого співрозмовника. Водночас протагоніст 
позбавлений традиційних для суспільства форм співчуття 
й співпереживання щодо проблем, які переживають інші. Його 
«емпатія» полягає в тому, щоб люди робили все для того, що 
буде мати для них користь. Проте сам процес отримання ко‑
ристі (психофізичної, пов’язаної зі здоров’ям чи іншими фак‑
торами) у свідомості протагоніста роману передбачає певну 
«механізацію», що означає здатність головного героя про‑
гнозувати результати власної діяльності, а також діяльності 
інших через максимальну елімінацію людського компонента 
й послуговування принципами «формальної логіки». Зовніш‑
ній світ для Кристофера означає зустріч із «небезпекою», 
позаяк персонаж роману не може прорахувати причиново‑ 
наслідкових зв’язків, що виникають у зовнішньому стосовно 
Кристофера світі в силу актуалізації людського чинника.

Сучасний англійський роман постає спробою інакшого 
погляду на людську емоційність, яка є як джерелом небез‑
пек, так і формою творчої зміни дійсності навколо людини. 
Неможливість прорахувати наслідки «людської компоненти» 
стає для персонажа роману М. Геддона особливою небезпе‑
кою. Б. Шалагінов наголошує на тому, що здатність творчо 
змінювати дійсність є надзвичайно важливим умінням (дозво‑
лимо доволі розлогу цитату, яка містить одразу кілька проблем, 
поставлених перед сучасним літературознавством). «Кант до‑
слідив систему мисленнєвих інстанцій, яка має упорядковува‑
ти і гармонізувати цей «хаос» («кліповість»).  Систематизація 
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«хаосу» була підказана йому філософією Джона Локка і так 
званим «феноменом Робінзона Крузо». Адже перед цим ге‑
роєм книжки Дефо поставала психолого‑педагогічна пробле‑
ма, аналогічна нашій сучасності: як в умовах чужої реальності 
зупинити і упорядкувати агресію «кліпових» вражень шля‑
хом їхнього правильного відбору, аналізу, прийняття рішення 
та адекватного вчинку?

Завдання просвітницької педагогіки полягало в тому, щоб 
навчити учня самостійно систематизувати цей «хаос» («кліпо‑
вість») за допомогою виявлення в них закономірностей, тобто 
шляхом розкладення емпіричних явищ на закони з обов’язко‑
вим наступним їх «збиранням» у вигляді уже нової, інтелекту‑
ально збагаченої, раціоналізованої реальності. Цим самим лю‑
дина інтелектуально піднімалася над хаосом, а не потрапляла 
до нього в залежність.

Здавалося б, тут і карти в руки літературному предмету 
в школі.

Але тут заявляє про себе несхожість між старою і новою 
«кліповістю». Адже кантівська система гармонізації «хаосу», 
«мозаїки», <…> була спрямована на творче освоєння самої 
реальності. Якщо під цим кутом зору, то художня літерату‑
ра якраз упорядковувала «хаос реальності» тим шляхом, що 
естетизувала його і представляла як художній образ» [333.1, 
c. 274]. У романі М. Геддона, що став основою для числен‑
них сучасних театральних перетворень, «хаос реальності», про 
який пише Б. Шалагінов, покликаючись на І. Канта, «зніма‑
ється» не через «естетизацію», а через відмову від стратегій 
мислення, які в результаті можуть породжувати несправжні 
сутності (принцип леза Оками). Кристофер, чийому мислен‑
ню властиві риси «просвітницької педагогіки» (він так само 
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прагне виявляти закономірності, розкладати «емпіричні явища 
на закони» тощо), не розуміє художньої літератури, позаяк 
та містить метафори. Водночас поведінку героя навряд чи мож‑
на схарактеризувати як таку, що не протистоїть хаосу дійсності. 
«Кліповість» мислення для персонажа роману є результатом 
людської емоційності, яка призводить до часткового розуміння 
навколишньої дійсності, а отже, провокує численні конфлікти. 
Кристофер прагне уникнути бар’єру між справжньою дійс ‑
ністю та світом фейків і симулякрів.

Б. Шалагінов наводить згадку про те, що «в англійських 
школах у минулому році (ідеться про 2016 р. — Д. Д.) були за‑
проваджені уроки правильного розуміння порнографії: вчителі 
мають пояснювати учням середніх класів, що те, що малі діти ба‑
чать в порносайтах, не є справжніми відносинами між чоловіком 
і жінкою 1. Ключова обставина тут те, що сучасні діти в Євро‑
пі здебільшого черпають свій життєвий досвід не так із самого 
життя, як із «цифрового» світу. Як же у таких умовах підліток 
може навчитися співвідносити зі своєю «віртуальною» уявою 
класичний художній образ?» [333.1, c. 275]. Дослідник наголо‑
шує на проблемі нерозрізнення межі переходу сучасної людини 
зі світу справжнього до світу віртуального (цифрового). Така 
постановка проблеми ключова в дискурсі постпостмодернізму; 
суб’єкт англійського постпостмодерністського роману не має 
можливості усвідомити, коли опиняється у фіктивній дійсності 
або ж як навколо нього формується симулякровий світ.

1 Б. Шалагінов зауважує, що «Національна асоціація дирек‑
торів шкіл Великої Британії виступила з пропозицією включити 
в шкільну програму вивчення порнографії» — http://www.newizv.
ru/lenta/2012–10–25/171967‑v‑shkolah‑velikobritanii‑budut‑izuchat‑
pornografiju‑nachinaja‑s‑10‑let.html [333.1, c. 275]
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Тема осмислення стосунків між людьми набуває особливої 
значущості в сучасному англійському романі. Кристофер розу‑
міє, що його батьки створили фіктивну реальність для нього, 
і момент усвідомлення цього вчинку є чи не найбільшим ударом 
для підлітка. Протагоніст роману спостерігає, як суспільство 
породжує викривлені смисли, що сукупно формують окрему 
фейкову реальність, у якій і перебувають люди. «Механіза‑
ція» життя для героя роману М. Геддона є єдиною можли вістю 
протистояти фейкам, про які пише Б. Шалагінов. Водночас 
свідомості персонажа притаманна «кантівська система гармо‑
нізації «хаосу», «мозаїки», <…> спрямована на творче осво‑
єння самої реальності» [333.1, c. 274]. «Зоряним небом», що 
розбурхує уяву хлопця, є математика й точні науки, які дають 
можливість просунутися в розумінні основ світобудови. Про‑
цес пізнання викликає в підлітка те, що, за Кантом, подібне 
до пізнання Піднесеного. Крім того, Кристофер творчо освоює 
реальність навколо себе, пропонуючи нові смисли й нове знан‑
ня. Якщо точніше, то підліток постає ретранслятором науково‑
го знання в соціальному середовищі, сприяючи у такий спосіб 
стиранню межі між трьома ключовими для Б. Латура [515, 
c. 5] дискурсами: натуралізації, соціалізації та деконструкції. 
Проте таке «стирання» є формою унеможливлення часткового 
знання, що породжує фейки та є джерелом фіктивної дійсності.

Свідомість юнака не є «кліповою» саме з огляду на те, що 
він прагне розкласти реальність навколо себе на систему причи‑
ново‑наслідкових зв’язків, які й унеможливлюють сприйняття 
світу в стереотипованому вигляді, якому притаманна світогляд‑
на редукція. Знання з математики допоможуть юнакові розро‑
бити нову теорію або модель, що може знайти застосування як 
у науковому світі, так і в соціальному просторі. Герой  роману 
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М. Геддона прагне, щоб у світі функціонували стосунки між 
людьми на основі принципу леза Оками. Формою порятунку 
для персонажа є певні механічні дії, у своїй суті математич‑
ні (обрахунок машин, звернення уваги на певний колір об’єктів 
та їх калькуляція тощо), проте він не тікає до віртуальної ре‑
альності, яка не прийнятна для нього в силу браку дзеркальних 
нейронів. Кристофер не може проектувати себе на будь‑яке 
інше «Я», а, скажімо, захоплення комп’ютерними іграми або ж 
втеча в соціальні мережі віртуального середовища передба‑
чала б формування віртуальної ідентичності або ідентичності 
ґеймера.

В англійському постпостмодерністському романі поставлено 
питання про стратегії збереження власного «Я» в умовах ін‑
тенсивного «дискурсу неправди», породженого тим, що люди 
втратили можливість довіряти одне одному. Поняття «довіри» 
має важливе значення для персонажа роману, хоч воно й зна‑
ходить біологічне пояснення: якщо ти здатний комусь довіряти, 
то поруч із цими людьми чи людиною ти в безпеці. Під час 
мандрівки потягом Кристофер шукає «надійних» партнерів, 
які б могли допомоги «гармонізувати хаос». Відчуття довіри 
в романі зображено як базове для людини, воно дає можливість 
перебувати в гармонії з собою та зовнішнім світом. Водночас 
для Кристофера довіра з боку «Іншого» означає, що й сам про‑
тагоніст роману має поводитися в особливий спосіб, аби підтри‑
мувати довіру, допомагаючи своїм «партнерам».

Поведінка Кристофера з точки зору традиційних стосунків, 
сформованих у суспільстві, може викликати неприйняття, гнів 
і навіть агресію з боку інших (герой не здатний на компроміси, 
не може приховувати чогось на прохання інших — будь‑який 
вияв неправди викликає в юнакові неприйняття), проте вона 
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завжди спрямована на те, аби інша людина отримала справж‑
ню допомогу або ж не потрапила в таку ситуацію, що стала б 
для неї джерелом проблем. «Жорстокість» підлітка насправді 
постає формою турботи, яку він виявляє в особливий спосіб, 
унеможливлюючи будь‑які форми «домовленостей», що міс‑
тять хоча б найменший вияв неправди. У такому разі концеп‑
ція «постправди», що оприявнює неможливість визначити, що 
є істинним, а що вигаданим у сучасному світі, не є проблемою 
для Кристофера. Стратегії його мислення постають захистом 
від форм маніпуляції свідомістю з боку віртуального середови‑
ща або медіа (чи й навіть літератури). Ситуація «постправди» 
виникає через наявність бар’єру між світом правди й реаль‑
ністю, яка символічно позначає цей світ, перетворюючи його 
на змінену дійсність. Для протагоніста роману такого бар’єру 
не існує взагалі, зовнішній світ має бути повністю відтворений 
у мисленні таким, яким є, а мова постає лише каналом ретранс‑
ляції смислів, проте не їх перетворенням. Творча зміна реаль‑
ності для Кристофера полягає не в мовній площині, а в площи‑
ні когнітивних процесів, які пов’язують раніше відоме знання 
в нову систему, заповнюючи лакуни й видобуваючи у такий 
спосіб нові смисли.

Б. Шалагінов завершує розвідку «Література і наука про 
літературу в сучасному відкритому суспільстві: проблемні точ‑
ки» словами про те, що «ми бачимо майбутнє літературознав‑
ства лише в одному — в поєднанні його з філософією і культу‑
рологією, щоб спільними зусиллями виробляти для суспільства 
стратегію його духовного існування, виходячи з оптимальних 
уявлень про майбутнє» [333.1, c. 276]. Сучасний англійський 
роман, у якому в особливий спосіб знаходять продовження ідеї 
кантіанства та філософські підходи Дж. Локка, показує, що 
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для розуміння проблем, оприявнених у дискурсі англійського 
постпостмодерністського роману, важливі знання не лише з фі‑
лософії та культурології, а також з інших царин, як психологія 
чи навіть нейронауки, що дають можливість зрозуміти пове‑
дінку персонажів, котрі у результаті генетичних «збоїв» мають 
невралгічні розлади (з точки зору клінічної медицини), проте 
саме така біологічна особливість і робить їх унікальними для 
репрезентації нової світоглядної моделі, нових форм комуніка‑
ції та стосунків з «Іншими», зрештою, гармонізації дійсності, 
проти дії фіктивній дійсності й перетворення «хаосу».

2.2.  Дискурс постпостмодернізму:  
від соматизації до ніцшеанської  
концепції «волі до влади»

У постпостмодерністському романі актуалізовано мотив по‑
шуків правди у соціальній дійсності. Цей мотив пов’язаний 
із особливою стратегією репрезентації людини передусім через 
акцентування на її соматичності. Персонажі англійського пост‑
постмодерністського роману прагнуть дослідити власне тіло як 
окрему психосоматичну реальність. Вони доходять висновку 
про те, що тіло є важливим чинником світорозуміння, водно‑
час сприймання себе як «біологічної машини» допомагає також 
звільнитися від превалювання у власній діяльності емоційних 
чинників, які інтенсифікують конфліктний простір навколо пер‑
сонажів. Тема соматизації й дослідження персонажами власно‑
го тіла пов’язана з експлікацією мотиву емпатії до «Іншого». Так, 
у романі «Дивний випадок із собакою вночі» (2003 р.) Марка 
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Геддона (Mark Haddon) Кристофер абсолютизує теорії простих 
чисел, яка, проте, не дає можливості персонажеві співвідносити 
себе з іншими, ставити себе на місце інших у складній ситуації. 
Не здатність співчувати іншим випливає з об’єктивної немож‑
ливості Кристофера проектувати життя інших на себе. Йому 
не дано можливості розуміти реальність у режимі «якби». Така 
стратегія проекціювання світу інших на себе розширила б царину 
емоційного інтелекту персонажа. Натомість концепція простих 
чисел доводить, що він може дорівнювати тільки собі, а отже, 
потенційно мислення Кристофера закрите для пізнання іншого 
досвіду, не такого, як у протагоніста.

Особлива репрезентація соматизації власного тіла представ‑
лена в романі «Угамуйте мене» М.Дж. Гайленд (M. J. Hyland). 
Британсько‑ірландська письменниця створила персонажа, який 
є прообразом машини‑поліграфа. Джон не вміє брехати, при‑
наймні брехня викликає в ньому фізіологічну реакцію нудоти 
і блювоти. «Коли я брешу, я відчуваю себе важчим, а коли про‑
бую рухатися, то ноги ніби наповнені гарячою водою. Брехня 
проникає в кожну частинку мого тіла, як хвороба» [59, с. 60]. 
Водночас навколишній світ Дубліна в романі представлено як 
такий, що побудований на принципах тотальної неправди: бре‑
шуть однолітки, старші підлітки, батьки, бабуся. Якщо Кри‑
стофер у романі М. Геддона — людина‑просте число, то Джон 
у романі М. Гайленд — це людина‑поліграф, який прагне навіть 
потрапити до «Книги рекордів Гіннеса», що є його улюбленою. 
«Я все одно що поліграф, тільки мені не потрібна машина.

— Що таке поліграф?
— Це машина, яку під‘єднують до злочинців, щоб виявити, 

чи вони брешуть, але я, мабуть, кращий детектор брехні, ніж 
будь‑яка машина.
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— Про що ти говориш?
— Поліграф вимірює дихання, і кров‘яний тиск, і скільки 

підозрюваний пітніє. Але деякі люди не відчувають себе винни‑
ми, коли брешуть, і голка поліграфа не рухається. Ці люди — 
супербрехуни. А деякі невинні підозрювані так хвилюються, 
що поліграф вважає їх винними. Але коли я викриваю бреху‑
на, я за долю секунди бачу те, що не може побачити машина, 
і я виявляю купи сигналів і те, що називається мікропроявами. 
А ще мене нудить і в мене горять вуха, але вже не так сильно, 
як на початку» [59, с. 72].

Зауважу, що Джон, як і Кристофер, веде щоденник, що має 
назву «Ланруж інхерб» (у назві використано анаграматичний 
принцип: якщо читати словосполуку справа наліво, то вийде 
«Брехні журнал»). У цьому журналі Джон фіксує усі вияви 
брехні, на які натрапляє в родині чи школі. «Я сиджу допізна, 
читаючи бібліотечну книжку «Правда про викриття брехні», 
і новою ручкою в новому зошиті починаю писати про брехню 
і про те, як люди поводяться, коли брешуть. Я називаю зошит 
«Ланруж інхерб» і записую там про татову брехню і про ба‑
бусину брехню, а потім про дивну мамину реакцію на правду. 
Цікаво, що станеться, коли люди дізнаються, що я маю такий 
рідкісний дар? Або коли люди зрозуміють, що не можуть об‑
манути мене? Мені слід бути обережним. Мені слід бути дуже 
обережним» [59, с. 36].

Фіксація у щоденнику може бути інтерпертована як стратегія 
об’єктивації персонажами реальності навколо себе, аби не ста‑
вати учасниками конфліктних ситуацій, що виникають через 
дрібниці. У родині Джона конфлікти трапляються чи не що‑
дня. Ці непорозуміння детерміновані не просто комунікатив‑
ними ситуаціями, у яких персонажі висловлюють різні позиції 
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й не  можуть порозумітися. Батько Джона уже три роки не пра‑
цює, він живе в будинку матері й сприймає свою попередню 
роботу як таку, що не приносить задоволення. Крім того, люд‑
ський світ у романі М. Гайленд зображено як простір, у якому 
людина може виявляти спонтанну жорстокість. Травматичним 
у романі «Угамуйте мене» є епізод, коли батько убиває у ван‑
ній маленьких кошенят. Він без найменшого співчуття пробиває 
черепа одному з кошенят, переконуючи сина, що той не має пе‑
реживати через подібні смерті, які є природними: «Тато обер‑
тається до мене, хапає в руку кошеня, широко розмахується 
й розбиває йому голову об край ванни. Звук, коли тріскає 
череп, різкий і гучний; наче лінійку розламали навпіл. — Ти 
дурний, безхарактерний, маленький вилупок, — каже він. Він 
тримає розгаратане кошеня за хвіст над ванною. Я хочу, щоб 
воно жило, і все ще надіюся, що воно виявиться живим, але 
кров капає з його голови і вух, і воно не рухається. Я знаю, 
що воно вже мертве» [59, с. 14]. Цей епізод є прикладом кар‑
нехілістичного зображення, яке має потужний сугестивний 
ефект через надмірну жорстокість, із якою людина поводиться 
з твариною. Світ, у якому домінує християнство (у католицькій 
репрезентації) наділений агресією та нечуваною жорстокістю, 
які виявляються як із боку людей до тварин, так і в ситуа‑
ціях комунікації між людьми. Джон реагує на вияви крайньої 
жорстокості батька до кошеняти, натомість прагне зберігати 
байдужість, коли кошенят топлять у ванній. Таку ж саму бай‑
дужість він зберігає в ситуації зіткнення з п’яними чоловіка‑
ми в громадському транспорті. «Чоловіки сідають перед нами 
і якийсь час розмовляють про свій вдалий вечір. Потім один 
з них обертається і дивиться на нас. Дуже довго він дивиться 
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на маму. Тато схрещує руки на грудях, а коліно в нього нервово 
підстрибує. Мама підводиться, і я теж.

— А це що таке? — каже п‘яний. — Сімейка велетнів? Ви 
тільки подивіться. Яка гарненька велетка. Тато теж підводить‑
ся, і другий п‘яний запитує: — Вибралися пограти в баскетбол, 
га? І як називається ваша команда? Тички для квасолі?

— Пішли, — каже тато. — Ми йдемо вниз.
По дорозі він штовхає мене в спину й каже йти швидше. 

Ми сходимо вниз і сідаємо ближче до водія, який озирається 
на нас» [59, c. 150].

Філософія байдужості стає захисною формою у традиційному 
людському світі, де панує невмотивована агресія до «Іншого».

Джон здатний із безпомильною точністю розпізнавати 
брехню: його «радари» щодо зчитування брехні мають не лише 
когнітивну природу, а й психосоматичну, позаяк реакція 
на неправду в юнака є суто фізіологічна. З огляду на це він сам 
прагне дослідити своє тіло, принципи фізіології. «Ніхто мене 
не вчив. Я просто виявив, що можу це робити. Це просто щось 
таке, що я вмію. Але тепер я прочитав усі книжки, і вони допо‑
магають мені розуміти, що відбувається. Книжки кажуть мені, 
що робить мій мозок, коли я помічаю брехню» [59, с. 73].

Прикрий інцидент стається в коледжі, коли Джон, до‑
сліджуючи ємкість сечового міхура, обмочився в класі. «Під 
час уроку я сиджу на самому кінчику сидіння, навалившись 
на парту, підборіддям спираюся на руку. Мій сечовий міхур 
переповнений, я тримаюся від самого сніданку, навіть раніше, 
а зараз уже майже полудень. Я хочу вияснити, як довго зможу 
витерпіти, наскільки я можу керувати своїм тілом. Мені подо‑
бається це відчуття — пекучий біль і тиск» [59, с. 58–59].
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Ця ситуація стала травматичною для хлопця й позначилася 
на тому, що він перестав хотіти йти до школи. У романі пока‑
зано, як молоду людину, яка, по суті, постає «чистою дошкою» 
в плані сприйняття правди й неправди, життя намагається схи‑
лити до продукування брехні. Уміння казати неправду потрібне 
у світі, щоб вижити: Джон має зіткнення зі старшими хуліган‑
куватими юнаками, котрі забирають подарунок Джона, який 
той купив на свій день народження. Юнак вимушений брехати 
підліткам, аби не встряти в бійку з ними.

Варто зазначити, що родина Джона має невеликий зріст, і ці фі‑
зичні параметри тіла так само постають джерелом травмувального 
досвіду. Сп’янілі дублінці кепкують із батька та сина, натомість 
батько вивільняє своє роздратування й агресію на Джонові. Крис‑
тофер так само поставав об’єктом, на якому батько виміщував 
свою злість. У родині Джона до брехні вдається мати, батько, ба‑
буся. З часом юнак, відчуваючи попервах огиду, починає обманю‑
вати, аби не провокувати подальших конфліктів. Соціальний світ 
побудований на принципах правової несправедливості; в романах 
показано, що і в Англії, і в Ірландії не створено належного право‑
вого захисту, який би давав можливість усім громадянам не відчу‑
вати страху. Страх виникає, коли герой потрапляє у відкритий світ 
вулиці чи школи, де однолітки й дорослі кепкують і вивільняють 
свої притлумлені негативні енергії на тому, хто є слабшим від них. 
Соціальний простір у постпостмодерністських романах репрезен‑
товано як несправедливий і такий, у якому немає механізмів захис‑
ту слабшого. Розмови про побудову демократичного правового 
суспільства в романі «Дитина в часі», радше, постають ідеальними 
маніфестами, ніж правдою.

Генрі Пероун у «Суботі» кепкує з системи охорони здоров’я 
у Великій Британії, показуючи, що вона не здатна надавати рівні 
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послуги усім, а суспільство не може складатися з однакових за еко‑
номічним рівнем сегментів. У такому разі виходом із цього стано‑
вища є філософія ескейпізму, коли персонажі романів створюють 
власні уявні світи як фактор самозахисту й чинник, що убезпечить 
їх від зіткнення з волею інших. У романі «Угамуйте мене» увираз‑
нено релігійний дискурс: Джон відвідує католицьку школу, а до‑
рослі, які вивільняють свою злість на хлопцеві, так само, можна 
припустити, були випускниками католицьких освітніх закладів. 
Джон — приклад персонажа, який відчуває глибинну самотність. 
Світ християнської любові не може задовольнити його в плані 
пізнання основ світу. Він бачить невідповідність між проголошу‑
ваними ідеалами та реальністю, побудованою як простір зіткнення 
воль різних людей. Така тема в постпостмодерністському романі 
суголосна ідеям, оприявненим у різних працях Ф. Ніцше «Весела 
наука», «Нотатки про вічне повернення», «Жадання влади. Спро‑
ба переоцінки всіх цінностей».

Концепція «вічного повернення» й «волі до влади» особ‑
лива актуальна в річищі постпостмодернізму, для яко‑
го притаманна когнітивна когерентність різних дискурсів: 
сцієнтистського й метафізичного, соціального й релігійного. 
У постпостмодернізмі експліковано ситуації, позначені ри‑
сами траснкультурності, тобто зображено ситуації, які є іма‑
нентно трансферними, у яких відбувається зустріч з досвідом 
«Іншого». Цей досвід може мати різну природу. У сучасному 
британському світі маємо інтенсифікацію мігрантських явищ, 
що позначається на взаємопроникненні східного способу 
думання в західний світ. До речі, у праці «Жадання влади. 
Спроба переоцінки всіх цінностей» Ф. Ніцше, критикуючи 
християнство за фальшування своїх догматів, наводить при‑
клад буддистської традиції, в основі якої принципи мирного 
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співіснування. «Буддизм незмірно реалістичніший від христи‑
янства: йому віддавна притаманний об’єктивний і холодний 
розгляд питань, пов’язаних із тілом, він був наслідком кілька‑
сотрічного розвитку філософської думки; коли він постав, по‑
няття «бог» було вже вироблене. Буддизм — це єдина власне 
позитивістська релігія з усіх, що були в історії; навіть у своїй 
теорії пізнання (крайній феноменалізм) він проголошує війну 
не «гріхові», а, цілком визнаючи дійсність, “стражданню”» 1. 
Ніцше виявляє у буддизмі риси, які суголосні позитивістсь‑
кому мисленню, в основі якого уявлення про світ як простір 
причиново‑наслідкових звязків, які можуть бути вивчені у на‑
уковий спосіб. «Буддизм — надто зріле і занадто позитивіст‑
ське вчення, щоб отак мудрувати…» 2.

Дискурс любові, проголошений християнством, не вдаєть‑
ся реалізувати на практиці («Християнство — це своєрідна 
жорстокість до себе й до інших; це ненависть до інакодумців, 
прагнення переслідувати») 3, позаяк для Ф. Ніцше єдиним 
справжнім носієм християнського досвіду постає Ісус Хрис‑
тос, який завершив свій шлях на хресті. У романі «Хмарний 
атлас» концепція, покладена в основу конструювання мета‑
болічного наративу, може бути пояснена як із точки зору теорії 
суперструнної реальності, так і через буддистську концепцію 
множинності світів та енергій. У такому разі в постпостмодер‑
нізмі немає бар’єру між тим, що може бути пояснено наукови‑
ми методами, і тим, що дається людині в чуттєво‑емоційному 

1 Цит. за: Ніцше Ф. Жадання влади. Електронний ресурс. — Ре‑
жим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3782

2 Там само. 
3 Там само.
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 пізнанні, яке не заперечується, а доповнюється сцієнтистськи‑
ми практиками. Чуттєвість експліковано як важливий компо‑
нент світопізнання. Джон у романі «Угамуйте мене» має непо‑
яснену здатність до розуміння того, коли людина каже правду, 
а коли ні. Ця риса представлена у романі як надвластивість, 
подібно до шостого чуття. Проте така риса персонажа має 
біологічне пояснення, яке просто ще не з’явилося в науковому 
світі, бо дослідники не мають підходів для аналізу такої фор‑
ми «зчитування» зовнішнього світу. Проте Джонова схиль‑
ність має безумовну природу, а сам персонаж постає в романі 
як людина‑ машина. «Що ж до тварин, то вперше ще Декарт 
із гідною поваги сміливістю думки наважився розуміти тварину 
як machina; вся наша фізіологія пнеться, аби довести це суд‑
ження. Але, йдучи за логікою і всупереч Декартові, не виріз‑
няймо й людину: те, що сьогодні ми взагалі розуміємо в людині, 
можна пояснити, лише сприймаючи її як машину» 1.

Ідея сприйняття власного тіла як «машини» знаходить свою ек‑
сплікацію в праці «Жадання влади. Спроба переоцінки всіх цінно‑
стей» Ф. Ніцше, який наголошує на тому, що саме таке розуміння 
власного тіла є найточнішим. Німецький філософ обґрунтовує кон‑
цепцію, відповідно до якої у світі немає жодної мети, отже, немає 
жодної кінцевої цілі й, навпаки, брак кінцевої цілі у Всесвіті дає 
можливість припустити, що в ньому немає й мети. Немає якоїсь 
конкретної точки в минулому, у якій зароджується інтенція, котра 
має завершення в майбутньому. «Якби всесвіт міг досягнути рів‑
новажного стану, якщо б становлення мало мету чи кінцевий стан, 
то це вже б реалізувалося. Проте теперішня мить, як і мить, що 
минає, доводить, що такого кінцевого стану не досягнуто. Отже, 

1 Там само. 
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рівновага сил неможлива. <…>. Причиною цього є те, що Ніц‑
ше називає нескінченністю минулого часу. Становлення не могло 
розпочатися, воно не є чимось таким, що сталося. Минулий час, 
який є нескінченним, дозволив би становленню досягнути кінце‑
вого стану, якщо б такий був. Ніцше не вірить у становлення, яке 
протиставлене буттю, а буття того, що перебуває у становленні 
і не має початку та кінця — це є повернення. Якщо вічне ста‑
новлення інтерпретувати з позицій механіцизму (скінченний стан 
тотожний початковому), то, зрештою, прийдемо до циклічної гіпо‑
тези, яку сам Ніцше критикував. Така гіпотеза не може пояснити 
дві речі: відмінність співіснуючих циклів й, особливо, існування 
відмінного в одному циклі» [106, с. 61]. У філософії Ф. Ніцше 
є безліч точок у минулому, безліч різних досвідів, які повторюють‑
ся і повторюватимуться надалі. Якщо щось мало місце в минулому, 
то воно матиме місце ще безліч разів, позаяк філософ відмовляє 
реальності Всесвіту в телеологічності.

У постпостмодернізмі ця думка знаходить своє особливе 
потрактування, позаяк, відповідно до теорії Р. Ван ден Ак‑
кера і Т. Вермюлена метамодернізм (у нашому дослідженні 
це поняття синонімічне постпостмодернізму) містить як свою 
епістемологію, так і онтологію. Тобто голландські теоретики 
не заперечують поняття мети, проте й не абсолютизують її. 
Пізнання мети світу є важливими мотивом у багатьох сучас‑
них романах, зокрема в таких, як «Субота», «Дитина в часі», 
«Гарна робота», «Хмарний атлас» тощо. Про наявність мети 
в тому, що відбувається у світі і, зокрема, в людському тілі 
розмірковує Д. Лодж у праці «Свідомість і роман». У романі 
«Хмарний атлас» показано низку ситуацій, локалізованих 
у різні культурно‑історичні періоди та в різних географіч‑
них середовищах. Досвід, сформований в одному періоді, 
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 переходить на інший етап, проте він не є визначальним у по‑
будові ситуацій у цій новій реальності. Це суголосне ідеям 
Ф. Ніцше про те, що поступу не існує, а є лише набір мо‑
ментів, які повторюються з певною періодичністю. Д. Міт‑
челл так само підводить реципієнтів до думки, що категорія 
досвіду, визначальна для людського поступу, не відіграє жод‑
ної ролі: досвід несвободи, оприявнений у рабовласницькому 
світі Юїнга й Г’юза, не береться до уваги в умовах 2000‑х рр., 
у яких капіталістичні відносини в літературному середовищі 
призводять до формування нових форм «рабовласництва», 
яке набуває більш замаскованих форм. Капіталістичні стосун‑
ки, експліковані в романі, постають як взаємовідносини в сис‑
темі «жертви» й «володаря». Досвід існування кримінальних 
структур за капіталістичних умов, розвідувальна діяльність 
спецслужб, детермінована економічними ринковими відноси‑
нами між країнами та ін. Не перешкоджає формуванню то‑
тальної неоімперії, яка постає чіткою візуалізацією «рабов‑
ласницьких» моделей, наявних у світі минулого. Тепер проти 
несвободи постають уже не люди («чорношкірі», як у першій 
історії), а біороботи. Натомість у романі чітко простежено 
ідею, пов’язану із запереченням поступу як цілеспрямованих 
духовно‑моральних змін у вимірі людської цивілізації.

У «Несвоєчасних роздумах» Ф. Ніцше висловлює ідеї, що 
про те, що люди «розпалися на половинки» [240.1, с. 184]. 
Ідеться про концепцію «фрагментизації індивіда» [332, с. 153], 
що передбачає «фрагментизацію життя», «фрагментизацію 
людини як фізичної і духовної істоти», «фрагментизацію форм 
її суспільного існування», «фрагментизацію естетики й мис‑
тецтва» [332, c. 153]. Такий погляд на людину й людство зага‑
лом експлікований у романі «Хммарний атлас», водночас таке 



158

Дмитро Дроздовський
Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі

зображення навколишнього світу властиве значній кількості 
аналізованих у дослідженні англійських романів. Світ батьків 
Кристофера й Джона в романах М. Геддона й М. Дж. Гай‑
ленд оприявнює принципи фрагментизації суспільного існу‑
вання, у якому людина втрачає відчуття повноти реальності. 
У ХХІ столітті загострюється проблема соліпсизму, яка спри‑
чинена численними комунікативними непорозуміннями. Люди 
більше не можуть знайти ті спільні знаменники, які б допомага‑
ли їм жити під одним дахом у родині. Одна з причин таких ко‑
мунікативних поразок і соціальних проблем полягає у нездат‑
ності казати правду. Персонажі романів конструюють фіктивні 
реальності, до яких тікають, щоб емансипуватися від справж‑
ньої реальності.

Раціоналізація життя стала для них формою його звужен‑
ня. Інтелектуалізація життя стала чинником його викривлен‑
ня; людський розум реалізує себе передусім у царині техно‑
логій, таким чином, людина відчужує від себе потенційну 
можливість розкрити складність світу за допомогою інно‑
вацій. Технології стають формою екстеріоризації насолод, 
збільшення їх кількісного, проте не якісного переживання. 
У результаті є небезпека, про яку пише Д. Мітчелл у романі 
«Хмарний атлас». Г.  Гессе у романі «Гра в бісер» «трактує 
інтелектуалізм як цілком відрубну форму життя і тим са‑
мим ставить під сумнів реальну можливість перебудови 
європейської культури. Фінал роману, незважаючи на всю 
його яскра вість і райдужність, залишає почуття безнадії, 
бо з попередніх сторінок випливало, що за всі ці роки так 
і не вдалося подолати загальну деградацію реального життя, 
від якого ховався за своїми високими мурами Орден» [332, 
c. 155]. Ці міркування Б. Шалагінова про філософські 
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 проблеми у романі Г. Гессе суголосні ідеям,  оприявненим 
у романі Д. Мітчелла. Пізнання реальності через виявлення 
причиново‑наслідкових закономірностей не є синонімом ра‑
ціоналізації життя.

В епізоді роману «Хмарний атлас», у якому йдеться про 
сьогодення, показано, як «літературний істеблішмент» постає 
прикладом спільноти, яка продукує фіктивну реальність, хо‑
ваючись за «високими мурами». Світ літератури перетворив‑
ся на бізнес, а отже, став прикладом фрагментизованого мис‑
тецтва й естетики, підпорядкованої певним видавничим цілям, 
що мають передусім прагматичну зорієнтованість. Письмен‑
ники як творці альтернативних світів стали «рабами» індустрії 
розваг і жертвами слави. Успіх книжки залежить саме від цих 
категорій, а не від тих смислів, які у ній закладені. У такому 
разі йдеться про ужитковість мистецтва нашого часу, що біль‑
ше не здатне бути планкою, яка б допомагала формувати мо‑
ральні цінності в людини. Письменник, відповідно, не є носієм 
істини, правди, а тим, хто підкорюється визначеному формату 
культури, аби у такий спосіб долучитися до «тусовки», «істеб‑
лішменту», навколо якого функціонує медіадискурс.

У такий спосіб відбувається фрагментизація індивіда 
у ХХІ столітті, що знаменує занепад мистецтва як простору, 
де є істина (правда) й перетворення його на феномен у дискурс 
«постправди». Кристофер і Джон прагнуть протистояти такій 
тенденції. Письменники створили своїх героїв машиноподіб‑
ними (нагадаю, що відповідно до поглядів Ніцше таке уяв‑
лення про людину є найчеснішим і правильним). Кристофер 
і Джон нагадують машини (Джон зізнається, що він — полі‑
граф), проте це машини, які відрізняються від покоління біо‑
роботів у романі «Хмарний атлас». У Д. Мітчелла біороботи 
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постають додатком до людського світу, певним фрагментом 
людини, яка відчужила у собі здатність самостійно отриму‑
вати насолоду від життя, звузивши її лише до дискурсу базо‑
вих насолод. На цій небезпеці наголошує і Борис Шалагінов, 
аналізуючи знаковий твір європейської літератури ХХ ст., 
де оприявнено суголосні проблеми. Водночас ці проблеми 
генетично пов’язані з філософським дискурсом німецького 
романтизму і, зокрема, з поглядами Ф. Ніцше. Кристофер 
і Джон є машинами, проте не біороботами. Вони прагнуть 
витворити в собі особливу стратегію інтелектуалізації життя, 
проте вона не є для них формою муру, тобто тим, що створює 
фіктивне враження від навколишньої дійсності. Кристофер 
попри дискомфорт від контактування з іншими людьми розпо‑
чинає власне розслідування убивства пуделя. У такий спосіб 
він наближається до реальності, прагнучи пізнати правду, то‑
бто сформувати уявлення про подію на основі реальних подій, 
а не домислів. І протагоніста не лякає знання правди, а отже, 
він належить до антиподів героїв у світі Гессе. Юнак чинить 
опір фрагментизації свого «Я», постаючи прикладом героя, 
якому чужий простір постправди. Для Кристофера існує лише 
одна правда й гіпотези, які припускають існування Бога, бо 
з точки зору сцієнтистського мислення було б хибним думати 
про щось як абсолютно пізнане явище.

Розвиток науки впродовж останніх десятиліть довів, на‑
скільки стрімкими можуть бути технологічні зміни, а отже, як 
швидко змінюються уявлення людини про дійсність. У постпо‑
стмодерністському романі подано спробу представити такий тип 
мислення, який би чинив опір фрагментизації індивіда. Д. Міт‑
челл наочно показує результат тенденцій фрагментизації, 
які, зрештою, призводять тільки до одного: цивілізаційної 
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 катастрофи. Мислення протагоністів у романах «Дивний ви‑
падок із собакою вночі», «Угамуйте мене», «Субота», «Дитина 
в часі», «Коротка історія тракторів по‑українськи» є прикла‑
дом інакшого світосприйняття, яке прагне пізнати правду про 
реальність. Водночас чим молодшим є зображуваний у рома‑
нах персонаж, тим більше сил він має, щоб опиратися дійсності 
неправди.

«Хмарний атлас» («Cloud Atlas», 2004 [див: 551]) Девіда 
Мітчелла (David Mitchell) — приклад британського постпост‑
модерністського роману, у якому зроблено спробу запропону‑
вати нові форми репрезентації художнього часу й конструю‑
вання художнього простору. Така література зберігає форми 
іронії, дискутує з приводу множинності інтерпретацій реаль‑
ності, переосмислює феміністичну, ґендерну, постколоніальну, 
апокаліптичну проблематику тощо.

Особливу популярність роман Д. Мітчелла здобув після вихо‑
ду фільму на його основі (режисери — Том Тиквер, Лан і Ендрю 
Ваховскі) в 2012 р. Сам Д. Мітчелл зауважує: «Ця особ лива 
наративна структура («there‑and‑back», «тут‑і‑назад») завжди 
видавались мені нефільмотворчою. Тому я вірив, що «Хмарний 
атлас» ніколи не стане фільмом. Я помилявся наполовину. У кі‑
нострічці роман постає як мозаїка: перед глядачем шість світів, 
і йому дається стільки часу на кожний, щоб вистачило поринути 
туди і далі подорожувати між цими світами» [552].

У романі «Хмарний атлас» подано спробу зобразити перехід 
людства на якісно інший рівень розвитку. Мистецтво постає од‑
ним із виявів духовного пізнання дійсності, на чому Д. Мітчелл 
наголошує услід за Геґелем. Право, філософія, релігія й літе‑
ратура — чотири метатеми роману «Хмарний атлас», взаємо‑
пов’язані між собою в особливий спосіб. Крім того, йдеться 
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про представлення нової фізичної теорії часу відповідно до якої 
суб’єкт дійсності може змінювати як майбутнє, так і минуле. 
В основі такої науковофантастичної теорії уявлення про те, що 
з точки зору фізики погляд є виявленням потоку заряджених 
часток, фотонів, які в результаті взаємодії під час перегляду чи 
пригадування себе в іншому часі здатний змінювати події ми‑
нулих років.

Від свого зародження людство було наділене здатністю 
проектувати власні страхи на «богів», які поставали втіленням 
як природних стихій, так і внутрішніх фобій людини. Шоста 
історія роману репрезентує уявлення про те, що навіть у по‑
стапокаліптичному часі людина, яка пережила якісно нові 
постгуманістичні етапи у власному розвитку, вірить у «темні 
сили», які притаманні первісним уявленням про природу ре‑
чей, а не тим, хто досягнув найвищого рівня технологічного 
 розвитку. У  романі представлено ще одну фантастичну теорію: 
література, мистецтво, релігія — це ті елементи еволюції, які 
закладені в людині як обмежувачі власної діяльності. Коли лю‑
дина переходить до етапу постгуманістичного розвитку, пере‑
даючи забагато функцій технологіям, тоді вона опиняється 
перед неминучою катастрофою, що завершується знищенням 
людства.

П’ята історія в романі пов’язана саме з ідеєю постгумані‑
стичного розвитку, зокрема з виявом трансгуманізму, коли 
зображено реальність, у якій сконструйовано біороботів, яким 
передано значну частину повноважень і які постають елемен‑
том системи ентертейнменту, що в романі експліковано як нову 
суспільно‑політичну доктрину.

Крім того, в романі представлено нову теорію людської 
фантазії. Наявність у людини уяви також має еволюційну 
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 детермінацію. Те, що здатні уявити письменники й загалом 
митці, є не стільки вигадкою, скільки поштовхом до розвитку 
людства. Усі технологічні винаходу найвищого ґатунку на різ‑
ному етапі розвитку людства могли бути помислені митцями 
й зображені в науковофантастичній літературі. Таким чином, 
література є фактором стримування й детермінації розвит‑
ку людства в цивілізаційному аспекті. Д. Мітчелл розвиває 
геґелівську філософську концепцію «духу», показуючи у який 
спосіб він виявляється в мистецтві.

Усі часові відрізки в романі взаємопов’язані, оскільки в худож‑
ньому світі «Хмарного атласу» репрезентовано теорію впливу 
людини на власне минуле. Будь‑який погляд на себе в мину‑
лому часі змінює власну диспозицію, позаяк минуле отримує 
фотонний заряд, тобто енергію для трансформації. Відповідно, 
і кожний теперішній учинок здатний детермінувати й транс‑
формувати події в майбутньому.

Часопростір роману розгортається відповідно до двох мо‑
делей: перед нами циклічний час, у якому людство проходить 
різні стадії розвитку і вдосконалення, проте все завершується 
поверненням до світу, який пережив апокаліптичну катастро‑
фу і який по‑інакшому починає сприймати роль технологій, 
а водночас і ставитися до людської природи. У шостій історії 
поєднано два типи спільнот: тубільці, які вдаються до форм 
канібалізму, тобто у цій спільноті воля до влади реалізована 
в найпримітивніший спосіб; і представники вищої касти тих, 
хто зберегли життя після «ядерної зими», що виникла в ре‑
зультаті непродуманого використання технологій. Водночас 
у світогляді вищої касти все одно зберігається місце для віри 
в потойбічні сили, які були притаманні первісному суспільству, 
проте були радикально модифіковані в історії про Нео‑Сеул. 
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Це дає підставити говорити про те, що розвиток інформацій‑
ного простору й ІТ‑технологій перетворив віртуальний світ 
на особливий трансцендентний простір. У романі експліковано 
ідею «Розумного Креатора», до якого людство шукає шляхи 
доступу в різні культурно‑історичні епохи.

Шлях до Креатора пролягає, зокрема, й через високі тех‑
нології, які постають формою наближення людини до матриці 
світу. Література на якомусь етапі розвитку людства стала 
наближенням цивілізації до інформаційної бази, яка в разі 
засвоєння постає чинником модифікації людства й переходу 
на вищий щабель розвитку. Водночас інформація як частина 
того, що визначає людське світосприйняття й формує іден‑
тичність людини, з часом перетворюється на елітарне явище. 
Ще раніше у цьому статусі почала існувати музика, яка має 
складніше графічне позначення, а отже, складніший шифр 
для дешифрування більшістю. Натомість література в епоху 
2000‑х рр. («Історія Кавендіша») уже почала розділятися 
на два типи: література для мас (комерційно успішна масова 
література, яка перетворює акт творчості на своєрідну угоду 
з читачем, відповідно до якої письменник підлаштовується під 
суспільний запит, постаючи творцем кон’юнктурного чтива); 
й література, що не може бути сприйнята більшістю (скажі‑
мо, листи, щоденники, які містять приватні історії людей 
і розповідають про світ у значно складнішій формі, ніж це 
роблять твори першого типу). З часом заняття літерату‑
рою елімінується з суспільної діяльності, а людство від чи‑
тання масової літератури переходить до такої стадії розвит‑
ку, яка репрезентована індустрією масових розваг (дискурс 
тотального ентертейнменту). Література остаточно занепа‑
дає як мистецтво слова або, якщо точніше, перетворюється 
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на марґінальну діяльність, у певний спосіб сакралізуючись. 
Нотатки про історію цивілізації в шостій частині постають 
майже сакралізованим знанням про те, які катастрофи пере‑
живало людство в різні культурно‑історичні епохи й періоди 
свого функціонування, позначеного необережним ставленням 
до технологій.

У романі актуалізовано іще один мотив: заміщення потреби 
людини в пізнанні світу в його фізичних і метафізичних з’явах 
різними формами розваг, які водночас постають видозміненою 
формою політичного управління й методом контролю більшості, 
якій не потрібно думати над власним удосконаленням і розви‑
ток духовних первнів.

Епізод допиту Сонмі~451 постає прикладом контролю то‑
талітарного суспільства й тих стратегії підкорення, до яких удаєть‑
ся влада неоімперії, послуговуючись прагненням «Одностайності»: 
«Ви вважали, що королівський світовий порядок змінився, безпо‑
воротно. Ви поклялися більше ніколи не довіряти жодним фабри‑
кантам. Ви знали, що аболіціонізм був такою ж небезпечною дог‑
мою як і союз. Ви підтримували випливаючі закони Батьківщини, 
продиктовані вашим улюбленим Наставником, від щирого серця.

Все з того, так. Що тим часом відбувалось внизу в Вашому 
ресторані?

Одностайність прибула з силовиками щоб просканувати 
Душу кожного відвідувача та ніконувати акаунти очевидців як 
тільки купол був евакуйований. Ми прибрали ресторан та аб‑
сорбували мило без ганчірки. Наступні кадри, спогади моїх 
сестер про вбивство Йони‑939 лишилися, в основному, незмін‑
ними. Того ранку, замість звичайної Зіркової церемонії, Тато 
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Пісня провів свою антисоюзну проповідь» («Хмарний атлас», 
Д. Мітчелл, переклад наш. — Д. Д.) 1.

«ЗМІ повідомляють, що Йона~939 викрала дитину 
аби використати як чистокровний щит на поверхні.

ЗМІ повідомили про «звірство» спираючись на Одностай‑
ність. Йона взяла хлопчика до ліфта, тому що якимось чином 
дізналась про той запобіжний засіб: ліфти не функціонують 
без Душі на борту. Ризик бути поміченою в ліфті, наповнено‑
му споживачами був надто високий, отже Йона вирішила, що 
її найкращий шанс полягав в тому, аби взяти ненадовго дитину 
та використати її Душу, аби ліфт, який в іншому випадку був 

1 В оригіналі роману: «That image is burned into every pureblood 
memory, too, Sonmi. When I got home that nite my dormmates were glued 
to the sony. Half of Nea So Copros’s New Year Festivities were canceled, 
the other half was decidedly muted. Media alternated footage from the in‑
dinery nikon with the Chongmyo Plaza public order nikon, showing the 
passing enforcer neutralize Yoona~939. We couldn’t believe what we were 
seeing. We were sure a Union terrorist had facescaped herself to look like 
a server, for twisted propaganda purposes. When Unanimity confirmed the 
fabricant was a genuine Yoona..   . we..   . I...

You felt the corpocratic world order had changed, irrevocably. 
You vowed never to trust any fabricant. You knew that Abolitionism was as 
dangerous and insidious a dogma as Unionism. You supported the resultant 
Homeland Laws dictated by the Beloved Chairman, wholeheartedly.

All of those, yes. What happened down in your dinery, meanwhile?
Unanimity arrived in force to blip every diner’s Soul and to nikon 

eyewitnesses’ accounts as the dome was evacuated. We cleaned the dinery 
and imbibed Soap without Vespers. The following yellow‑up, my sisters’ 
memories of Yoona~939’s killing remained largely intact. That Matins, 
instead of the customary Starring Ceremony, Papa Song delivered His 
Anti‑Union Sermon».
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би пустим, зміг її перевезти на свободу» («Хмарний атлас», 
Д. Мітчелл, переклад наш. — Д. Д.) 1.

У цьому епізоді зображено, як система прагне уникнути будь‑ 
яких форм інакодумства. По суті, йдеться про простір, типологічно 
подібний до романів О. Гакслі, Дж. Орвелла та інших письмен‑
ників‑антиутопістів, які змалювали в романах форми боротьби ін‑
дивіда й політичної системи, спрямованої на колонізацію як окре‑
мої особистості, так і спільнот загалом. Життєдіяльність біороботів 
влаштовано у такий спосіб, що вони не мають пам’яті. Здатність 
тримати у свідомості інформацію про минулі події формує певний 
досвід, натомість система тоталітарної влади прагне розбудувати 
суспільство без минулого, яке б формувало потужні зв’язки між 
членами спільноти. Тоталітарний світ майбутнього постає резуль‑
татом розвитку капіталістичного суспільства, у якому апріорі існує 
розподіл людей за рівнем економічного успіху.

В іншій історії роману автор симфонії «Хмарний атлас» ви‑
словлює доволі снобістське ставлення до люмпенізованого класу, 
який є органічно неприйнятним для нього. Такий тип людей ніколи 
не насолоджуватиметься музикою й мистецтвом загалом. «Схо‑
вався у чайній у зашмульганому закутку станції Вікторія та нама‑
гався занотувати ту музику з посудної крамниці, але не просунувся 
далі двох миршавих тактів. Та я б хоч кинувся просто до рук Тема 

1 В оригіналі роману: «Media reported that Yoona~939 stole the 
child to employ as a pureblood shield on the surface.

Media reported the “atrocity” xactly as Unanimity directed. Yoona 
carried the boy into the elevator because somehow she had learned of that 
basic precaution corps take: elevators do not function without a Soul 
onboard. The risk of being noticed aboard an elevator full of consumers was 
too high, so Yoona believed her best hope lay in borrowing a child and using 
his Soul to make an otherwise‑empty elevator convey her to freedom».
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Брюера, аби лише почути цю музику знову! Жалюгідні створіння! 
Людці з робочого класу оточили мене зі своїми гнилими зубами, 
противними голосами й безпідставним оптимізмом. Страшно по‑
думати, що одна лише злощасна ніч гри у бакару може назавжди 
змінити чиєсь суспільне становище. Ці крамарі, водії та купці мали 
більше півкорон і трипенсових монет, напхом напханих у брудні 
пролетарські матраси, ніж я, Месія. Заглянув у провулок: задри‑
пані писарі сновигають, як 1/32 ноти в алегро Бетховена. Чи бо‑
юсь я їх? Ні, я боюсь стати таким. Який сенс в освіті, манерах чи 
таланті, якщо ти бідний, як церковна миша?

Досі не можу в це повірити. Я, колишній студент Каюс 
Коле джа, змушений зводити кінці з кінцями. У пристойні готе‑
лі мені тепер шлях заказаний. У непристойних вимагають гроші 
наперед. За будь‑яким солідним ігорним столом по цей бік від 
Піренеїв бачити мене не раді» («Хмарний атлас», Д. Мітчел‑
ла, переклад наш. — Д. Д.) 1.

1 В оригіналі роману: «Hid in a tearoom tucked into a sooty nook of Victoria 
Station, trying to transcribe the music from the china shop of dreams–couldn’t 
get beyond a measly two bars. Would have walked into Tam Brewer’s arms just 
to have that music back again. Miserable spirits. Laboring types surrounded me 
with bad teeth, parrot voices, and unfounded optimism. Sobering to think how 
one accursed night of baccarat can alter a man’s social standing so irreversibly. 
Those shopworkers, cabbies, and tradesmen had more half crowns and 
threepenny bits squirreled away in their sour Stepney mattresses than I, Son of 
an Ecclesiastical Somebody, can claim. Had a view of an alley: downtrodden 
scriveners hurtling by like demisemiquavers in a Beethovian allegro. Afraid of 
’em? No, I’m afraid of being one. What value are education, breeding, and 
talent if one doesn’t have a pot to piss in?

Still can’t believe it. I, a Caius Man, teetering on the brink of destitution. 
Decent hotels won’t let me taint their lobbies now. Indecent hotels demand cash 
on the nail. Am barred from any reputable gaming table this side of the Pyrenees».
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Капіталістичний світ у романі «Хмарний атлас» зображе‑
но як потенційно бездуховний, бо прагнення економічної ста‑
більності позбавляє людей потреби у мистецтві, яке часом дає 
людині відчуття свободи, яка перешкоджає в отриманні ма‑
теріальних вигод. Маємо виразну критику капіталістичного 
суспільства, яке ділить людей на тих, хто є джерелом влади, 
й тих, хто готовий прийняти наявні правила гри в суспільстві, 
позбавленому прагнення пізнавати дійсність через мистецтво.

Не випадково розвиток капіталістичної системи призводить 
до формування Нео‑Сеулу як неототалітарної імперії. По‑
ступово інститути влади прагнули забрати у людей здатність 
пам’ятати про минуле, а отже, у капіталістичному світі цін‑
ності ентертейнменту та гедоністичних розваг заміщують по‑
требу знати минуле. Мистецтво й культура загалом є формою 
перенесення пам’яті, тобто формою духовного розвитку люд‑
ства через аналіз помилок у стосунках між людьми і владою. 
Нео‑Сеул постає реальністю постгуманістичною, де людський 
клас перетворено на суспільство тотальних споживачів, які уже 
не потребують інформації про минуле, бо наявні моделі існу‑
вання цілком відповідають задоволенню найнижчих потреб. 
Натомість влада прагне у найжорсткіший спосіб контролювати 
біороботів, які, з одного боку, постають сервільною кастою, чия 
діяльність спрямована на задоволення потреб касти тотальних 
розваг, з другого боку, біороботи є черговим етапом в еволю‑
ційній моделі розвитку людства. Результат постгуманістичних 
перетворень є не просто технічним приладом для задоволення 
базових потреб людей у неоімперії, а саме тим етапом розвит‑
ку людства, у якому, відповідно до шеллінґіанських уявлень, 
відбулось переродження людства, тобто «зняття» попереднього 
досвіду й перехід на якісно інший рівень світосприйняття. Без 
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урахування такої гіпотези складно пояснити діяльність Сон‑
мі~451, яка розпочинає боротьбу за власні права та права ін‑
ших і постає героєм антиутопічного світу, який рішуче виступає 
проти неототалітарної імперії.

Можна припустити, що у результаті творення біороботів 
не вдалося ліквідувати того гена або елемента програмного 
управління, який має зв’язок із людським компонентом у біо‑
роботах. Система програмування не змогла цілком знищити гу‑
маністичного складника, який врешті‑решт і став детонатором 
масової непокори біороботів, які постали проти своїх «колоні‑
заторів». Фактично перед нами цілком антиколоніальна мо‑
дель, конфліктна боротьба в дусі марксистсько‑енгельсівської 
теорії, відповідно до якої експлуатовані постануть проти своїх 
експлуататорів. Таким чином, по суті, стосунки між індиві‑
дом (нехай і біороботом) у неототалітарному світі Нео‑Сеулу 
нічим не відрізняються від стосунків, що зображені у першій 
історії роману «Хмарний атлас». Отже, Д. Мітчелл показує, 
що сутність владних зв’язків не еволюціонує в часі.

Йдеться про зміну локаційних декорацій, тобто про зміну 
суб’єктів таких взаємовідносин, проте не про саму зміну влад‑
них зв’язків. Усе це пов’язано з тим, що в різні культурно‑істо‑
ричні періоди відбувається утвердження тих самих капіталістич‑
них відносин між людиною і владою, заснованих на бажанні 
збільшувати прибуток тих, хто має доступ до джерела влади 
й формування ілюзорної реальності для «колонізованих», які 
не повинні розуміти, що є «рабами» волі інших. Ідеться про те, 
що воля до влади структурує суспільство на суб’єктів влади 
й тих, хто має бути джерелом реалізації влади, тобто об’єктів. 
Розвиток капіталізму пов’язаний із пошуком форм контролю 
«рабів» (об’єктів), тобто винаходом за допомогою  технологій 
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чи медіа штучних реальностей, які заміщують сприйняття 
справжнього світу.

Ідея зв’язку постає наскрізною в романі. Суспільство, де 
немає кореляцій із минулим, не має майбутнього. Це тверджен‑
ня є однією з ключових ідей роману «Харний атлас», у якому 
у світі після занепаду неототалітарної імперії відбувається на‑
магання встановити зв’язок із минулим і зберегти докази руй‑
нівної діяльності людини. Мотив переходу в часі секстету так 
само реалізує ідею континуальності пам’яті, яка в цьому разі 
постає у вигляді несловесної моделі. Музика в романі пред‑
ставлена як інший тип мови, який має значно більшу здатність 
до збереження в часі, ніж написи, зроблені за допомогою мови. 
У такий спосіб показано, що мова відображає певні ідеологічні 
конструкти системи, у якій живе людина. Не випадково у ро‑
мані використано прийом листів героїв. Епістолярні фрагмен‑
ти засвідчують мовлення від першої особи, а отже, читач має 
можливість проаналізувати структури мислення й дискурс вла‑
ди, відображень у мові. Мова є атрибутом влади. Тому в окре‑
мих розділах роману маємо намагання віднайти іншу мову, яка 
була б позбавлена ідеологічного ангажементу.

Варто зауважити, що музика вважалась особливим типом 
мистецтва і в колах німецьких романтиків (Новаліс, Ніцше 
та ін.). Владні інститути в усі культурно‑історичні періоди 
прагнуть контролювати пам’ять людини. Мистецтво є важ‑
ливим чинником формування смислових зв’язків і сполучень, 
які формуються на значно глибшому рівні, ніж ті, які пов’язані 
з повсякденним практичним досвідом. У такому разі в романі 
показано, як із розвитком капіталізму в суспільстві зникає ми‑
стецтво. Доцільно пригадати мотив спалення книжок у романі 
«451 за Фаренгейтом», де книжки є чинником формування 



172

Дмитро Дроздовський
Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі

свідомості як простору, який уможливлює існування досвіду, 
а досвід, відповідно, постає чинником свободи особистості.

В історії видавця в романі показано, як книжковий світ (що 
традиційно сприймається як світ культури) перетворюється 
на бізнес‑індустрію, яка зображена в романі у гротескно‑са‑
тиричній манері. Книжковий бізнес перетворюється на фор‑
мування викривленого розуміння життя, імітат‑реальності, 
тобто того, що має певний ідеологічний ангажемент і що 
не викликає в людини здатності критично сприймати реаль‑
ність навколо себе. Ажіотаж навколо виходу нової книжки 
й презентація цього видання репрезентують мотив штучності 
літератури, її неспроможності бути чинником критичного мис‑
лення. Література 2000‑х рр. зображена в романі як така, що 
мусить допомогти побудувати суспільство щасливих людей, 
які живуть цінностями гедоністичного суспільства тотального 
ентертейнменту. Саме в 2000‑і рр. Уже вимальовується мо‑
дель або принаймні вектор розвитку капіталістичних стосунків 
майбутнього. Навколо книжкового бізнесу формується свій 
дискурс влади, який прагне мати максимальний зиск із про‑
дажу літератури, яку можна схарактеризувати як масову. Така 
література у традиційному смислі не наповнює людину нови‑
ми знаннями, не спонукає до постановки екзистенційно важ‑
ливих питань. А отже, йдеться про перетворення літератури 
з високого мистецтва, яке допомагає людині в самопізнанні, 
на світ масових розваг, заснованих на задоволенні базових 
потреб.

Книжка більше не має цінності як культурний артефакт, 
наділений унікальним досвідом. Ідеться про суспільство, яке 
культивує літературу, культивовану медіа. Важать не смисли, 
а масові образи, які поширюють медіа з метою продажу видан‑
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ня й формуючи у такий спосіб імітат‑дискурс, позбавлений уні‑
кального досвіду й гносеологічно важливих смислів. Простіше 
кажучи, така література з часом перетворює людину на заруч‑
ника медіа, а згодом і на цілковитий об’єкт, що потрапляє в ен‑
тертейнментну індустрію та сприяє розвитку капіталістичних 
форм, які не мають нічого спільного з досягненням блага для 
всіх. Сонмі~451 розповідає про свій щоденний ритм, доводя‑
чи, що біороботи — лише інструмент для розваг, натомість самі 
біороботи мають чітку утилітарність і не мають права відхиля‑
тися від заданих правил: «О четвертій тридцять кожна фабри‑
кантка пробуджується дозою стимуліну у повітряному потоці, 
потім у кімнаті вмикається світло. Після хвилини у гігієнаторі 
й стерилізаторі, ми вдягаємося у чисті уніформи й одна за од‑
ною прямуємо до закусочної. Наглядачі й помічниці збирають 
нас довкола Примосту для Заутрені, ми повторюємо Шість 
Катехізисів, після чого з’являється наш Наставник і виголо‑
шує Проповідь. О п’ятій годині ми займаємо свої місця дов‑
кола Конвеєру в очікуванні відвідувачів нового дня. Наступні 
дев’ятнадцять годин ми вітаємо гостей, приймаємо замовлення, 
розносимо їжу, наливаємо напої, поповнюємо запаси спецій, 
протираємо столи й прибираємо сміття. За прибиранням слідує 
вечірня молитва, потім — вже у своїй кімнаті — ми приймаємо 
дозу Мила. Це — незмінний сценарій кожного дня.

Ви не відпочиваєте?
Лише чистокровні мають право на відпочинок, Архіварію. 

Для фабриканток відпочинок — крадіжка часу. До відбою 
о дванадцятій кожна хвилина має бути присвячена служінню 
й збагаченню Татуся Сонґа.
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А прислужниці — я маю на увазі тих, хто не прокинув-
ся — коли-небудь замислювалися про життя поза доумом 
чи ви вірили, що космос обмежується вашою закусочною?

О, наш інтелект не настільки примітивний, аби ми не усвідом-
лювали наявність зовнішнього світу. Пригадайте: під час Заутрені 
Татусь Сонґ ділиться з нами зображеннями Екзальтації й Гавай‑
ських островів, а голограми показують космос поза нашою заку‑
сочною. Більш того, ми знаємо, що відвідувачі і їжа, яку ми пода‑
ємо, доставляються з місця за межами дому. Проте мушу визнати: 
ми рідко замислюємося про життя на поверхні. До того ж, Мило 
містить амнезіади, покликані вмертвляти допитливість» («Хмар‑
ний атлас», Д. Мітчелла, переклад наш. — Д. Д.).

Капіталізм 2000‑х рр. і капіталізм Нео‑Сеулу позначений 
різними технологіями, інструментами для досягнення цілей, 
проте сутність капіталістичної філософії не змінилась. У тако‑
му разі критика капіталізму в романі Д. Мітчелла є водночас 
і критикою постмодерної культури. Д. Мітчелл показує при‑
клад нової літератури, у якій утверджується цінність кожного 
фрагмента людського життя, що має індивідуальне переживан‑
ня, щиру емоцію та ін. Домінування виявів «Я» дає можливість 
чинити опір капіталістичній ідеології, яка прагне підкорити, ко‑
лонізувати людину. Через це настільки важливим є звернення 
до минулого, читання листів із минулих епох, які наділені осо‑
бистим досвідом і формами справжньої чуттєвості.

Важливим мотивом у романі «Хмарний атлас» є мотив 
симуляції. Історія Сонмі~451 — це історія про світ, у яко‑
му інститути влади прагнуть будь‑що перетворити життя 
людини на втілення будь‑якого бажання. Світ навколо лю‑
дини перетворився на простір агресивної візуальності, девіз 
якого: «Втілимо будь‑яке ваше бажання». Натомість така 
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індустрія  масових розваг позбавляє людину здатності до реф‑
лексії.  Перед нами простір, який підпорядкований, по суті, 
задоволенню базових людських потреб, які мають постава‑
ти неусвідомлено. Естетизовані форми розваг не притаман‑
ні тому світу, як і такі, що мають інтелектуалізований вияв. 
Ідеться про симулякр розваг, про те, що не визначає людсь‑
кого єства в усіх виявах. А отже, світ, про який розповідає 
Сонмі~451, — це світ симуляцій, коли людина потрапляє 
в залежність від примітивних форм насолоди, пов’язаний пе‑
редусім із тілесністю. Така гіперболізація тілесних насолод 
перетворює людину на об’єкт дійсності й позбавляє здатності 
до усвідомленого способу життя, здатності рефлексувати над 
тим, що відбувається з людиною. Фактично простір біоро‑
ботів постає тією новою гілкою еволюції людства, яке умож‑
ливило своє існування за допомогою технологій.

Таким чином, біороботи — це постгуманістична гілка люд‑
ства, основна частина якого перетворилася на деградоване 
в моральному й духовному плані суспільство, у якому редуко‑
вано здатність сприймати реальність осмислено. Заборона, яку 
накладають інститути влади на пам’ять, тільки погіршує ситуа‑
цію, позначаючись на стрімкіших темпах дееволюції людства. 
Натомість у Сонмі~451 сприйняття реальності набуває загост‑
рених у морально‑етичному плані форм. Сонмі~451 є при‑
кладом постлюдини, яка не втратила в собі те, що визначає 
сутність людини: здатність сприймати реальність та інститути 
влади критично. Вона здатна до рефлексії й саморефлексії, 
а отже, й здатна до аналізу загроз навколо себе. Цієї риси по‑
збавлені інші представники світу Нео‑Сеулу, які дедалі більше 
наближаються до тих, кого доцільно схарактеризувати як мерт‑
ву матерію, об’єктів, а не суб’єктів дійсності.
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Нео‑Сеул — це імперія тотальної симуляції бажань, бо ж 
сама потреба в насолоді на усвідомленому рівні може бути чин‑
ником пробудження в людині притлумленого розуму. Розум 
більше не потрібний у суспільстві, де прописані чіткі правила 
й регламентації того, що людині важливо робити для підтрим‑
ки ладу й для подальшого функціонування політичної системи. 
Фактично ми маємо картину світу, у якому інститути влади 
перетворили своє джерело на об’єкт тотального контролю, 
причому цей контроль відбувається в неусвідомлений для су‑
спільства спосіб. Дійсність тотальної симуляції та агресивної ві‑
зуальності, яка спонукає людей думати тільки про світ насолод 
і задоволення бажань, інтенсифікує бічну гілку еволюції люд‑
ства. Щоб створити біороботів, потрібно було проаналізувати 
людську реакцію, здатність виявляти емоції тощо. Штучний 
інтелект у романі, яким наділено Сонмі~451 й біороботів, мі‑
стить у собі не просто здатність до реакції на зовнішній світ, а й 
ті риси, які традиційно були асоційовані з людською чуттєві‑
стю. Саме чуттєвість була чинником, який давав можливість 
людині побачити несправедливість навколо себе й боротися 
за кращі умови життя, позбавлені форм рабства, колоніалізму, 
приниження тощо. Саме проти цього й виступає Сонмі~451, 
продовжуючи антиколоніальну лінію, яку зображено в першій 
історії роману. Антиколоніалізм виникає зі здатності аналізу‑
вати й виявляти опір реальності. Доцільно схарактеризувати 
Сонмі~451 як представницю екзистенціалістського світогляду, 
який постає проти абсурду, що мислиться у формах тотального 
контролю й імперських стратегіях репрезентації владного дис‑
курсу, що пригнічує волю окремої людини, яку перетворено 
на об’єкт реальності й виконавця політичної волі, а не її безпо‑
середнє джерело.
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2.3.  Постпостмодерністська модель людини 
в романі «Субота» Іена Мак’юена:  
ревізія пам’яті

П роза І. Мак’юена оприявнює теми «нового гуманізму» 
й кризи традиційного гуманізму. У романах письменник 

часто конструює межові ситуації, коли герой опиняється або 
перед смертю, або на межі життя та смерті. Так, у романі «Дитя 
у часі» в головного героя викрадають дитину, що й зумовлює 
розгортання подальших подій. Часто в головах «нормальних» 
людей, героїв Мак’юена, починають роїтися жахливі думки 
про вбивство. Сам Мак’юен зізнається, що в 1970 році, «коли 
почав серйозно писати, то, напевно, вже позбувся майже всіх 
мовних помилок, властивих моїй матері, але зберіг її ставлення 
до мови, її обережність і невпевненість. Багато письменників 
дозволяють собі вільно вихлюпуватися на папір, щоб подиви‑
тися, що вийде, куди виведе їх фраза, як вона сформується. 
Я ж сидів, відклавши ручку, і скрупульозно вибудовував кожне 
речення в голові. Часто, доходивши кінця, я забував про по‑
чаток; та тільки коли фраза була завершена і вивірена, нава‑
жувався записати її. Але й тоді я вдивлявся в неї з тривогою: 
чи сказано тут саме те, що я мав на увазі, що насправді хотів 
сказати? Можливо, десь сховалася помилка або двозначність, 
якої я не помітив? Чи не опинюся я в дурнях, коли це читати‑
муть інші? Багатогодинні зусилля приносили мізерні результа‑
ти і майже ніякого задоволення. З боку ця повільність, ці ко‑
ливання могли сприйматися як форма творчої педантичності, 
і я був щасливий уявляти цю справу саме так — або принаймні 
дозволити іншим так думати…» [39, c. 2].
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Роман «Субота» («Saturday», 2005 [544]) Іена Мак’юе‑
на (Ian McEwan) — приклад постпостмодерної літератури 
у Великій Британії. Безпосередньо цей напрям пов’язаний 
зі спробою створити й утвердити нову художню естетику за до‑
помогою специфічних художніх засобів. Зазначена специфіч‑
ність пов’язана з тим, що в центрі проблематики сучасного бри‑
танського постпостмодерністського роману опиняється нова 
інтерпретаційна візія людини як біохімічного й біотехнологічно‑
го механізму, як особливої біологічно‑соціально‑психологічної 
істоти, наділеною пам’яттю (інтелектом) і емоціями (емоцій-
ним інтелектом / emotional intelligence).

Саме поняття «emotional intelligence» перебуває в цент‑
рі художніх інтерпретацій у романах сучасних британських, 
американських і канадських письменників, зокрема таких, як 
Д. Лодж, Е. Повел, Н. Джордан, Р. Поверз, П. Гоукінз, 
М. Геддон та ін. Цим поняттям окреслюється нове розумін‑
ня людської природи, ідентичності, визначаються нові форми 
взаємодії соматичності й психомоторики, які і витворюють 
із точки зору новітньої медицини та науки (передусім, як sci-
ences) людське «Я». А отже, людська природа осмислюєть‑
ся в літературному вимірі як взаємодія біохімічних механізмів 
із особливостями психіки, що, відповідно, визначається гене‑
тичною природою. До цієї проблематики, наявної в літературі 
та мистецтві, значний поштовх мав розвиток природничих 
наук (тих, що в англосаксонській традиції належать до категорії 
«sciences»). Також нам здається, що увага до такої проблема‑
тики пов’язана з черговою зміною чуттєвості в епоху постпост‑
модерну, з потребою віднайти нові форми естетичного ефекту, 
нові форми збудження читацького інтересу.
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Про занепад постмодернізму в британській літературі 
зазначав іще 1994 року письменник і один із теоретиків анг‑
лійської літератури Малколм Бредбері: «Можливо, пробле‑
мою сучасного письменника, й не лише у Британії, є те, що 
ми підійшли до кінця постмодерних часів і входимо в добу, яка 
не має чітких обрисів, чітких перспектив й чіткої назви. Тому 
стає вкрай актуальним запитання, як наша література і наше 
мистецтво в цілому досліджуватиме не тільки наш сьогодніш‑
ній стан, а й наше майбутнє. Це художня проблема, віддавна 
властива кінцям сторіч із їх занепадницькими настроями та їх 
відчуттям і культурних змін, і культурної непевності» [39, 
c. 431]. Подібного погляду дотримується й вітчизняна дослід‑
ниця англійської літератури О. Бандровська, наголошуючи, що 
«тяжіння майбутнього, проект майбутнього так само обумов‑
лює теперішнє і одночасно примушує його переглядати минуле 
з позиції майбутнього. Майбутнє завжди залишається своєрід‑
ним парадоксом Шредінгера, воно завжди попереду і завжди 
невідоме, й хоча вектор перетворення реальності бере початок 
у минулому, згідно з філо софським переконанням Ейнштейна, 
орієнтований час — це ілюзія. Мистецтво і, передусім, худож‑
ня література як форма фіксації часу, як мова символів дає 
змогу, напевно, найліпше виміряти цей неперервний і нерівно‑
мірний рух разом із глибинами реальності та людської особи‑
стості» [13, с. 5].

Про особливий розрив із постмодернізмом у британській 
літературі свідчить той факт, що, зокрема, автор аналізованого 
роману «Субота» протягом двох років спостерігав за роботою 
нейрохірургів у операційній Національного шпиталю невро‑
логії та нейрохірургії, намагаючись пізнати всі нюанси фаху. 
Цей факт, по‑перше, засвідчує, що роман І. Мак’юена у своїх 
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 світоглядно‑поетикальних установках орієнтований на чергову 
ревізію аристотелівського (по суті, міметичного) зображення 
реальності, принаймні на адекватне передавання досвіду, про‑
фесійних ситуацій, пов’язаних із роботою нейрохірурга, перене‑
сення читача у світ, психологічно наближений до реальних опера‑
цій. Усе це має засвідчити епістемологічну підставовість письма 
Мак’юена.

По‑друге, варто пригадати класичну формулу англійсь‑
кого роману, яку вивів М. Бредбері. «Англійський роман 
у ХХ столітті ніколи не поривав зв’язків із реалізмом» [39, 
c. 12]. Справді, уже в 1940‑і рр., переживши сплеск модерніз‑
му, англійський роман повертається до реалістичноподібності, 
проте, як нам здається, усе‑таки не варто говорити і про реаліз‑
моцентризм в англійській літературі. Настанова на реалізм по‑
трібна І. Мак’юену, аби мати можливість залучити у свої твори 
нові механізми розуміння людського мислення.

Реальним у «Суботі» постає те, що бачать і переживають 
головні герої, але також і те, що відбувається усередині їхньої 
психіки, всередині рефлексій та монологів внутрішнього «Я». 
Це створює нову взаємодію між історизмом і фіктивністю 
в сучасному британському романі, переводячи цю проблему 
на ширший гносеологічний рівень. Що є реальністю: те, що 
сталося, чи те, що могло б статися? Те, про що я здогадуюсь 
на основі побаченого, чи те, про що згодом повідомлять медіа? 
У своїй основі ці питання, над якими замислюється Генрі Пе‑
роун, пов’язані з потребою адекватного (а не лише об’єктивно‑
го) пізнання навколишнього світу, з розумінням таких склад‑
них філософських і культурологічних понять, як «випадок», 
«можливість», «потенційність», «межа», «кордон». У романі 
в тих фрагментах, що пов’язані з палахкотінням літака в небі 
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й тим, що бачить/сприймає/інтерпретує протагоніст, навіть 
суто на граматичному рівні використано умовний спосіб зобра‑
ження реальності, що свідчить про непевність сприйняття, про 
незнання того, що відбувається насправді в цю мить: «Генрі 
знає, що то обман зору примушує його думати, ніби він бачить 
зараз силует літака, чорний обрис на тлі темряви. Виття палаю‑
чого двигуна продовжує інтенсивно наростати. Його б не зди‑
вувало, якби він побачив, що в місті загораються вогні чи площа 
заповнюється мешканцями в халатах» [195, c. 19].

Водночас однією з особливостей наратора в романі 
«Субо та» є оприявнена іронічність, яка підважує ці складні 
філософські категорії, робить неможливим віднайти відповідь 
на суттєві запитання. «Літак з’являється з‑за дерев, перети‑
нає порожній проміжок і зникає за баштою Управління пошт. 
Якби Пероун мав схильність до релігії, до надприродних по‑
яснень, він міг би погратися з думкою, що був покликаний; 
що, прокинувшись у незвичному стані духу й підійшовши 
до вікна без будь‑яких видимих причин, він мав би вбачати 
в цьому якийсь таємний наказ, потойбічний розум, який хоче 
показати чи сповістити йому щось важливе. Але місто по при‑
роді своїй витворює людей, що страждають на безсоння; воно 
саме по собі є безсонним організмом, чиї проводи ніколи 
не перестають бриніти; серед стількох мільйонів обов’язково 
знайдуться люди, що дивляться у вікна тоді, коли мали би 
спати. Щоночі різні люди. І те, що це виявився він, а не хтось 
інший — це річ випадкова» [195, c. 20].

Звернення І. Мак’юена до «реалізму», на нашу думку, 
пов’язано з інакшими художніми завданнями, які ставить пе‑
ред собою письменник в епоху постпостмодерну, й потребою 
ввести в британський роман нові світоглядно‑філософські ідеї 
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та  концепції, які лише почасти тримаються на засадах сциєн‑
тичного позитивізму. Якоюсь мірою про роман «Суботу» мож‑
на говорити як про інваріант неопозитивістського мислення, 
орієнтоване на переосмислення логічно‑раціональних засад 
людського мислення. Ці риси ми, безперечно, спостерігає‑
мо в романі Мак’юена. У будь‑якому разі вони позначають 
свідомий відхід автора від стратегій постмодерного роману 
в британській літературі. Новітні стратегії пов’язані з новим 
співвідношенням фіктивності та реалістичності у площині 
художнього твору.

Роман «Субота» вкладається в той напрям сучасного ми‑
стецтва в Британії й США, який називають нейроестетич-
ним. Саме поняття «нейроестетика» (вперше запропоноване 
Семіром Зекі (Semir Zeki), італійським науковцем, професо‑
ром нейроестетики) передбачає апелювання як до раціональ‑
но‑позитивістської площини, так і до нового розуміння емо‑
ційно‑ірраціональної складової людського «Я», у симбіотичний 
спосіб об’єднуючи два виміри, які традиційно можна розкласти 
на такі біноми: тілесне й духовне, матеріальне й нематеріальне. 
В історії світової культури ця проблематика знаходить свою 
особливу актуалізацію ще від часів Платона, який зазначав, що 
два могутні двигуни в людині — це «тіло» і «кволія» (неви‑
дима психоемоційна матерія, що виявляється в почуттєвій 
царині). Нейроестетика доволі успішно описує сучасну іден‑
тичність людини: з одного боку, це заручник високотехноло‑
гічних, інформаційних, мультимедійних мегаполісів, змушений 
жити в конвеєрному режимі і керуватися прагматичними ціля‑
ми. З другого боку, сучасна людина прагне знайти можливість 
утекти від мегаполісу зі своєю родиною, аби зберегти якісь 
душевні якості, ірраціональні підвалини людського (зокрема, 
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й родинного)  щастя. Ця проблематика знаходить утілення в ба‑
гатьох сучасних британських літературних творах і кінотекстах.

Роману «Субота» властиві специфічна інтертекстуальність 
та іронічність. Так, ми знаходимо приховані цитати з «Поход‑
ження видів» Чарльза Дарвіна, фрагменти з «Сатанинських 
віршів» Салмана Рушді, цитати з Метью Арнольда тощо. 
У центрі аналізованого роману Мак’юена — інваріант ката‑
строфічного мислення, властивого вже для людини ХХІ століт‑
тя. Цей катастрофізм має планетарну природу («global affair») 
і торкається життя всього людства. Він почався 11 вересня 
2001 року після терористичної атаки на Empire State Building 
у США. Після цього випадку західний світ об’єднався новою 
спільною соціополітичною ідею: боротьба проти світового теро‑
ризму заради збереження миру й стабільності.

Не винятком стала й Велика Британія, одвічний політичний 
союзник США. Катастрофа, яку зазнали по той бік Атлан‑
тики, спонукала і британських авторів відгукнутися на неї, 
оскільки британський простір, як і американський, став муль‑
тикультуральним, до британських традицій долучилися традиції 
вихідців із мусульманських країн, поборників Ісламу. А отже, 
терористична загроза може відбуватися й по цей бік Атлан‑
тики. М. Бредбері зауважував, що «як би далеко в минуле ми 
не зайшли, «англійська», чи, якщо вжити більш популярний 
сьогодні термін, «британська» традиція завжди була в певному 
важливому сенсі інтернаціональною, пов’язаною з подорожа‑
ми, вигнанням, еміграцією та зовнішніми впливами» [39, c. 8].

«Субота» — роман, побудований навколо ревізіоністської 
інтерпретації теми нової всесвітньої, загальнопланетарної катаст‑
рофи; розпочата з другої половини ХХ ст. глобальна політика 
мультикультуралізму сьогодні перетворилася на чергову загрозу 
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для людства згідно з моделлю І. Мак’юена. І причина цього пе‑
ретворення має не соціальну чи політичну природу, а суто біоло‑
гічну або ж навіть нейрохімічну. Потреба в Богові в романі зна‑
ходить медичне пояснення, спричинене лише діяльністю певних 
мозкових зон. Співіснування представників різних релігійних 
традицій із часом неминуче має призвести до зіткнення.

У романі І. Мак’юена ми знаходимо частково нетрадицій‑
ний погляд на природу тероризму й спробу його пояснення (чи 
й навіть наукового обґрунтування, послуговуючись сучасним 
знанням про природу людського мозку, про засади функціо‑
нування психіки). Головний герой роману — Генрі Пероун, 
нейрохірург, який мешкає в Лондоні, прагне зрозуміти при‑
роду нового «тотального зла». Роман починається в суботу, 
15 лютого 2003 року, це був день антивійськової демонстра‑
ції щодо ситуа ції в Іраку. Генрі Пероун прокидається доволі 
рано (3.40 ранку) і бачить вогненний силует літака (новий апо‑
каліптичний символ терористичної доби). За кілька годин цей 
літак все ж таки успішно приземлився в летовищі Гітроу, по‑
лум’я згасили і ніхто не постраждав. Проте кілька секунд, за які 
вогненний силует пролітав перед очима Пероуна, засвідчують, 
наскільки велике значення відіграє страх перед терористични‑
ми атаками в сучасному світі. «Вже майже вісімнадцять місяців 
минуло від того дня, коли половина планети спостерігала — а по‑
тім знову і знову, — як невидимі полоненики мчали небом до за‑
гибелі, і за цей час витворилися зовсім нові асоціації, пов’язані 
з невинним силуетом кожного реактивного літака» [195, c. 19].

Тема тероризму в «Суботі» пов’язана з потребою описа‑
ти нову соціальну, психологічну ідентичність «глобальної лю‑
дини» [513, c. 277]. В одному епізоді роману зазначається, 
що Пероуну довелося лікувати іракського вченого, якого було 
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ув’язнено за режиму Саддама. Генрі розмірковує про долі 
іракських хірургів, які відмовилися виконувати волю Саддама, 
який заборонив надавати будь‑яку медичну допомогу поране‑
ним. Генрі підтримує британську інвазію на Схід до лігвища 
Саддама, маючи віру, що це допоможе спинити всесвітнє зло. 
Він не бере участі в антитерористичних демонстраціях, що від‑
буваються в Лондоні. Водночас він розуміє, що тероризм — 
 це не лише політична, економічна чи інформаційна проблема. 
Тероризм в його інтерпретаціях стоїть, здається, в одному 
ряду з питаннями про Бога, про природу Добра й Зла. Отже, 
 тероризм у ХХІ столітті — це реалізація нової філософії, це 
епіс те мологічна достовірність, яка має генетичну природу. 
Люди на в романі Мак’юена — це передовсім реалізація ге‑
нетичної  заданості, своєрідна біотехнологічна система, підпо‑
рядкована чітким законам (здебільшого). Пояснення людської 
зовнішності, характеру тощо знаходить медичне підґрунтя. Так, 
«банальністю батьківства й сучасної генетики стало вже те, що 
батьки не мають ніякого або дуже незначний вплив на характер 
своїх дітей. Ніколи не відомо, хто у вас з’явиться. Життєві мож‑
ливості, здоров’я, перспективи, вимова, поведінка за столом — 
це ви ще в стані сформувати. Але насправді тип особистості, яка 
з’являється, щоб жити з вами, визначається тим, який сперма‑
тозоїд зустріне яку яйцеклітину, як випадуть карти у двох ко‑
лодах, як вони потім перетасуються, розділяться й поєднаються 
в момент утворення нової генної структури під час запліднення. 
 Веселий чи невропат, добрий чи жадібний, допитливий чи без‑
толковий, експансивний чи сором’язливий — і ще який завгодно 
в цих проміжках; справжньою образою для батьківської гідності 
може стати те, яка значна кількість роботи вже була зробле‑
на» [195, c. 28].
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Таким чином, згідно з візією британського письменника, 
люди здатні до тероризму і самознищення під час терористичної 
атаки. Фанатики, тобто ті, хто мають психічні розлади, здатні 
на вчинки заради «великої ідеї» (тяжіння до утопізму). З друго‑
го боку, усі митці — «мирні фанатики», які вірять у велику ідею 
прекрасного мистецтва, які створюють свій мистецький храм, 
подібно до фанатиків‑ісламістів, які так само готові обороняти 
свій храм від іновірців. Проблема тероризму для Г. Пероуна — 
це проблема зіткнення вір, релігій, але на глибшому (медичному) 
рівні маємо справу з тим феноменом, який неможливо нівелюва‑
ти: виверти людської психіки, наявність у світі «акцентуйованих 
особистостей» (термін К. Леонгардта).

У романі «Субота» поет, художник чи музикант перебувають 
в одному типологічному ряду з терористами, а тому боротьба 
проти тероризму може завершитися і боротьбою з усім ірра‑
ціональним, з усім, що побудовано на засадах віри. Крім того, 
ставить під сумнів позитивність релігійного досвіду й релігійно‑
го переживання. Релігійне почування має ірраціональний вияв, 
проте різні релігійні традиції по‑різному спрямовують людей 
до Бога, а отже, існують різні Боги, що змагаються між собою.

Для Пероуна релігійність — ознака первісного людського 
мислення, коли людина, не маючи раціонального знання й здат‑
ності пояснювати світ у науковий спосіб шляхом аналізу причино‑
во‑наслідкових взаємодій, проектувала власні страхи й створені 
під їхнім упливом образи на стихії, сили природи тощо. Сучасний 
інформатизований, медикалізований, урбанізований світ мав би 
позбутися цього цивілізаційного атавізму, проте цього не стаєть‑
ся, що свідчить про те, що здатність до релігії відіграє якусь 
важливу роль для збереження людського виду на шляху еволю‑
ції. Проте саме релігійні непорозуміння — одна з причин, що 
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породила катастрофізм ХХІ століття. Наведемо один іронічний 
фрагмент із роману: «Примітивне мислення схильних до надпри‑
родного зводиться до того, що його колеги‑психіатри називають 
проблемою — чи ідеєю — стосунку. Надмір суб’єктивного, 
впорядкування світу згідно з власними потребами, нездатність 
сприйняти власну незначущість. На думку Генрі, таке мислення 
належить тому спектрові, на самому краєчку якого, здіймаючись, 
як покинутий храм, лежить психоз.

І таке мислення могло стати причиною пожежі літака. Глибоко 
віруюча людина з бомбою в підборі черевика. Серед переляканих 
пасажирів багато хто, мабуть, молиться — ще одна проблема сто‑
сунку — своєму власному богові, благаючи заступництва. А якщо 
будуть жертви, то в того самого бога, який визначив їхню долю, 
незабаром проситимуть у жалобі розради. Пероун уважає це вар‑
тим подиву, людським вибриком поза межами моралі. З нього по‑
стають — разом із глупотою й кровопролиттям — порядні люди 
й добрі вчинки, прекрасні собори, мечеті, кантати, поезія. Навіть 
заперечення Бога, яке він, здивований і обурений, почув колись від 
одного священика, це духовний акт, свого роду молитва: адже нелег‑
ко уникнути пазурів віруючих. Для літака було б найкраще, якби він 
зазнав звичайної, мирської механічної аварії» [195, c. 20–21].

Генрі належить до такого соціального типу людей хто, як ми 
переконалися, не має віри (принаймні віри, що пов’язана з дог‑
матичним ритуалом, культовістю, «традиційною»/канонічною 
релігійністю), хто намагається жити в сучасному прагматичному 
світі (місто в романі окреслено як простір, який «витворює людей, 
що страждають на безсоння; воно саме по собі є безсонним орга‑
нізмом, чиї проводи ніколи не перестають бриніти»), керуючись 
логічно‑раціональними законами. Протагоніст завжди аналізує 
власну поведінку, розуміючи, що все соціальне — лише  зовнішня 
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проекція роботи молекул в організмі. «За звичкою аналізувати 
власні настрої він розмірковує над цією тривкою, ненормальною 
ейфорією. Можливо, десь там, на молекулярному рівні, поки він 
спав, сталася якась хімічна пригода — наче напої розхлюпалися 
на підносі, і це примусило допамінові рецептори розпочати лагід‑
ний каскад міжклітинних реакцій; а може, це очікування суботи чи 
парадоксальний наслідок крайньої втомленості» [195, c. 9].

Проте постає питання: якщо акцентуація — особлива фор‑
ма роботи нашої нейромоторики, модель реалізації психічних 
процесів, то це так само має генетичну детермінацію. А отже, 
цей світ (як і людина) складається з раціонального й ірраціо‑
нального, закладено на генетичному рівні.

Тероризм у романі І. Мак’юена також спричинився до тво‑
рення «глобального людства», до чергового долання кордонів між 
окремою країною та зовнішнім світом, до виходу з транквільного 
стану 1. Його син Тео добре це розуміє. «Вересневі атаки були 
для Тео введенням у міжнародні події, моментом, коли він усві‑
домив, що є речі окрім друзів, дому й світу музики, котрі ма‑
ють відношення до його існування. У шістнадцять років, бо саме 
стільки йому тоді було, це начебто трохи запізно» [195, c. 35].

1 У сучасному мистецтві одним із напрямів постпостмодернізму постає 
«карнехілізм» (термін широко представлений у іспанському літера‑
турознавстві й культуральних студіях). Карнехілізм апелює до крайніх форм 
чуттєвості, в його основі ефект межового шокування з метою формування 
психоемоційної реакції‑відповіді в реципієнтів. Часто карнехілізм 
позначений надмірною увагою до розчленування людського тіла, темами 
канібалізму, в цій моделі людське тіло перетворюється на біологічний 
матеріал, який піддається різним трансформаціям. Усе це покликано 
спричинити в реципієнтів ефект очуднення, виходу зі стану трансу. 
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У такому разі тероризм у моделі І. Мак’юена може бути 
прирівняний до «нового масового мистецтва», що має шоку‑
вати людство, яке на мить заснуло чи перейшло в анабіотич‑
ний стан. Британія до 11 вересня 2001 року перебувала в стані 
відчуженого спокою й апатичної рівноваги. Цей спокій зник 
після нью‑йоркських подій, проте зникнення спокою спонукало 
до пошуків нової рівноваги. Фактично тероризм став поштовхом 
до витворення нової «філософії життя», попередній плин речей 
виявився нежиттєздатним, оскільки він непомітно позначився 
на втраті самого сенсу життя. 11 вересня стало переломним мо‑
ментом для західного світу, у якому мить для мільйонів людей 
справді зупинилась на розтиражованих по всьому світу кадрах 
трагедії. І потрібно було починати нове життя, формувати нову 
глобальну політику, враховуючи терористичні замахи, які в мо‑
делі Мак’юена — «природні», а отже, потребують не соціаль‑
но‑політичного втручання, а психологічно‑медичного.

2.4.  «Свій — Чужий — Інший»:  
імаґологічні проекції у романі  
«Омріяний край» Лілі Хайд

У річищі сучасної вітчизняної компаративістики особливу 
увагу здобувають імаґологічні студії. Передусім ця тенденція 
пов’язана із науковими працями Д. Наливайка [див.: 233; 234; 
235; 236]. Протягом останніх десяти років науковець активно 
розробляє цей напрям, утверджуючи його важливий епістемо‑
логічний, науково‑пізнавальний статус.
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У романі Л. Хайд «Омріяний край» (2008 р.) експлуато‑
вано колонізаторські та антиколоніальні мотиви, які демонстру‑
ють, що радянська політика, що кардинальним чином вплинула 
на долю кримських татар, мала імперський характер. Крім того, 
доречно говорити про особливі форми конструювання орієн‑
талізму як специфічної світоглядної позиції стосовно представ‑
ників «зі Сходу», вписаного в лоно радянської імперії. «Інші» 
мешканці СРСР (передусім кримські татари, але також вірмени, 
азербайджанці, грузини та ін.) мали бути інтегровані в «наратив 
колонізованого» згідно з законами імперського центру.

У романі Л. Хайд оприявнений у ньому дискурс орієнталіз‑
му репрезентує радянський спосіб панування над Сходом, пе‑
редусім Кримом, який був ідеологічно важливим компонентом 
імперії, маркером «русского мира», за який тисячі представ‑
ників Російської імперії, формальною колонізаторсько‑імпер‑
ською правонаступницею якої став СРСР, віддали своє жит‑
тя. Натомість історія з точки зору кримських татар не те що 
не бралася до уваги, а всіляким чином мала бути переписана 
і знищена. Етнічна пам’ять містить загрозу для радянської, 
по суті, антиетнічної ідеології.

Концепт «Сходу» в радянську епоху втілював передусім сте‑
реотипи та радянські ідеологізовані уявлення про мешканців цього 
світу, постаючи ширмою, за допомогою якої радянський простір 
приховував свою імперську політику стосовно Сходу. Ця політика 
мала відверто деструктивний характер і була спрямована на пере‑
писування кримської історії як суто радянської. Стереотип, за од‑
ним із визначень, є тим когнітивним феноменом, «що містить мі‑
німум інформації з максимальним значенням» [363, с. 8].

Найчастіше уявлення про Інший народ у свідомості закріплюєть‑
ся у вигляді стереотипів. Сам термін стереотип увів до науково‑ 
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понятійного апарату американський дослідник В. Ліппман у пра‑
ці «Суспільна думка» (1922), де визначив його роль як спосіб 
створення у голові індивіда «картини світу», що допомагає вийти 
за обмежені рамки навколишньої реальності. Стереотип містить 
у собі сконденсоване знання про певне явище, що дає можливість 
мінімізувати мисленнєві зусилля індивіда, підлягаючи доволі лег‑
кому засвоєнню. Водночас варто зауважити, що такі уявлення 
не завжди відповідають реальності, позаяк становлять переконання 
певної групи «в історично визначених умовах, часто детермінованих 
ідеологічними установками» [565, с. 48]. З часом ці поняття або 
уявлення закріплюються у суспільстві на рівні колективної пам’яті, 
трансформуються та передаються новим поколінням, змінюючись 
відповідно до нових історичних та соціокультурних обставин. За‑
своєння стереотипів, уявлення одного народу про інший, передача їх 
у наступні покоління відбувається за допомогою літератури. З одно‑
го боку, література сприяє поширює стереотипів, а з іншого — змі‑
нює їх у найвищих своїх формах (літературних шедеврах).

За «своєю природою і структурою імаґологічний літературний 
образ є ансамблем уявлень та ідей про Іншого, не‑свій світ і куль‑
туру, що неминуче виводить цей образ на перехрестя проблем ідео‑
логічних і культурологічних, нерідко й політичних. Він аж ніяк не є 
фотографічним відбиттям Іншого/Чужого, за ним стоїть і в нього 
інкорпорується автор зі своєю суб’єктивністю, зі своєю культурою 
й ментальністю, своєю ідеологією й ангажованістю, який не просто 
розгортає образ, а й експлікує його…» [239, с. 95].

Таким чином, стереотип відбиває суб’єктивне враження ко‑
лонізатора про підкорену націю. Найчастіше такий стереотип мав 
негативну конотацію щодо підкореної спільноти, що яскраво по‑
казано в романі «Омріяний край». Зауважу, що одним із завдань 
імаґології, як вважає Беллер, є «аналіз стереотипів та упереджень, 
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щоб піддати їх критиці та спростувати чи підтвердити. Дослід‑
ник імаґології, на думку науковця, має починати дослідження від 
суб’єктивності у іміджі та проаналізувати їхню мотивацію та функ‑
цію, концентруючись на цій суб’єктивності» [363, с. 12].

У романі «Омріяний край» Л. Хайд показано, що радянські 
стереотипи стосовно автентичних мешканців Криму втілювали 
саму таку стратегію — накладання колоніальної влади й вико‑
ристання негативної конотації. Схід, уписаний у ментальну мапу 
Радянського Союзу, втрачав усі автентичні іманентні ознаки, пе‑
ретворюючись, по суті, на симулякровий феномен. Такий Схід, 
безперечно, позбувався усіх ознак небезпеки для радянської 
людини. Така політика засвідчує страх імперії перед «Іншим», 
який позиціонувався передусім як «Чужий», тобто такий, що був 
наділений потенційною загрозою. Кримські татари втілювали 
небезпеку для радянської ідеології та імперського центру, а мо‑
мент співпраці із нацистами під час Другої світової війни став 
контрапунктом, який змінив хід кримськотатарської історії.

Особливо репрезентативними в цьому плані є назви окре‑
мих розділів (роман складається з 25 частин, вступу та епілогу), 
а саме: «Ви так і не вибачилися» (19), «Чи повинна я пам’ята‑
ти?» (розділ 21), «Чому вони нас ненавидять?» (розділ 22). 
У назвах цих розділів акумульовані ідеї, пов’язані з особливим 
сприйняттям історичної пам’яті етносом, який став жертвою ім‑
перської (радянської) ідеології. Дискурс пам’яті в романі є трав‑
матичним і загрозливим. Час у творі припадає на реальний істо‑
ричний період після проголошення Україною Незалежності, проте 
особливі стосунки прибулих кримських татар із мешканцями Кри‑
му детерміновані специфічною радянською політикою, яка муси‑
ла закріпити в радянських людях уявлення про цей етнос як «чу‑
жий», а отже, чинити опір будь‑яким формам його  реінтеграції 
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та  інкультурації. Асиміляційні процеси для кримських татар 
у пост радянський період є травматичними, позаяк доводиться до‑
лати опір агресивного ставлення до себе. Таке ставлення зумов‑
лене ідеологічним майже п’ятдесятилітнім вихованням радянської 
людини, яка сприймала «Іншого» через посередництво нав’язаних 
стереотипів. Це нав’язування відбувалося в різний спосіб: і через 
шкільні програми, зокрема в курсах історії, і через засоби масо‑
вої інформації, які мали відверто пропагандистський характер. 
У шкільних підручниках з історії написано, що радянські росіяни, 
українці, вірмени, азербайджанці… боролися проти нацизму й фа‑
шизму, але в тих книжках немає жодного слова про кримських 
татар. На зауваження Сафі вчитель різко відповідає: «Цю книгу 
писали поважні історики, а ти — неосвічена мала дикунка й ціл‑
ковито помиляєшся» [329, c. 78]. В інші часи Сафі взагалі могли 
виключити зі школи за подібне нахабство, яке полягало в незгоді 
з позицією офіційних істориків. Ідеологія заміщує в радянській 
людині питомо людські емоційні реакції (співчуття, прагнення до‑
помогти) стосовно і дорослих кримських татар, і дітей.

Так, у підлітковому середовищі форми ідеологічного вихо‑
вання візуалізовані ще інтенсивніше: діти відверто знущаються 
з Сафі, прагнучи показати свою вищість порівняно з «бруд‑
ною татаркою». Зазначена вищість є результатом імперської 
політики Радянського Союзу, яка мала колоніальний характер, 
зокрема стосовно вихідців зі «Сходу». Крим — це специфіч‑
ний топос Великого Сходу, особливе обличчя культури Орієн‑
ту, яке потрібно було вписати в радянську історію. Сталінсь‑
ка депортація кримських татар стала карколомним моментом, 
який уможливив конструювання іншого історичного наративу, 
у якому кримські татари постають «чужими». Імперія, створю‑
ючи своєрідний мікс із представників різних народів, етнічних 
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спільнот і народностей, використовує пропагандистські ідео‑
логічні прийоми, які в результаті мають витворити інший тип 
ідентичності — радянську людину, homo soveticus.

Роман оприявнює мотив колоніального вивищення «радян‑
ської людини» над «чужим Сходом», представленим у творі 
кримськими татарами. Радянський Союз удавався до стра‑
тегій внутрішньої колонізації, елімінуючи зі своєї історичної 
пам’яті всіх, хто виступив проти політики етнічної гомогеніза‑
ції й перетворення на радянську людину. А. Еткінд зазначає, 
що «Росія колонізувала саму себе, освоювала власний народ. 
То була внутрішня колонізація, самоколонізація, вторинна ко‑
лонізація власної території» [див.: 345]. Т. Гундорова доповнює 
це твердження, яке, на її думку, відображає ключову специфіку 
радянського орієнталізму, зауважуючи, що така внутрішня ко‑
лонізація «вела до орієнталізації власного народу як свого «ін‑
шого». Саме тому російський орієнталізм, за Еткіндом, спря‑
мований всередину власного народу, а не в заморські колонії. 
Виникає враження, що під виглядом «внутрішньої колонізації» 
криється нова форма народництва — вельми впливового інте‑
лектуально‑духовного напрямку російської філософської думки 
ХІХ–ХХ століть» [67, с. 28]. Проте Л. Хайд у «Омріяному 
краї» демонструє, що орієнталізація власного народу в лоні ра‑
дянської імперії відбувалася не лише як «іншого», а і як «чужого».

У романі показано неоднозначність мотивів депортації та‑
тар, бо загони самооборони, які співпрацювали з нацистами, 
сформувалися і, зокрема, через потребу утворити свою дер‑
жаву, на яку розраховували етнічні мешканці Криму. Колабо‑
раціонізм із армією Гітлера був спричинений вірою в те, що 
нацисти дозволять кримським татарам утворити свою державу. 
Отже, це уможливлює припущення про надмірний  ідеологічний 



195

Розділ 2. Світоглядно-філософська  
парадигма англійського постпостмодерністського роману

тиск із боку імперії та імперського центру на кримських татар 
іще до початку Великої Вітчизняної війни. Гіпертрофований 
страх перед «Іншим», який існував у Радянському Союзі, під‑
штовхував керівників імперської системи до агресивного вини‑
щення всіх, хто був джерелом такого страху, передусім тих, хто 
належав до орієнтального світу.

Жиль Делез доволі точно сформулював, що «Інший не є ні 
об’єктом у полі мого сприйняття, ні cуб’єктом, що мене сприй‑
має, — це передусім структура поля сприйняття, без якої це 
поле не функціонувало б так, як воно функціонує» [67, с. 94].

Доля кримських татар була в руках керівника великої імперії, 
у якій панували ідеологія й культ вождя, а маленький народ 
не брався до уваги. Згідно з рішенням Й. Сталіна, татар було 
депортовано до Узбекистану, до Голодного степу. Там не росло 
нічого, «крім колючок. Глиниста земля була перемішана з круп‑
ною білою сіллю, яку здувало вітром, і на губах постійно був 
її присмак, а в очах — пісок. Це був наче злий жарт: постійний 
присмак солі нагадував про їжу, а їсти було нічого» [329, c. 22].

Л. Хайд у своєму наративі показує, як відбувалось відчу‑
ження Криму, у який спосіб функціонували механізми перепису‑
вання історичної пам’яті про етнос, який опинився під заборо‑
ною з боку імперського центру. Кримський світ потрібно було 
«переписати», дати нові назви його географічним місцевостям, 
аби в такий спосіб знищити пам’ять про народ. «Бахчисарай так 
сильно змінився, що тепер він майже сумнівався, чи існувало вза‑
галі коли‑небудь те чистеньке жваве місто з його спогадів» [329, 
c. 29]. «Щасливе — так тепер називався Керменчик» [329, 
c. 121], Акмесджит тепер — Сімферополь [329, c. 90].

Імперія й після свого формального падіння тримається 
на культі сили, який підказує, що будь‑які форми інакшості 
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мають бути нівельовані. «Забирайтеся додому… Брудні тата‑
ри» [329, c. 32]. Світ, до якого повертається Сафі, агресивний 
і жорстокий, його представники живуть за законами стереотипів 
і викривлених уявлень, побудованих на роками утверджуваних 
ідеологічних імперських мисленнєвих структурах. Зрештою, 
сформований тип мислення не приймає «Іншого», конструюючи 
з нього тільки образ «Чужого». Радянські люди вважають, що 
Крим — це їхня земля. Перебороти такий стереотип для крим‑
ських татар практично неможливо. Крім того, образ татарського 
населення, закріплений у дискурсі радянської влади, має в ро‑
мані цілковито негативне маркування. Скрізь у етнічно кримсь‑
котатарському Криму відчуваються впливи імперської політики, 
яка не визнає етнічної закріпленості татар за цією землею.

Повернення кримських татар до свого дому набуває непри‑
родних форм. Людина, яку було викинуто з її ж землі, тепер 
мусить боротися з системою за свої права. Інакше вона так і за‑
лишатиметься нелегалом, приблудою, ворогом…

Поступово світ незайманої, дикої й попервах страшної навіть 
для кримськотатарської дівчинки природи приймає своїх ав‑
тохтонних мешканців. Якщо спершу Сафінар відчувала острах 
перед Мангуп‑Кале, то з часом кримські скелі, наділені в уяві 
дівчинки жахливими рисами, приймають її до себе. Світ, який 
оточує кримських татар, наявний у їхній історичній пам’яті, 
що представлена усними легендами, які в романі розповідає 
дідусь (къарт баба). Т. Гундорова зазначає, що, користуючись 
«досвідом постколоніальних літератур, можна пригадати, що 
в них обидва типи історій зіштовхуються особливо гостро в пев‑
ній проміжній ситуації — коли йдеться про буття між різними 
культурами, націями, релігіями, мовами, цивілізаціями» [67, 
c. 113]. Літературознавець цілковито слушно наголошує на тому, 



197

Розділ 2. Світоглядно-філософська  
парадигма англійського постпостмодерністського роману

що «епічна родова пам’ять, здається, не піддається постко‑
лоніальному описові й розпадається на ряд локальних пам’ятей, 
утворюючи діалогічно складну й різнобічну картину паралельних 
історій» [67, c. 115].

Отже, усна історія кримських татар протистоїть письмовій 
радянській, ґрунтованій на ідеологічному перекрученні історич‑
них подій і фактів.

Насамкінець зазначу, що постколоніальний роман «Омріяний 
край» Л. Хайд з’явився в українському перекладі в період колоні‑
заторської агресії з боку Росії та антиколоніальних дій України. 
Нинішній результат цього протистояння відомий: Росія анексувала 
кримську територію, нібито захищаючи своїх громадян. Проте ро‑
ман Л. Хайд показує, що Крим — це земля, на якій одвічно жили 
не московські дачники і не російській військові. Крим — це земля 
кримських татар, їхній Едем, до якого вони прагнули повернутися 
протягом майже п’ятдесяти років після сталінського переселення. 
У романі репрезентовано саме цей етап — повернення додому. 
Кримські татари — своєрідний Одіссей, який був змушений блу‑
кати до своєї Ітаки з волі лиховісних богів.
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3.1.  Фрагментація постпостмодерністського 
наративу: до питання про природу 
множинної реальності

П остпостмодернізм детермінований різними чинника‑
ми: світоглядно‑філософськими, суспільно‑історичними, 

зокре ма, соціокультурними й соціополітичними, науковими, а 
також, медичними, художньопоетологічними та ін. Водночас 
для розуміння суті постпостмодернізму важливо звернути ува‑
гу на ті фактори, які сприяють формуванню цілковито іншого 
типу мислення людини ХХІ століття. У цьому аспекті концеп‑
ції освіти Великої Британії та інших провідних англомовних 
країн (Кана ди, США, деяких країн ЄС) є важливим інстру‑
ментом формування нової парадигми мислення, сформованого 
в річищі нових підходів осмислення взаємодії людини і світу, 
сприйняття власної самобутності (ідентичності) тощо. Так, ка‑
надський освітній досвід орієнтований на концепцію «concept 
education», що передбачає наявність в освітньому стандарті цієї 
країни ключових компетентностей, пов’язаних із певними на‑
скрізними «концептами» («поняттями»), зафіксованими у різ‑
них освітніх галузях (наприклад, орієнтація на «вираження», 
уміння представляти свої знання про факт через сприйняття 
його відповідно до ідеї «sense of fact»).

Освітній стандарт Великої Британії орієнтований здебіль‑
шого на шотландський досвід (шотландський освітній стандарт 
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середньої освіти), що водночас постає важливим чинником 
формування освітньої політики на рівні загальної середньої 
освіти у багатьох європейських країнах. У цьому стандарті 
йдеться про компетентнісну зорієнтованість і принцип інте‑
грації ключових компетентностей, який, у спрощеному вигляд, 
є формою нівелювання кордонів між різними освітніми галузя‑
ми, тобто галузями знання (природничими, соціальними, мис‑
тецькими та ін.). Так, у канадському варіанті стандарту ідеться 
про таку ключову компетентність (і водночас концепт), як уже 
згадане вміння презентувати свою інтерпретацію різних фактів. 
В освітньому стандарті цієї країни реалізовано концепції «sense 
of facts», що дає можливість у шкільному процесі орієнтуватися 
передусім на здатність учнів і учениць виявляти власне сприй‑
няття ситуацій і фактів, натомість самі «факти» вважаються 
ізольованими феноменами, як не мають епістемологічної цін‑
ності. Уже було наголошено на тому, що в постпостмодернізмі 
особливої значущості набуває роль суб’єкта реальності, який 
виявляє своє ставлення до певних феноменів буття, не боїть‑
ся презентувати власні емоції тощо. Концепція «sense of facts» 
детермінує сприйняття реальності навколо людини як потен‑
ційно множинної: кожний факт дійсності постає пусковим ме‑
ханізмом у просторі власних інтерпретацій, які є потенційно 
множинні. Зрозуміло, що множинність інтерпретація — чин‑
ник, що призводить і до соціально‑комунікативних девіацій 
і колізій, спричинених ідеєю «сенсу факту», а не його фікса‑
цією. В англійському постпостмодерністському романі М. Гед‑
дона «Дивний випадок із собакою вночі» представлено спробу 
репрезентувати мислення протагоніста, для якого ідея факту 
і «сенсу факту» перебувають у нерозривній єдності й не проти‑
стоять одна одній. Для Кристофера обрахунок машин, коли він 
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в автобусі їде до школи, фіксація їх кольорів тощо, є спробою 
гармонізації власного психоемоційного стану, проте ця гармоні‑
зація детермінована особливою концепцію, яку формулює для 
себе протагоніст. Ця концепція пов’язана з наданням символіч‑
ного значення певним явищам дійсності. У такому разі аутичне 
мислення юнака, який захоплений світом точних наук, містить 
у собі інтенції в бік міфологізації реальності за умови усвідом‑
лення потреб, задля яких герой вдається до такої міфологіза‑
ційної семіотики. Постпостмодернізм повертає в літературу 
важливість «Я» (сприйняття світу від першої особи, що умож‑
ливлює вияв емоційності). Важливість «Я» (емоційних реак‑
цій і виявів суб’єкта реальності) детермінує особливі стратегії 
наративу й зумовлює гібридизацію жанрових форм (поєднання 
об’єктивної оповіді зі щоденником тощо).

Так, у романі, який має детективну сюжетну лінію, важливо 
репрезентувати не саму детективну історію, а за експлікацією 
динамічного детективу розкрити інші допоміжні лінії, важливі 
для розуміння психології головного героя тощо. Така тенден‑
ція постає особливо виразною в літературі постпостмодерніз‑
му не лише Великої Британії, а й інших країн. Аналіз романів 
сучасних американських і латиноамериканських авторів засвід‑
чує, що детективна інтрига сприяє динамізації сюжету, про‑
те є спробою авторів звернути читацьку увагу на зовсім інші 
історії або ж деякі їх аспекти, які герої романів оприявнюють 
під час розслідувань. У романі «Там, за зимою» Ісабель Альєн‑
де (2017 р.) [див.: 3.1] представлено історію випадкового на‑
трапляння університетського викладача на машину, у якій він 
знаходить тіло вбитої жінки. Ця детективна історія розгор‑
тається на тлі особистісних історій Річарда, Лусії та Евелін, 
котрі розповідають свої «історії», що мають не меншу цінність, 
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ніж бажання дошукатися правди, яку герої довідуються тіль‑
ки у фіналі. Момент розкриття детективної інтриги видається 
зібганим у романі і свідчить про те, що авторка пріоритезує 
експлікацію значно інших мотивів і тем: контрабанди людьми 
у країнах Латинської Америки та США, формування бандит‑
ських злочинних угруповань на території усієї Америки, роз‑
криття психологічних колізій у житті Річарда, який переживає 
смерть двох дітей і боїться нових стосунків із жінкою. У пост‑
постмодерністському романі в особливий спосіб оприявнено 
гострі суспільно‑політичні проблеми, які постають елементом 
залучення до художнього світу реального контенту.

Представлена у цій монографії концепція постпостмо‑
дерністського роману базується на аналізі не лише сучасних 
англійських романів. Окремі положення концепції випли‑
вають з аналізу романів інших англомовних країн (Канада, 
США), що дає можливість припустити, що розроблена тео‑
рія постпостмодерністського роману може бути підкріпле‑
на аналізом романів, що належать іншим культурним тра‑
диціям 1. У цьому підрозділі звернемося до вияскравлення 
постпостмодерністських наративних прийомів і світоглядних 
параметрів, які представлені в літературах інших країн. Роз‑
глянуто твори, написані упродовж 2000–2015 рр., тобто після 
11 вересня 2001 р., що постає своєрідним водорозділом між 

1 Окремі фрагменти цього підрозділу були оприлюднені на сайті  
«Друг читача»: https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/47187/,
https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/45322/, 
https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/52305/, 
https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/42637/,
https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/42717/, 
https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/43175/.
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 постмодернізмом і  постпостмодернізмом. Широкий емпірич‑
ний матеріал уможливлює твердження про те, що в результаті 
дослідження окреслено теоретичну модель постпостмодерніст‑
ського роману, що має універсальний характер. Ключовими 
параметрами у цій моделі постають такі: фрагментованість на‑
ративу на кілька історій, що експлікують різний досвід, різні 
дискурси пам’яті тощо; репрезентація суб’єкта реальності в єд‑
ності біологічного, соціального та духовного (метафізичного); 
осмислення однієї події або частини дійсності з різних точок 
зору, які показують, що реальність у сприйнятті персонажами 
розпадається на множинність реальностей, які існують не самі 
по собі, як репрезентації дійсності, сприйняття яких залежить 
від досвіду тощо; у романних наративах відбувається поєднан‑
ня різних світоглядних позицій і наративних технік, які сукупно 
реалізують принцип метакзису й репрезентацію художнього 
світу як метаболи.

«Долі та фурії» Лорен Ґрофф 1 — роман про американсь‑
кого драматурга Лонселота Саттервайта. «Фурії» — історія 
Лотто, яку розповідає його дружина Матильда. Лорен  Ґрофф 
написала роман про становлення чоловіка, показуючи, як фор‑
мується людина, що визначає характер майбутнього успішно‑
го письменника, принаймні одного з чотирьох провідних дра‑
матургів США. Авторці вдається поєднувати психологізм 
і  панорамність.

В одному епізоді викладач літератури Дентон Трашер за‑
питує учнів про відмінність між комедією і трагедію. Тра‑
шер (англ. thrasher — пересмішник) переконує, що  насправді 

1 Ґрофф Лорен. Долі та фурії; пер. з англ. Ольги Захарченко. — 
К. : Наш Формат, 2016. — 408 с.
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немає жодної: усе залежить від перспективи і того, «як ви ка‑
друєте зображення, яке бачите». Учитель складає руки подібно 
до камери й наводить «об’єктив» то на одного учня («сумний 
учень, чия шия випирала з комірця», — і це трагедія), то на ін‑
шого (тут камера зупинилася на Лотто, який став прикладом 
«комедії»). Саме цієї миті Лотто усвідомлює сутність театру 
і природу драматичного. Усе подальше життя він присвятить 
драматургії, зрештою, здобувши статус одного з найвизнач‑
ніших американських драматургів. Його п’єси «Джерела», 
«Одноокий король», «Острови», «Будинок у гаю», «Елеоно‑
ра Аквитанська», «Останній ковток», «Милосердя» ставлять 
провідні театри, запрошуючи самого автора на численні круглі 
столи, виступи, лекції.

Вистави Лотто почасти символістські, почасти абсурдні. 
 Деякі з них нагадують п’єси М. Метерлінка, деякі Е. Йонес‑
ко чи Е. Олбі. Водночас у них відчувається ґрунтовне во‑
лодіння драматургічною майстерністю, знання античних сю‑
жетів, скажімо, трагедій Софокла та Еврипіда. У романі «Долі 
та фурії» письменниця у постпостмодерністський спосіб поєд‑
нує різні наративні прийоми, пропонуючи поруч із оповіддю 
про життя персонажів «включення» з драм Лотто, накладаючи 
філософію античності на світ ХХ і ХХІ ст. Крім того, роман 
Л. Ґрофф доволі специфічний у плані стилістики: у ньому знач‑
ну роль відіграють вставлені конструкції (взяті у дужки), які 
в тканині прозового твору виконують функцію, подібну до тієї, 
яку виконують ремарки у драмі. Проте «Долі та фурії» — це 
вже не постмодерністський роман, а приклад постпостмодер‑
ністького наративу, у якому органічно поєднані різні соціо‑
культурні досвіди, які показують неодновимірність людини 
і множинність реальності навколо персонажа: та сама ситуація, 
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представлена за допомогою різних методів і прийомів, свідчить 
про те, що реальність потенційно множинна.

«Соловей» Крістін Генни [63.2] — постпостмодерністсь‑
кий роман, у якому показано людину як істоту психологічну, 
соціальну й біологічну. І кожен із компонентів людської іден‑
тичності постає проблематизованим, це роман про виживання 
людини в умовах ідеологічного протистояння; наратив, у якому 
ідеться про ревізіювання посттоталітарних і постґеноцидних 
проблем.

В умовах війни людина опиняється перед вибором: боротися 
або пристосовуватися. До першої стратегії вдаватимуться ті, хто 
наділений особливою пасіонарністю, генетично детермінованим 
бунтарством. Ізабель — пасіонарна особистість, у її образі про‑
стежуємо риси романтичної героїні, яка має особливий досвід 
виховання (у пансіоні, де дівчина відчуває холоднечу, не‑любов, 
власну непотрібність і чужість), вона любить читати і вважає, 
що ніколи не потрібно здаватися. Її сестра В’янн — також від‑
кинута батьком на південь Франції, до Карріву — «травмати‑
зована» в інший спосіб. Утративши першу дитину і батьківську 
любов, В’янн, не наділена пасіонарністю сестри, обирає іншу 
стратегію. Вона, шкільна учителька, готова на приниження, аби 
виграти час і життя. У романі відбувається зіткнення двох люд‑
ських позицій, кожна з героїнь має свою травматичність.

Прихід нацистів, порив через лінію Мажино («це кіломе‑
три укріпленого зброєю бетонного муру, який було збудовано 
вздовж німецького кордону після Великої війни, аби захисти‑
ти Францію», [63.2, c. 19]), нацистське захоплення частини 
Франції й капітуляція країни, утворення колабораціоністського 
уряду на чолі з Петеном — реальна ситуація, яка накладає свій 
відбиток на свідомість героїв. І у цій межовій, екзистенційно 
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складній ситуації доводиться робити вибір: ставати на бік жит‑
тя, адаптуючись до нових антилюдяних умов, або ставати на бік 
життя, розуміючи, що щомиті можеш загинути.

У романі «Соловей» експліковано історію про людину, яка 
потрапляє в неприродну ситуацію: щоб вижити, потрібно роз‑
двоїтися, сформувати в собі фіктивну ідентичність, яка з точки 
зору «здорового глузду» видається шизофренічною. Деякі се‑
ляни після приходу німців вдають, ніби нічого суттєво не змі‑
нилося, ніби вони й далі працюють на своїй землі. М’ясник 
як торгував, так і торгує м’ясом. Здається, що містечко живе 
своїм усталеним життям, хіба діти, які ходять на уроки В’янн 
до початкової школи, тепер мусять брати з собою протигази, 
а на уроках французької мови дедалі більше дискусій про те, що 
потрібно вчити німецьку і що німці усіх винищать. «За останні 
місяці В’янн дізналася, що таке справжній біль, сором і прини‑
ження. Утім, вона також навчилася виживати» [63.2, c. 395]). 
Насправді ж німці чітко пояснюють містянам, що вони тепер 
керуватимуть усім: продовольчими товарами, французькими 
будинками, готелями, життям. Капітуляція Франції робить 
із людей жертв. І водночас загострює прагнення боротьби 
та опору в тих, хто наділений «геном пасіонарності».

Ситуація воєнного захоплення травматизує простір, пере‑
творюючи його на сукупність насправді закритих спільнот, по‑
заяк у зовнішньому просторі можуть бути ті, хто готові легко 
здати тебе заради збереження власного життя. Страх перед 
тими, хто ще вчора був сусідом, знайомим, продавцем товарів 
у крамниці або на ринку, змінює людську психологію. У будин‑
ку В’янн оселяється німець із Вермахту. Сама В’янн несвідо‑
мо (чи, може, все‑таки свідомо, бо спрацьовує страх, інстинкт 
самозбереження, материнський інстинкт) видає німцеві список 
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із євреями та комуністами. Людина в нелюдських умовах здат‑
на поводитися неадекватно, оскільки раціо відступає, а на по‑
верхню виходять підсвідомі, архетипні страхи, як‑от, прагнення 
врятувати власну дитину тощо. Але війна в романі показана 
не лише як простір зближення, а і як ситуація розходження 
генетично найближчих людей. Війна змінює поріг людського 
болю, терпимості, співчуття.

«Світло між двох океанів» 1 — роман про мотив привлас‑
нення в ситуації, коли матір позбавлено найдорожчого — мож‑
ливості народити дитину, історія про неприйняття «іншого» 
й фактично несвідоме убивство, історія про неможливість вста‑
новити істину.

Герої мандрують із Англії до «ізольованого континенту» — 
Австралії. Проте на цьому тема ізоляція не завершується, 
оскільки Том Шерборн стає наглядачем маяка на далекому 
австралійському острові. Географічний простір, у якому від‑
буваються події, — це скелі, урвища й бездонний та безкрай‑
ній океан. Невідомо звідки випливає човен, на якому наглядач 
і його дружина Ізабель знаходять мертвого чоловіка та малень‑
ку дитину. М. Л. Стедман ставить своїх героїв у ситуацію ви‑
бору: дошукуватися правди про те, що передувало появі загад‑
кового човна, або ж розпочати нове життя, в якому подружжя 
отримує дитину. Може, варто повірити в те, що ця дівчинка, 
яку принесли хвилі, — чудо, дарунок небес? Або ж це лихий 
знак і чинник перевірки людини та людськість? У романі немає 
штучного моралізаторства, натомість відчувається переконлива 
психологічна багатовимірність.

1 Стедман М. Л. Світло між двох океанів: роман. — Харків: 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 304 с.
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«Світло між двох океанів» — роман, в основі якого транс‑
формована біблійна старозавітна історія про те, чи наважиться 
батько принести свою дитину в жертву. Люсі Ґрейс — камінь 
спотикання в долі Ізабель і Тома. Мати, яка мала три викид‑
ні, вбачає в тому, що сталося, прихильність небес. Том, який 
пережив війну і не раз зазирав в очі смерті, роблячи те, про 
що він у цьому новому житті хоче забути, наважується перепи‑
сати власне життя заради дружини. Роман побудовано навко‑
ло складного філософського питання про межі людського, про 
межі правди й можливості жити по правді. Чесність із собою 
може обернутися трагедією для іншого. Мирний світ може ста‑
ти не менш небезпечним для людини, ніж світ війни. Том, який 
знає, що означає стріляти й убивати, хоче будь‑що вберегти 
кохану від людської трагедії.

Фінал роману щасливий: Ізабель після внутрішніх борінь на‑
важується розказати правду, а справжня мати якщо й не про‑
бачає винуватців, то принаймні прагне зрозуміти їх. Зрештою, 
в цьому Ханні допомагає пам’ять про Френка, свого чоловіка, 
який загинув, рятуючи дочку від озвірілих чоловіків. «Іронія 
в тому, що Френк був би першим, хто б вам пробачив. Він би 
першим висловився на ваш захист. На захист людей, які помиля‑
ються» (с. 286). Люсі‑Ґрейс, уже доросла, відчуває, наскільки 
складною є людська мораль. Проте вона розуміє свою біологічну 
матір, яка в боротьбі за доньку часто відчувала поразки. Коли 
дівчинку знайшли, вона все одно хотіла повернутися до своєї ін‑
шої мами — Ізабель. Інколи тільки час розставляє все на місця. 
І в людському житті (навіть у часи миру, а не війни) неможливо 
сказати, яке рішення правильне, а яке хибне. Моральна оцін‑
ка залежить від того, хто говорить, але така моральна позиція 
не має істинної ваги, й лише час усе вирішить.
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Англійська письменниця Пола Гоукінз п’ятнадцять років життя 
присвятила журналістиці й лише потому наважилася написати ху‑
дожній роман. «Дівчина у потягу» [65] — зразок сучасного анг‑
лійського постпостмодерністського письма, в якому актуалізовано 
мотив транзитності. Попри те, що детективна історія у центрі ро‑
ману, цікавим є соціальний контекст, у якому відбуваються події. 
Щодня о 8.04 ранку рушає потяг з Ешбері до Юстона, подорож 
у якому триває сорок чотири хвилини. Шлях додому починається 
о 17.56 і триває одну годину й одну хвилину. Це трохи довше, ніж 
мандрівка ранковим швидкісним потягом.

Рейчел, одна з трьох оповідачок роману Поли Гоукінз, щод‑
ня вирушає до Лондона на роботу. Вона — приклад сучасних 
«трудових мігрантів», які одночасно є і не є частиною мега‑
полісу. Такий ритм життя привчає людину до особливої спо‑
стережливості: щодня ти бачиш той самий шлях, майже дві 
години свого життя віддаючи добиранню на роботу. Ти не уяв‑
ляєш свого життя без Лондона, а проте, й мешкати у мегаполісі 
не можеш. Сучасне життя — це постійні переміщення, зустрічі 
з випадковими людьми і, як показано в романі, вигадування 
імовірних друзів у подорожі.

Джесс та Джейсон — уявні мешканці транзитного світу 
Рейчел. Щодня вона зустрічається з ними протягом мандрівки. 
Ця зустріч триває лише кілька секунд, проте вона — запорука 
непорушності світу, який сама ж і вибудувала Рейчел. Навіщо 
це потрібно? Мабуть, це одна з форм психологічного порятун‑
ку. Сучасне життя очима середнього класу — далеко не завжди 
фієста. Формула «свято, яке завжди з тобою» у  сучасному 
британському житті перетворилася на іншу: створити собі бо‑
дай щось, що відрізнятиметься від сірих буднів. За детектив‑
ною історією, явленою у трилері П. Гоукінз, помічаємо інші 
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теми й мотиви: соціальної незахищеності працівників, зокрема, 
жінок. Рейчел страждає на алкоголізм. Вона винаймає житло 
разом із подругою, якій боїться зізнатися у тому, що одного дня 
вона втрачає роботу у Лондоні. Проте ще певний час жінка їз‑
дить тим самим маршрутом, сідаючи о 8.04 до потягу, аби ніхто 
нічого не запідозрив. Саме під час однієї з таких поїздок вона 
і натрапляє на загадку.

П. Гоукінз фрагментує оповідь на три мікроісторії: Рейчел, 
Меґан та Анна. З плином часу читач розуміє, що усі три історії 
пов’язані. Загадкове зникнення Меґан змушує Рейчел та Анну 
об’єднатися і встановити істину. Детективна історія написана 
добре, письменниця пропонує кілька псевдоліній, кидаючи тінь 
на різних героїв, намагаючись у такий спосіб заплутати чита‑
ча (скажімо, ймовірним убивцею може бути психіатр Камаль 
Абдик, який так само належить до «транзитних» британців, 
тобто тих загадкових мешканців кресових зон континентальної 
Європи, які в силу політичних чи економічних причин були зму‑
шені тікати на острів у пошуках кращої долі).

«Дівчина у потягу» — це роман про жіночу долю в сучасній 
Великій Британії, про психологічні колізії, приховані бажання 
й фіктивні ідентичності.

«Сліпий убивця» канадської письменниці Марґарет Етвуд — 
приклад фіктивноідентичнісного наративу, у якому один герой 
розпадається на двох, причому читачеві довго не вдається 
зрозуміти, хто з них вигаданий, хто справжній. Протагоністка 
 Айріс Ґріффен — приклад суб’єктного «розщеплення», коли 
«Я» розпадається на дві особистості, між якими кількадеся‑
тилітня прірва: та сама героїня зображена в цілковито різних 
іпостасях у молоді роки та в старості.
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На тлі загадкової автокатастрофи, з якої все розпочинає‑
ться, історія про Сак’єль‑Норн і снільфардів видається незро‑
зумілою химерією. Читач поринає у світ культу, у якому мають 
місце жертвопринесення й боги, сліпі, як і ті діти, які змушені 
гарувати над килимами. А потім деякі з них стають головоріза‑
ми, бо ніяк не можуть влаштуватися у безжальному світі пла‑
нети Зікрон.

М. Етвуд у властивій для своїх романів манері портре‑
тує дискурс влади й показує, як від самого зародження різні 
вияви й форми влади перетворюють людину на раба. Дівчат‑
кам, яких віддають на поталу як жертв, відрізають язики, щоб 
так їм легше було виконати свою місію перед Богинею Тиші. 
Ті ж шляхетні родини, які вирішили обманути Долю й віддати 
замість своїх дітей чужих, свідчать про першу деформацію вла‑
ди: їх учинок — приклад маніпуляції й витворення симулякро‑
вої політики. Узагалі в історії про Сак’єль‑Норн чимало але‑
горичності, узяти хоча б мотив «пам’яті каміння», який можна 
допасувати до історії самої Канади.

Наскрізним у романі постає мотив «подвійного бачення». 
«Сліпий убивця» — це психологічний роман про безодні людсь‑
кої підсвідомості, про ті лабіринти, з яких на поверхню «Я» до‑
лунають голоси, здатні чинити насилля й виявляти жорстокість. 
Цей роман М. Етвуд, який у 2000 р. здобув Букерівську премію, 
окреслює внутрішній вимір людини, показує, як можливо твори‑
ти навколо себе фейкові реальності й на якому етапі уже немож‑
ливо встановити відмінності між реальним і уявним.

У романі репрезентовано три історії, одна з яких має свій 
«енимон», тобто реальний зародок, інша — уявний, а ще тре‑
тя — цілковита вигадка, вигадана вигаданим героєм… Пояс‑
нити це словами складно, тож потрібно читати роман. Історія 
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Лори й Айріс — приклад психологічних лабіринтів, яким часто 
сама людина не може зарадити, й лише вигаданий наратив по‑
стає формою розгрішення й самопізнання.

У постпостмодерністських романах оприявнено наратив, 
представлений у вигляді «множинної реальності», тобто такий, 
що складається з різних історій, у центрі яких із психологічної 
або соціокультурної точки зору важливий досвід героїв. Такі 
романи складаються з 2 чи більше сюжетних ліній, які сукупно 
експлікують певний проблемно‑тематичний дискурс. У романі 
«Там, за зимою» дискурс Евелін пов’язаний із темою картелів, 
торгівлі людьми; дискурс Лусії словесно візуалізує мотив но‑
вої сексуальності, не детермінованої біологічними чинника‑
ми (оприявнено ідею про те, що людина здатна обирати свою 
стать залежно від світоглядних позицій і подібно до того, як 
у різних африканських племенах люди змінюють свої імена 
в різний період самостановлення й розвитку, бо первісне ім’я, 
дане при народженні, не відображає специфіки життя людини 
сьогодні); світ Річарда оприявнює проблему пошуків людиною 
свого призначення. Подібних прикладів у постпостмодернізмі 
можна навести чимало: йдеться про важливість утвердження 
людського права на свою інакшість, на ідентичнісну, етнокуль‑
турну, релігійну та ін. самобутність індивіда. У постпостмодер‑
ністському романі загострено проблему неодновимірності лю‑
дини, багатогранності людської ідентичності. Водночас, ідеться 
про те, що ця багатогранність часто є результатом впливу різ‑
них чинників, що мають проблемний характер.

Транскультурність, мультикультурність, зустріч з «Іншим» ста‑
ють чинником не лише нової реальності ХХІ століття, а й інст‑
рументами травмування людини, яка намагається знайти рів‑
новагу у хисткому світі подвійних стандартів і  неодновимірної 
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політичної дійсності, побудованої за допомогою симулякрів 
і фейкових технологій. Мотив «транс‑» набуває особливого 
увиразнення в постпостмодернізмі: йдеться про вихід зобра‑
жуваних героїв за рамки традиційних уявлень про історію, 
люд ське тіло та людську природу, експліковано нові кордони 
навколо людини й у новий спосіб словесно візуалізовано такі 
феномени, як стать, ідентичність, соматичність тощо. 
Форми співіснування людини з реальністю навколо себе набу‑
вають патологічних виявів і постають настільки потужним чин‑
ником травмування людини з позиції традиційного уявлення 
про тіло, стать, психіку тощо, що постпостмодерністський ро‑
ман не може обійти увагою нових поглядів на людину, її специ‑
фічні комунікативні «стосунки» з пам’яттю, психікою, тілом, 
категоріями «часу», «простору» тощо.

Так, у романі «Там, за зимою», оприявнено мотив пошуків, 
до яких удається Річард, щоб зрозуміти, чи є в світі навколо 
нього те, що не піддається гібридизації, що дає можливість від‑
чути епістемологічну достеменність у світі, який видається мно‑
жинним в сприйнятті та іманентно хистким. Епізод поховання 
Кетрін Браун у фіналі роману загострює увагу на релігійних 
мотивів пошуку людиною справжнього смислу життя. Герої, які 
потрапляють до авантюри, у фіналі доходять природної потре‑
би звернутися до Бога, щоб той прийняв душу вбитої жінки.

Релігійний дискурс постпостмодерністського роману не ви‑
дається ключовим і на перший погляд часто постає другоряд‑
ним і малозначущим. Проте насправді йдеться про спроби 
постпостмодернізму вийти на якісно інший рівень осмислення 
людиною «метафізичного» в житті. Людина ХХІ століття 
розглядає релігію як царину, що на нинішньому етапі еволю‑
ційного розвитку людства не може бути пояснена з наукової 
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точки зору, позаяк не знайдено адекватних інструментів для 
осмислення Всесвіту, теорії «великого вибуху». Астрофізичні 
дослідження сприймаються як інша грань «дискурсу Бога», 
тобто дискурсу, який генерував зародження Всесвіту та роз‑
гортання матерії в ньому.

Пошуки людиною смислів буття актуалізує в постпостмо‑
дерністському дискурсі важливість утвердження «людсько‑
го», експлікованого в ситуації різних соціально‑політичних, 
економічних та ін. викликів. В умовах постійних конфліктів, 
у яких перебуває людина і що мають різну природу (економіч‑
ну, політичну) важливо зрозуміти і сприйняти те, що визначає 
людську індивідуальність. Для більшості аналізованих у роботі 
англійських романів ця індивідуальність оприявнена у виявах 
емоційної ідентичності людини, у її волі та прагненнях. Емоцій‑
ність у такому разі зображено як рису, що є чинником протисто‑
янь і непорозумінь, бо саме вона фрагментує реальність навко‑
ло людини на кілька субреальностей, реалізуючи у художній 
площині концепцію «сенсу фактів». Гормональні недоладності, 
підвищені емоційні реакції тощо не дають можливості людині 
аналізувати реальність відсторонено, об’єктивно і з позиції 
здорового глузду. Часто світ, у якому в ХХІ ст. перебуває лю‑
дина, зображено як такий, що перебуває в епоху «кінця світу». 
Не випадково для А. С. Баєтт особливої значущості в сучасній 
літературі набуває реактуалізація міфу про Рагнарока.

Множинність реальності, що постає одним із ключових мо‑
тивів постпостмодернізму, детермінована різними соціальни‑
ми, психологічними, політичними чинниками, а також впливом 
наукових відкриттів щодо розуміння природи часу й матерії 
у Всесвіті. Людина ХХІ ст. перебуває у світі потенційно мно‑
жинному, де в одному просторі зустрічаються люди з різною 
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історією, різними типами досвіду, культурно‑етнічної пам’яті 
тощо. Локус реальності постає місцем зустрічі тих фрагментів, 
які в одній часовій площині відійшли у світ минулого, що 
не може повторитися. З другого боку, йдеться про такі локуси, 
у які потрапляють певні символічні об’єкти, що містять «слі‑
ди» минулого, що мають особливу значущість для майбутнього. 
Усе це дає підстави говорити про реалізацію в постпостмодер‑
нізмі концепції «позачасової «одновимірності», яка оприявнена 
не лише в англійському, а й також американському і канадсько‑
му постпостмодерністському романі [див.: 249].

Постпостмодерністський роман постає іманентно неліній‑
ним і гібридним жанровим утворенням, у якому важливі сю‑
жетні лінії інколи репрезентовані як другорядні, а фінал по‑
казує, що детективна сюжетна лінія (як у романі «Дивний 
випадок із собакою вночі» М. Геддона) є лише приводом, аби 
знайти таку жанрову форму, що приверне якнайбільше чита‑
цької уваги. Насправді тема ставлення суспільства до проблем 
інклюзії та інклюзивної освіти, специфічні стратегії сприйнят‑
тя реальності людиною з особливими потребами набувають 
значно більшої значущості для літератури постпостмодернізму. 
Розвиток інтернету, цифрових технологій, віртуального середо‑
вища поглибив уявлення людини про світ навколо себе як світ 
множинних реальностей, що нагадують лабіринт, у якому важ‑
ливо зрозуміти природу людини, її справжні бажання, цінності 
тощо. Проте виявити справжню сутність людини доволі склад‑
но з огляду на численні зовнішні заборони й внутрішні трав‑
ми, що формують навколо людини «захисну реальність», яка 
постає ще одним чинником мультиплікації людини у ХХІ ст. 
Пережиті травми, біль, конфлікти та ін. накладають особли‑
вий відбиток на людину, яка з часом починає сама втрачати 
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 відчуття реальності й не знаю, чи ті наративи, які вона проду‑
кує, є справжніми, чи це фейкові образи реальності, що поста‑
ють формою витіснення травм і задавнених проблем.

В англійському постпостмодерністському романі актуалізо‑
вано прагнення героїв виявляти своє ставлення до реальності 
навколо себе. Ідеться про те, що протагоністи сучасних романів 
експліковані в проблемних і конфліктних ситуаціях, які мають 
складну соціально‑психологічну та ін. природу. У постпостмо‑
дерністському англійському романі експліковано ситуації, у яких 
герої здійснюють екзистенційний вибір або ж опиняються в си‑
туації зустрічі з тим, що є рушієм кардинальних світоглядних 
змін у їх житті. У романах актуалізовано психологічні колізії, 
які дають підстави говорити про поглиблену увагу англійських 
авторів до осмислення психологічних проблем, які виникають 
у суспільстві ХХІ століття.

Англійський постпостмодерністський роман приділяє увагу 
експлікації екзистенціалізму і окресленню екзистенціалістських 
проблем, які в новій культурно‑історичній епосі здобувають 
нових форм розв’язання. Одна з особливостей постпостмодер‑
ністського героя пов’язана з намаганням дати власну оцінку 
реальності навколо себе. Герой прагне «випробовувати» світ 
і сприймає виклики як «challenge», що постає джерелом фор‑
мування досвіду і формою самостворення.

Постпостмодерністські герої, потрапляючи в складні з точ‑
ки зору філософії екзистенціалізму ситуації, на відміну від 
екзис тенціалістських героїв не сприймають світ як абсурдний. 
Їхній бунт має епістемологію, бо бунтарство є формою кон‑
кретного перетворення реальності відповідно до чітко пропи‑
саних соціальних, політичних, економічних чи науково‑техно‑
логічних підходів і принципів. Особлива увага в англійському 
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 постпостмодерністькому романі приділена зображенню підліт‑
ків, які мають ще не сформоване мислення, детерміноване знач‑
ною кількістю стереотипів, конвенції попередніх політичних, 
наукових традицій тощо. Так, у романі ірландської письменниці 
М. Гайленд «Угамуйте мене» ідеться про хлопця, який пережи‑
ває подібні ситуації і досвід, що і Кристофер у романі М. Гед‑
дона «Дивний випадок із собакою вночі». Кристофер не вбачає 
в батькові людяності, відмовляється контактувати й довіряти 
йому після того, як той зізнається у вбивстві собаки, а також 
у приховуванні листів матері. Джон у романі «Угамуйте мене» 
зневірюється у батьках після того, як дізнається про їх брех‑
ню: «В Гоурі вона такою не була. Вона читала книжки, дотепно 
й цікаво розмовляла, говорила про виготовлення ляльок, а за‑
раз вона сумна й немічна без будь‑якої причини» [59, с. 176]. 
Обидва юнаки наділені гіпертрофованою спостережливістю 
й уважністю до деталей: «Батько прийшов додому о 5:48 ве‑
чора… На ньому була сорочка в клітинки лаймово‑зеленого 
та небесно‑блакитного кольорів, і шнурівки на одному черевику 
були зав’язані подвійним вузлом, але на другому — ні» [63.1, 
с. 83]. Джон у романі «Угамуйте мене» М. Гайленд підмічає, 
що «коли тато допиває воду, я бачу, що ґудзики в нього на жа‑
кеті застебнуті неправильно. Він так робить навмисне, і час‑
то це є ознакою доброго настрою» [59, с. 11]. Або ж Джон 
зауважує: «Я уважно дивлюся на нього — і щось стається. 
Я знаю — я впевнений, — що він каже неправду. Є щось 
у його обличчі, якийсь проблиск, миттєва півусмішечка, потім 
похмура гримаса» [59, с. 15].

Юнак наділений потужними аналітичними здібностями, які 
виявляють його унікальність через сформовану світоглядну по‑
зицію. Джон бачить світ як сукупність причиново‑наслідкових 
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взаємодій і тенденцій, тож, підмічаючи нюанси, можна сфор‑
мувати власну систему, яка допомагатиме розумітися на тому, 
коли й чому люди кажуть неправду, як виявити неправду в ко‑
мунікації з іншими, через що виникають конфлікти тощо. Джон 
зазначає: «Я вважаю, що не варто жити, якщо немає чогось 
такого, що я роблю краще за інших, або чогось, що ніхто більше 
не може зробити» [59, с. 8]. На його думку, «людей взагалі 
дуже важко пізнати. Те, що я думаю насправді, значно склад‑
ніше» [59, с. 33]. Юнак підмічає людські реакції, прагнучи 
виявити підтекст або ж додаткові значення в емоційних виявах 
інших: «Вони сміються так сильно і так довго, що сам жарт, 
мабуть, виходить за межі мого розуміння, і мені хочеться знати, 
в чому він полягав» [59, с. 81]. Джон прагне дистанціюватися 
від інших, він живе у світі внутрішньої комунікації. У запитан‑
нях до себе народжуються відповіді, що допомагають зрозуміти 
реальність навколо, хоча прямі контакти з дійсністю часто є за‑
надто травматичними. «Десь із годину чи близько того я роз‑
мовляю сам із собою. Розмовляю двома голосами, наче балака‑
ють двоє людей. Я розмовляю про те, що сталося. Ставлю собі 
запитання одним голосом і відповідаю на них другим, іншим 
голосом. Розмовляю про те, що робитиму завтра» [59, с. 61].

Спільним для обох хлопців є несамовите прагнення досяг‑
нути поставленої мети. Мрія Кристофера — це іспит із мате‑
матики, фізики та вищої математики на оцінку «А», зрештою, 
юнак отримує дозвіл на складання іспиту з математики. Коли 
через родинні чвари Кристофер розуміє, що може втратити цей 
шанс, це стає для надсильним потрясінням: «– Можна мені 
скласти свій іспит із математики? — повторив я. <…>.
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— Я ж тобі розповідала. Я подзвонила директрисі й пові‑
домила, що ти в Лондоні. І сказала, що ти складеш його нас‑
тупного року. <…>

І тоді в мене заболіло в грудях, тож я склав руки, захитався 
вперед і назад і застогнав» [63.1, с. 208]. Джон прагне поїхати 
до Ніагари, його бажання має будь‑що здійснитися. «У край‑
ньому випадку я зароблю своїм даром достатньо грошей, щоб 
заплатити за поїздку на Ніагарський водоспад» [59, с. 27]. 
Юнак свариться з матір’ю через те, що доводить їй про необ‑
хідність позичити кошти в бабусі задля того, щоб мрія Джона 
здійснилася швидше.

Обидва персонажі переживають розлучення батьків — 
складну психологічну травму, що накладається на їх світогляді: 
«Я мало не падаю. Я не можу зосередитись. Їй не слід було 
казати мені це. Їй не треба було цього казати» [59, с. 193]. 
«Але чи не погана він для мене компанія? Хіба не він є при‑
чиною всіх наших неприємностей? Так, у цих неприємностях 
винуватий мій тато, і я не піду з ним. Я залишуся тут, де я є 
зараз, з мамою. Вона ні в чому не винувата. А він повинен 
дати нам спокій і не робити більше ніяких неприємностей» [59, 
с. 195]. Обидва проводять своє «розслідування», метою якого 
є викриття правди про стосунки батьків. Кристофер розпитує 
про це місіс Александер, а Джон стежить за сусідами і зго‑
дом розповідає про це матері: «Що ж, — каже вона нарешті, 
не дивлячись на мене, — ти сказав правду, і тепер у тебе немає 
батька» [59, с. 192]. І Кристофер, і Джон — носії «наукового» 
мислення, вони сприймають феномени навколишньої дійсності 
через аналіз, притаманний дослідникам, а не юнакам їхнього 
віку. «Мені подобається цей факт. Про це можна здогадатися 
самостійно, навіть нікого не питаючи, можна просто дивитися 
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вночі на небо й розмірковувати» [63.1, с. 15]; «Я не знаю, чому 
хтось, хто витрачає час на думання, має когось дивувати. Є ж 
тисячі речей, про які варто подумати. Коли доходить до думан‑
ня, то життя схоже на величезний парк розваг» [59, с. 26].

Герой переживає розлучення батьків, він наділений здат‑
ністю до уважного спостереження над людьми, які оточують 
його. Здатність до спостереження реальності (подеколи це спо‑
стереження має гіпертрофований вияв) є важливою рисою по‑
стпостмодерністського бачення світу. І Генрі Перону із «Субо‑
ти», і Кристофер із «Дивного випадку…», і Джон із «Угамуйте 
мене», і герої роману «Хмарний атлас» Д. Мітчелла наділені 
прицільною здатністю до спостережень, вони постають утілен‑
ням людей, чиє мислення нагадує мислення «роботів» (або біо‑
роботів із роману Д. Мітчелла).

Герої англійського постпостмодерністського роману прагнуть 
відстороненого аналізу дійсності, уникаючи будь‑яких виявів 
емоційності під час аналізу. Лише у такому разі в ситуаціях 
екзистенційного вибору вдається не впадати у розпач, а про‑
тистояти реальності. Натомість неправильно говорити про 
те, що постпостмодерністський герой є беземоційним. Чут‑
тєвість набуває форм імпліцитних, проте саме вона у моменти 
складного вибору дає можливість героям залишатися на боці 
«людського», тобто на боці тих явищ, що протистоять ідео‑
логії і праг ненню уніфікації людської спільноти. Традиційна 
емоційність допостпостмодерністського світу стала причиною 
проблем, вона не дає можливості людям сформувати надійні 
спільноти у вигляді родини або ж професійні спільноти, які мо‑
жуть приймати правильні рішення з погляду соціально‑політич‑
ної доцільності. Криза політичних систем, капіталістичного 
мислення,  соціальних практик тетчеризму тощо знаходить 
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 проблематизовану  експлікацію в сучасних англійських романах, 
які значною мірою містять соціально‑психологічний компонент, 
що експлікує взаємодію між індивідом і соціумом.

У романі «Там, за зимою» І. Альєнде наголошено на тому, 
що консервативність, притаманна людям, є фактором стриму‑
вання їх розвитку. Ця риса перетворює людей на неконкурент‑
носпроможних у постпостмодерністській реальності, що постає 
іманентно транскультурнорю і трансферною. Трансферність — 
елемент мислення постпостмодерністської людини, яка прагне 
увібрати у свою соціокультурну ідентичність досвід інших 
країн, народів, культур, розуміючи, що бачення базових прин‑
ципів світобудови обмежене значною кількістю стереотипів.

Герой сучасного англійського роману зображений як іманент‑
но трансферний, він залучає в себе різні часові (крізьчасові 
у разі переміщення героїв у часі) й просторові досвіди спіль‑
нот. Так, Річард із роману «Там, за зимою» у момент осмис‑
лення свого життя, готуючись розпочати новий етап, згадує 
культурно‑релігійну специфіку мислення своєї дружини, яка 
в американському суспільстві не пориває зв’язків із родовими 
африканськими уявленнями й віруваннями. Належність лю‑
дини до однієї релігійної традиції не дає омріяної впевненості, 
стабільності у розумінні світобудови. Постпостмодерністський 
роман репрезентований як множинна оповідь, як наратив, що 
словесно візуалізує різні досвіди (особливі реальності) лю‑
дей‑вихідців із країн «третього світу», Латинської Америки 
й Азії тощо, які, проте, у постпостмодерністькій перспективі 
не є маргінальними суб’єктами нового транскультурного світу, 
а носіями важливого для британської людини знання або прак‑
тики, що має важливе значення для формування світогляду 
та ідентичності в постпостмодернізмі.
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Постпостмодерністський герой готовий до зустрічі з неві‑
домим і не пасує в ситуації складного вибору. Водночас йому 
притаманна внутрішня невпевненість тоді, коли йдеться про 
рішення особистісного характеру. Постпостмодерністські герої 
наділені здатністю до рефлексування й самоаналізу, проте часто 
в ситуаціях міжособистісної комунікації вони вдаються до по‑
милок, хибних інтерпретацій і неправильних рішень із точки 
зору успішності для себе.

Специфіка особливого, деформованого світосприйняття ге‑
роїв сучасних романів може бути детермінована й такими роз‑
ладами, як аутизм, синдром Асперґера тощо. Це посвідчує по‑
гляди Т. Вермюлена і Р. Ван ден Аккера на те, що культура, 
яка прийшла на зміну постмодернізму, втілює в собі принцип 
хитання між двома мисами: наївності й досвідченості, альтруїз‑
му та прагматизму. Голландські дослідники метамодернізму 
запропонували доволі точне з філософської точки зору визна‑
чення сучасної культурно‑історичної ситуації, яка втілює поєд‑
нання в людській ідентичності або психотипі різних, подеко‑
ли полярних і антипатичних рис. Постпостмодерністські герої 
не пасують в умовах, коли потрібно приймати рішення за життя 
інших, вони вміють або прагнуть навчитися реагувати в умо‑
вах невизначеності та соціально‑політичної нестабільності. На‑
томість внутрішньо вони наділені тонким світовідчуттям, реф‑
лексіями, прагненням пізнати реальність у її психологізованих 
виявах або ж трансформувати дійсність.

Генрі Пероун, який є фаховим нейрохірургом, прагне з’ясу‑
вати для себе питання естетики, принципи творення поезії та при‑
чини функціонування мозку у людей, яких у суспільстві назива‑
ють «митцями». Здатність до творчості виявляє у таких людей 
особливо розвинену фантазію, а здатність до  фантазування 
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дає можливість створювати потенційцно нескінченну кількість 
зв’язків, що результують створенням нових явищ, які деавто‑
матизують сприйняття світу і дають можливість людині відчути 
радість від життя. Творчість здатна деавтоматизувати мислен‑
ня й сприяє формуванню нового світу, у якому людина може 
звільнитися від попередніх конвенцій і стереотипів, що, ніби 
«беконівські демони», заважають позитивному людському по‑
ступу. У постпостмодерністських романах у загострений спосіб 
експлікована роль літератури. У своїй природі творчість, з од‑
ного боку, протистоїть тенденціям роботизації й виявляє загро‑
зи можливого штучного інтелекту. З другого боку, здатність 
до фантазування свідчить про «інакшість» людини, її потенцій‑
ну марґінальність із боку сприйняття більшістю або ж непри‑
стосованість до традиційних форм дійсності. І Генрі Пероун, 
і Кристофер, і Джон (із роману М. Гайленд «Угамуйте мене»), 
і М. Маєвський із роману «Коротка історія тракторів…») — 
приклади соціопатичних персонажів, які видаються диваками, 
«романтиками» у традиційному сприйнятті, проте вони наділені 
особливо чутливою здатністю й аналітичними здібностями 
щодо сприйняття реальності та людей навколо себе.

Історія англійської філософії засвідчує, що в цій традиції ідеї 
емпіричної філософії мали важливе значення для формування 
національного характеру й певного типу світогляду. Робінзон 
Крузо постає класичним героєм просвітницького типу, чия 
раціональність допомагає облаштувати життя на безлюдному 
острові. Гуллівер Дж. Свіфта постає іншим типом «розуму», 
який показує хиби раціонального пізнання дійсності. Проте 
навіть попри використання в «Мандрах Гуллівера» сатирич‑
них та іронічних форм зображення «раціо», складно запе‑
речити просвітницьку сутність наративу, у якому концепція 
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 розумового пізнання дійсності розгортається в полемічній пло‑
щині. У ХХІ ст. Велика Британія переживає значні політичні 
та соціально‑економічні потрясіння (BREXIT, проблеми з міг‑
рантами тощо), які вияскравлюють потребу віднайти «істину» 
в тому, що відбувається. Велика Британія виходить із ЄС, фор‑
муючи власний геополітичний курс, водночас BREXIT постає 
фіналом багаторічної кампанії, яка відбувалася в британських 
медіа. Крім того, у 2018 р. Можна з упевненістю сказати, що 
досі достеменно не відомо, чи проект «BREXIT» буде реалі‑
зовано повною мірою. З одного боку, Велика Британія натра‑
пляє на широкий спектр соціально‑політичних та економічних 
проблем, які детермінують відчуття кризової невпевненості 
в тому, що відбувається. З другого боку, саме філософська 
традиція Великої Британії містить значний «раціоцентричний» 
потенціал, пов’язаний із намаганням верифікувати все, що від‑
бувається навколо, через емпірику. Особливості такого світо‑
ггляду знаходять свою реалізацію в успішності британської 
медицини, в дослідженнях у царині фізики, хімії, біології, на‑
нотехнологій та астрофізики тощо. У такому разі сучасний ро‑
ман Великої Британії прагне словесно візуалізувати комплекс 
проблем, які хвилюють сьогоднішнє суспільство. Роман постає 
відповіддю на ті тенденції, що мають місце в суспільній свідо‑
мості і які загалом пов’язані з гібридизацією реальності навколо 
людини. Медіаконтент — один із найінтенсивніших чинників, 
що сприяє такій гібридизації, популяризуючи науково‑техноло‑
гічні досягнення країни в масовому сприйнятті.

Сучасний британський роман є продовженням соціально‑ 
політичних процесів; у ньому відбувається спроба з’ясувати, 
чи може історичний досвід допомогти в розв’язанні проблем 
сьогодення. У постпостмодерністському романі відбувається 
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 експлікація персонажів, які, покладаючись на розум, водночас 
утверджують право на «похибку». Причиною похибки може бути 
як особливість психофізіологічної природи людини (вплив емоцій 
на прийняття рішень, особливості темпераменту, що визначають 
характер, а все це разом детерміноване біохімічною особливістю 
і нейрогуморальною регуляцією організму), так і недостатність 
пізнання реальності, обмеженість як людського мозку, так і ін‑
струментів осягнення дійсності. Важливо, що в більшості аналі‑
зованих у цій праці англійських романів відбувається осмислення 
поняття «Бога», який жодним чином не заперечується, подібно 
до просвітницької доби: у філософських трактатах Дж. Локка 
постульовано, що ідея «Бога» є однією з найбільш беззапереч‑
них. Водночас у романах представлено гносеологічну пробле‑
му: неможливість пізнати реальність достеменно, неможливість 
у силу біологічних причин з’ясувати, чи не помиляється персо‑
наж в інтерпретації фрагменту дійсності, чи може він достеменно 
пригадати, що відбувалося з ним у минулому, як уявлення про 
досвід минулого впливає на сьогодення тощо. Зазначені про‑
блеми особливо актуальні в річищі ідей постпостмодернізму. 
Персонажі постпостмодерністського роману поєднують у собі 
прагнення перевіряти дійсність, послуговуючись принципом леза 
Оками. Вони висловлюють іронію та скепсис стосовно політич‑
них подій, водночас постпостмодерністські персонажі здатні 
елімінувати в собі все, що не стосується форм раціонального 
аналізу, та мінімізувати вплив емоцій у кризові ситуації. З по‑
гляду на це модель аутичного мислення експлікована в романах 
як ідеалістична: персонаж‑аутист у романі «Дивний випадок 
із собакою вночі» наділений стереотипно‑ідеалістичною здатні‑
стю аналізувати реальність навколо себе. Соня Лофтіс у праці 
«Imagining Autism» показує, що такий принцип зображення 
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 аутистів у літературі не відповідає справжній поведінці аутистів. 
Водночас Кристофер у романі Марка Геддона постає символом 
постпостмодерністського часу, у якому людина поєднує в собі 
різні світоглядні позиції, філософські підходи до сприйнят‑
тя життя: у кожному з них може міститися елемент, потрібний 
для правильної поведінки в нестандартній ситуації. Реальність 
постпостмодерністського роману розгортається як потенційно 
нелінійна, нестандартна, у якій практично неможливо керуватися 
наперед заданими досвідом формулами поведінки. Успішні мо‑
делі поведінки в одній ситуації недієві в іншій.

Постпостмодерністський персонаж — це «іронічний цинік» 
та «ідеаліст‑романтик», здатний пізнавати дійсність у всій 
повноті смислів, аналізуючи реальність не в окремих аспектах, 
а цілісно. Такий підхід можливий за умови, якщо персонажі 
 володітимуть достатнім знанням точних наук, які водночас на‑
кладаються на особливості гуманістичного світогляду, витво‑
рюючи нову світоглядно‑філософську модель сприйняття дійс‑
ності в постпостмодернізмі.

3.2.  Метабола й концепція «фіктивної 
ідентичності» як чинники множинної 
реальності у постпостмодерністському 
художньому світі

Однією з особливостей постпостмодерністського роману 
є специфічна стратегія конструювання його наративу. Ідея «мно‑
жинності реальності» детермінована, зокрема, тим, що представ‑
лений читачеві наратив постає або реальною історію персонажа, 
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який розповідає про свій життєсвіт, досвіди тощо, оприявнюючи 
форми пам’яті та її наративної фіксації, або ж репрезентацією 
уявного світу, який психіка персонажа конструює в якості захис‑
ного механізму. Така пресупозиція не дає можливість читачеві 
ідентифікувати, чи є реальність, про яку йдеться, справжньою, 
чи це уявна дійсність, створена підсвідомим і захисними меха‑
нізмами психіки, аби персонажі могли втекти від проблем чи 
травм, пережитих у минулому, але які мають і досі значний вплив 
на формування психічної реальності. «Практичні психологи, що 
працюють у руслі глибинної психокорекції, відзначають наявність 
парадоксальних феноменів пов’язаних з механізмом спотворення 
реальності або відходу від реальності у світ ілюзії заради забез‑
печення внутрішнього комфорту і психологічного благополуччя 
людини. Суб’єктивно індивід, що застосовує подібні механізми, 
в один і той же момент часу відчуває суперечливі почуття задо‑
волення / незадоволення, радості / агресії, індивідуації / сепа‑
рації, тенденції до життя / тенденції до смерті тощо. Особистісні 
антиномії, які проявляються, як правило, в суб’єкт‑об’єктних 
стосунках, формують певний світогляд, у якому виражається 
відношення між внутрішніми переживаннями людини і об’єктив‑
ними фактами» [193.1, с. 385–386].

С. М. Кондратюк і Л. А. Сердечна у студії «Теоретичне 
обґрунтування механізмів психологічного захисту особистості», 
аналізуючи підходи різних шкіл психології до розуміння захис‑
ної природи людської психіки, наводять вичерпну типологізацію 
первинних і вторинних захисних механізмів, деякі з яких особливо 
увиразнені в постпостмодерністському романі, який послуговуєть‑
ся ними для проблематизації взаємовідносин між індивідом і со‑
ціумом (дійсністю): «Первинні захисні механізми: 1. Всемогутній 
контроль — сприйняття себе як причини всього, що відбувається 
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у світі. 2. Дисоціація — відділення себе від своїх неприємних пере‑
живань. 3. Інтроекція, зокрема ідентифікація з агресором — несві‑
доме включення у свій внутрішній світ сприйманих ззовні поглядів, 
мотивів, настанов інших людей. 4. Заперечення — повна відмова 
від усвідомлення неприємної інформації. 5. Примітивна ідеалі‑
зація — сприйняття іншої людини як ідеальної та всемогутньої. 
6. Примітивна ізоляція, зокрема захисне фантазування — відхід 
від реальності в інший психічний стан. 7. Проектна ідентифіка‑
ція — коли людина нав’язує комусь роль, засновану на своїй 
проекції. 8. Проекція — помилкове сприйняття своїх внутрішніх 
процесів як таких, що відбуваються ззовні. 9. Розщеплення Его — 
уявлення про когось як про тільки хорошого або тільки поганого, 
із сприйняттям властивих йому якостей, що не вписуються в таку 
оцінку, як чогось абсолютно окремого. 10. Соматизація або Кон‑
версія — тенденція переживати соматичний дистрес у відповідь 
на психологічний стрес і шукати у зв’язку з такими соматичними 
проблемами медичної допомоги. Особ ливістю примітивних захис‑
них механізмів є їх автоматичний характер (миттєве «ввімкнен‑
ня») і відсутність зв’язку з принципом реальності. Вони працюють 
на рівні первинного процесу, не допускаючи у свідомість матеріал, 
проти якого вони спрямовані.

До вторинних захисних механізмів Н. Мак‑Вільямс відно‑
сить такі <…>: 1. Анулювання або Відшкодування — несві‑
дома спроба “відмінити” ефект негативної події шляхом ство‑
рення деякої позитивної події. 2. Витіснення, Пригнічення або 
Репресія — в побутовому сенсі «забуває» неприємну інформа‑
цію. 3. Виміщення, Заміщення або Зміщення — у побутовому 
сенсі «пошук цапа відбувайла». 4. Ігнорування або Уникнен‑
ня — контроль і обмеження інформації про джерело лякаючого 
психологічного впливу або в спотворене сприйняття подібного 
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впливу дії, його наявності або характеру. 5. Ідентифікація — 
ототожнення себе з іншою людиною або групою людей. 6. Ізо‑
ляція афекту — видалення емоційної складової що походить 
зі свідомості. 7. Інтелектуалізація — неусвідомлене прагнен‑
ня контролювати емоції та імпульси на основі раціональної ін‑
терпретації ситуації. 8. Компенсація або гіперкомпенсація — 
прикриття власних слабкостей завдяки підкресленню сильних 
сторін або подолання фрустрації в одній сфері надзадоволен‑
ням в інших сферах. 9. Моралізація — пошук способу пере‑
конати себе в моральній необхідності того, що відбувається. 
10. Відігравання, Відреагування зовні або Розрядка — зняття 
емоційної напруги завдяки програванню ситуацій, що призве‑
ли до негативного емоційного переживання. 11. Поворот проти 
себе або Аутоагресія — переспрямування негативного афекту 
щодо зовнішнього об’єкта на самого себе. 12. Роздільне мислен‑
ня — поєднання взаємовиключних настановлень завдяки тому, 
що суперечності між ними не усвідомлюються. 13. Раціоналіза‑
ція — пояснення самому собі власної поведінки так, щоб вона 
здавалось обґрунтованою та добре контрольованою. 14. Реак‑
тивне утворення — захист від заборонених імпульсів за допо‑
могою вираження в поведінці і думках протилежних спонукань. 
15. Реверсія — програвання життєвого сценарію зі зміною 
в ньому місць об’єкта й суб’єкта. 16. Регресія — повернення 
до легковажних, дитячих моделей поведінки. 17. Сексуа лізація 
або Інстинктуалізація — перетворення чогось негативного 
в позитивне завдяки приписуванню йому сексуальної складо‑
вої. 18. Сублімація — переспрямування імпульсів у соціально 
прийнятну діяльність» [146.1, с. 116–117].

Постпостмодерністський роман репрезентує такий тип на‑
ративу, у якому представлено момент сьогодення, поєднаний 
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із подіями в минулому, причому для зовнішнього спостеріга‑
ча (реципієнта) грань між минулим і теперішнім, справжнім 
і уявним постає цілковито розмитою. До певного часу важко 
або ж фактично неможливо встановити зв’язок між минулим 
і теперішнім, форми зв’язку мають суто психологічний харак‑
тер і знаходять своє пояснення в психічній реальності персо‑
нажа, сконструйованої у результаті активації захисних меха‑
нізмів («заміщення», «реверсії», «роздільного мислення», 
«витіснення» тощо). Зазначені механізми дають можливість 
сконструювати цілковито новий тип художньої реальності, 
у якій потенційно немає бар’єрів (часових, просторових, со‑
ціокультурних, ідентичнісних, релігійних тощо). Такий підхід 
уможливлює конструювання «усеїдного» постпостмодерністсь‑
кого простору, у якому візуалізовано цілковито новий тип сприй‑
няття світу як потенційно єдиного, необмеженого й безконеч‑
ного в часі. «Узагальнюючи власний практичний досвід <…>, 
Т. С. Яценко звертає увагу на феномен, який завжди виникає 
у випадках порушень взаємодії індивіда з реальністю, з соціу‑
мом — це соціально‑перцептивні перекручування особистості, 
які виявляються в процесі сприйняття навколишнього світу. 
Індивідуальні соціально‑перцептивні  перекручування пов’язані 
з втратою здатності адекватно оцінювати зовнішній реальний 
світ, розуміти міжособистісні відносини. Причиною форму‑
вання соціально‑перцептивних викривлень є стійкі негативні 
переживання дитинства, обумовлені незадоволенням найваж‑
ливіших базових потреб. Суб’єкт вступає у внутрішній кон‑
флікт, який завжди нівелюється порушенням інтрапсихічних 
стосунків і формуванням ідеалізованого образу «Я». За таких 
умов гальмується гармонійний особистісний розвиток, оскільки 
людину цікавить не власне життя (почуття, бажання,  думки, 
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діяльність), а образ, який необхідно постійно підтримува‑
ти» [193.1, с. 395].

Особливість психічного життя персонажів, які вдаються 
до захисних механізмів психіки, полягає в тому, що їх дійс‑
ність нагадує нагадує фентезійний, якому не властива здатність 
до саморефлексування: усе в ньому сприймається як даність. 
Психічна реальність персонажів, яким властива самодепри‑
вація, є світом фентезі, де перетинаються різночасові момен‑
ти дійсності (минуле переживання трансформується в певний 
символ у сьогоденні тощо), зміни у такому просторі нагаду‑
ють «колажний монтаж», репрезентований у сновидіннях, 
коли ситуації (фрейми) змінюють одна одну, проте суб’єкт 
не вдається до аналізу, чому зміна відбулась саме так. Логічні 
зв’язки, притаманні фізичній реальності, еліміновані у реаль‑
ності сновидній. Художній простір постпостмодерністського 
роману експлікує цю особливість, детерміновану специфікою 
діяльності психіки, зокрема під час продукування захисних ме‑
ханізмів. «Різновиди психологічного захисту вчені розглядають 
по‑різному. Зокрема, Ф. Басін зазначає, що всі спроби кла‑
сифікувати різновиди психологічного захисту повґязані з про‑
цесом психологічної переробки високоемоційного переживан‑
ня.  Інших поглядів дотримується Т. Яценко, яка вважає, що 
психологічний захист порушує загальну захищеність “Я”, тому 
що віддаляє субґєкта від реальності, спотворюючи причину 
конф лікту» [146.1, с. 116]. «Принцип відображення. Відповід‑
но до цього принципу, усі психічні явища — це наслідки без‑
посереднього чи опосередкованого відображення об’єктивної 
дійсності. Зміст психічного відображення детерміновано цією 
дійсністю. Психічні явища є різноманітними формами й рівня‑
ми суб’єктивного відображення об’єктивної дійсності, єдністю 
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буття та його відображення. С. Л. Рубінштейн зазначав, щоб 
будь‑який психічний факт — це фрагмент реальної дійсності 
й відображення цієї дійсності водночас. Саме в цьому й по‑
лягає своєрідність психічного: воно є як реальною складовою 
буття, так і його відображенням — єдністю реального та іде‑
ального <…>. Згідно з принципом відображення, усі психічні 
функції мають відображувальну природу» [330.1, с. 13].

Персонажі постпостмодерністського художнього світу по‑
трапляють у складні соціокультурні колізії, причому контекст 
формування особистості героїв від дитинства й до дорослого 
віку позначений конфліктністю співіснування людини й со‑
ціуму (політичних систем тощо). У постпостмодерністському 
романі ідеться про представлення персонажів, які не змогли 
трансформувати в собі травматичний досвід, пережитий у ди‑
тячі або юнацькі роки. У такому разі весь роман може бути 
інтерпретований як історія, сконструйована в якості захисного 
бар’єру, до якого вдається юнацька психіка. Приклад подібного 
наративу маємо в романі «Угамуйте мене» британсько‑ірланд‑
сько‑австралійської письменниці М.Дж. Гайленд: репрезен‑
товану наративну історію Джона є підстави інтерпретувати як 
діяльність його підсвідомості, яка створила версію реальності, 
аби втекти від пережитих травм. Водночас варто наголосити, 
що роман «Угамуйте мене» експлікує релігійний дискурс, по‑
значений потужними католицькими традиціями. На юнацькі 
роки Брайоні зі «Спокути» так само припадає переживання 
сильного емоційного потрясіння, яке поламало життя іншої лю‑
дини. У такому разі в сучасному романі актуалізовано мотив 
репрезентації пам’яті, тіла, досвіду як наративного феномену. 
Пам’ять може піддаватися наративізації й поставати у формі 
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особливої реальності, яка не може бути достеменно верифікова‑
на ані зовнішніми адресатами, ані самим адресантом.

Уже згаданий у дослідженні фільм «Острів проклятих» 
є візуалізацією ситуації, коли персонаж стає заручником влас‑
них психічних захисних механізмів, що перетворюють травму 
на певну подієву історію і водночас на особливий наратив, що 
стає частиною персонажа, заміщуючи форми реального досвіду 
та пам’яті про події, що реально відбулися в минулому. «Нега‑
тивні наслідки: заважають людині усвідомити свої омани щодо 
власних рис характеру й мотивів поведінки, що часто ускладнює 
ефективне вирішення особистісних проблем. Перекручується 
зміст подій та переживань, щоб не завдати травми психіці, що 
позбавляє людину можливості активно впливати на ситуацію 
й усувати джерело переживань» [146.1, с. 117]. Момент сього‑
денні, у якому відбувається творення уявного наративу, інкор‑
порує в себе минулі досвіди, постаючи їх замінником, причому 
для самого творця такої альтернативної реальності стирається 
грань між реальним і вигаданим.

Психічна реальність людини у постпостмодерністському ро‑
мані уявляється як лабіринт, у якому є символічна проекція пер‑
сонажа і символічний об’єкт, що постає джерелом травмувально‑
го досвіду. Як зазначають дослідники психології, «психологічний 
захист — це система механізмів, спрямованих на мінімізацію нега‑
тивних переживань, пов’язаних з конфліктами, які ставлять під 
загрозу цілісність особистості. Подібні конфлікти можуть про‑
вокуватися як суперечливими установками в самій особистості, 
так і неузгодженістю зовнішньої інформації та сформованого 
в  особистості образу світу та об разу Я» [284.1, с. 186–187]. 
Д. Тітаренко виокремлює два типи захисних механізмів, пов’яза‑
них із «переписуванням» реальності: «Реактивні формування. 
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Цей захисний механізм підмінює неприйнятні для усвідомлен‑
ня спонукання гіпертрофованими, протилежними тенденціями. 
Захист носить двоступеневий характер. Спочатку витісняється 
неприйнятне бажання, а потім посилюється його антитеза <…>. 
Заперечення — це механізм відкидання думок, почуттів, ба‑
жань, потреб або реальності, які є неприйнятними на свідомому 
рівні. Поведінка при цьому показує, що ніби проблеми не існує. 
Примітивний механізм заперечення в більшій мірі характерний 
для дітей (якщо заховати голову під ковдрою, то реальність пе‑
рестане існувати). Дорослі часто використовують заперечення 
у випадках кризових ситуацій (невиліковна хвороба, наближення 
смерті, втрата близької людини тощо)» [284.1, с. 190]. Пережи‑
та травма може поставати в образі нав’язливого жахіття або мон‑
струозної тварини, яка переслідує героя. Лабіринтоподібність 
психічної реальності детермінована тим, що її суб’єкт не може 
зустрітися з джерелом травми, позаяк воно має потужну нега‑
тивну силу, вплив якої персонаж не може перебороти. Як наслі‑
док він тікає у вигаданий світ, який постає формою транквільного 
простору. Транквільність — одна з характеристик постмодер‑
ністського суб’єкта, який не має психоемоційного ресурсу, щоб 
пережити трагічний і травмувальний досвід навколишньої ре‑
альності, а тому тікає від неї. У постпостмодернізмі відповідно 
до принципу «розгойдування між двома мисами» (модель ме‑
такзису, представлена в «Нотатках про метамодернізм» Т. Вер‑
мюлена і Р. Ван ден Аккера) наявний як простір, що завдає 
потужних психоемоційних потрясінь, так і простір транквільний, 
який є формою порятунку для персонажа. Водночас ідеться про 
те, що простір порятунку прагне максимально витіснити іншу ре‑
альність, що містить у собі подразник і чинник психоемоційного 
дискомфорту.
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Метабола, яку теоретики метамодернізму визначають як 
ключовий принцип конструювання художнього світу в мис‑
тецтві, що прийшло на зміну постмодернізму, позначає специ‑
фічний художній простір, який існує як «єдність множинності». 
Це іманентно неподільний світ, який водночас є виходом в інші 
світи (реальності). Репрезентація світу як метаболи знаходить 
свій вияв у численних кінотекстах і літературних творах (фільми 
«Inception», «Ghosts Stories», «Твін Пікс (3‑й сезон)», романи 
«Хмарний атлас» тощо). У сучасних дослідження метаболу 
окреслюють як поетологічну фігуру. Водночас, на нашу думку, 
доцільно говорити про метаболу як специфічний термін на по‑
значення реальності, що випливає з розвитку психології, психо‑
аналітичних студій, а також із досліджень у царині астрофізики 
й нанотехнологій. Крім того, метабола дає можливість на ново‑
му рівні осмислити реальність цифрового середовища, яке було 
важливим чинником постмодерністського світу. Психологія 
тлумачить психічний вимір людини, відповідно, до фройдист‑
ського підходу, в єдності «Я» («Ego»), «Над‑Я» («Super‑
Ego») та «Воно» (підсвідомість, «Id»).

Модернізм проблематизував уявлення про час і простір, 
наголошуючи на інших підходах до визначення ключових чин‑
ників сприйняття та розуміння часу. У постпостмодернізмі від‑
бувається конструювання художнього світу, що випливає з уяв‑
лення про психічний світ людини як такий, що містить приховані 
шпарини, які можуть бути актуалізовані в ситуаціях невизначе‑
ності, під час сильних потрясінь тощо. Цифрова реальність та‑
кож сформувала в суспільній свідомості уявлення про світ, який 
є потенційно нескінченим і має безліч розгалужень. Причому 
людина зазвичай може мати доступ лише до окремих локусів 
цієї реальності. Дослідження в царині суперструнної реальності 
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так само сформували уявлення про реальність (Всесвіт) у спро‑
щеному вигляду як мультиверсум, у якому є «внутрішні» про‑
стори, що перебувають у зовсім інакших зв’язках зі світом, що 
дається людині в раціональному осягненні. Ідея «внутрішніх» 
просторів Всесвіту, порталом до яких є чорні діри, реактуалізу‑
вали в художньому дискурсі експерименти з конструюванням 
нового типу хронотопу, у якому існують досі не експліковані 
форми зв’язку між реальностями й часом.

Прообразом метаболи доцільно вважати оніричний дискурс, 
у якому суб’єкт художнього світу перебував в особливій сновид‑
ній дійсності, між фрагментами якої існують незвичні для здоро‑
вого глузду зв’язки. Сюрреалістична проза побудована на «пе‑
реходах» суб’єкта з однієї площини в іншу, почасти ці переходи 
можуть мати асоціативне тлумачення й пояснені з психоаналітич‑
ної точки зору (реальність розгортається як особливий світ, що 
існує всередині свідомості людини, всередині «Я»). Проблема 
пояснення метаболи як поетологічної фігури, художнього прин‑
ципу конструювання реальності або ж філософського поняття де‑
термінована браком суто лінгвістичного опису нових типів зв’яз‑
ку між реальностями всередині суперструнної дійсності.

Дослідження, що спровокували у масовій свідомості такий 
образ, переважно мають дуже складну понятійну базу. У цих 
працях доведення можливості суперструнної реальності відбу‑
вається за допомогою математичних обрахунків, які наразі до‑
волі проблематично перекласти в лінгвістичні категорії. З огля‑
ду на це часто зображення метаболічна реальність у кінотекстах 
видається незрозумілою реципієнтам, логіка розгортання 
зав’язків у ній не може бути пояснена з точки зору наявних 
досі лінгвістичних форми опису хоронотопу. На сучасному ета‑
пі розвитку науки з огляду на інтенсифікацію інтересу  художніх 
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практик до досягнень у царині астрономії важливо було б сфор‑
мувати професійні середовища між експертами в царині лінгвіс‑
тики, культурології, філософії культури, літературознавства 
й зокрема теорії літератури та компаративістики для створення 
тезаурусу нового мистецтва, яке взорує на досягнення в зга‑
даних галузях знання. Важливо, щоб представники точних 
наук пояснили принципи функціонування суперструнної реаль‑
ності не з позиції математичних обрахунків і складних формул, 
а в лінгвістичних категоріях, які б дали можливість зрозуміти 
іманентну природу світу, який функціонує як метабола. У цій 
роботі нам ідеться про виявлення в цьому прийомі відлунь пси‑
хології, астрономії, комп’ютерних технологій тощо.

Зображення художнього простору як метаболи в постпост‑
модерністському романі випливає з уявлення про психіч‑
ну реальність людини, у якій можливі експлікації захисних 
меха нізмів, під час яких відбувається розмивання граней між 
справжнім і уявним. Суб’єкт такого світу органічно перехо‑
дить між різними вимірами реальності, не маючи здатності ро‑
зуміти, що один зі світів є продуктом його психічних захисних 
механізмів. У такому разі маємо особистість, яка створює фік‑
тивну ідентичність, що постає формою самодепривації. «Фік‑
тивна ідентичність як форма самодепривації психіки суб’єкта 
призводить до помилкового існуванню індивіда із самим собою 
та оточуючими, суб’єкт перебуває у владі внутрішніх і зовніш‑
ніх протиріч, наявність яких незмінно пов’язана з перевитратою 
психічної енергії. Наслідком фіктивної ідентичності є соціально‑ 
перцептивні перекручування реальності в процесі сприйняття 
об’єктивної дійсності й інших людей» [193.1, c. 387].

Водночас фіктивна ідентичність як особливий психічний 
 феномен є тим сконструйованим простором, який подібний 
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до метаболи: викривленість реальності не сприймається суб’єк‑
том як порушення норми. Використання в романі принципів ро‑
боти психіки, яка позначена рисами депривації, дає можливість 
авторам досягнути ефекту, за якого читач не має здатності роз‑
різнити, яка з реальностей персонажа справжня. Сам персонаж 
так само одночасно перебуває в кількох вимірах, не усвідомлю‑
ючи грані переходу з фізичної реальності у реальність психіч‑
ну. Таке пояснення допомагає зрозуміти теорію метакзису, яку 
пропонують Р. Ван ден Аккер ві Т. Вермюлен. Їхня концепція 
метамодернізму полягає в тому, що у цій культурно‑історичній 
епосі відбувається поєднання непоєднуваного: ідеться про екс‑
плікацію психоемоційних і світоглядних феноменів, які мають 
полярне вираження: так, метамодерністській культурі прита‑
манна іронічність і наївність, фіктивність і щирість (справж‑
ність). Як зазначають голландські дослідники метамодернізму 
Т. Вермюлен і Р. Ван ден Аккер, «сьогодні немає підстав оста‑
точно стверджувати, що всі постмодерністські тенденції завер‑
шені <…>. Але ми вважаємо, що більшість із них приймають 
іншу форму і новий сенс. Так, дезінтеграція політичного центру 
як на геополітичному, так і на національному рівні (внаслідок 
розколу між різними етносами, впливу блогосфери інтерне‑
ту тощо), реструктуризували політичний дискурс. Так само 
й потреба в децентралізованому виробництві альтернативних 
видів енергії сприяла трансформації матеріальних ландшафтів. 
Можливо, найбільш разючі зміни експліковані саме в дискур‑
сі культури. Простіше кажучи, можна вдатися до такого уза‑
гальнення: якщо світогляд модернізму містить ідеалістичний 
чинник і ідеали можна описати як фанатичні/наївні, постмо‑
дерний розум байдужий/скептичний» [629], то постпостмо‑
дерністський світогляд втілює прагматичний ідеалізм, у якому 
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щирість та іронія поєднані в багатовимірному просторі, що 
має альтернативні реальності та гібридні ідентичності» [629]. 
«<…> Інспірований щирістю нової чуттєвості, але детерміно‑
ваний скептицизмом постмодерну, метамодерністський дискурс 
утверджує такий тип мистецької реальності, у якій сходяться 
бінароності і крайності модернізму, а також скептицизм, транк‑
вільність та іронічність постмодернізму» [629].

За словами Т. Вермюлена і Р. Ван ден Аккера, «якщо епіс‑
темологічно модернізм і постмодерн пов’язані з геґелівським 
«позитивним» ідеалізмом, то метамодернізм більшою мірою 
взорує на кантівський «негативний» ідеалізм. Кантівську філо‑
софію історії, зрештою, так само можна узагальнити як мислен‑
ня в режимі «якби». Як пояснює Кертіс Пітерс, згідно з ідеями 
Е. Канта, «ми можемо розглядати людську історію як історію 
про розвиток людства» <…>. Кант і сам застосовує терміноло‑
гію «якби», коли пише, що «кожен … рухається до природної, 
але для кожного з них не відомої мети» <…>. Тобто людство 
насправді не рухається до природної, але невідомої мети, а вдає, 
ніби рухається до неї, щоб розвиватися морально й політично. 
Метамодернізм — це мистецтво, яке рухається заради самого 
руху, пробує, незважаючи на неминучу поразку; нескінченно 
шукає істину, якої ніколи не знайти» [629]. «<…> метамо‑
дернізм коливається між модернізмом і постмодернізмом. Він 
коливається між ентузіазмом модернізму й постмодерністською 
насмішкою, між надією й меланхолією, між емпатією й апатією, 
єдністю й множинністю, цілісністю й розщепленням/ гібридністю. 
 Метамодернізм <…> прагне подолати суперечності між модер‑
нізмом і постмодернізмом. Але таке “хитання” метамодернізму 
іманентно не прагне балансування, навпаки, це, радше, маятник, 
що коливається незліченною кількістю різних положень. Коли 
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ентузіазм метамодернізму хитнеться в бік надмірної щирості, 
“гравітація”, закладена в осерді цієї культурно‑історичної епохи, 
витягує його назад до глузування, іронії, скептичного ставлення; 
в мить, коли насмішка “хитнеться” в апатію, гравітація витягує 
його назад до ентузіазму» [629].

Поняття «фіктивної ідентичності» набуває особливої актуа‑
лізації в сучасних гуманітарних дослідженнях. Це поняття ре‑
презентує тенденції світу ХХІ ст., у якому специфіка кореляцій 
між людиною й зовнішнім світом від дитячих років призводить 
до потреби в реалізації захисних психічних механізмів, які де‑
термінують конструювання фіктивної ідентичності. Як наго‑
лошує О. Максименко, «фіктивна ідентичність (або помилко‑
ва самість) формується в ранньому дитинстві та є своєрідним 
меха нізмом захисту. Доросла людина, що пережила депривацій‑
ний вплив і має в арсеналі базальні форми захисту, програмно 
запус кає звичну форму поведінки в ситуаціях, які мають ха‑
рактер фрустрації. Фіктивна ідентичність має тілесний вираз: 
м’язовий панцир, маски, психосоматичні захворювання, адикції 
тощо. Завжди фіктивна ідентичність, як форма самодепривації 
психіки, проявляє себе в процесі порушення співвідношення зов‑
нішнього і внутрішнього (ін‑ й екстеріорізації) в осмисленні дій‑
сності, зокре ма, деформації спілкування, що відображує адапта‑
цію психічної реальності до зовнішнього світу. Невірний вибір 
поведінки і стратегії життя в цілому є віддзеркаленням низького 
рівня або повної відсутності компетентності в процесі комуніка‑
ції (низький рівень соціального інтелекту)» [193.1, с. 394–395].

Метамодерністський художній простір, який функціонує від‑
повідно до принципів метакзису (представленого метафорою 
«обидва‑ніхто»), по суті, експлікує діяльність психіки, позначеної 
деприваційними особливостями й фіктивною ідентичністю, яку 
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конструюють персонажі, виявляючи порушення в адаптаційній 
здатності психіки до умов навколишньої реальності. Ідея захис‑
них механізмів психіки знаходить своє потрактування у працях 
З. Фройда, проте сьогодні існує значна кількість психологічних 
і медикоклінічних праць, які поглиблюють уявлення про механіз‑
ми роботи психіки й принципи функціонування психічного життя. 
Психологізація англійського роману позначилася на тому, що ав‑
тори використовують самі моделі представлення фіктивної іден‑
тичності для конструювання художньої реальності, проблематизу‑
ючи сприйняття «справжнього». Персонажі романів потрапляють 
у такі соціальні умови, які цілком можуть викликати в людини за‑
хисну психічну реакцію та стан депривації. Навіть зображення ди‑
тячих і підліткових років Кристофера (або Джона в романі «Уга‑
муйте мене» М. Дж. Гайленд) уможливлює припущення про те, 
що з часом ці персонажі можуть створити фіктивну ідентичність 
задля втечі з «реальності» дійсності. Лише зображення аутичної 
свідомості є новим викликом, який репрезентує роман М. Геддона. 
Аутич не мислення представлено як таке, яке захищає індивіда від 
психосоматичних травм і унеможливлює конструювання фіктив‑
ної ідентичності. Натомість дистопійний світ майбутнього в романі 
«Хмарний атлас» експліковано як такий, що цілковито побудова‑
ний на психічному механізмі «заміщення», на творенні імперії на‑
солод і «тотального ентертейнменту», що витісняє здатність пізна‑
вати життя в усій повноті психоемоційних з’яв.

Мотив самодепривації, актуалізований у дискурсі постпостмо‑
дерністського роману, в особливий спосіб повязаний із прагнен‑
нями персонажів увійти в царину трансцендентного й зро‑
зуміти принципи світобудови. «У аспекті явища неадаптивності 
В. А. Петровський звертає увагу на феномен невловимості «Я» 
в рефлексії: «будь‑яка спроба усвідомити своє «Я» призводить 
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до  трансценденції за межі вихідних переживань, що, у свою чергу, 
породжує переживання неповноти самовияву в рефлексії, почуття 
того, що головне залишається за межею свідомості» <…>.

Переважна більшість учених (Д. Віннікотт, М. Кляйн, 
М. Малер, Г. Мюррей, Дж. Рейнгольд, 3. Фрейд, Е. Фромм, 
К. Хорні, І. Ялом, Т. С. Яценко та інші) розглядають явища 
самодепривації як несвідоме прагнення до смерті і деструк‑
тивності. Людина втрачає почуття реальності, живе ілюзіями, 
порушується зв’язок між минулим, сьогоденням і майбутнім, 
формується помилкова самість як захисна установка особис‑
тості. Відбувається скупчення, згущення психічної енергії. При 
цьому блокуються лібідні потреби (інстинкти життя), надаючи 
можливість діяти енергії мортидо» [193.1, с. 390–391].

Однією з особливостей суб’єкта, який переживає стан са‑
модепривації, представленого у формі фіктивної ідентичності, 
є розуміння власного обмеженості перед зустріччю з «великим 
світом», який має травмувальний ефект для персонажів. Інтен ція 
усвідомити власне «Я» спричиняється до трансценденції за межі 
власного світу. Суб’єкт реальності, який формує фіктивну іден‑
тичність, наділений здатністю до усвідомлення себе в світі, який 
не вкладається в узвичаєні рамки, принаймні в аспекті пізнан‑
ня «Я». Соціально‑політичний і економічний контекст, у якому 
перебувають персонажі М. Геддона, І. Мак’юена, Д. Мітчелла, 
Л. Хайд та ін. Сприяєю механізмам самодепривації, виявлен‑
ню захисних механізмів психіки та творенню фіктивних іден‑
тичностей як результат відповіді на травму з боку зовнішнього 
світу. Натомість реальність, сконструйована як захисний простір 
психіки, зводить воєдино різні досвіди, памяті тощо, постаючи 
прикладом постпостмодерністського наративу, у якому немає 
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бар’єру між тими характеристиками дійсності, чуттєвості, суб’єк‑
та, які були притаманні модернізму й постмодернізму.

Зазначу, що в англійському постпостмодерністському романі 
увиразнено тему смерті, її сприйняття персонажами, які мають 
різні вікові, соціальні, психологічні особливості. Смерть мислиться 
як феномен, що є органічною частиною життя. Ситуа ція смерті 
не викликає паніки й екзистенційного остраху. Смерть стає час‑
тиною життя постпостмодерної людини, яка перебуває в ситуації 
глобального тероризму («Субота»), постійних конфліктів «усіх 
з усіма» (мотив Левіафану експлікований у «Хмарному атласі»); 
зрештою, смерть може увійти в життя персонажів раптово («Див‑
ний випадок із собакою вночі»). У сучасному англійському романі 
усвідомлення смерті стає важливим чинником розуміння жит‑
тя, плин якого перетворюється з «хроносу» на «кайрос» за умо‑
ви, якщо фрагменти життя набувають смислових характеристик. 
 Феномен смерті не викликає неприйняття чи остраху, а отже, 
в пост постмодернізмі доцільно говорити про цілковито новий вимір 
філософії екзистенціалізму, для якої розуміння смерті як чинника, 
що детермінує людську конечність, є визначальним. Тема смерті 
визначальна і в постпостмодернізмі, у якому суб’єкти художнього 
простору сприймають смерть лише як хіміко‑фізико‑біологічний 
феномен. Причому така стратегія інтерпретації зазначеного фено‑
мену притаманна як дорослим, так і дітям (підліткам) («Субота», 
«Дивний випадок…», «Угамуйте мене»).

У британському суспільстві результати наукових досліджень 
є предметом інтерпретації в медіа. Провідними медичними те‑
мами є дослідження смерті, старіння, виявлення механізмів 
зупинення старіння шляхом вивчення діяльності стовбурових 
клітин, організмів, здатних до надмірного поділу тощо. Тема 
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смерті як особливого біологічного феномену стала частиною за‑
гального світоустрою.

Англійський постпостмодерністський роман, який виростає 
з постмодерністської іронії та недовіри, репрезентує смерть як 
об’єктивовану даність, яка не повинна викликати в персонажів, 
а також у читачів надмірне емоційне сприйняття. По суті, 
йдеться про конструювання таких художніх світів, у яких зо‑
б ражено персонажів, для яких індивідуальне не є настільки 
відірваним від родового, щоб страх від власної конечності де‑
термінував кризову поведінку, депресію тощо. Навпаки, маємо 
художню репрезентацію таких героїв, які в силу професійних 
причин прагнуть опанувати страх смерті. Професійна дефор‑
мація Генрі Пероуна призводить до того, що він сприймає лю‑
дей навколо себе як «пацієнтів», яким може з надзвичайною 
точністю встановити діагноз, якщо їх хвороба стосується ней‑
рофізіології. Світогляд Генрі позначений скептицизмом і поде‑
коли апатією: навіть епізод, у якому він бачить літак, що палає 
в небі, не викликає в ньому екзистенційного збудження. Пові‑
домлення в медіа потверджують здогадку, проте зображені епі‑
зоди в романі показують цілковито інакше ставлення до смерті, 
яка в англійському постпостмодернізмі позбавлена відчуття 
катастрофізму. Неминучість смерті не викликає панічну атаку. 
Персонажі романів вільно розмірковують над тим, у який спо‑
сіб вони б хотіли померти, якими вони бачать себе в «транс‑
формованому стані», коли відбудеться органічне розкладання 
тіла або ж спалення після кремації. Такий погляд персонажів 
доцільно схарактеризувати як «медикалізований», а різновид 
постпостмодерністської літератури, у якій експліковано такі 
теми й мотиви, нейроестетичною.



246

Дмитро Дроздовський
Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі

Нейроестетика — наука, яка прагне пояснити вплив довер‑
шених художніх творів (із естетичної точки зору) на людську 
свідомість, показуючи, що відбувається на нейронному рівні під 
час сприйняття мистецьких об’єктів. Нейроестетичний постпо‑
стмодерністський роман позиціонує суб’єкта реальності, який 
задається питанням про те, як виникає творчість на нейрон‑
но‑фізіологічному рівні, чим є написання художнього твору з по‑
зиції мозкової активності. Генрі з «Суботи», Кристофер із «Див‑
ного випадку…», Сонмі~451 з «Хмарного атласу» є прикладами 
героїв, які сприймають реальність із позиції медицини, подеколи 
входячи у площину нейроестетики. У реальності Сонмі~451 уже 
немає тих об’єктів, які можна було б назвати мистецькими з точ‑
ки зору кантівської естетики. Мистецтво остаточно перетвори‑
лось на товар, масово редуплікований продукт, який позбавлений 
таких рис, як унікальність, довершеність тощо. У світі Нео‑ 
Сеулу усе може бути створене й досягнуто, позаяк можливості 
нанотехнологій потенційно безконечні. М. Левицька у романі 
«Коротка історія тракторів по‑українськи» в іронічному модусі 
створює головного героя Миколу Маєвського, який є прикладом 
людини, котра в особливий спосіб переживає природне старіння. 
Для Миколи старіння є синонімом слабкості мозкової активності, 
натомість допоки в людини активно функціонує мозок, її важко 
зарахувати до літніх людей. Авторка створює роман‑ пастиш, 
у якому в іронічно‑сатиричному тоні зображує сучасне бри‑
танське суспільство, показуючи непривабливий бік міг раційної 
політики, що стала викликом ХХІ століттю. Водночас у романі 
сконструйовано цілком постпостмодерністський наратив, у яко‑
му сходяться «миси» наївності та прагматизму (що втілює нова 
дружина Миколи). Для Кристофера у романі М. Геддона смерть 
розпочинається з моменту народження людини.  Ідеться про 
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гіпертрофовано біологічний погляд на вмирання, яке закладене 
в людському геномі і є тим процесом, що пронизує усі життєві 
явища. Умирання не є особливістю людського організму, а влас‑
тивістю живої матерії. Для Кристофера, нагадаю, не існує тако‑
го поняття, як «сузір’я», а отже, він не визнає гороскопів тощо. 
Смерть у постпостмодернізмі переходить із площини містичного 
процесу у простір наукових обговорень. Водночас у глобально‑
му вимірі смерті не існує, позаяк розкладання біологічної матерії 
тіла або ж перетворення тіла на попіл є частиною природних ко‑
лообігів, у які після смерті людина потрапляє у вигляді атомів 
і молекул. Із такої точки зору смерті справді не існує, натомість 
позиціоновано конечність індивідуального мислення, свідомості, 
досвіду.

Інакшу концепцію колообігу матерії та енергії пропоновано 
в романі «Хмарний атлас» Д. Мітчелла. У цьому романі актуалі‑
зовано ніцшеанську концепцію «вічного повернення». Ця теорія 
типологічно близька буддистському світосприйняттю, в основі 
якого уявлення про світоустрій як потік енергій, у якому немає 
фізичних обмежень. Усе постає в річищі постійних перетворень 
залежно від моральних якостей людини під час «земного життя». 
Ідея вічного повернення актуалізована у романі М. Геддона  поруч 
із іншою ніцшеанською теорією — «волі до влади». Обидві кон‑
цепції експлікують уявлення про час як циклічний, а не лінійний 
феномен. У постпостмодернізмі, який послуговується  поняттям 
метаболи, маємо інтеграцію лінійного та циклічного часу в рамках 
кожного з фрагментів наративу у «Хмарному атласі». Цикліч‑
ність часу надає романові епічної значущості, а лінійність постає 
чинником формування досвіду й символізації певних життєвих 
етапів, які набувають смислобуттєвості.
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3.3.  Репрезентація травматизованої 
ідентичності у «nobrow»-романі  
«A Short History of Tractors in Ukrainian» 
Марини Левицької

У романі «Коротка історія тракторів по‑українськи» («A Short 
History of Tractors in Ukrainian», 2005) британської пись‑

менниці Марини Левицької (Marina Lewycka) в особливий 
спосіб портретовано українську ідентичність.

В англійському літературознавстві й критиці традиційний 
розподіл на «низьку літературу» і «високу літературу» сьогодні 
доповнюється ще одним поняттям — «nobrow», щось середнє 
між егалітарністю, масовими смаками і снобізмом. У концепції 
мистецтва «nobrow», представленій американським журналістом 
Джоном Сібруком у книжці «Nobrow. Культура маркетингу. 
Маркетинг культури» [див.: 276] йдеться про те, що поняття 
«highbrow» і «lowbrow» («високочолий» і «низькочолий») сим‑
волізують два типи споживачів: культурного сноба, інтелектуа‑
ла, обраного — і людину малокультурну, пересічну, з низькими 
культурними запитами. Ці два типи обслуговують, відповідно, 
елітарна, висока — і масова культури, що різко протиставлені. 
За Сібруком, термін «nobrow» означає культуру, яка існує поза 
старою ієрархією смаку. У контексті зазначеної теорії можна 
стверджувати, що М. Левицька своїм романом утверджує жанр, 
подібний до «nobrow». Так, «Короткій історії тракторів по‑україн‑
ськи» притаманні риси, які характеризують і масову літературу, 
і просто якісний художній твір: ідейно і мовно простий текст (про‑
те з особливим жанровими інноваційними «надбудовами»), легко 
перетворюється на серію (можна написати продовження), автор 
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вдається до надмірностей, перебільшень (це стосується «особистої 
історії» Валентини та Миколи), захоплюючий сюжет тощо.

Девід Джонсон у вступі до першого розділу збірника 
«Популярне й канонічне» (2005), підсумовує розрізнення 
типів словесності двома рядами: 1) «популярна, низька, ма‑
сова, філістерська, належна натовпу, формульна, тривіальна»; 
2) «належна меншості, висока, елітарна, авангардна, класич‑
на, серйозна» [502, с. 8]. Роман М. Левицької спрямований 
на поєднання іманентних рис «популярної» та «елітарної» куль‑
тур, витворюючи особливий симбіоз. Австралійська дослідниця 
Енн Гелліган, відгукуючись на працю «Популярна белетристи‑
ка: логіки і практики літературного поля» (2004), так система‑
тизувала риси популярної белетристики: гетерономна (масова 
аудиторія та логіка ринку), культурна продукція низького рів‑
ня, поле необмеженого продукування, письменник, індустрія, 
мова індустрії, асоціюється з жанром, простий текст, полегшує 
читацький досвід, ремесло, легко перетворюється на серію, 
вдається до надмірностей, перебільшень, має бути захопливий 
сюжет, історія. Натомість художня література (literary fiction) 
позначена протилежними характеристиками рис (наводимо де‑
які з них): «автономна (індиферентна до відгуку публіки)», 
«культурна продукція високого рівня», «поле обмеженого про‑
дукування», «автор» «творчість», «мова мистецького світу», 
«асоціюється з індивідуальною творчістю», «ускладнений 
текст», «інтелектуальна», «пов’язана зі світом мистецтва», 
«твір породжується з натхнення», «сувора, абстрактна» [307, 
с. 22]. Отже, риси обох полів (популярної белетристики та ху‑
дожньої літератури, призначеної для «рефлексуючого» читача) 
наявні в аналізованому романі.
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Під час аналізу роману «Коротка історія тракторів по‑ 
українськи» доцільно говорити про три покоління і, відповід‑
но, три генераційні та соціально‑економічні «зрізи» українців: 
покоління Миколи Маєвського, покоління його доньок Надії 
та Віри, покоління Валентини, яка разом із сином Станіславом 
вирішує емігрувати до Великої Британії і здобути британське 
громадянство, вийшовши заміж за Миколу.

Микола Маєвський вирішує написати історію українських 
тракторів, у якій водночас ревізує історію утвердження кому‑
ністичної ідеології на українських теренах, показуючи небезпеку 
комунізму та його штучне насадження в Україні. Саме ця книжка 
постає візуалізацією образу українців як мирної нації, яка ніколи 
в житті не зазіхала на чужі території. Описуючи історію Украї‑
ни дореволюційного періоду (до 1917 р.), оповідач змальовує 
ідилію, показуючи, що українці жили в мирному рустикальному 
світі, емансипованому від війн і конфліктів: «Коли мати опису‑
вала своє раннє дитинство, це була ідилія: довге літо, коли сонце 
пекло й вони бігали босі серед полів, купалися голі в Сулі, гна‑
ли корову на далекі луки й з ранку до ночі були надворі […]. 
Трава була така висока, що вони в ній ховалися, в її приємній 
зелені,  посипаній червоними та жовтими квітками. І небо синє‑
синє, і пшениці мов золото, сягали, скільки бачить око» [166, 
с. 47]. Лише поява комуністичної ідеології знищила цю україн‑
ську ідилію, перетворивши самих українців на рабів. Історія 
М. Маєвського про українські трактори має виразне антико‑
муністичне спрямування і пов’язує біди українців із філософсько‑ 
економічними постулатами комунізму в його радянській версії. 
Трактори від часу свого первісного винаходу були покликані для 
того, щоб допомогти людині реалізувати себе у мирній праці, яка 
є основою стабільного й економічно успішного життя: « Перший 
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трактор було  винайдено таким собі Джоном Фаулером, кваке‑
ром, інтелігентним і витриманим чоловіком» [166, с. 51].

М. Маєвський, описуючи міні‑історію тракторів, звертає 
увагу на те, що українська нація від самого початку є нацією ми‑
ролюбною, яка прагнула жити біля землі і радіти плодам своєї 
праці. Трактори в українській історії, на його думку, відіграли 
значну роль, пов’язану з індустріалізацією України. Проте ця 
індустріалізація робилася пролетаріатом, який був керований 
радянською ідеологією. М. Маєвський наголошує на тому, що 
українське суспільство в його сільському зрізі не було пролетар‑
ським, а, навпаки, тяжіло до формування куркульського класу. 
Проте куркульство було знищене радянською системою, яка 
прагнула перетворити рустикальний український світ на простір 
боротьби за ідеологічні цінності. Пролетарська ідеологія три‑
мається на засадах комунізму, який, за Миколою, є войов‑
ничою політичною платформою, яка спонукає людей до зброї. 
Ці устремління та настанови були чужі українському менталі‑
тету, вихованому в рустикальних традиціях. Рустикальність 
у романі простистоїть пролетарській войовничості та радянській 
індустріалізації, яка мала відверто антигуманістичне спрямуван‑
ня. «В історії  України трактор зіграв суперечливу роль. 
У давнину Україна була селянською країною […]. Його голос 
сильнішає, втягуючи всі ненаписані й не‑промовлені слова, спре‑
совані в текст, який він читає. Після революції 1917 року Росія 
почала  перетворюватися на індустріальну країну зі зро-
стаючим міським пролетаріатом. Цей пролетаріат треба 
було набирати з селян. Але якби селяни пішли з села, 
хто б годував міське населення? Сталін вирішив цю диле-
му, проголосивши, що село теж повинне індустріалізувати-
ся. Тому замість дрібних селянських господарств усю землю 
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було колективізовано у великі господарства, організовані 
за промисловим принципом […]. Ніде принципи колгоспу 
не застосовувалися суворіше, ніж в Україні. […]. Грубо 
збудовані, ненадійні, з пластинчастими залізними колеса-
ми і без шин, ці перші трактори все ж таки виконували 
роботу двадцяти чоловік. Поява тракторів мала також 
символічне значення, бо це дозволило розорати межі, шр 
ділили окремі селянські смужки, і створити один великий 
колгосп. Це ознаменувало кінець цілого класу куркулів — 
тих селян, що володіли своєю землею, і яких Сталін роз-
глядав як ворогів революції. «Залізний кінь» зруйнував 
традиційний устрій сільського життя, однак тракторна 
промисловість в Україні процвітала. Втім» [166, с. 70].

Трактор у романі М. Левицької — символ мирного, нехай 
уже і індустріалізованого українського села, своєрідна метафора 
української ідентичності, яка в романі потрактована як русти‑
кальна, прив’язана до села і до землі і якій чужі загарбницькі 
настрої. Трактор — інструмент індустріалізації життя, форма ін‑
тенсифікованого розвитку приватної власності. «Коротка історія 
тракторів по‑українськи», яку пише 84‑річний Микола, свідчить 
про миролюбство українців, які натомість репрезентовані в ро‑
мані як жертви «великих політичних ігор». У цій історії показано, 
що українці самі ніколи не прагнули воювати і відбирати прилеглі 
до їхньої території землі. Навпаки, українці були експлуатовані 
та прикликані або до червоної, або до білої армій, проте самі во‑
ювали лише за утвердження власної державності. Розповідаючи 
історію батька Людмили, дружини, Микола зауважує: «Після 
революції 1917 року Очеретько не пішов ні в Білу, ні в Червону 
армію. Натомість він одвіз Соню з трьома дітьми — у моєї ма‑
тері вже були менші сестра й брат — на Полтавщину й  залишив 
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їх там у на‑півзруйнованій дерев’яній хаті на хуторі, а сам пі‑
шов воювати в повстанську армію Української Народної Рес‑
публіки. Цього моменту не можна було упустити: Росія розпа‑
далася на очах, і Україна мала шанс визволитися з імперського 
ярма» [166, с. 47]. Українці, починаючи від громадянської війни 
початку ХХ ст., були силою, яку прагнули залучити до себе нім‑
ці, поляки, апологети Російської імперії та Червоної армії. «Час‑
то забувають, що Громадянська війна була не тільки між білими 
та червоними. Не менше, ніж чотири чужоземні армії боролися 
за панування над Україною: червона армія совєтів, біла російська 
імперська армія, польська армія, що завдала зрадницького удару, 
і німецька армія, що підтримувала маріонетковий режим Скоро‑
падського» [166, с. 46]. Громадянська війна в Україні, яка мала 
братовбивчий характер, завершилась утвердженням комуністич‑
ної ідеології, яка має відверто антигуманістичне спрямування 
і була формою економічного контролю над населенням.

Найбільшою трагедією українців у теорії Маєвського є Голо‑
домор, позаяк причиною цього явища у романі названо політику 
Й. Сталіна, який прагнув навмисно винищити українську націю, 
здатну до праці на своїй землі. Роман актуалізує в західній сві‑
домості сприйняття українців як нації хліборобів, яким первісно 
була чужа будь‑яка ідеологія. «Мати знала, що таке ідеологія 
і що таке голод. Коли їй був двадцять один рік, Сталін виявив, що 
голод можна використати як політичну зброю проти українських 
куркулів. Вона знала — і це знання не покидало її всі п’ятдесят 
років життя в Англії, а потім просоталося в серця її дітей — знала 
напевно, що за переповненими полицями і щедро заставленими 
прилавками «Теско» та кооперативних крамниць сновигає голод, 
світячи ребрами кістяка й витріщаючи очі, вичікуючи миті, коли 
ти не будеш напоготові. Вичікуючи, щоб схопити тебе й запхнути 
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в поїзд, чи кинути на віз, чи загнати в юрбу втікачів та й послати 
в іще одну подорож, кінцевий пункт якої завжди смерть. Єдиний 
спосіб перехитрувати голод — заощаджувати й нагромаджува‑
ти, щоб завжди було щось заникане, якась дрібниця, щоб од ньо‑
го відкупитися. Мати розвинула надзвичайну пристрасть і хист; 
ми стали близькими друзями. Так, це природний інстинкт для 
мужчини — бути жінці захисником» [166, с. 17–18]. Оповідач 
кепкує з Миколи і його мрійливості, яка водночас маркується 
як питома риса українського пацифістичного світогляду, напри‑
клад, про це свідчить епізод, коли донька знаходить під ліж‑
ком любовні вірші Миколи: «В’язка листів та віршів, писаних 
нерозбірливим батьковим почерком. Поміж листами та віршами 
хтось повкладав англійський переклад. Моя люба… кохана… 
вродлива богине Венеро… перса, мов стиглі дані (о господи!)… 
коси, мов золоті пшеничні поля України… <…>. В одному ли‑
сті помічаю, крім букв, ще й цифри. Зацікавлена, витягаю його. 
Батько викладає свої доходи, наводить деталі пенсійних надход‑
жень та суми заощаджень на рахунках. Тоненькі цифри повза‑
ють по сторінках угору і вниз. Це скромні суми, але їх вистачить 
на затишне життя, і все це буде твоє, моя люба, написав він. І все 
це акуратно переписано дитячою рукою» [166, с. 113].

Зауважу, що в романі наголошено на тому, що Микола перебу‑
ває під впливом шопенгауерівських ідей, зокрема ідеться про зв’я‑
зок божевілля та геніальності. Оповідачка показує Маєвського як 
цілковито романтизованого українського чоловіка, який хизується 
своєю мрійливістю і щиросердністю. Саме ця мрійливість заводить 
його у глухий кут у стосунках із Валентиною, проте Микола — 
цілковито апрагматичний чоловік, а тому він відмовляється вірити 
в підступність і корисливість планів своєї молодої дружини. М. Ле‑
вицька будує свій сюжет навколо теми Миколиного божевілля, 
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проте наголосимо, що саме він є носієм пам’яті про злочини кому‑
ністичної системи. М. Маєвський був насильницьки «загнаний» 
до лав радянської армії. Чоловік наголошує на своїй антиміліта‑
ристській свідомості, яка не могла ужитися з комуністичною мілі‑
таризованою ідеологією: «Його (Миколу Маєвського — Д. Д.) 
загребли в солдати силоміць. Тицьнули в руки багнет і сказали, що 
він повинен воювати за Батьківщину, але він не хотів воювати — 
ні за Батьківщину, ні за Радянську державу, ні за кого. Він хотів 
сидіти за столом з логарифмічною лінійкою та аркушами чисто‑
го паперу й розраховувати відношення підйомної сили до лобо‑
вого опору. Та було не до цього — треба було тільки колоти 
й тікати, стріляти й тікати, ховатися в укриття й тікати, тікати 
й  тікати» [166, с. 186]. Зрештою, Микола тікає від радянського 
світу до Великої Британії, де знаходить омріяний спокій.

Зазначу, що М. Маєвський є втіленням історичної пам’яті 
про трагедії сталінського режиму в Україні. Безперечно, варто 
наголосити, що роман М. Левицької — це пародійна історія, 
у якій кожен із персонажів піддається карикатурному змалю‑
ванню та почасти гротесково‑іронічному зображенню, проте 
поряд із загальним пародійним модусом роману йому прита‑
манне зображення українців як неагресивної нації, яка може 
вдаватися до сварок тільки всередині своєї спільноти. Причо‑
му ці сварки мають відверто дріб’язковий побутовий характер. 
Не випадково українські рецензії на цей твір були позначені 
алюзіями на повість «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя‑Левиць‑
кого (див. статтю: Якимчук Л., «“Кайдашева сім’я” в умовах 
британської еміграції», «День», 15 серпня 2013 р.).

Колотнеча всередині родини М. Маєвського, який одру‑
жується з 36‑річною Валентиною, має кумедний характер. 
Сварки між Валентиною та доньками Миколи спричинені 
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 побоюваннями Надії та Віри, що молода й амбітна українка 
прагне ошукати їхнього пристаркуватого батька, який у 84 роки 
остаточно втратив глузд. Подальша поведінка Валентини під‑
тверджуватиме, що вона не має справжніх почуттів до Миколи 
і прагне від нього лише матеріального зиску.

Сьогодні в контексті соціокультурного ревізіювання історії, 
розказаної в романі, важливо звернути увагу на ті причини, 
які сформували саме такий «хижацький» характер Валентини. 
«Коротка історія тракторів по‑українськи», яку пише Мико‑
ла на основі власного життя та прочитаних історичних дослі‑
джень, може допомогти у цьому. Маєвський робить своєрідну 
ревізію української історії, прагнучи здійснити її, по суті, пост‑
колоніальне прочитання. Саме така настанова може допомогти 
пояснити причини внутрішньої трагедії Валентини, які зумови‑
ли страхи стосовно перебування в Україні.

М. Левицька, пишучи роман, орієнтований на масовий успіх, 
безперечно, вдається до стереотипних описів і ситуацій, педа‑
люючи тему здичавіння українців та голоду всередині 1990‑х. 
«В українській громаді були балачки, що там у магазинах нема 
харчів. Єдине їстівне — тільки те, що люди вирощують на своїх 
городах — геть як у давнину. Гривня впала нижче плінтуса, і щод‑
ня продовжує падати. У Харкові був спалах холери. На Донбасі 
лютує дифтерія. У Житомирі серед білого дня напали на жінку 
й повідрубували пальці заради золотих перснів. У Чернігові з де‑
рев, зрубаних у лісах навколо Чорнобиля, виготовляють радіоак‑
тивні домашні меблі й продають по всій країні, а люди опроміню‑
ються у власних домах. Чотирнадцять шахтарів убило підземним 
вибухом у Донецьку. Чоловіка заарештували на вокзалі в Одесі 
й знайшли в чемодані грудку урану. У Львові молода жінка, за‑
являючи, що вона — друге пришестя Христа, переконала всіх, 
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що через півроку настане кінець світу. Панує відверте беззакон‑
ня й хаос, та ще гірше — крах духовних і моральних принципів. 
Деякі люди навернулись до старої церкви, та більшість кинулись 
у нові химерні церкви, що проникають в країну із Заходу, або 
йдуть до ворожок, сектантів, проповідників‑шарлатанів, самоби‑
чувальників. Ніхто не знає, в що вірити й кому довіряти.

— Якщо я можу врятувати хоч одну людину…» [166, 
с. 18]. Проте важливо розуміти, що порятунок, який пропонує 
Микола, є порятунком не лише Валентині. У цьому вчинкові 
84‑річний чоловік убачає розгрішення перед своєю країною. 
Сьогодні він має кращу долю, проте це сталося лише через те, 
що він покинув свою землю. Шлюб із Валентиною — це до‑
помога людині із посттравматичною свідомістю, в чиїх генах, 
на думку Миколи, утривалений страх перед радянським теро‑
ром і комунізмом (доньки ж запевняють батька, що Валентина 
успішно жила за комунізму і не мала серйозних проблем).

Радянське суспільство у романі зображене як суспільство 
страху, терору і тотальної ворожнечі усіх проти всіх. Комуніс‑
тична ідеологія прагнула налаштувати людей одне проти одного, 
культивуючи в суспільстві образ «ворога (народу)», «шпигуна», 
«дезертира» тощо. У такий спосіб на рівні масової свідомості за‑
кладався страх перед сьогоденням і минулим, генерований тим, 
що життя людини може бути потрактовне хибно, а це означа‑
тиме, що людину можуть позбавити життя у країні, де не функ‑
ціонують правові норми: «У 1937 році, коли батько повернувся 
в Київ з Луганська, вся країна купалася в міазмах параної. Вони 
просочувалися скрізь, у найінтимніші щілинки життя людей: 
вони отруювали стосунки між друзями та колегами, між учителя‑
ми та учнями, між батьками та дітьми, між подружжями. Воро‑
ги були всюди. Якщо тобі не сподобалось, як хтось продав тобі 
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порося, чи як подивився на твою дівчину, чи попросив повернути 
позичені гроші, чи поставив тобі на іспиті низьку оцінку — одне 
слово в НКВД, і з ними розберуться. Якщо ти накинув оком 
на чужу жінку — одне слово в НКВД, йому строк у Сибіру, 
а в тебе вільні руки. Хоч би який ти був розумний, талановитий, 
патріотичний, все одно становив для когось загрозу. Якщо ти 
занадто розумний, то напевно «уклоніст» або саботажник; якщо 
занадто дурний, то неминуче рано чи пізно бовкнеш щось не те. 
Ніхто не міг уникнути параної, од найнижчих верств до найви‑
щих; власне, наймогутніша людина країни, сам Сталін, був най‑
більшим параноїком. Параноя соталася з‑під замкнених дверей 
Кремля, паралізуючи людське життя» [166, с. 160]. Як слушно 
наголошує Т. Гундорова, травматизована «свідомість, травмова‑
на історія, травмоване тіло є, однак, не лише сховищами нових 
смислів, а й загрозою для свідомості, історії, тіла. Тоді виникає 
травматичний невроз, нормальне сприйняття часу розриваєть‑
ся, минуле не може бути асимільоване теперішнім часом. Відтак 
травматичні події повертаються через симптоми, повторюють‑
ся у снах, жестах, стигмах. Травматичне минуле залишається 
трансгресивно присутнім у сучасності; мстиве, воно переслідує, 
заволодіває і домінує над теперішнім замість того, щоб забутися. 
Сучасне зациклене на минулому, не може звільнитися від нього, 
хворе травматичним минулим <…>. Однак особливістю трав‑
ми є те, що симптоми не просто повертаються з минулого, але 
 переносяться на майбутнє, так що майбутнє стає уже пережитим 
минулим» [67, с. 16]. Побутова жорстокість у родині Миколи 
пов’язана з намаганням захистити себе від образу «Чужого», 
яким постає Валентина. Звернімо увагу на те, що Валентина 
приїздить до Великої Британії (події розгортаються в Петербо‑
роу, Англія) з Тернополя (конвенційно «питомо українського» 
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міста), проте у телефонних розмовах зі своїми рідними і друзями 
в Україні героїня часто послуговується російською мовою. Таким 
чином, показано мовно розщеплену ідентичність сучасної україн‑
ки, яка прагне кращої долі для себе та свого сина в Європі і жод‑
ним чином не хоче повертатися додому.

Українці, за спостереженнями Миколи, є прекрасними ви‑
нахідниками техніки. Проте коли трактори почали використо‑
вувати з мілітаристською метою, коли трактор із плином часу 
перетворився на танк (ця метафора проходить у романі в історію, 
яку пише Микола), тоді історія України і Європи (бо серед ви‑
нахідників тракторів чимало європейців, передусім, британ‑
ців) загалом пішла, на думку героя, хибним шляхом. Знаряд‑
дя праці біля землі (як маркер миролюбства українців, їхньої 
не агресивності та працьовитості) в радянський час перетворився 
на зброю, причому ця трансформація відбулася не на українсь‑
ких заводах, а на ленінградському. У такий спосіб наголошено 
на прихованій мілітаризації радянського простору, який визнавав 
культ сили і був іманентно агресивним. На відміну від радян‑
ської Росії, Україні чужі загарбницькі інтенції: «Перші вироб-
ники тракторів мріяли перекувати мечі на рала, однак 
настала лиха година і виявилося, що навпаки, треба рала 
перековувати на мечі. Харківський паровозобудівний завод, 
який колись виробляв 1000 тракторів на тиждень, щоб 
задовольнити потреби Нової Економічної  Політики, було 
перевезено в Челябінськ, за Урал, і декретом К. Є. Воро-
шилова, народного комісара оборони, переобладнано для 
виробництва танків. Головним конструктором був  Міхаїл 
Кошкін, котрий здобув освіту в Ленінградському інсти-
туті й до 1937 року працював на Кіровському заводі. 
Це був стриманий, культурний чоловік, чий геній Сталін 
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використав, можна сказати, брутальним чином, для ство-
рення совєтської військової могутності. Перший танк 
Кошкіна, А-20, мав оригінальний колісно-гусеничний хід, 
45-мм гармату та броню, що могла витримати влучан-
ня великокаліберної кулі. Одночасно було розроблено танк 
А-32, на який встановили гармату калібру 76,2 мм, а бро-
ню зробили товщу. З цього танка народився легендарний 
Т-34, котрий, на думку багатьох, повернув хід війни» [166, 
с. 74]. Побіжно зауважу, що одна з дочок Миколи в молодості 
бере участь у антимілітаристських демонстраціях уже у Великій 
Британії. Вона виступає проти водневих бомб і пропагує мир: 
«Я вірила, що не доживу до зрілого віку, якщо ми не позбудемо‑
ся ТИХ водневих бомб» [166, с. 159].

На думку Миколи, комуністична ідеологія підштовхувала лю‑
дину до перетворення знарядь праці на зброю, а сама економічна 
система робила з людини‑трудівника раба, який із часом ставав 
жертвою техніки і економічних ідеологічних надбудов: «Сам 
Маркс казав, що виробничі відносини включені в структуру ви‑
робництва. Візьмімо, наприклад, трактор. У дев’ятнадцятому 
столітті перші трактори виготовляли у своїх майстернях поодинокі 
ремісники. Тепер їх виробляють на складальних лініях, а на кін‑
ці складальної лінії стоїть чоловік з секундоміром. Він заміряє 
процес — (Батько смачно наголошує слово «процес».) — Щоб 
підвищити ефективність, робітник мусить тяжче працювати. 
Тепер розгляньмо  чоловіка, що оре в полі. Він сидить у кабіні 
один. Пересуває важелі, й трактор оре. Він слідить за ухилом 
місцевості, він враховує стан ґрунту й погоду. Він вважає себе 
володарем процесу. Та на краю поля стоїть інший чоловік — 
з секундоміром. Він спостерігає за трактористом, записує його 
рядки й повороти. Тож на оранку поля виділяється певний час 
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і відповідно до нього — зарплата трактористові. Тепер, бачите, 
настала епоха комп’ютеризованого цифрового контролю і навіть 
чоловік з секундоміром стає лишній, а сам секундомір вбудову‑
ють у дошку приладів» [166, с. 49].

Крім того, М. Маєвський наголошує на тому, що «нові ви‑
нахідливі способи спричиняти болісну й повільну смерть. Уява, 
збочена кровожерністю, вигадала небачені доти тортури, і вчо‑
рашні сусіди ставали лютими ворогами, для яких простий роз‑
стріл був милосердям» [166, с. 46]. Історія, над якою працює 
М. Маєвський, показує, як нові технологічні винаходи дедалі 
інтенсивніше експропріювалися військовими і ставали інстру‑
ментами ведення війн. Історія ХХ ст. відрізняється від історії 
ХІХ ст. саме тим, що, як переконує Микола, людство почало 
значно більшої уваги надавати воєнним техологіям. Історія тех‑
нологій, які мали прислужитися на благо людству, стає історією 
мілітаризаціє людського простору. Микола у своїй історії пише 
не стільки про трактори, скільки про діалектику миру та війни 
у Європі, про перетворення знарядь праці на засоби знищення 
самої природи. «Трактор, попри ранні обіцянки звільнити 
людство від тяжкої нестерпної праці, привів нас на край 
прірви через недбалість та надуживання. Це траплялося 
не раз упродовж його історії, однак найразючіший при-
клад — те, що сталося в Америці у 1920-х роках. Я вже 
писав, що саме трактор дозволив підняти цілину великих 
прерій Американського Заходу. Та ті, хто йшов за першо-
прохідцями, не були задоволені. Вони вважали — якщо 
трактор зробив землю продуктивною, то ширше викори-
стання тракторів зробить її ще продуктивнішою. Проте 
вони катастрофічно помилялись. Трактор завжди треба 
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використовувати як помічника природи, а не як експлуа-
татора природи» [166, с. 282], — наголошує Микола.

Валентина будь‑що оберігає власний простір, вона здатна 
прагматично й почасти цинічно використовувати становище 
інших (нагадаємо, що загальний тон цього роману іронічний 
і пародійний), проте загалом від цього образу в рецепції читача 
складається кумедне враження. «Маневри» Валентини вида‑
ються безглуздими і, по суті, трагікомічними. Вона — жертва 
перехідного часу, громадянка країни, яка перебуває у транзит‑
ній зоні економічного і соціокультурного колапсу. Протягом ра‑
дянського часу Україна була сировинним додатком до Росії, яка 
прагнула провадити політику колективізації, під якою насправді 
розумілось зазіхання на приватну власність. Британія — євро‑
пейська країна, для якої поняття приватної власності є ключо‑
вим, і Микола Маєвський вбачає у цьому ключову відмінність 
між сучасною Україною та Англією. Форми облаштування 
 Валентиною «власного простору» видаються комічними.

Валентина — персонаж, наділений рисами ніцшеанського 
ресентименту. Т. Гундорова, відштовхуючись від ідей Ф. Ніц‑
ше, наголошує на тому, що «Ніцше вказує на те, що ресен‑
тимент стає в цю модерну добу творчою акцією і ціннісно‑
породжувальною емоцією. Ressentiment загалом є, на думку 
німецького філософа, властивістю тих істот, які «не спроможні 
на справжню реакцію, реакцію, що виявилася б учинком; вони 
винагороджують себе уявною помстою» <…>. Ключовим при 
цьому стає витворення образу ворога, причому елемент тво‑
рення, творчості, уяви відіграє тут особливо важливу роль. 
Отже, людина ресентименту вигадує собі «злого ворога» з тим, 
щоб використати його як образ, від якого можна відштовху‑
ватись, і як «після‑образ і антипод», вигадати себе самого — 
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« доброго». Ресентимент стає тим поняттям, якому Ніцше 
передає функції «знаряддя культури», що впливає на зміну 
культурних епох…» [67, с. 48–49]. Валентина — жертва 
трагічної української історії, про яку пише Микола. І хоча сама 
Валентина скептично ставиться до його писанини, проте саме 
цей текст дає ключ до розуміння поведінки і психології персо‑
нажів. Україна протягом сімдесятирічного перебування у складі 
СРСР була позбавлена права на приватну власність.

У романі наголошено на тому, що радянська політика була 
спрямована на нівеляцію національної ідентичності та констру‑
ювання штучної історії, яка описує мирне перебування різних 
націй і етносів у середині СРСР. Проте «Історія» М. Маєвсь‑
кого показує штучність такої історії. Українці — маргіналізо‑
ваний суб’єкт радянської політики, який зазнав на собі вну‑
трішньої колонізації та терору. Голод 1933 р. названий штучним 
у результаті цілеспроямованого сталінського втручання.

Таким чином, М. Маєвський прагне бути тим малим голо‑
сом, який у постколоніальній мультикультурній Великій Британії 
прагне розповісти правду про Україну. Історія М. Маєвсько‑
го — це історія, по суті, не про трактори, а про ревізіювання 
радянського ідеологічного проекту, який передбачав винищен‑
ня українців як нації. Терпеливе ставлення Миколи до Вален‑
тини спричинене і усвідомленням саме такої трагедії українців, 
які були вирвані зі своєї землі і не мали можливості створити 
держави євро пейського типу. Поведінка теперішніх україн‑
ців  детермінована історією України, яка закарбувалася в їхній 
історичній пам’яті. Звідси і постійний страх, і прагнення втекти 
зі своєї землі у пошуках кращої долі.
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4.1.  Стратегії фрагментації наративу  
у романі «Хмарний атлас»  
Девіда Мітчелла

Роман «Хмарний атлас» пропонує нові моделі наративної 
побудови (які можна назвати експериментальними), а також 
особливий перелік світоглядно‑філософських питань, прита‑
манних дискурсу постпостмодернізму. По‑перше, можна го‑
ворити про актуалізацію уявлень про роман як «великий на‑
ратив», якому притаманні ідеї «великих наративів». І хоча 
в постпостмодернізмі «великі наративи» актуалізуються, про‑
те не можна говорити про монополізацію якогось окремого 
«великого на ративу», лише про їхню іманентну множинність. 
Наявність іронії не підважує ці «великі» ідеї, а лише підважує 
форму викладу, зовнішньо‑формальні особливості сконстру‑
йованого тексту.

По‑друге, в романі Д. Мітчелла експлікується мотив пере‑
родження людини, генетично пов’язаний із містичними уяв‑
леннями про переселення душ, про ірраціональний зв’язок між 
подіями з минулого, теперішнього й майбутнього часу, про мож‑
ливість людини подорожувати крізь час, про пам’ять як особли‑
вий ірраціональний простір, у якому можливий перетин різних 
модусів темпоральності. Нагадаємо, що одним із компонентів 
релігійної свідомості античного грека було уявлення про метам‑
психозу. «Арістотель, який вважається транслятором  традиції 



267

Розділ 4. Наративні особливості  
англійського постпостмодерністського роману

 сприйняття  однорідного (об’єктивного) часу, писав про душу 
як єдине джерело часопокладання і часоподілу. <…> поняття 
«суб’єктивності» теж може розумітись по‑різному. Це може 
бути суб’єкт, що пізнає і конституює предметність, як у І. Кан‑
та, або суб’єкт як свідомість, що переживає світ (Е. Гуссерль), 
або свідомість‑інтуїція, як певна емоційно‑життєва структура, 
через яку світ переживається (А. Бергсон). А також це може 
бути суб’єктивність у якості особистості, індивідуальності, що 
незводима до якихось своїх партикулярних здатностей і харак‑
теристик. Це власне екзистенційна суб’єктивність, яка дуже 
виразно прописана у філософії С. К’єркегора» [155.1, c. 11]. 
Основною категорією у філософії екзистенціалізму є поняття іс-
нування (екзистенція), яка означає внутрішнє буття людини, 
внаслідок чого людина є особистістю, яка має неповторні риси.

Г. Й. Давиденко виокремлює «такі основні світоглядні по‑
стулати екзистенціалізму:
•   Екзистенція — внутрішнє буття, те центральне ядро люд‑

ського «Я», що робить індивіда неповторною особистістю.
•   «Межова» ситуація (лімінальний стан) — період у житті лю‑

дини, коли вона в добу великих потрясінь відкриває свою ек‑
зистенцію і починає розуміти, що жити слід лише заради неї.

•   Екзистенційні вибір і воля.
•   Дві моделі екзистенційної поведінки: 1) «Людина бунтів‑

на» — це дисиденти, які не могли примиритися з владою, 
оточенням, умовами; 2) «Свідома покора долі та історії, 
жити разом з іншими в лоні влади, але не даючи їй поглинути 
себе» (К. Ясперс)» [67.1, c. 43].
У «Хмарному атласі» репрезентовано межові ситуації, які 

дають можливість вияскравити момент відкритя персонажами 
власної екзистенції.



268

Дмитро Дроздовський
Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі

Мотив «переходу душі» крізь матерію, простір і час знахо‑
дить особливий вияв у романі «Хмарний атлас», а ще більше 
акцентується в кіноадаптації цього тексту. У фільмі мотив ме‑
темпсихози реалізується за допомогою режисерського рішення, 
згідно з яким ті самі актори грають різні ролі в шести історіях, 
на які розпадається наратив. У такий спосіб долаються часові 
і просторові кордони, персонажі можуть змінювати расову 
й національну належність, ґендер, соціальний статус тощо. На‑
приклад, у кіноадаптації той самий актор Том Генкс грає та‑
ких персонажів, абсолютно не пов’язаних між собою: доктор 
Генрі Гуз (історія 1 «Тихоокеанський щоденник Адама Юїн‑
га»), менеджер готелю (історія 2 «Листи із Зедельгема»), Іса‑
ак Сакс (історія «Періоди напіврозпаду. Перше розслідування 
Луїзи Рей»), Захарій (історія 6 «Переправа біля Слуші та все 
решта»); актор Джим Бродбент грає таких персонажів, як: 
капітан Молінеукс (історія 1 «Тихоокеанський щоденник Ада‑
ма Юїнга»), Вівіан Ейрс (історія 2 «Листи із Зедельгема»), 
Тімо ті Кавендиш (історія 4 «Страшний суд Тімоті Кавенди‑
ша»), корейський музикант (історія 5 «Орізон Сонмі~451»), 
один із Мудрованих (історія 6 «Переправа біля Слуші та все 
решта») тощо. Загалом у фільмі більше 10 тих самих акторів 
грають різні ролі в кожній із шести історій, які формують на‑
ратив «Хмарного атласу». Це ще раз підтверджує важливість 
для розуміння роману мотиву переродження людини в часі 
і просторі.

Змінними в цій трансформаційній темпорально‑динамічній 
моделі постають такі фактори, як стать, ґендер, соціальні по‑
зиції, релігійні вподобання тощо. Натомість підкреслюється 
якась іманентна сутність «людського», що потребує збережен‑
ня за будь‑яких умов, якщо людство не хоче завершити своє 
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існування на планеті тотальним апокаліпсисом. На цих ідеях 
наголошує героїня Сонмі~451, яка у п’ятій історії рішуче по‑
стає проти тоталізувальної системи, яка звела в культ індустрію 
споживання, створивши з розважальної реклами та інших форм 
дозвілля ідеологію. У такий спосіб актуалізується тема пере‑
творення реальності на імітат‑дискурс, на симулякрову реаль‑
ність, у якій людина (або створена людиномашина, біоробот) 
не має права бути не такою, як усі. А тому у створеному су‑
спільстві його наглядачі бояться, аби в головах роботів бодай 
зароджувалися якісь думки, пов’язані зі справжніми емоційни‑
ми переживаннями (як любов, сум від втрати ближнього, зрада 
тощо). Негативні переживання є травматичними, а отже, вони 
руйнують психіку роботів, відповідно, руйнуючи й ідеологіч‑
но‑маніпулятивний вплив на неї з боку неоімперії. Сонмі~451, 
представниця постцивілізації, постсуспільства, у якому пра‑
цюють високі технології і у якому елімінується все «людське», 
постає проти цього утопічного суспільства тотального щастя, 
розуміючи його небезпечну природу. Споживацьке суспіль‑
ство, принаймні оприявнена у фільмі його ідеологія, частково 
ґрунтується на постулатах, які знаходять особливу значущість 
для постмодерного суспільства. Так, в іронічному ключі наголо‑
шується на ідеї множинності істин, на культивуванні транквіль‑
ної свідомості, яка прагне розваг, задоволення базових потреб, 
пов’язаних із їжею, сексом тощо. Сонмі~451 рішуче заперечує 
ці ідеї‑ідеали, зокрема про множинність істин. Остання теза, 
безперечно, знаходить свою особливу актуалізацію у працях 
Ф. Ніцше і важливою у становленні модерністського та пост‑
модерністського світоглядів.

Для Сонмі~451 існує тільки одна правда, героїня п’я‑
тої історії в романі мислить у неоромантичних категоріях, 
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 бінаризуючи уявлення про добро і зло, правду й оману тощо. 
Якщо в постмодерному суспільстві бінарність цих категорій 
піддається сумніву, то для Сонмі~451 цей шлях є помилко‑
вим, він дорівнює втечі від істини. Бо якщо категорію добра 
і зла (а також інші категорії морально‑етичного характеру) під‑
дати гібридизації, яка має стерти онтологічні та епістемологічні 
межі між цими поняттями, то людина приречена на існування 
у псевдореальності. Розподіл світу на Добро і Зло пов’язаний 
із архаїчною пам’яттю людини про розподіл світу в людсько‑
му сприйнятті на форми «білого» (символічна проекція Добра) 
й «чорного» (символічна проекція того, що викликає в людині 
відчуття страху). Саме ці архаїзовані форми, сконденсовані 
на рівні людського несвідомого або підсвідомості, й визнача‑
ють «людину» як індивідуальність. Якщо розподілу на Добро 
і Зло немає, тоді немає можливості перевірити, чи у справж‑
ній реальності існує людина, чи не є ця фіктивна реальність 
продуктом маніпуляції. Для Сонмі~451 існують такі іманентні 
для неоромантичної, а також і модерністської свідомості по‑
няття, як Справедливість, Гідність, Істина. Ці поняття фор‑
мують центр «великих наративів», заперечуваних постмодер‑
ністською традицією. Проте результат такого заперечення для 
Сонмі~451 один: шлях руйнації людства, бо створене в романі 
постлюдство приречене на самоліквідацію, що, зрештою, і від‑
бувається, бо останній, шостий епізод репрезентує простір піс‑
ля техногенної катастрофи.

У романі «Хмарний атлас» Д. Мітчелла міфологічне мис‑
лення експліковано в особливий спосіб. У шостій історії роману 
постапокаліптичне суспільство репрезентовано як постцивіліза‑
ційна спільнота, серед представників якої наявні носії автен‑
тичного міфологічного мислення, явленого у формах шаманізму 
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та анімізму. Такий спосіб світосприйняття найближчий до тра‑
диційного уявлення про міфіологічне мислення, притаманне 
первісному суспільству. Водночас у шостій історії показано 
спільноту, що є іманентно неоднорідною. Поруч із племенами, 
які практикують канібалізм і сповідують шаманізм, є спільно‑
ти високо розвинутих нащадків загиблих рас. Усім притаманна 
віра в зло і добро, які можуть набувати різних виявів: як антро‑
поморфних, так і хтонічних. З одного боку, показано спільноту 
істот, які є прикладом геґелівського «зняття»: інтелектуальні 
здібності цієї надраси свідчать про те, що її представники пере‑
бувають на вищій сходинці порівняно зі своїми попередниками. 
Водночас у романі наявна критика розуму як ресурсу, здатного 
забезпечити суспільне благо й побудувати гармонійне суспіль‑
ство. Поруч із представниками постцивілізаційної надраси має‑
мо племена канібалів, які не володіють знаннями надраси. На‑
явність цієї спільноти створює баланс у постапокаліптичному 
світі, де важливо мати носіїв секретного знання про винаходи 
людської цивілізації, а також мати тих, хто є їх цілковитою про‑
тилежністю. Примітивне мислення перебуває в одній дійсності 
з мисленням «знаннєвим», що ґрунтується на високих техно‑
логічних здобутках. Шоста історія «обнуляє» весь цивілізацій‑
ний поступ, представлений у всіх історіях. Це остання крапка, 
у якій, проте, немає безпосереднього повернення до примітив‑
ного суспільства. У постпостмодерністський спосіб у шостій 
реальності сходяться представники різного мислення, які й су‑
купно витворюють спільноту, яка не повторює вихідної позиції 
в розвитку людства. Водночас міфологічне мислення (уявлення 
про надприродні сили, які керують людською долею) експліко‑
ване в усіх історіях: в наративі про Кавендиша медіадискурс 
містить елементи міфологічного мислення, у якому уявлення 
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про богів типологічно подібне до уявлення про «celebrities» лі‑
тературного ринку й «зіркової» індустрії загалом. У наративі 
про Нео‑Сеул представники каральних органів неоімперії на‑
гадують служителів культу, яким притаманне міфологічне (сек‑
тантське) мислення. У кожний культурно‑історичний період, 
представлений у романі, персонажам «Хмарного атласу» вла‑
стиві уявлення про надреальність (щось, що виходить за рам‑
ки «фізично‑чуттєвої» дійсності, як сама симфонія «Хмар‑
ний атлас»). Роман експлікує філософську теорію Геґеля про 
«зняття», водночас не абсолютизуючи цієї концепції, а пока‑
зуючи її з різних аспектів. «Зняття» не є лише позитивною 
стороною людського поступу: додатковий ресурс краси, роз‑
уму, благ і добра не звільняє людини від внутрішніх порухів, 
пов’язаних із роботою підсвідомого, де закорінено атавістичні 
форми первісного мислення, якому властива бінаризація дійс‑
ності на «чорне» й «біле», «своє» і «чуже» тощо. Ці первісні 
примітивні уявлення призводять до того, що навіть освічена 
людина здатна керуватися не благосним розумом, а інстинкта‑
ми, в основі яких — воля до влади як форма екстеріоризації 
власного «Я» в психологічному й фізичному вимірах. Людина 
не може звільнитися від атавістичних форм дознаннєвого мис‑
лення; ці форми уявлення про дійсність мають архетипний ха‑
рактер і впливають на спосіб світорозуміння, прийняття рішень, 
формування життєвих пріоритетів і стратегій. Поступ людства 
відбувається одночасно у двох моделях: лінійній та циклічній, 
які у романі не протистояють одна одній, а навпаки, взаємодо‑
повнюються. Хронотоп роману є лінійно‑циклічним, причому 
циклічність не означає цілковите ab ovo; усередині циклічно‑
го руху наявний лінійний компонент, який після цивілізаційної 
катастрофи все одно не повертає людину на цілковито ту саму 
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вихідну точку. Замість точки А як нульової маємо А’, а це 
вже свідчить про те, що ніцшеанська теорія вічного повер‑
нення, експлікована в романі, дає можливість вийти за рамки 
власних обмежень (що мають архетипну природу й пов’язані 
з базовими, первісними страхами та поділом світу відповідно 
до бінарного принципу). Такий вихід, який має особливу при‑
роду, уможливлений здатністю людини вірити, відчути (емо‑
ційно, інтуїтивно), пізнаючи ті форми реальності, що мають 
нематеріальну природу. У романі «Хмарний атлас» людина 
постає генератором потенційно нескінченої кількості варіантів 
поведінки в тій самій ситуації, саме ця властивість людського 
мислення й забезпечує те, що суспільство не може бути ме‑
ханістично зредуковане до певних функцій. Історія про Нео‑ 
Сеул постає прикладом наративу, у якому прагнення однієї ка‑
сти (секти) підкорити собі людські бажання й використовувати 
їх задля маніпуляції спільнотою призводить до ситуації масової 
непокори, бунту, революції, яка доводить, що механізація жит‑
тя таки неможлива.

Шоста історія в романі — «Переправа біля Слуші та все 
решта» — символізує поворот від постсучасності й пост‑
людства до звичайного людства, яке повертається зокрема 
й до дотехнологічних форм, «примітивних форм цивілізації», 
розуміючи, що на певному етапі «технології починають керу‑
вати людиною» [80, c. 487] і прирікають постлюдство на апо‑
каліпсис. Шоста історія ніби показує важливість повернення 
людства до природи, до встановлення голістичних стосунків 
із природою і Всесвітом, притаманних пантеїстичному мислен‑
ню античної людини. У цій історії людина знову повертається 
до форм магічної свідомості, до знахарства й заклинань, які 
є моделями мислення людини на архаїчному етапі  розвитку 
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цивілізації. Водночас репрезентований простір має складні‑
шу стратифікацію, він складається з кількох племен, деякі 
з яких повертаються до форм канібалізму, деякі уподібню‑
ються до знахарів і чаклунів, які не культивують жорстокість 
і людські жертвоприношення, деякі остаточно не відмовляють‑
ся від найновітніших технологій, які, проте, використовують‑
ся вкрай обережно й тільки для людського блага (наприклад, 
із лікувальною/зцілювальною метою тощо). У будь‑якому 
разі в цій шостій історії у стосунках між людиною і природою 
немає суб’єкт‑об’єктних рис, людина більше не має влади над 
 природою і відмовляється її мати, оскільки лише гармонія між 
світом матерії та людською свідомістю є запорукою некон‑
фліктного розвитку цивілізації в майбутньому.

Ключова особливість аналізованого роману Д. Мітчелла — 
наявність у ньому «матрьошкової» [552] нелінійної, множин‑
но‑фрагментованої композиції. Водночас така «рваність» на‑
ративу підпорядковується завданню показати інакшу природу 
зв’язків між фрагментами реальності, належними до різних 
історичних періодів, країн, культур, епох тощо. Британський 
прозаїк украй уважний до формальної організації свого на‑
ративу. Сам він часто позиціонував себе у виступах не лише 
як письменник, а і як критик, знавець теорії літератури, тому 
принципи організації художнього простору у «Хмарному атла‑
сі» невипадкові.

Д. Мітчелл у статті «Playing With Structure» («Граючись 
зі структурою») зазначає, що принципи організації сюжет‑
них ліній у творі можуть відповідати переважно таким схе‑
мам: 1) A1, A2, A3 (модель Дж. Остін); 2) A1, A4, A2, 
A5, A3, A6 (модель М. Еміса в романі «Time’s Arrow»); 
3) A1, B1, A2, B2, A3, B3 або ж як інваріант A1–20, A1, 
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B1, A2… тощо (модель В. Набокова в романі «Pale Fire» 
тощо) 1. Таким чином, письменник добре знається на прин‑
ципах організації наративу, а отже, може експериментувати 
з ними відповідно до особливостей художнього мислення. 
Треба зазначити, що, на нашу думку, дефрагментований 
наратив «Хмарного атласу» пов’язаний із сучасними астро‑
номічними і фізичними науковими теоріями про «суперструн‑
ну реальність» 2, яка є новим поглядом на нелінійну природу 
часу і простору, які нібито існують одночасно в кількох про‑
екціях. Отже, реальність постає як потенційно безконечний 
простір «альтернативних реальностей» 3, позаяк в одній ре‑
альності одна дія № 1 породжує іншу дію № 2 і створює 
реальність № 1, проте в іншій реальності № 1’ проектується 

1 Докл. про це див.: Minkel E. Filming the Unfilmmable: On 
David Mitchell’s Cloud Atlas. — October 26, 2012. — [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://www.themillions.com/2012/10/ 
filming‑the‑unfilmmable‑on‑david‑mitchells‑cloud‑atlas.html#comments.

2 Докладніше про це чит.: Cleaver G. B. Kac‑Moody algebras and 
string theory. Dissertation (Ph. D.). — California: California Institute 
of Technology, 2003. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://resolver.caltech.edu/CaltechETD: etd‑03062009–160921; Pierre J. M.  
Non‑Perturbative Aspects of Supersymmetric Gauge Theories and String 
Theory. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.
sukidog.com/jpierre/intro.html; Stiffler K. M. A walk through superstring 
theory with an application to Yang‑Mills theory: k‑strings and 
Dbranes as gauge / gravity dual objects. — Iowa: University of Iowa, 
2010. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ir.uiowa.
edu/etd/744.

3 Pierre J. M. Non‑Perturbative Aspects of Supersymmetric Gauge 
Theories and String Theory. — [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://www.sukidog.com/jpierre/intro.html
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не‑дія № 1’, яка породжує не‑дію № 2’. У певних локусах 
Всесвіту, як переконують науковці‑астрофізики, ці реаль‑
ності можуть перетинатися, відповідно, потрапляючи в такі 
зони, «людина могла б одночасно бачити себе з різних кутів, 
із різних часових проекцій» 1 тощо.

Безперечно, непросто збагнути сутність цієї надзвичайно 
складної математичної теорії, тим не менше, вона має значний 
вплив на сучасний розвиток літератури постпостмодерністсько‑
го періоду, позначаючись, зокрема, і на особливостях наратив‑
них стратегій у постпостмодерністському романі.

Вибір наративних технік у творі Д. Мітчелла, на нашу дум‑
ку, зумовлений відкриттями, пов’язаними з теорією суперструн, 
яка у спрощеному вигляді говорить про нелінійність моделі 
Всесвіту, про існування у Всесвіті N‑кількості паралельних ре‑
альностей (К. Стіффлер), які інколи можуть перетинатися, бо 
пов’язані між собою особливим зв’язком. Кожна окрема подія 
в нашому світі створює проекції альтернативних реальностей 
в інших вимірах (К. Стіффлер) 2. Фактично теорія суперструн‑
ної реальності типологічно суголосна ідеям «альтернативної 
історії», бо в ній закладається принцип побудови реальностей 
на основі того, що тільки могло б відбутися (модус «possibility» 
і «probability»).

Д. Мітчелл пов’язує на перший погляд роз’єднані історії, 
підпорядковуючи їх мотиву трансміграції душ («transmigrating 
souls’ motif»). Роман, як уже зазначалося, складається з шести 

1 Stiffler K. M. A walk through superstring theory with an application 
to Yang‑Mills theory: k‑strings and Dbranes as gauge / gravity dual 
objects. — Iowa: University of Iowa, 2010. — [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://ir.uiowa.edu/etd/744.

2 Там само. 
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різних оповідань («Тихоокеанський щоденник Адама Юїнга, 
1949 р.», «Листи з Зедельгема, 1931 р.», «Періоди напіврозпа‑
ду. Перше розслідування Луїзи Рей, 1973 р.», «Страшний суд 
Тімоті Кавендиша, 2012 р.», «Орізон Сонмі~451, 2144 р.», 
«Переправа біля Слуші та все решта, 2321 р.»), а також особ‑
ливого наративного обрамлення, покликаного перетворити опи‑
сувані в романі події та історії на своєрідний епос.

«Хмарний атлас» Д. Мітчелла як приклад новітнього бри‑
танського роману періоду постпостмодернізму (або метамо‑
дернізму, позаяк у принципі доцільно говорити про реактуа‑
лізацію в ньому модерністських світоглядно‑філософських 
і суспільно‑політичних потенцій) залучає до себе інтерпретації, 
пов’язані з науковим дискурсом, який, у свою чергу, впливає 
на особливості композиції, на специфіку окреслених у романі 
екзистенційних проблем.

Роман репрезентує шість художніх реальностей, між якими 
існує особливий трансметафізичний зв’язок. Існує якийсь конк‑
ретний фрагмент реальності (як корабельний щоденник Юїнга, 
мемуари Руфуса Сіксміта, секстет «Хмарний атлас» тощо), 
який переходить із одного часу в інший, детермінуючи розгор‑
тання дискурсу минулого в теперішньому і майбутньому часі. 
У романі окремий сюжет розгортається і в наш час (2012 рік), 
цей наратив покликаний показати перехідність теперішньо‑
го часу, акцентуючи, що наслідки сьогоднішніх подій мають 
негативний результат у майбутньому. Історичний перебіг подій 
у романі детермінований спільним вектором: крайні точки цієї 
моделі — циклічний рух від примітивного суспільства через 
побудову колоніального, пізніше антиколоніального, згодом 
мультикультурного і транскультурного дистопійного суспіль‑
ства до знову‑таки «примітивних форм»; логіка лінійного руху 
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визначена лінією катастрофічного історизму, який породжує 
вбивства, агресію, масові війни й завершується величезною 
техногенною катастрофою.

Доцільно говорити про особливий характер зв’язків між, 
наприклад, першою і шостою реальностями. Шоста реаль‑
ність (планета, зображена після атомного техногенного вибуху) 
постає прикладом антиробінзонадного простору: кілька лю‑
дей після техногенної катастрофи вижили, вони повертають‑
ся до «примітивних суспільних форм». У цій реальності маємо 
справу з канібалізмом і первісною магією, дологічними формами 
існування людської свідомості, але також поряд із цим окрема 
група (клан) людей не пориває з високими технологіями, які ви‑
користовуються на благо людини. Усі, хто вижив після ядерної 
катастрофи, розуміють, що причина цього жахіття — в людсь‑
ких винаходах, які з часом остаточно втратили «гуманістичну», 
«людську» компоненту, перетворившись на зброю масового зни‑
щення людини і планети. Перша реальність у романі (ця історія 
має назву « Тихоокеанський щоденник Адама Юїнга») — це 
реальність середини ХІХ століття, у якій також показано 
«примітивні форми життя» острівних аборигенів у Тихому оке‑
ані. Якщо шоста історія порушує тему етичної відповідальності 
людини за свої винаходи, то в першій акцентується на мотивах 
колонізації «примітивних суспільств». Водночас, спільними для 
цих двох історій постає мотив універсальної природи людсько‑
го зла, страху, агресії, жорстокості тощо. Наголошується, що 
в людині потенційно закладена здатність до руйнації подібних 
до себе (а отже, й саморуйнації), що репрезентує клан канібалів 
у шостій історії під назвою «Переправа біля Слуші та все решта».

П’ята сюжетна лінія постає інваріантом антиутопії/дисто‑
пії. У ній є обов’язковий для антиутопії герой, який розуміє  
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 викривленість вибудуваної всесвітньої політики, а тому постає 
проти Системи. Система тотального блага в Новому Сеулі по‑
стає системою тотального контролю, сконструйована реаль‑
ність — це простір, наповнений соціальними міфами і симуля‑
крами, у яких використовуються маніпулятивні технології. Світ 
Нового  Сеула — це світ утраченої людськості. Лише шоста 
історія, яка оповідає про тих, хто вижив після катастрофи, зно‑
ву акцентує на формах «людського» (страху, співчуття, мило‑
сердя, любові, взаємодопомоги, жертовності тощо). Світові 
даровано спробу ще раз усе розпочати  спочатку.

4.2.  Від критики раціональності  
до пошуків «реального» в романі 
«Спокута» Іена Мак’юена

У романі І. Мак’юена «Спокута» («Atonement», 2001 р.) 
помітна орієнтованість на стратегії псевдоавтофікційного тво‑
ру з елементами реаліті‑роману. «Спокута» складається ніби 
з двох частин: того, що відбулося насправді в житті персонажів, 
і фікційного фіналу (про що розповідає Брайоні в інтерв’ю на‑
прикінці). Фікційний фінал перекреслює «правду життя», яка 
постає трагічною.

У романі «Спокута» порушено питання про історичну, родин‑
ну, соціальну, але також і людську морально‑етичну відповідаль‑
ність. Таким чином, він переходить у площину інтелектуального 
морально‑філософського роману новітнього часу, у якому хоча 
і йдеться про передвоєнні й воєнні події 1930‑х рр., проте наслід‑
ки цих подій перетворили життя Брайоні Талліс (Briony Tallis, 
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тож можлива транслітерація і як «Толліс», якщо послуговувати‑
ся фонематичним підходом у транслітеруванні прізвища героїні 
роману) на шлях спокути завдовжки в життя. «Спокута» — це 
і назва роману Мак’юена, і назва роману сімдесятисемилітньої 
Брайоні Талліс (фактично  маємо «роман у романі», два фоку-
си нарації). Семіотика назви в романі остаточно розширюється, 
стаючи узагальненим метафізичним символом у житті головних 
персонажів. Спокута в романі є концептом‑символом, який пе‑
реслідує героїв через учинений злочин. Тема розгрішення за зло‑
чин (свідомий чи несвідомий, тілесний чи духовний) також ство‑
рює центральний проблемно‑тематичний вузол.

Представлений у романі тип нарації близький до типу мно‑
жинної внутрішньої фокалізації, для якого характерне прига‑
дування однієї події з точки зору різних персонажів. У першій 
частині маємо значну кількість епізодів, які подаються в по‑
трактуванні з різних точок зору (епізод із розбитою вазою, епі‑
зод у фонтані, епізод зі зникненням кузенів‑близнюків, епізод 
із лис том Робі тощо), аби показати хисткість світу навколо лю‑
дини й неможливість скласти докупи один фрагмент реальності, 
інтерпретований у різних свідомостях. Так, чи не найбільше ін‑
терпретацій із боку різних персонажів викликає лист, який Робі 
просить передати Сесилії через Брайоні. За волею долі (для 
роману І. Мак’юена властива наявність фатуму, випадку) Робі 
переплутав листи й передав свій «інтимний» лист, який ніко‑
ли б не наважився показати. Брайоні читає того листа й уявляє 
в Робі прихованого збоченця. Пізніше саме цей лист спонукати‑
ме її свідчити, що це Робі зґвалтував Лолу, хоча вона й не ба‑
чила достеменно, хто зробив цей злочин. Свідчення побудовано 
на домислах, на інтуїції, яка може підводити, — переконує роман 
Мак’юена. «Спокута» порушує проблему неможливості чіткого 
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схоплення реальної ситуації за допомогою вербальних засобів, 
залежності кожної мовленнєвої ситуації від досвіду, усталених 
соціальних практик тощо. Людина керується не тим, що вона 
чує, а тим, як вона інтерпретує те, що, як їй здається, вона чує.

Відповідно, правомірно говорити про проблему «реального» 
в романі І. Мак’юена, що потрактовується в суто лаканівсь‑
кій інтерпретаційній традиції. Відповідно до теорії Ж. Лакана, 
«реальне — це те, що не піддається символізації. У реальному 
завжди наявне щось таке, що неможливо осягнути розумом, що 
неможливо до кінця висловити, контролювати, в « реальному» 
є щось від травми чи пережитого жахіття. Реальне також мож‑
на знайти у царинах сексуальності, смерті й насилля» [514, 
c. 154]. «Реальне не описується жодними опозиціями. У ре‑
альному немає відсутності. Реальне завжди на своєму місці. 
Реальне — по той бік символічного. Реальне завжди повер‑
тається на те саме місце, те місце, в яке суб’єкта скеровують 
його думки, але при цьому зустрічі з чимось не відбувається. 
Якщо символічне — це ланцюжки диференційованих, дискрет‑
них означуваних, то реальне недиференційовано. Реальне — 
не реальність. Реальність конструюється шляхом уявних ілюзій 
і структур символічного» [663, c. 39].

Для Брайоні реальне — це трагічний фінал, у якому Сесилія 
та Робі не зустрічаються в житті, і саме це вона намагається витіс‑
нити зі своєї пам’яті, оскільки воно позначено травматичним пере‑
живанням. Натомість у створеному романі відбувається «ідеаліза‑
ція» Сесилії та Робі, вони отримують те, чого не змогли отримати 
в житті. Закладений принцип ідеалізації того, що відбулося, мож‑
на потрактувати у фройдівському значенні. «З символічним і уяв‑
ним порядками структури суб’єкта пов’язані ще дві інстанції, два 
ідеали: я‑ідеал і ідеал‑я. Фройд уводить ці поняття і користується 
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ними як синонімічними. Поняття ідеалів — ідеал‑я [Idealich] і я‑і‑
деал [Ichideal] — вперше з’являються в невеликій, але принциповій 
статті 1914 року «Вступ у нарцисизм». Ідеалізація іншого — спо‑
сіб збереження нарцисичної ідеалізації себе, форма самозбережен‑
ня. Фройд пише: ідеал людини — лише заміна втраченого нарци‑
сизму дитинства, коли дитина бачила ідеал у собі» [663, c. 39]. 
Таким чином, сконструйований ідилічний фінал для самої Брайоні 
постає формою самозбереження на психічному рівні.

Реальним є те, що саме Пол Маршал зґвалтував Лолу, але 
цей факт справжнього сексуального насилля Брайоні також 
хоче витіснити насамперед через свою провину: вона звинува‑
тила у злочині того, хто до цього не був причетний, зруйну‑
вавши життя і Робі, й Сесилії, і матері Робі, й собі. Пізнан‑
ня реального травматичне не лише саме по собі, а й тому, що 
це пізнання потенційно приречене на помилкові інтерпретації, 
і лише з часом, перейшовши на інший рівень досвіду, люди‑
на може збагнути сутність реального, яке сталося в минулому. 
А отже, воно все одно буде пов’язане з психологічною трав‑
мою і болем. І. Мак’юен ніби в розвитку поглядів Лакана пе‑
реконує, що реальне — це завжди простір страждання. Якщо 
Лакан писав, що «реальним може бути сновидіння, через яке 
страждає людина, але яке жодним чином не пов’язане з жит‑
тям» [549, c. 54], то для Мак’юена ця формула неточна: сно‑
видіння породжене підсвідомим, а підсвідоме, у свою чергу, 
результує в такий спосіб після контакту з реальністю життя, 
сновидіння — це частина людського «Я», а отже, частина ре‑
ального життя. Брайоні також намагається символічно дистан‑
ціюватися від реальної травми, трансформуючи реальні життєві 
спогади про конкретні події в фікційну нарацію роману. Проте 
цілковита символізація не вдається, бо реальне, як справедливо 
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зауважує Лакан, не піддається символізації, а отже, не може 
стати романом. Саме тому Брайоні змушує себе на камеру 
розповісти правду про те, що сталося, і ця правда стає явленою 
перед смертю Брайоні (яка страждає на васкулярну деменцію).

І. Мак’юен потверджує в «Спокуті»: попри те, що роман 
може починатися в реальному житті, читач насправді ніколи 
не знає, що реально відбувалося в житті автора. Якоюсь мірою 
таку інтенцію можна потрактувати як критику психоаналітичних 
спроб у тлумаченні художньої літератури. Психоаналітична ін‑
терпретація, як переконує роман «Спокута», завжди виявляти‑
ме не стільки особливості авторської свідомості чи несвідомого, 
скільки позначатиме психологічні особливості того, хто прово‑
дить «психоаналітичну інтерпретацію»/прочитання.  Таким чи‑
ном, межі реального та уявного в романі настільки несподівані, 
що в літературознавстві не варто ставити перед собою завдання 
знайти щось від «реального» в імаґінативному інтенційному 
просторі (реальне те, що пережив автор, але, з другого боку, 
те, що він реально пережив, не може бути символізоване, тобто 
не може стати романом). Подібна стратегія письма притаманна, 
скажімо, романові «Опівнічні діти» іншого британського пись‑
менника Салмана Рушді. Т. Гундорова наголошує на тому, що 
в його художньому світі переплетені «явне і вимислене, свідоме 
й міфологізоване, побутове й універсальне <…>. Чи не най‑
виразніше виявляє зміну модальності постколоніального рома‑
ну Салман Рушді, який розгортає свої романи за принципом 
розпадання, зв’язування та консервування фраґментів історії. 
Маємо справу з розпаданням тіла, фраґментуванням свідомос‑
ті, просочуванням людей крізь історію, зв’язуванням запахів 
і поєднанням чужорідних слів. У романі Рушді «Опівнічні 
діти» така оповідь напливає  хвилями і то  повертає  навспак, 
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 нагадуючи фраґменти казок і міфів, то розширюється і захо‑
плює нові імена й нових людей» [67, с. 116].

Роман «Спокута» повертає у простір літератури фігуру ав‑
тора, який є єдиноможливим знавцем того, що відбувалося нас‑
правді. Проте навіть авторським коментарям, які мали б прояс‑
нити темні плями й розставити всі крапки над «і», читач також 
не може повністю довіряти, бо для самого автора стирається 
іманентна межа між вигаданим і справжнім.

У романі з самого початку пара «Брайоні — Сесилія» 
побудо вана за принципом іманентної опозиційності, драматичної 
контрастності. Так, Сесилія асоціюється з «природою», тобто 
з простором невпорядкованості, хаотичності, ірраціональності. 
«Власне кажучи, не було ніякої необхідності укладати польові 
квіти букетом. У вазі вони розсипалися за власними законами 
симетрії, і було цілком ясно, що надто рівномірний розподіл іри‑
сів і червоних примул знищить весь ефект. Кілька хвилин у неї 
пішло на те, щоб надати квітам природно‑безладного вигля‑
ду» [194, c. 30]. На відміну від Сесилії, Брайоні втілює раціо‑
нальність, упорядкованість, вона належить до тих персонажів, 
які прагнуть приборкати хаотичну матерію й емоції, все піддати 
класифікації й аналітичним процедурам (це дає право говорити 
про приховану в романі полеміку з англійським просвітницьким 
раціоналізмом (емпіризмом), зокре ма представленого в романі 
Г. Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди»). Брайоні «належа‑
ла до тих дітей, котрі прагнуть бачити світ упорядкованим. Якщо 
в кімнаті її старшої сестри панував розгардіяш порозкриваних 
книжок, розкиданих одеж, ліжко було незастеленим, а попіль‑
нички переповненими, то кімната Брайоні виглядала святилищем 
демона дисципліни: на ляльковій фермі, влаштованій на великому 
підвіконні, були звичайні тварини, але всі вони дивилися в один 
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бік — на свою господиню, — наче  збиралися дружно заспіва‑
ти, і навіть кури на фермі слухняно купчилися в загороді» [194, 
c. 12]. Психологічний портрет 13‑річної дівчинки засвідчує, що 
перед нами персонаж раціонально орієнтований, який усе в жит‑
ті піддає сумніву і який керується принципами критичного мис‑
лення. Також «любов до всього мініатюрного була лиш одним 
із проявів схильності Брайоні до порядку» [194, c. 13].

Брайоні постає перед читачами як «транспарантний» образ, 
тобто такий, який наділено прозорістю раціонального мислен‑
ня і нездатністю до хаотичної, неврівноваженої поведінки. Але 
в цій налаштованості на раціональний емпіризм і полягатиме 
причина катастрофи: впорядкована й раціональна дівчинка (під 
впливом несвідомих страхів і витіснених бажань) стане призвід‑
цем хибного вироку, який перекреслить долю молодої людини. 
«Проте потайні шухлядки, щоденники із замочками й складні 
шифри не могли приховати від Брайоні простої істини: секретів 
у неї не було. Її прагнення гармонійно організованого світу по‑
збавляло її можливості необачно чинити щось погане. Зруйну‑
вати, покалічити — як на неї, це було надто хаотично, їй не була 
притаманна жорстокість. Фактичний статус єдиної маленької 
дитини в сім’ї і водночас ізольованість будинку Толлісів трима‑
ли її осторонь — принаймні протягом довгих літніх канікул — 
від дівчачих пустощів із приятельками. В її житті не було нічого 
достатньо цікавого чи сороміцького, що варто було б прихо‑
вувати; ніхто не знав про череп білочки під ліжком, але ніхто 
й не прагнув дізнатися. І все це не було якимось  особливим 
нещастям; воно радше лиш здавалося таким у спогадах, коли 
все вже було вирішено» [194, c. 13].

Доцільно говорити про наявність притаманних постмодерніст‑
ському художньому мисленню наративних форм у «Спокуті», 
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пов’язаних передусім із авторською грою з наративними техніками 
та формами художньої суб’єктності. Можна стверджувати прин‑
ципову відкритість тексту для множинних інтерпретацій (а також 
орієнтацію на множинність фокусів нарації) і самодеконструкцію, 
відшукуючи паралелі з романами Д. Фаулза чи У. Еко.

Роман написано як спогад про минуле однієї з героїнь — 
тринадцятирічної Брайоні Талліс, дівчинки з надзвичайною 
фантазією, здатної до надмірного емоційного сприйняття дійс‑
ності. Але про це читач дізнається вже наприкінці твору, коли 
літня і виснажена хворобою Брайоні, відчуваючи наближен‑
ня біологічного кінця, відчуває також і потребу розгрішитися 
й розповісти правду про те, що сталося. Її останні слова — 
розділ «Лондон, 1999» — ніби спокута, виголошена на каме‑
ру (саме так цей розділ представлено в голлівудській кіноінтер‑
претації) для сотні тисяч глядачів. Зрештою, саме фінальний 
розділ роману дає підстави говорити про наявність елементів 
реаліті‑роману у «Спокуті». Реаліті‑романи мають принципову 
настанову на розкриття справжнього життя героїв «на каме‑
ру», яка, відповідно до теорії С. Зонтаґ, — єдина можливість 
схопити все в об’єктиві без жодних перекручень і неточностей. 
Тоді весь роман, який було розказано, — це спокута Брайоні 
на камеру, яка дозволила увійти в її справжній світ і порівняти 
його з тим, що було створено «на папері». Головна героїня пише 
роман (джерела якого в 1935 році, коли маленька  Брайоні 
 виношує в собі цей задум, коли вона хоче поставити в родинно‑
му маєтку виставу «Випробування  Арабелли»).

«Випробування Арабелли» — невеличка п’єса, яка, можли‑
во, є ключем до всієї подальшої письменницької долі Брайоні, 
перетворилася на роман «Спокуту».
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Перша літературна спроба Брайоні (ми не беремо до уваги 
написані в 11 років оповідання, які наслідували народні каз‑
ки, а отже, поставали знеособленим копіюванням фольклор‑
ного претексту) — драматична (маленька п’єса), натомість 
її остання річ — роман як спосіб витіснення травми. У цьо‑
му також можна вбачати символічний зв’язок жанрів із пси‑
хологічно‑віковими особливостями людини (й людства, якщо 
спробувати це узагальнити): спочатку в історії виникає драма 
як синкретичний різновид магічного дійства архаїчної доби, що 
об’єднує у спільній дії кількох людей, натомість найпізнішим 
жанром у розвитку є роман. “У драмі (і в епопеї) минуле не іс‑
нує зовсім або ж переживається як теперішній час. Оскільки 
ці форми не знають перебігу часу, в них немає якісної різни‑
ці між переживанням минулого і теперішнього; час не володіє 
трансформувальною силою, не в змозі ні поглибити, ні ослабити 
значення чого‑небудь» [191, c. 56]. Для 13‑річної Брайоні ми‑
нуле справді ще не сприймається як окрема частина власного 
досвіду. Проте Брайоні вважає, що драма — це дуже впоряд‑
кований літературний рід, драма не терпить хаосу й може бути 
підпорядкована законам розуму. Відчутно, що погляди 13‑річ‑
ної Брайоні на драму мають іронічний відтінок із боку нарато‑
ра (вже літньої Брайоні).

Наратор дає можливість зрозуміти, що такий погляд на дра‑
му помилковий, тобто класицистичні постулати піддаються 
іронії. «П’єса, яку вона написала на честь Леонового приїзду, 
була її першим екскурсом у царину драми, і цей перехід видався 
їй зовсім безболісним. Вона з полегшенням сприйняла те, що 
не треба виписувати всі ці «вона сказала» чи описувати погоду, 
прихід весни чи обличчя героїні — краса, як вона виявила, має 
вузький діапазон. Зате потворність має безліч проявів. Всесвіт, 
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у якому все зводиться  лише до того, що в ньому говориться, 
справді був взірцем упорядкованості чи не на найелементар‑
нішому рівні, тому, щоб компенсувати це, кожна репліка по‑
давалася як крайнє вираження того чи іншого почуття, а для 
цього просто необхідними були знаки оклику. «Випробування 
Арабелли» можна було б назвати мелодрамою, якби автор‑
ці вже був відомий цей термін. Твір повинен був викликати 
не сміх, а жах, полегшення і повчання, саме з такому поряд‑
ку, і те наївне завзяття, з яким Брайоні готувала спектакль — 
афіші, квитки, квиткову касу, — робило її особливо вразливою 
до провалу» [194, c. 15]. Уже такий опис ставлення Брайоні 
до драми, крім іронічного модусу, містить і ознаки майбутньо‑
го конфлікту. У тексті використовується лексема «жах», яка, 
на нашу думку, відіграє важливу роль як концепт‑маркер, що 
скеровує читацьку рецепцію до чогось трагічного. Вікова, пси‑
хологічна непідготовленість Брайоні до роботи з драматичним 
матеріалом і водночас її відчуття «надмірної дорослості» спри‑
чиняються до викривленого сприйняття реальності.

Для Брайоні взагалі існує чи не онтологічне розрізнення 
між драмою й романом як двома метажанровими утвореннями, 
у яких у зовсім різний спосіб знаходить утілення письменни‑
цький світогляд і відтворення світу. «Мені допомогли встати 
з мого зручного крісла, і я звернулася до всіх присутніх зі сло‑
вами вдячності. Змагаючись із немовлям, яке заходилося пла‑
чем у другому кінці кімнати, я намагалася відновити в пам’яті 
те спекотне літо тисяча дев’ятсот тридцять п’ятого року, коли 
з півночі приїхали родичі. <…> Я пояснила, що зрив тодішніх 
репетицій — це виключно моя вина, бо якраз у сам їх розпал 
я вирішила стати романісткою» [194, c. 340]. Крім того, репе‑
тиції, які відхилялися від наперед підготовленого раціонального 
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плану Брайоні, «нівечили її почуття орга нізованості. Той само‑
достатній світ, який вона викреслила чіткими й бездоганними 
лініями, спотворювався недбальством чужих розумів, чужих 
потреб; і сам час, так гарно поділений на папері на акти й сцени, 
навіть у цю мить неконтрольовано збігав» [194, c. 41].

Подібний вектор читацького очікування, у якому вбачається 
трагічність, визначають і інші фрагменти дискурсу, пов’язано‑
го з постановкою вистави. Так, близнюки від початку зазна‑
чають: «Ненавиджу п’єси і все, що з ними пов’язане» [194, 
c. 18] (П’єро). «Я теж їх ненавиджу, — докинув Джексон, — 
і ще переодягання» [194, c. 19]. Слова «драма» і «перевдяган‑
ня» важливі для подальшого розуміння сюжетної лінії. Ані 
Лола, ані Брайоні не могли достеменно пізнати ґвалтівника, 
оскільки злочин відбувався вночі, коли людське око не здатне 
бачити речі в їх чіткому обрисі (можна говорити про символічне 
перевдягання людської подоби в нічну пору).

Натомість написання роману (який для старшої Брайоні 
вбачається як мистецтво упорядкованого розуму) можли‑
ве лише тоді, коли відбувається усвідомлення власного «Я». 
«Внутрішня форма роману є, таким чином, процесом руху 
проблематичного індивіда до себе, як шлях від смутної за‑
нуреної в наявну дійсність, гетерогенну і, з погляду індивіда, 
позбавлену значення, до ясної самосвідомості» [191, c. 36]. 
«Роман — це форма змужнілості і зрілості…» [191, c. 39]. 
Для Д. Лукача «роман — це епопея залишеного Богом світу; 
психологія романного героя демонічна; об’єктивність цього 
жанру — в зрілому розумінні тієї істини, що значення ніяк 
не може повністю пронизувати дійсність, але і вона без нього 
розпадається в ніщо…» [191, c. 40].
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Важливо зазначити, що Брайоні належить до того типу авто‑
рів, які проектують власну психологію на героїв, отже, це пись‑
менники «психологічно‑міметичного» типу. Робота над постанов‑
кою «Випробувань Арабелли» це яскраво засвідчила, зокрема 
той епізод, коли розпочалася суперечка між Лолою та Брайоні 
про те, хто все‑таки гратиме Арабеллу. Брайоні не мала жодного 
сумніву, що це буде саме вона, оскільки дівчинка бачила себе 
в образі своєї героїні. Проте вона не може чинити диктат під час 
постановки й прямо заявити, що хоче грати Арабеллу. У романі 
І. Мак’юена наявні карикатурні форми  зображення британсь‑
кості, передовсім сучасного британського характеру, одна з  ознак 
якого — розходження між тим, що можна казати, і тим, що ка‑
зати не можна. Проте в такому разі виникає дистанція і між мов‑
леним словом та тим, що спало на думку. Це свідчить про певну 
психологічну закритість героїв роману, які живуть у просторі 
власних вигаданих світів, проте часто вони не можуть про це зая‑
вити напряму, бо це може завдати болю комусь іншому. З цього, 
на думку Мак’юена, зароджується те, що призвело до трагедії 
в романі, коли невинувату людину було обвинувачено в тому, що 
вона не робила. Британське суспільство існує у просторі чис‑
ленних «табу», заборонених тем, які в осно ві мають соціальні 
конвенції. У цьому суспільстві існує чіткий розподіл на те, що 
є ознакою «добрих манер», а що ні. Проте «Спокута» ставить 
під сумнів традиції виховання в Британії (пере довсім Англії), 
показуючи, що в цьому просторі недомовленостей, мотивованих 
правилами добрих манер, насправді дуже чимало важливих ре‑
чей залишаються поза вербальним позначенням. А отже, з цього 
в суспільстві породжуються таємниці, загадки, які можуть пола‑
мати долі людей.
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Роман І. Мак’юена експлікує психологічне розгрішення го‑
ловної героїні за «провину» в минулому, про яку знає  тільки 
вона. Але ця провина спричинилася до зміни доль її рід‑
них і друзів. Назва роману «Спокута» постає центральним 
семіотичним концептом роману, актуалізація назви закладена 
в самій наративній техніці. Пригадування Брайоні для читача 
означає її спокуту перед власною пам’яттю, перед історією, 
перед іншими людьми, яких уже фізично немає в цьому світі. 
У романі «Спокута» реальність переплітається з фікційністю, 
простір авторської художньої уяви відштовхується від реаль‑
них життєвих подій, видозмінюючи їх. Цей твір міг би бути 
чудової ілюстрацією, яка показує, в який спосіб реальне життя 
може видозмінюватися в художньому наративі, як в авторській 
свідомості реальне переходить у простір уявного, фіктивного. 
Зрештою, як життя переходить у категорію фікційної літерату‑
ри. Ця стратегія визначальна для роману Іена Мак’юена. Лі‑
тература для Брайоні стає формою міфологізації власного «Я», 
свого минулого, своїх витіснених бажань і травм. «Через шіст‑
десят років вона опише, як у тринадцятирічному віці пройшла 
у своїй творчості весь шлях розвитку літератури, від оповідань, 
породжених європейською традицією народних казок, потім 
п’єс із простеньким повчальним змістом, до безстороннього 
психологічного реалізму, який вона відкрила для себе одного 
особливого ранку в пору спекотних днів 1935 року. Вона пре‑
красно усвідомлюватиме, якою мірою міфологізує сама себе, 
тому надасть своїй розповіді іронічного чи, може, іроніко‑ 
героїчного забарвлення…» [194, c. 45].

У романі маємо гру з уявними авторами і уявними читачами. 
Спочатку ми не знаємо, що все описане в першій частині — вига‑
даний світ Брайоні (яка згодом стала письменницею). Те, про що 
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йдеться в першій частині роману, постає спробою психологічно‑
го розгрішення, спокути. Наприкінці роману ми вже знатимемо, 
що та історія, яку перед читачем було сконструйовано, вигада‑
на, що реальне життя виявилося значно трагічнішим, що головні 
герої (Сесилія та Робі) так і не зустрілися в житті, аби споку‑
тувати одне перед одним провини. Роман містить кілька рівнів 
функціонування з наратологічної точки зору. Мак’юен грається 
з нараторами, межа між Реальним, Символічним та Уявним (ми 
використовуємо ці поняття в лаканівському розумінні) постає 
надзвичайно хисткою. Також роман «Спокута» нібито в центр 
ставить події, пов’язані з двома персонажами: Робі та Сесилією. 
Проте наприкінці роману важко зробити однозначний висно‑
вок про те, хто ж насправді є головним персонажем у романі. 
Можливо, що автор підштовхує читачів до думки про те, що 
«Спокута» — це «роман без героя», а на місце реальної суб’єкт‑
ності в романі поставлено людську пам’ять/свідомість, тобто 
чи не єдиний простір, у якому існують Реальне, Символічне 
та Уявне в різних співвідношеннях і в різній взаємодії.

4.3.  «Дивний випадок із собакою вночі» 
Марка Геддона: наративні особливості 
«аутичного» роману

Репрезентація персонажів, здатних за допомогою розуму 
побудувати гармонійний і комфортний світ навколо себе, на‑
лежить до специфічних рис англійської літератури, починаючи 
від доби Просвітництва. Філософські настанови Джона Локка 
були спрямовані на утвердження примату розуму як чинника 
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якісного перетворення дійсності. На відміну від барокового 
світосприйняття просвітницьке бачення дійсності передбачало 
опертя на логіку, яка забезпечувала пояснення світу як потен‑
ційно гармонійного, що може бути переформатований відповід‑
но до принципів якіснішого, ефективнішого розподілу в ньому 
блага. Робінзон Крузо в романі Д. Дефо — приклад просвіт‑
ницького розуму: персонаж за допомогою логіки з’ясовує, 
що на острові мусить бути ще хтось; він будує мікроспільно‑
ту, щоправда, колоніального типу (про що свідчать стосунки 
з П’ятницею), експлікуючи важливість розуму для пізнання 
дійсності. Варто зауважити, що традиції культивування розуму 
й логоцентричні тенденції в європейських, і зокрема англійсь‑
кій літературі не були незмінними, починаючи з вісімнадцято‑
го століття. Уже Дж. Свіфт у «Мандрах Гуллівера» в іроніч‑
ний спосіб порушив питання про небезпеки пізнання дійсності 
лише на основі розумового сприйняття. «Свіфт відбив обме‑
женість раціоналістичного емпіризму, що розкрилося в його 
скептицизмі щодо людини як такої. Він показує відносність, 
а зрештою й мізерність усіх фізичних і розумових здібностей 
людини» [332.1, с. 275].

Постмодерністські традиції др. пол. ХХ ст. були спробою 
сконструювати художню реальність, в основі якої реалізовано 
принцип недовіри до самої дійсності — як наслідок піддано 
сумніву також і концепт «розуму» та «розумності». Водночас 
поруч із цією тенденцію в британській літературі маємо кор‑
пус романів, у яких ідеться про важливість опертя на аналітичні 
здібності персонажів, котрі б інакше не могли зарадити кон‑
фліктній і проблематизованій дійсності навколо себе (в аспек‑
ті її адекватного пізнання, розуміння, інтерпретації, встанов‑
лення соціальних зв’язків з іншими тощо). Емоційні первні 
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поглинають персонажів і створюють у їх свідомості альтерна‑
тивні реальності, спричинені травмами минулого, пов’язаного 
з дискурсом війни, простором воєнних конфліктів, які зачепили 
долі батьків і дідусів. Зазначена проблема в літературі 1970–
1980‑х рр. представлена, зокрема, у творчості Дженніфер 
Джонстон («Старий жарт», «Чи далеко до Вавилона?» тощо), 
Вільяма Ґолдинґа та ін.

Зображення чинників світорозуміння має особливу значу‑
щість у сучасному британському романі. Передусім розгля‑
даємо твори, написані після 2001 р., який є знаковим в історії 
новітньої культури й зокрема літератури з огляду на трагедію 
11 вересня. У численній кількості літературознавчо‑культуро‑
логічних праць зазначена дата є вододілом: події 11 вересня 
оприявнили кризу мультикультуралізму та потребу в пошуках 
нової теорії для побудови глобалізованого суспільства. І. Лім‑
борський у розвідці «Ситуація Пост‑Просвітництва: глобалі‑
зація versus націоцентризм» наголошує на пост‑просвітниць‑
ких тенденціях, репрезентованих у дискурсі сучасної культури. 
Персонажів романів І. Мак’юена, Д. Мітчелла, М. Геддона 
та ін. британських авторів порушують питання про природу 
сприйняття світу. Проте особливістю постановки цього пи‑
тання в постпостмодерністських романах є нейрофізіологічний 
аспект порушеної проблеми. Персонажі романів або самі на‑
лежать до світу медицини, або в силу певних причин мають 
ґрунтовну обізнаність із нейрофізіологічними основами функ‑
ціонування пізнання на рівні мозкової діяльності. Соня Лотфіс 
у праці «Imagining Autism» (2015) наголошує на акцентуації 
британськими письменниками поч. ХХІ ст. дискурсу розуму, 
на важливості розуміння природи міжособистісних конфлік‑
тів і соціальних непорозумінь із біохімічної позиції. На думку 
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дослідниці, в романах подано подеколи занадто ідеалізований 
образ персонажів, здатних блискуче аналізувати навколишню 
зовнішню реальність, зокрема персонажі з аутизмом та синд‑
ромом Асперґера. Проте сама така ідеалізація, на думку 
С. Лотфіс, сприяє інтенсифікації суспільного інтересу до про‑
блем розуму (в аспекті нейрофізіологічної природи людської 
поведінки, волі тощо, а також когнітивних аспектів пізнання). 
У романі «Субота» І. Мак’юена головний герой намагається 
пов’язати тероризм із неврологічними розладами, пояснюючи 
прагнення окремих людей до тероризму (лідерів світового те‑
роризму) суто генетичними чинниками.

І. Лімборський у студії «Ситуація Пост‑Просвітництва: гло‑
балізація versus націоцентризм» наголошує на функціонуванні 
в ХХІ ст. постпросвітницького дискурсу, щоправда, не даючи 
визначення цього поняття. Ми розуміємо під літературними 
постпросвітницькими тенденціями репрезентацію в дискурсі 
літератури (передусім роману) тем, мотивів, сюжетів, пов’яза‑
них із оприявненням розуму як чинника світорозуміння і ак‑
центуванням на важливості усвідомлення нейрофізіологічних 
особливостей пізнання, пов’язаного з діяльністю мозкових зон. 
Репрезентація розумових інтенцій персонажів є важливим еле‑
ментом художнього світу англійського роману на різних етапах 
становлення цього жанру і пов’язана з відповідними філософсь‑
кими настановами, властивим певним культурно‑історичним 
епохам. Проте на постпостмодерністському етапі увага зосе‑
реджена на нейрохімічних і фізіологічних аспектах мозку, має 
місце своєрідна медикалізація в зображенні концепту «розу‑
му». Персонажі романів, аналізуючи власну поведінку або 
поведінку інших, досвід комунікації з іншими, різні ситуації, 
що трапляються з ними упродовж певного  періоду, аналізують 
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зазначені явища через розуміння невралгічних, психічних, ней‑
ромоторних особливостей «Іншого». У такому разі такі поняття 
і явища, як поведінка людини, комунікація з іншими, інтерпре‑
тація вчинків і поведінки інших людей тощо знаходять свою ре‑
презентацію в нейрофізіологічній парадигмі, позаяк персонажі 
романів мають ґрунтовну обізнаність із цією цариною, а автори 
художніх творів безпосередньо досліджували особливості ро‑
боти нейрохірургів (І. Мак’юен), поведінки аутистів (М. Гед‑
дон). Якщо в традиційній просвітницькій парадигмі дискурс 
розуму був визначальним для правильної інтерпретації явищ, їх 
аналітичного розподілення, класифікації тощо, то в постпост‑
модерністському романі персонажі ставлять питання про те, як 
генетичні чинники або невралгічні відхилення (хвороби) впли‑
вають на власний світогляд та поведінку інших героїв; наявні 
знання з фізіології та біохімії дають можливість передбачати 
діапазон дій «Іншого», визначати хвороби через особливості 
мовлення, специфіку використання засобів невербальної ко‑
мунікації («Субота» І. Мак’юена) тощо. Водночас важливо 
наголосити на загальній тенденцій, оприявеній у значній кіль‑
кості сучасних британських романів (ідеться про твори, на‑
писані в 1990–2010‑і рр.): важливість опертя на аналітику, 
аналіз ситуацій і вчинків із позиції класичної логіки, репрезен‑
тація персонажів, наділених особливо гострим в аналітичному 
плані розумом, здатним миттєво аналізувати навколишні події, 
політичні промови, економічні тенденції тощо («Дитина в часі» 
І. Мак’юена, «Дивний випадок із собакою вночі» М. Геддона 
та ін.), «визначаючи їх проблемні точки.

Важливим компонентом постпостмодерністського худож‑
нього світогляду, зокрема представленого в британському 
 романі поч. ХХІ ст., є посилена увага до пізнання людини як 
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біохімічного суб’єкта реальності. Водночас окрема увага при‑
ділена зображенню психічних станів персонажів. Постпостмо‑
дерністський роман передбачає репрезентацію персонажа, який 
має ґрунтовні знання про людське тіло й психіку (Генрі в «Су‑
боті» І. Мак’юена, Кристофер у «Дивному випадкові з соба‑
кою вночі» М. Геддона). Протагоністами романів є або пред‑
ставники професій, що мають стосунок до дослідження людини 
з медичної точки зору, або ж ті персонажі, котрі наділені осо‑
бливим науковим типом мислення, завдяки якому сприймають 
зовнішній світ і людину як систему, що має чіткі внутрішні зако‑
номірності. Такі тенденції посилені постреалістичною основою 
сучасної англійської літератури, на чому наголошують зарубіж‑
ні літературознавці (Ейлін Вільям‑Вонкет (Eileen Williams‑
Wanquet), Малколм Бредбері (Malcolm Bradbury) та ін.). 
Постреалістичний модус постпостмодерністського письма ак‑
центує на зображенні взаємодії між персонажами, розкриваю‑
чи комунікативні девіації, соціальні непорозуміння й конфлікти 
з нейрофізіологічного боку. У центрі постпостмодерністського 
роману експліковано увагу до розуму й аналітичного пізнання 
дійсності, яке уможливлює формування комфортного середови‑
ща, у якому перебувають персонажі.

Зовнішній світ для Кристофера в романі «Дивний випадок 
із собакою вночі» (зазначимо, що в українському перекладі 
2016 р. (Харків, «Фоліо») в назві маємо «Загадковий інци‑
дент…», проте, на нашу думку, саме лексема «дивний» точні‑
ше відтворює оригінал «The Curious», позаяк у романі йдеться 
про дивність сприйняття персонажем навколишньої дійсності; 
Крис тофер належить до категорії героїв, які скептично ставлять‑
ся до дійсності та прагнуть розкласти її на чіткі  закономірності, 
виявляючи приховані зв’язки; його бачення світу допомагає 
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деавтоматизувати сприйняття реальності подібно до світогля‑
ду Гуллівера в романах Дж. Свіфта) становить загрозу, підлі‑
ток прагне будь‑що дистанціюватися від взаємодії з людьми, 
чиї вчинки не можуть бути прогнозовані.  Фатум (фатальний 
збіг обставин) перетворює один день із життя нейрохірурга 
в романі «Субота» на справжню драму, у якій відбувається 
переосмислення основ життя. На відміну від постмодернізму 
в постпостмодерністському дискурсі актуалізовано поняття 
«смислу»: реальність навколо персонажів може бути пізнана, 
лише в такому разі можливий поступ і у такий спосіб реалі‑
зовано принцип геґелівського «зняття» («aufhebung»), тобто 
людського поступу в плані розвитку в собі моральних якостей, 
потужніших розумових здібностей та ін., що забезпечують ви‑
щий рівень життя й кращий, ефективніший принцип розподілу 
блага в суспільстві.

Людське тіло репрезентовано в сучасних британських ро‑
манах як окрема реальність, що досі містить чимало білих плям 
в аспекті розуміння природи функціонування. Персонажі рома‑
нів мають допитливий розум, вони ставлять питання про основи 
людського життя, прагнуть зрозуміти, у який спосіб можлива 
здатність людини до творчості, що визначає людську поведінку 
та вчинки. Герої романів аналізують як інших («Субота»), так 
і себе («Спокута»), пояснюючи найбільш драматичні моменти 
власного життя, коли доводилося робити вибір, що ставав фа‑
тальним як для самих персонажів, так і для інших. Окрема ува‑
га приділена осмисленню принципів функціонування людського 
мозку, його взаємодії з іншими процесами в організмі людини. 
У такому разі є підстави говорити про «дискурс розуму» як 
важливий компонент постпостмодерністського літературного 
дискурсу.
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Під «дискурсом розуму» розуміємо посилену увагу до пі‑
знання в романній реальності мозку, мозкової активності, а та‑
кож особливі світоглядні настанови персонажів, які не довіря‑
ють чуттєвому пізнанню, а сприймають зовнішню дійсність 
через зіставлення нової інформації з відомими їм законами 
та закономірностями. Когнітивні процеси, специфіка пізнання 
людиною себе, Іншого та реальності належать до ключових те‑
матичних вузлів у постпостмодерністському наративі.

Особливістю цієї теми є інтенсифікація медикалізовано‑
го аспекту, залучення даних медицини, психології, фізіології 
тощо для репрезентації в літературному творі людини як фізи‑
ко‑біохімічного феномену, наділеного мисленням, здатністю 
до творення нових смислів. Останній аспект має особливу зна‑
чущість, позаяк у романах поставлено питання про те, у який 
спосіб можлива творчість, що відбувається на нейронному 
рівні під час написання вірша, творення особливої художньої 
реальності, у якій відбувається сполучення раніше не сполучу‑
ваних слів тощо («Субота»). У постпостмодерністському ро‑
мані поставлено питання про людину як носія свідомості й тіла, 
діяльність якого запрограмована геномом. Водночас здатність 
людини до творчості (приклад Ґрамматикуса в романі «Субо‑
та») суперечить уявленню про людину (людський організм) як 
систему, що має чіткі детермінації.

Персонажі англійського постпостмодерністського роману 
переживають інсайти, інтуїтивне схоплення сутності речей, 
проте не можуть зрозуміти, у який момент інсайт може відбу‑
тися, що запускає цей механізм «швидкого» розуміння дійснос‑
ті. Персонажі романів культивують науковий тип мислення, по‑
будований на чітких засновках, логічних аргументах тощо. Усе, 
що  впливає на логічне розуміння реальності, є  небезпечним. 
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 Невралгічні проблеми й генетичні особливості Бакстера в «Су‑
боті» перетворюють персонажа роману на злочинця, чия ді‑
яльність є загрозливою для інших. Специфічною рисою англій‑
ського літературного постпостмодернізму є те, що в ньому 
представлено досягнення точних наук, а також біології й меди‑
цини, які за допомогою літератури набувають суспільного по‑
ширення. Досягнення цих наук виходять за рамки професійних 
кіл і стають предметом суспільного сприйняття.

Постпостмодерністський роман поширює здобутки науко‑
вого дискурсу, залучаючи в себе нові форми світосприйняття, 
нові уявлення про людське тіло й поведінку, ставляючи питання 
про свободу вибору, волю, креативність, але з позиції того, що 
ці явища означають мовою «нейронаук», які процеси детермі‑
нують їх на нейронному рівні. Отже, постпостмодернізм — це 
культурно‑історична епоха, що прийшла на зміну постмодер‑
нізму, у якій актуалізовано питання про пізнання реальності, 
про можливості людського мозку, особливості функціонуван‑
ня свідомості й тіла на генетичному, нейронному, біохімічному 
рівнях. Людина в постпостмодернізмі зображується як суб’єкт, 
у діяльності якого поєднано системність фізіологічних процесів 
та несистемність, спричинену наявністю в людини емоційності.

Метою дослідженняє окреслення раціональних первнів у мис‑
ленні персонажів постпостмодерністських романів. Постпостмо‑
дернізм інтенсифікує увагу до спроби ревізіювання життя на  основі 
раціональних підходів, які допомагають у науковому, медич‑
ному дослідженні людини (тіла й свідомості). Ця тенденція 
представлена не лише в літературі (у романах), а й у широко‑
му інтермедіальному просторі, зокрема в англо‑ американських 
кінонаративах, побудованих на репрезентації життя в лікарні 
й зображенні особливостей світорозуміння персонажем, який 
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сам є лікарем («Doctor House», «The Good Doctor», «911», 
«The Resident» тощо). Окремою частиною цього дискурсу 
є фільми, у яких ідеться про представленнях некласичних тео‑
рій часу і простору, які, проте, знаходять своє підтвердження 
в новітніх астрофізичних дослідженнях (британський серіал 
«Доктор Хто», екранізація роману «Хмарний атлас» тощо). 
У такому разі доцільно говорити про наявність у постпостмо‑
дерністському дискурсі постпросвітницьких тенденцій. Нага‑
даємо, що «просвітництво — це широкий інтелектуальний рух 
за перегляд з позицій раціоналізму і сенсуалізму всіх основ жит‑
тя людини у суспільстві: ідеологічних, релігійних, моральних, 
культурно‑естетичних» [332.1, с. 266]. «Барух Спіноза <…> 
першим почав розглядати як одне з універсальних начал ро‑
зум. Він поєднав такі начала, як Всесвіт, природа і людина тим, 
що розглядав їх як атрибути Бога; досконалість Бога, зокрема 
розум, поширив на весь світ, природу і людину. Світ (приро‑
да) постав у нього як гармонійний, бо в його основі знаходимо 
божественний розум» [332.1, с. 267]. Персонажі англійських 
постпостмодерністських романів прагнуть так само гармонію‑
вати світ за допомогою уникнення емоційності та посиленні 
аналітичних форм пізнання реальності. Б. Шалагінов зазначає, 
що «просвітницький розум полягав у свідченнях про себе при‑
роди через органи чуття. Філософське мислення просвітників 
базувалося на засадах раціоналізму з культом досвідного знан‑
ня (англійський емпіризм, французький сенсуалізм)» [332.1, 
с. 268]. Постпросвітницький розум не довіряє органам чуття, 
позаяк пізнання дійсності за їх допомогою може містити хиби. 
Персонажі романів («Субота», «Спокута») усвідомлюють 
обмеженість людини в пізнанні зовнішнього світу; людина ча‑
сто керується помилковими уявлення про світ, позаяк довіряє 
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 відчуттям («ідентифікаційна» помилка Брайоні коштує життя 
іншому персонажеві).

Роман «Дивний випадок із собакою вночі» Марка Геддона 
поєднує в собі дві сюжетні лінії: по‑перше, це детективна історія 
про розслідування убивства сусідського собаки, а по‑друге, 
історія підлітка, який має когнітивні розлади і хворіє на аутизм. 
Так збіглося, що роман побачив світ у період вибуху гострих 
суспільних дискусій у Великій Британії щодо вакцини проти 
кору, краснухи та свинки. Соціальна значущість цього твору 
виявилася беззаперечною, а сам роман був сприйнятий як уза‑
гальнення певних досліджень у царині нейрофізіології людей 
з особливими потребами. Твір був оприлюднений після запро‑
вадження закону про корекційно‑розвивальне навчання та ін‑
валідність у Великій Британії в 2001 році. У цій країні було 
вжито кілька заходів щодо підтримки соціальної активності 
людей з обмеженими можливостями. Роман М. Геддона був 
сприйнятий як актуальний соціальний роман, який відображає 
важливі тенденції у британському суспільстві початку ХХІ ст.

У романі наявний злочин (вбивство собаки Веллінґтона са‑
довими вилами) і загадка («хто ж таки є вбивцею?»), пов’яза‑
на зі злочином. За цією ознакою роман відповідає детективно‑
му жанру. Хоча Кристофер і будує план своїх дій для викриття 
злочинця винятково логічним чином, застосовуючи навіть ал‑
горитми [63.1, с. 46], але все ж розкриває цей злочин про‑
тагоніст роману лише за збігом обставин. Він шукає відібрану 
батьком книгу і натрапляє на листи матері, і тоді батько, який 
більше не в змозі тримати в собі всі таємниці розповідає йому 
про вбивство собаки. З одного боку, Кристофер і справді в ро‑
мані є найрозумнішим серед персонажів (він виконує найсклад‑
ніші математичні операції, складає математичний тест на рівень 
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«А»), до того ж, протагоніст роману ставиться до розв’язання 
цієї справи із неабиякою серйозністю. Проте для людей, що 
оточують його, Кристофер — дитина з особливими потреба‑
ми, артист. І якщо ми розглянемо це питання в проекції сприй‑
няття людьми (зокрема, місіс Ширз, сусіда Томпсона та ін.), 
то спроби Кристофера віднайти вбивцю Веллінґтона здаються 
сміхотворними, дивними і є не більш як дитячою грою.

Однією з головних рис Кристофера є уважність до дета‑
лей, фотографічна пам’ять. Саме тому будь‑який уривок тво‑
ру нерідко перетворюється на розлогий деталізований опис. 
До того ж, дослухавшись до поради Шивон, Кристофер додає 
до своєї книжки ще й додаткові описи.

У романі в особливий спосіб стирається межа між простором 
читача і протагоніста, який водночас конструює ще й власний 
наратив (маємо модель «роман у романі» або, якщо точніше, 
«щоденник у романі»). Щоденник Кристофера написаний осо‑
бливою «аутичною» мовою, якій притаманні специфічні моделі 
речень, особливі граматичні конструкції тощо. Читати подібний 
роман і просто, і складно водночас: М. Геддон прагне наблизи‑
ти художню мову до мови аутичного героя.

Усі життєві явища протагоніст роману прагне пояснити на‑
уково й раціонально, з точки зору логіки та здорового глузду: 
«Тільки я не пам’ятаю, що відбувалося до того, як мені ви‑
повнилося 4 роки, оскільки я тоді неправильно дивився на речі, 
тож вони не змогли записатися належним чином» [63.1, с. 80]. 
Іноді Кристофер виявляє кардинально інший погляд на речі, 
які мають усталене трактування, над якими люди вже давно 
не замислюються, пояснює їх із наукової точки зору. Він не ро‑
зуміє людей, котрі замислюються над речами, що, здавалося 
б, є такими очевидними. «А потім я подумав про те, як довго 
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вчені не могли розгадати, чому вночі небо темне, хоча у Всесвіті 
є мільярди зірок і вони розташовані в будь‑якому напрямку, 
куди б ви не дивилися, тому небо має бути сповнене зоряного 
сяйва, оскільки майже ніщо не може спинити світло дорогою 
до Землі» [63.1, с. 15]. Науковість мислення детермінована са‑
мими предметами розмислів, як от час, Всесвіт, чорна матерія: 
«Час — це загадка, і навіть не річ, і нікому ще насправді не вда‑
лося розгадати загадку про те, що таке час. Тож загубитися 
в часі — це все одно, що загубитися в пустелі, тільки ви не по‑
бачите ніякої пустелі, оскільки час — це не річ» [63.1, с. 158].

Кристофер прагне збагнути загальні правила життя, проте 
врешті‑решт живе він за власними. Для нього уявити те, чого 
насправді немає, немислимо. Тому протагоніст не сприймає 
жартів, метафоричних зворотів тощо: «Якщо я розмірковую 
над жартом, то мені треба уявити, що слово має однозначно 
декілька значень, а це наче водночас слухати декілька музич‑
них творів — це бентежить, збиває з пантелику і зовсім не за‑
спокоює, як білий шум» [63.1, с. 13].

Чимало труднощів пов’язано з тим, що Кристофер дов‑
го звикає до незнайомців. Через це навіть дізнатися розклад 
поїздів на вокзалі для нього стає справжнім випробуванням: 
«Я погано розумію людей. На це є дві основні причини. Перша 
основна причина полягає в тому, що люди часто спілкуються 
без слів. Друга основна причина полягає в тому, що люди ча‑
сто спілкуються, використовуючи метафори» [63.1, с. 19–20]. 
«Мені не подобаються незнайомці, оскільки мені не подоба‑
ються люди, яких я раніше не зустрічав» [63.1, с. 39]. «Я довго 
звикаю до людей, яких щойно побачив..» [63.1, с. 39].

Протагоніст роману має специфічну психіку, яка є вразли‑
вою для зовнішнього світу; він в особливий спосіб  вибудовує 
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комунікацію та поведінку зі світом зовні. Так, Кристофер 
не може а) сприймати будь-яких тактильних контактів 
з іншими людьми: «Він підняв праву руку й розвів пальці 
віялом. Я підняв ліву руку, розвів пальці віялом, і ми торк‑
нулися пучками. Ми так робимо, бо Батько інколи хоче мене 
обійняти, але мені не подобається обійматися, тож натомість 
ми робимо цей жест, який означає, що він мене любить» [63.1, 
с. 21]; б) споживати різну їжу, що торкається одна одної 
на тарілці: «На вечерю була печена квасоля, проколі та два 
шматка шинки, і вони були викладені на тарілці так, що не тор‑
калися один одного» [63.1, с. 51]; в) торкатися жовтих і ко-
ричневих речей: «Гадаю, мені сподобаються рожеві квадрати, 
але не жовті, оскільки я не люблю жовтий колір» [63.1, с. 45]. 
«Проте алу‑гобі жовтого кольору, тому я додаю до нього чер‑
воний харчовий фарбник і тільки потім їм. Я тримаю малень‑
ку пластикову пляшку фарбника у своїй спеціальній скрині 
для їжі» [63.1, с. 70]; г)розуміти жарти, жести і метафо-
ри: «Якщо я розмірковую над жартом, то мені треба уявити, 
що слово має однозначно декілька значень, а це наче водно‑
час слухати декілька музичних творів — це бентежить, збиває 
з пантелику і зовсім не заспокоює, як білий шум» [63.1, с. 13]. 
«Я гадаю, що це [метафори] треба називати брехнею, бо кури 
не сміються, а на серці не лежить ніяке каміння. Коли я нама‑
гаюся уявити собі значення цього виразу, то починаю плутати‑
ся, оскільки поки розмірковуєш про зв’язок між смертю собаки 
й дубом, то забуваєш, про що йшлося» [63.1, с. 20]. «Шивон 
також каже, що як стулити рота й гучно видихнути крізь ніздрі, 
то це може означати, що ти розслаблений, чи зануджений, чи 
сердитий — усе залежить від того, скільки повітря виходить 
з твого носа, з якою швидкістю, яку форму має твій рот, коли 
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ти це робиш, як ти сидиш, що ти щойно сказав і ще сотні інших 
речей, які є надто складними, аби збагнути їх за декілька се‑
кунд» [63.1, с. 20]; д) розмовляти і довіряти незнайомцям: 
«Мені не хотілося говорити з жодним із них, оскільки я був го‑
лодний і втомлений і вже поговорив із багатьма незнайомцями, 
а це було небезпечно» [63.1, с. 186]; е) користуватися чужи-
ми речами, а також ділити речі з незнайомцями: «І мені 
не хотілося користуватися цим туалетом через калі, оскільки 
це були калі незнайомих людей і вони були коричневі, але мені 
довелося» [63.1, с. 163]. Попри ці внутрішні обмежувачі, де‑
терміновані особливостями психіки й генетики, протагоніст ро‑
ману в разі дотримання певних правил постає цілком соціалізо‑
ваною «нормальною» особистістю, наділеною потужною волею 
й розу мовими здібностями. Кристофер може а) виконувати 
складні математичні розрахунки (наприклад, скласти з ма‑
тематики іспит рівня А). «І я розгадав цю головоломку, бо 
зрозумів, що всередині неї є дві засувки у вигляді двох мета‑
левих стрижнів у каналах» [63.1, с. 216]; б) запам’ятовува-
ти найдрібніші деталі: «Батько прийшов додому о 5:48 ве‑
чора… На ньому була сорочка в клітинки лай мово‑зеленого 
та небесно‑блакитного кольорів, і шнурівки на одному черевику 
були зав’язані подвійним вузлом, але на другому — ні» [63.1, 
с. 83]; в) намагатися контролювати свої емоції: «Я став ро‑
бити глибокі вдихи, як радила Шивон, коли мені хотілося ко‑
гось ударити в школі, і я нарахував 50 вдихів і під часу підносив 
парні числа до третього степеня…» [63.1, с. 211].

Психіка Кристофера позначена травмами, які персонаж пе‑
реживає через сварки з батьками. «Інколи батько казав: «Крис‑
тофере, якщо ти не будеш поводитися по‑людськи, то, чесне 
слово, я з тебе три шкури спущу» або Мати казала: « Господи, 
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Кристофере, я серйозно замислююсь над тим, аби здати тебе 
до інтернату», а ще Мати казала: «Ти мене скоро в могилу за‑
женеш»». [63.1, с. 51]. Сильного удару протагоністові завдає 
зізнання місіс Александер про істинну причину зникнення ма‑
тері з життя сина: «Розумієш, я гадала, ти знаєш. Ось чому 
твій тато думає, що містер Шиєрс — дуже погана людина. 
І саме тому він не хоче, аби ти ходив і розпитував людей про 
містера Шиєрса. Тому що це збудить погані спогади» [63.1, 
с. 64]. Травмує психіку хлопця й цькування з боку Террі: «Тер‑
рі, старший брат Френсіса з моєї школи, запевняв, що єдина 
робота, яку мені довірять, — це збирати візки в супермаркеті 
чи прибирати віслюче лайно в притулку для тварин і що ніхто 
не дозволить децепешникам керувати ракетами, які коштують 
мільярди фунтів» [63.1, с. 30]. Значним психічним ударом є зі‑
знання батька про вбивство пса Веллінгтона: «Це я вбив Вел‑
лінгтона, Кристофере» [63.1, с. 122].

Зрештою, травмувальними для юнака є небажані розмови 
із оточуючими, як‑от: «Тож я дістав свого швейцарського ар‑
мійського ножа, вийняв пилку й міцно затиснув його в кишені, 
де не було Тобі, на випадок, якщо мене хтось схопить» [63.1, 
с. 138] або ж навіть перехід через темний і людний тунель: 
«..і я пішов у тунель, намагаючись зосередитися на знаку, який 
висів на протилежному боці… І я почувався так, наче ступив 
із кручі на натягнутий над прірвою канат» [63.1, с. 146].

Цікавим є сприйняття смерті: Кристофер не вірить у рай, 
а смерть сприймає як біологічний розклад тіла, або розвіювання 
попелу, який згодом за природним кругообігом перетворить‑
ся на дощ, ґрунт тощо. Юнак має також особливе уявлення 
про сім’ю: майбутня дружина для нього — це лише помічниця, 
яка допомагає прибирати, про почуттєві аспекти не йдеться: 
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«… Потім, коли я отримаю диплом з математики, або з фізики 
й математики, то почну працювати, зароблятиму багато грошей, 
і зможу платити робітникові, який би за мною доглядав, готував 
їсти й прав мої речі, або я знайду жінку, ми з нею поберемося, 
вона стане моєю дружиною й готуватиме мені їсти (підкреслен‑
ня наше — Д. Д.), тож у мене буде компанія і я не буду жити 
один» [63.1, с. 49]. Кристофер сприймає лише точні фрази 
і вказівки. «Наприклад, вони часто просять «зберігати тишу», 
але не кажуть як довго треба зберігати тишу» [63.1, с. 33]. Про‑
тагоніст роману не розуміє, чому люди порушують правила. 
Ще одна складність полягає в тому, що Кристофер набагато 
розумніший за інших. «І я доведу, що я не дурний. Наступного 
місяця я складу екзамен з математики рівня А і отримаю оцін‑
ку А» [63.1, с. 48].

М. Геддон у романі «Дивний випадок із собакою вночі» роз‑

виває традиції французького «нового роману» і утверджує філо‑
софію «шозизму» в аспекті аутичного мислення й світосприйнят‑
тя. Як зазначає О. Романова, «Ретельні описи речей присутні 
у творах усіх новороманістів» [267, с. 31]. «Майже у всіх но‑
вороманістів персонажі часто проявляються більше монологів, 
насичених різними деталями інтер’єру. Спостерігач, який підтри‑
мує оповідь у «Ревнощах» Роб‑Ґрійє, проявляється перш за все 
через свій зір. Його очі — це фокусна точка, скажімо, коли він 
дивиться на дім або на плантаціючерез описи, ніж через дії; опо‑
відь часто містить багато внутрішніх. Кілька речей, які його ото‑
чують, ніби продовжують його тіло. Але поруч з ним існують 
більш реальні персонажі, яких він бачить — це його дружина 
А та її гіпотетичний коханець Франк. Наявність третьої людини 
в кімнаті маркують такі слова: «третє крісло», «третя ковдра», 
«його м’які нечутні черевики», які дозволяють йому підходити 
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до вікна. Це своєрідний пункт спостереження за подіями: рев‑
нощі персонажа «окреслені» рамою вікна» [267, с. 32–33]. По‑
дібна стратегія описотворення постає характерологічною в ро‑
мані М. Геддона, де гіпертрофовано докладний опис предметів 
оприявнює специфіку мислення протагоніста, риси його характе‑
ру, розумові здібності й інтереси.

Постпостмодерністське аутичне мислення  Кристофера  
прагне розкласти все, що відбувається навколо людини, на 
складники, кожному з яких відведене своє місце в реальності. 
Проблеми виникають тоді, коли об’єкт навколишньої дійсності 
опиняється в іншому місці, бо це детермінує порушення поряд‑
ку й спричиняє хаос. Аутичне мислення Кристофера постає 
гіпертрофованим прагненням до порядку: кожна найменша річ 
повинна бути розміщена на своєму місці. Неправильний по‑
рядок речей породжує хаос, а отже, викликає панічну атаку. 
Протагоніст у романі М. Геддона фіксує все, що відбувається 
з ним, щоб потім на основі цих фіксацій, проведених із особ‑
ливою точністю і впродовж певного відрізку часу, сформувати 
свою теорію, яка допомагає знаходити відповідь у складних си‑
туаціях. Така відповідь дасть можливість розв’язати складну 
проблему. Водночас поведінка Кристофера викликає неприй‑
няття в людей. По‑перше, між гуманізмом, етикою і правдою 
Кристофер завжди обирає останнє. Для нього не існує здат‑
ності на компроміс із іншими, коли ідеться про оприявнення 
правди, що може завдати сильного удару іншій людині. Проте 
якщо ця правда потрібна для того, аби встановити правильний 
порядок речей, то Кристофер, не замислюючись, казатиме її. 
По‑друге, Кристофер не розуміє, чому люди прагнуть обма‑
нювати, недоказувати чогось, коли кожний вияв неправди по‑
роджує невідповідність у правильному порядку речей у світі. 
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По‑третє, Кристофер не має традиційної емпатії, він не здат‑
ний співпереживати, позаяк для цього почуття потрібно уміти 
проектувати відчуття (досвіди) інших на власний досвід.

Кристофер — це «просте число», тобто таке що ділиться 
на себе й одиницю. Принцип «неподільності» позначається 
на неможливості протагоністом увібрати в себе досвід інших, 
а отже, викликати емпатію та співчуття. Натомість герой за‑
уважує: «Я сказав, що співчуваю собакам, оскільки вони 
вірні й чесні, а деякі собаки цікавіші та розумніші за деяких 
людей» [63.1, с. 11]. Юнак здатний на співчуття до тих, чий 
досвід апріорі не може бути перенесений на нього. Для Крис‑
тофера вияв співчуття полягає у тому, що він прагне сказати 
правду, аби врятувати інших від ситуації порушеного порядку. 
Саме така стратегія, на думку Кристофера, і є виявом емпатії 
та співчуття, бо вона допомагає врятувати інших. Його прагнен‑
ня розплутати детективний сюжет, пов’язаний із убивством пу‑
деля, запускає механізм відкриттів у зовсім інших питаннях, які 
аж ніяк не видавалися пов’язаними зі смертю Веллінґтона.

Правильний порядок речей на більш метафоричному рівні ре‑
презентований і в романі «Хмарний атлас». Капіталістичні відно‑
сини постають у тексті антиподом до природного порядку речей: 
вони детермінували інший тип стосунків між людьми, утверджу‑
ючи в різні культурно‑історичні періоди незмінність між соціаль‑
ними ролями жертви й колонізатора, раба й рабовласника. Такий 
збій у природному порядку речей спричиняється до формування 
викривлених стратегій облаштування світу, формування хибної 
філософії життя й утвердження маніпулятивних технологій. Ба‑
жання людини перебувати в комфортній ситуації з часом елімінує 
її пасіонарність, що виявляється в готовності протистояти сере‑
довищу, де утверджується антилюдина політика. Кристофер 
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 натомість наділений особливою «пасіонарністю», детермінова‑
ною його специфічним аутичним мисленням, яке апріорі «за‑
програмоване» на правду. Ця життєва стратегія юнака викликає 
проблеми в комунікації з іншими, позаяк сам світ навколо нього 
існує в режимі компромісів та розігрування соціальних ролей, 
відповідно до яких формуються спільноти, де обирають жертву 
й лідера тощо. Такою жертвою постає і сам Кристофер для інших 
хлопців, які кепкують із нього. Водночас світогляд героя рома‑
ну «Дивний випадок із собакою вночі» уможливлює існування 
Бога у світі. Проблема полягає лише в тому, що потрібно знайти 
місце для Бога. «Життя на землі також виникло випадково. Але 
ця випадковість була дуже особливою» [63.1, с. 165]. Оскільки 
Бог перебуває поза здатністю людини сприймати його чуттєву 
й не є частиною людського досвіду, усі міркування про Бога ма‑
ють гіпотетичний характер. Проте гіпотеза — елемент наукового 
пізнання світу, будь‑які наукові теорії випливають саме з гіпоте‑
тичних припущень. Тож Кристофер визнає гіпотезу як потенцій‑
но можливе знання, яке не дається людині на певному етапі роз‑
витку суспільства, проте може бути осягнутим у майбутньому.

Останній епізод роману «Хмарний атлас», у якому суспіль‑
ство живе в ситуації постапокаліптичної дійсності, оприявнює 
мислення персонажів, які припускають, що у світі й надалі бу‑
дуть існувати страхи, що мають архетипну природу й пов’язані 
з первісними страхами, які міцно увійшли в людське єство, 
а також поруч із цим можливе існування високотехнологічних 
винаходів. Мислення персонажів останнього епізоду в романі 
«Хмарний атлас» оприявнює постпостмодерністське мислення, 
що існує між двома мисами: наївного й досвідченого, ірраціо‑
нального та раціонального.
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С ьогодні, коли західні літературознавці протягом останніх 
майже двадцяти років говорять про кризу і кінець пост‑

модернізму (на чому також наголошувала український амери‑
каніст Т. Н. Денисова), важливо окреслити ситуацію переходу 
постмодернізму в постпостмодернізм, який має інакшу епісте‑
мологічну основу, пропонуючи інші форми репрезентації реаль‑
ності, істини, історії, свідомості, ідентичності, пам’яті тощо.

Оскільки означена точка переходу детермінована особли‑
вими кореляціями між «allegiances» і «resistance» (збережен‑
ня та одночасний опір традиціям, за Е. Каскарді), то під час 
аналізу літературного дискурсу постпостмодернізму доцільно 
говорити про специфічний симбіоз модерністських і постмодер‑
ністських настанов, а також про специфіку нового світовідчут‑
тя, яке заміщує постмодерністську гіперреальність, іронічність, 
транквільність, інтертекстуальну еклектичність тощо.

Сьогодні в річищі ідей постпостмодернізму можемо говорити 
про зазначені нові перспективи і про реактуалізацію сумніву як 
особливої світоглядно‑філософської настанови, пов’язаної з роз‑
витком науки і технологій, які розкрили перед людською свідо‑
містю простір необмеженого, незбагненного (людський мозок 
як безконечне переплетіння нейронів; людське тіло як особли‑
вий соматичний мультиверсум, безконечність віртуального світу, 
нескінченність Галактики з точки зору астрофізичних відкриттів 
тощо). Відповідно, ця настанова результувала утвердженням но‑
вого типу постпостмодерної метафізики, коли людський розум 
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опинився перед тим, що не піддається цілковитому усвідомленню 
навіть за умов максимального знання про об’єкт спостереження.

В англійському постпостмодерністському романі увиразне‑
на проблема перебування суб’єкта в кількох вимірах реальності 
одно часно (експлікація концепції «позачасової одночасності», 
яка докладно окреслена в монографії Н. Овчаренко «Постко‑
лоніальні проекції канадської прози» на матеріалі сучасного 
канадського роману). Моделі такого перебування можуть бути 
різні й підпорядковуватися різним авторським концепціям: ро‑
ман‑сповідь із романом у романі («Спокута»); використан‑
ня науковофантастичних концепцій «множинності часу», його 
нелінійної організації відповідно до теорії суперструнної реаль‑
ності, яка представлена у вигляді кількох одночасних зон, між 
якими може бути встановлений зв’язок (фізичний або метафі‑
зичний) («Хмарний атлас»); конструювання у власній свідо‑
мості фіктивної реальності, що постає замінником справжньої 
дійсності, що має занадто сильний травматичний ефект для 
суб’єкта (таким чином створена підсвідомістю дійсність витісняє 
певні фрагменти минулого, які в силу різних причин не можуть 
бути проговорені або ж подолані індивідом) («Дивний випадок 
із собакою вночі»); суб’єкт реальності не може достеменно іден‑
тифікувати для себе, яка з реальностей, у яких він перебуває, 
справжня, позаяк не  існує чітких інструментів для верифікації ре‑
альності («Субота», «Спокута»). У будь‑ якому разі стверджує‑
мо, що в постпостмодерністських текстах ідеться про ключову 
проблему неможливості встановити, яка з множини реальностей, 
справжня, а яка фіктивна (вигадана), причому експліковано мо‑
тив одночасного перебування людини в кількох реальнісних пло‑
щинах, між якими встановлено специфічний зв’язок.
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У постпостмодернізмі оприявнено існування онтологічної реаль‑
ності, тобто наддійсності, яка є непізнаваною для людини в силу 
гносеологічних обмежень людської свідомості, неможливості пізна‑
ти світ як у його мікроформах, так і на рівні макросвіту. Натомість 
використання високотехнологічних інст рументів для пізнання реаль‑
ності змінює саму природу людини, а отже, й сам погляд на природу 
реальності. У романах показано, як інструмент, який здобуває люд‑
ська спільнота для дослідження дійсності, з часом змінює саму сут‑
ність людини й усе одно позбавляє людини можливості пізнати дій‑
сність в її онтологічних формах. Водночас варто наголосити на тому, 
що в постпостмодернізмі множинність реальності уможливлена на‑
явністю Абсолюту (онтологічної реальності), що є непізнаванною 
для людини, але яка може бути помислена у множинному вияві. 
Множинність реальності детермінована наявністю Вищого Розу‑
му (Творця, Креатора), який створив світ навколо людини у формі 
лабіринту («Хмарний атлас»), де різні локуси постають взаємо‑
пов’язаними. Людина має здатність впливати як на своє майбутнє, 
так і на минуле, зокрема у вимірі імаґінативної реальності (фіктив‑
ної), що конструюється в якості замінника «реальної» дійсності. 
 Пережиті травми, неподолані страхи тощо спонукають людину фор‑
мувати фіктивну дійсність як форму втечі від дійсності, що постає 
надмірно травматичною («Дивний випадок із собакою вночі»).

Важливе місце в сучасному англійському постпостмо дер‑
ніст ському романі посідає репрезентація досягнень у цари‑
ні медицини й точних наук. Протагоністи романів наділені 
 сцієн  т ист сько‑ орієнтованим розумом, за допомогою якого вони 
прагнуть розкласти реальність навколо себе на систему чітких 
причин ово‑наслідкових закономірностей. Це видається можливим 
з огляду на природу людської фізіології. Вчинки людини або ж на‑
віть її рухи, жестикуляція, форми невербальної комунікації постають 
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результатом біохімічної та нейрофізичної природи людини, яка може 
бути пізнавана за допомогою науки. Протагоністи романів або ма‑
ють безпосередній стосунок до світу медицини («Субота»), або ж 
виявляються носіями мислення, в основі якого принципи наукової 
організації дійсності та наукового пізнання, яке мінімалізує роль тих 
сил, що не можуть бути пояснені за допомогою медицини й точних 
наук (комбінаторні здібності людини в результаті специфічної ней‑
ронної взаємодії, креативність мозку під час створення мистецьких 
об’єктів,  зокрема написання літературних творів, передусім поетич‑
них). У постпостмодерністських романах увиразнено пошуки людсь‑
кої сутності, яка досліджується у двох виявах: як результат взаємодії 
фізико нейробіохімічних процесів, що мають жорсткий детермінізм, 
який може бути встановлений експериментально й осягнутий лю‑
диною (фахівцем із нейрохірургії, як Генрі Пероун); як результат 
нейрохімічної і психосоматичної діяльності мозку й нервової систе‑
ми, яка, проте, не може бути представлена у вигляді чітких законів 
і закономірностей. Сутність людської діяльності полягає не лише 
у реалізації еволюційних законів і законів біохімії людини, а й також 
у творенні нових смислів (реальностей), які уможливлені потенційно 
нескінченною сполучуваністю нейронів у синапсах під час форму‑
вання досвіду, написання художніх творів, які ніколи не будуть одна‑
ковими у двох різних митців. Здатність людини до творчості постає 
одним із елементів, що ставить під сумнів досягнення науки в плані 
стовідсоткового пізнання людини. У постпостмодернізмі людський 
індивід розглядається в єдності наукового (максимально об’єкти‑
вованого) та гуманітарного, що виявляє себе у творенні об’єктів, 
наділених здатністю естетично впливати на інших індивідів, викли‑
каючи у них різні емоційні реакції.

Для постпостмодернізму властиве проектування художнього 
світу в єдності наукових і псевдонаукових (науковофантас тичних) 



318

Дмитро Дроздовський
Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі

теорій, які в романах виконують роль евристичного джерела. Анг‑
лійські письменники прагнуть сконструювати художній світ, у якому 
немає непереборного бар’єру між світом науки (високих техноло‑
гій) і гуманітарним знанням, яке апріорі не може бути верифіко‑
ване з точки зору точних наук. Ідея множинної реальності, у якій 
перебуває людина, пов’язана з уявленням про Всесвіт як потенцій‑
но необмежений часопростір, у якому розгортання часу може мати 
нелінійний характер, а отже, перебування людини в одному часо‑
вому вимірі ставиться під сумнів, зокрема, через здатність людини 
творити у власній свідомості інші реальності, якими живе людина, 
з часом розчиняючись між цими дійсностями й втрачаючи чинник 
орієнтування у тому, яка з реальностей справжня. По суті, можна 
стверджувати про розщеплення людської ідентичності, яка може 
бути оприявненою одночасно в різних часопросторових локусах.

У постпостмодерністському романі наявність Абсолюту як ме‑
талокусу, що детермінує розгортання реальності навколо людини 
в множинному вияві, осмислюється в єдності сцієнтистських здоб‑
утків і релігійних уявлень. Письменники використовують різні мі‑
фологічні моделі, у яких представлено первісні форми існування 
людини, а також вдаються до  осмислення останніх досягнень точ‑
них наук, представники яких пропонують різні теорії про приро‑
ду «Великого вибуху», існування часу, множинність реальностей 
у Всесвіті тощо. У романах осмислено як досвід християнства, 
так і інших релігійних традицій на кшталт буддизму та індуїзму, 
що загалом постає закономірним з огляду на мультикультураль‑
ний дискурс, оприявнений в англійській літературі поч. ХХІ ст. 
У постпостмодерністському романі наявна спроба поєднати нау‑
кові досягнення з релігійними уявленнями, які репрезентовані як 
модель розуміння світу в той період, коли людина просто не мала 
інструментарію для того, щоб підтвердити ці уявлення. У такому 
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разі уява людини постає важливим джерелом розуміння граней 
можливого в реальності: усе, що може бути помислене, з часом 
може мати наукове підтвердження або ж репрезентацію в дійс‑
ності в результаті нових наукових і технологічних відкриттів.

У дослідженні з’ясовано механізми формування специфічно‑
го художнього світу постпостмодерністського роману, у якому 
неможливо верифікувати, який локус реальності є справжнім, 
а який вигаданий. Розвинуто теорію голландських теоретиків 
метамодернізму Р. Ван ден Аккера й Т. Вермюлена, які ха‑
рактеризують метамодерністську культуру за допомогою мета‑
фори метакзису, яка припускає поєднання в одній реальності 
різних субреальностей і явищ, що традиційно належать різним 
досвідам і культурно‑історичним епохам.

Досліджено, що когеренція в постпостмодерністському романі 
різних дискурсів і досвідів можлива через те, що художній світ по‑
стає в ньому як такий, що сконструйований у результаті функціо‑
нування й виявлення захисних реакцій психіки. Захисні механізми 
дають можливість створити таку модель світу, у якій суб’єкт ре‑
альності не має здатності розуміти переходів між світом реальним 
і уявним. Реагування на зовнішні травми за допомогою захисних 
механізмів психіки актуалізує мотив самотності людини і її обме‑
ження порівняно із зовнішнім світом, який є непізнаваним і який 
водночас генерує травматичні переживання. Цей мотив результує 
в постпостмодерністському романі актуалізацією пошуків у царині 
трансцендентного, що відповідає принципу трансценденції влас‑
ного «Я» у деяких формах захисних психічних реакцій. У такому 
разі постпостмодерністський художній світ пояснено за допомогою 
теорії метаболи, що з рівня художньопоетологічної фігури перехо‑
дить на рівень хоронотопу й філософського концепту, що пояснює 
принципи світоустрою.
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Доведено, що постпостмодерністський простір існує як по‑
тенційно трансферний. Через інтеграцію в ньому різних під‑
ходів (релігійних і наукових тощо) до сприйняття світу в ро‑
манах наявні спроби сконструювати нову модель людини 
й людського мислення, у якому метафізичний (релігійний, чут‑
тєвий) досвід не протистоїть сцієнтистському (об’єктивному, 
що має чіткі логічні пояснення), а є його доповненням.

Окреслено різні типи свідомості персонажів, експліковані в анг‑
лійському постпостмодерністському романі. Аутична свідомість 
є новим типом мислення, який пізнає реальність навколо людини 
в системі чітких причиново‑наслідкових закономірностей, які мають 
наукове пояснення. Персонажі англійських постпостмодерністських 
романів прагнуть дослідити власне тіло, відповідно, у дискурсі по‑
стпостмодернізму увиразнено тему соматизації, сприйняття себе 
як «машини» (Ф. Ніцше), якою людина здатна навчитися керува‑
ти, щоб мінімізувати кількість конфліктів і зіткнень, які призводять 
до травматизації психіки та ескалації соціальної напруженості.

Здатність людини уявляти постає важливим чинником, по‑
трібним для еволюції людського виду. Уява відображає здатність 
нейронів у корі головного мозку до творення потенційно необме‑
женої кількості сполучень, у результаті в кожному новому спо‑
лученні зафіксовано цілковито новий досвід, який є поштовхом 
до розвитку людства. У романі «Хмарний атлас» представлено 
ідею того, що все, що може бути помислимим, так само може бути 
втіленим, а отже, людська фантазія є фантазією лише на певному 
етапі розвитку людства, а в інший час може бути частиною науко‑
вої картини світу. Людина не може фантазувати з приводу того, 
чого немає; а те, що є об’єктом фантазування, з часом може бути 
оприявнене в реальності. Така настанова свідчить про те, що в су‑
часному постпостмодерністському романі здатність уявляти постає 
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частиною загальнолюдської стратегії виживання і є своєрідною 
формою «знання», чинником інспірації людства до самовдоско‑
налення. У такому разі доцільно говорити про представлення 
в постпостмодерністському літературному дискурсі ідей, які були 
обґрунтовані в німецькому романтизмі, зокрема у працях Шел‑
лінґа. Людство здійснює свій розвиток у спіралеподібний спосіб, 
і кожний новий етап еволюції реалізує здатність людини до само‑
вдосконалення. Водночас у романі «Хмарний атлас» показано, 
як на якомусь етапі розвитку людина делегувала повноваження 
з  самопізнання технологіям, наділеним штучним інтелектом.

Штучний інтелект — особливий когнітивний, соціальний 
і загалом цивілізаційний феномен, який продовжив розумову 
силу людства, проте не став чинником розвитку цивілізаційної 
потенції, а утворив окрему паралельну спіраль розвитку, яка 
з часом почала конкурувати з людиною. Ралф Мессенджер 
у романі Д. Лоджа висловлює занепокоєння з приводу того, 
якими можуть бути негативні наслідки штучного інтелекту. 
Історія про Сонмі~451 постає досвідом мінус‑еволюції люд‑
ства, яке стало заручником гіпертрофованого світу ентертейн‑
менту, у якому розваги замінили політичну доктрину, сприяючи 
моральній та інтелектуальній дееволюції людства, яке зрештою 
біороботи намагаються колонізувати.

Відносини людини з владою постають наскрізними в сучас‑
ному англійському романі. Здатність до влади (воля до влади) 
є іманентною сутністю людини, чинником еволюційного й техно‑
логічного розвитку. Водночас ці відносини, експліковані у формі 
капіталізму, передбачають обов’язкове існування колонізато‑
ра (суб’єкта колонізації) та колонізованого (об’єкта), що позна‑
чається на суспільній напрузі й конфронтації між різними людсь‑
кими групами або окремими індивідами. Воля до влади є важливим 
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чинником прогресу й закладена в еволюційній диманіці людства 
елімінувати ті риси, які не сприяють еволюційному покращенню 
індивідів. Водночас біологічне покращення не має прямої кореляції 
з моральним цивілізаційним розвитком, який може бути антипа‑
тичним (зворотним) до еволюційного розвитку.

У постпостмодерністському романі спостерігаємо взаємодію різ‑
них течій і стилів, сам роман постає гетерогенним утворенням, якому 
притаманні елементи різних жанрів і жанрових різновидів. Водночас 
у романі спостерігаємо увиразнення «Я» через використання стра‑
тегій «Я»‑нарації, яким може бути підпорядкований як весь роман, 
так і його елемент, що має ключову сюжетотворчу роль.

Проведене дослідження дає підстави говорити про різні 
підходи до осмислення постмодернізму, про множинність і іма‑
нентну негомогенність теорій постмодернізму (який, щоправ‑
да, як слушно зауважує Т. Гундорова, гомогенізував уявлення 
про модернізм). У цій монографії окреслено динаміку кореля‑
цій у системі «модернізм — постмодернізм — постпостмо‑
дернізм/метамодернізм) на матеріалі англійської літератури, 
а ключовим об’єктом дослідження є англійський роман 1980–
2010‑х рр., який оприявнив основні світоглядно‑естетичні по‑
зиції нової культурно‑історичної епохи.

У літературі постпостмодернізму конструюється інакша 
реальність і констелюються інші стратегії комунікації, зокре‑
ма, й метафізичні (причому поштовх до метафізики може бути 
гене рований у лоні надсучасних наукових відкриттів і техноло‑
гій у царині медицини, нейронаук, штучного інтелекту тощо).

В англійській літературі кін. ХХ ст. наявний особливий різновид 
постмодернізму. Цей напрям лише почасти реалізований у британсь‑
кому романі, який у ХХ столітті не поривав із реалістичними (міме‑
тичними) тенденціями. Ця установка суперечить  загальноприйнятим 
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у лоні французького постструктуралізму постмодерністським стра‑
тегіям письма і конструювання художніх наративів.

Аналізуючи історію англійської літератури другої половини 
ХХ ст., спостерігаємо проблематизовані взаємини цієї літе‑
ратури з постмодернізмом. Однією з основних характеристик 
постпостмодернізму є стирання кордонів між текстом і ре-
альністю. Ключова епістемологічна відмінність між постмо‑
дернізмом і постпостмодернізмом полягає в тому, що перший 
грає з читачем, і реципієнт розуміє, що це гра. Другий грає 
«всерйоз», гра стає реальністю, заміщуючи правила реальності.

Після «смерті» постмодернізму є підстави говорити про по‑
яву різних напрямів, а отже, про мультивекторність «постпост‑
модернізму».

Спільною для більшості напрямів постпостмодернізму 
постає взаємодія модерністського та постмодерністського 
дискурсів, яку можна окреслити біномом «реальність» — 
«віртуальність». Перше поняття вбирає в себе такі кон‑
цепти, як переживання, почуття, травма, ресентимент тощо. 
Друге — інваріанти гіперреальності, текстуальності, підсві‑
домості (яка позиціонується в постпостмодернізмі як окрема 
форма багатошарової реальності; зрештою, доцільно прига‑
дати творчість Г. Джеймса, який, як наголошує Т. Н. Дени‑
сова, був одним із перших, хто постулював автономність сві‑
домості як окремої реальності). Особлива контемпляційність, 
специфічна медитативна техніка письма відрізняє романи 
сучасних англійських письменників (Д. Лоджа, І. Мак’ю‑
ена, Д. Мітчелла, М. Левицької, М. Геддона, М.Дж. Гай‑
ленд та ін.), де зосередження на предметах та подіях фізич‑
ного світу стає відправною точкою для занурення в царину 
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 свідомості і виникнення дихотомії фізичного зору і духовно‑
го, мови і сенсу, людини та історії.

Процес «ампліфікації» культурної свідомості в особливий спосіб 
репрезентований у сучасній англійській літературі, оприявнюючи, 
за Д. В. Затонським, складну динаміку відцентрово‑доцентрових 
рефлексій. Імпульсом відцентрових сил став «маніфест» Ж. Дер‑
ріда, який позначив момент переходу від структуралізму до пост‑
структуралізму. Вилучення центру зі структури і її трансформація 
в нескінченну гру інтерпретацій мала такий самий децентруючий 
ефект у річищі англійського роману, який сьогодні перебуває під 
значним впливом наукових відкриттів у царині штучного інтелекту, 
нейронаук, астрофізики і теорій суперструнної реальності. В особ‑
ливий спосіб ці тенденції знаходять своє відображення, зокрема, 
у специфічних формах жанрової модифікації роману, у компози‑
ційних особливостях, у «множинних наративах», які детермінують 
різні рівні сучасного англійського роману.

Так, у романі «Спокута» І. Мак’юена тип нарації близький 
до множинної внутрішньої фокалізації, для якої характерне 
пригадування однієї події з точки зору різних персонажів. 
У першій частині роману маємо епізоди, які подаються в по‑
трактуванні з різних точок зору (епізод із розбитою вазою, епі‑
зод у фонтані, епізод зі зникненням кузенів‑близнюків, епізод 
із листом Робі тощо), аби показати хисткість світу навколо лю‑
дини й неможливість скласти докупи один фрагмент реальності, 
інтерпретований у різних свідомостях. Так, чи не найбільше ін‑
терпретацій із боку різних персонажів викликає лист, який Робі 
просить передати Сесилії через Брайоні. У романі «Спокута» 
порушено проблему неможливості чіткого схоплення реальної 
ситуації за допомогою вербальних засобів, залежності кожної 
мовленнєвої ситуації від досвіду, усталених соціальних практик 



325

 
В и с н о в к и

тощо. Людина керується не тим, що вона чує, а тим, як вона 
інтерпретує те, що, як їй здається, вона чує.

Роман «Хмарний атлас» Девіда Мітчелла — приклад новіт‑
ньої британської постпостмодерністської літератури, у якій зро‑
блено спробу запропонувати нові форми репрезентації художнього 
часу й конструювання художнього простору. Ключова особливість 
аналізованого роману — наявність у ньому «матрьошкової» 
нелінійної, множинно‑фрагментованої композиції. Така «рваність» 
наративу підпорядковується завданню показати інакшу приро‑
ду зв’язку між фрагментами реальності, належними до  різних 
 історичних періодів, країн, культур, епох тощо. Британський 
прозаїк украй уважний до формальної організації наративу. Ком‑
позиція роману засвідчує особливу міфопоетичну установку, 
 експлуатовану в художньому мисленні письменника. Зазначену 
стратегію засвідчують такі ключові міфологічні риси, як бінарні 
опозиції і циклічний сюжет. Особливої   актуальності набуває міфо‑
логема початку (ab ovo) і міфологема вічного повернення. Міфо‑
логізованість сучасного англійського роману виявляється у формі 
циклічного сюжету й ретроспектив. Тому особливо симптоматич‑
ним видається звернення сучасної прози до теми історії, поява чис‑
ленних творів у жанрі «історіографічного метароману».

Вибір наративних технік у романі Д. Мітчелла зумовлений 
відкриттями, пов’язаними з теорією суперструн, яка у спро‑
щеному вигляді говорить про нелінійність моделі Всесвіту, про 
«існування у Всесвіті N‑кількості паралельних реальностей», 
які інколи можуть перетинатися, бо пов’язані між собою особ‑
ливим зв’язком. Кожна окрема «подія в нашому світі створює 
проекції альтернативних реальностей в інших вимірах». Фак‑
тично теорія суперструнної реальності типологічно суголосна 
ідеям «альтернативної історії», бо в ній закладається принцип 
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побудови реальностей на основі того, що тільки могло б відбу‑
тися (модус «possibility» і «probability»).

Науково‑практична цінність представленого дослідження 
визначена тим, що, по‑перше, загальні її положення і конкретні 
спостереження можуть істотно змінити уявлення про поети‑
ку сучасного роману Великобританії. По‑друге, вони можуть 
бути використані під час розробки питань стосовно динаміки 
англійської літературного процесу XX століття. По‑третє, 
 висунуті в роботі проблеми можуть знайти застосування в кур‑
сах з історії зарубіжної літератури XX століття.

У монографії візуалізовано постпостмодерністські художні 
тенденції та явища на матеріалі романів Девіда Лоджа, Іена 
Мак’юена, Марка Геддона, Девіда Мітчелла та ін.). Аналізо‑
вані твори мають подібні жанрові обриси, спільні філософські 
проблеми, подібні наративні моделі.

Постпостмодерністський персонаж прагне окреслити влас‑
ну «самість», утвердити себе в часі, пояснюючи передусім собі 
механізми функціонування світобудови та принципи функціо‑
нування власного тіла, яке уподібнюються Всесвіту, зокрема 
через мільярдну кількість нейронів і нейронних сполучень у го‑
ловному мозку. Навколишня реальність постає як цілковито 
невизначена й потенційно конфліктна: персонажі англійських ро‑
манів потрапляють у конфліктні ситуації, які виникають нізвідки. 
Світ ХХІ століття репрезентовано як іманентно нестабільний, 
у якому важко знайти феномени, що давали б людині відчуття 
стабільності: несподівано можна стати свідком авіакатастрофи, 
несподівано на тебе можуть напасти злочинці або ж просто ву‑
личні хулігани. Персонажі постпостмодерністських романів на‑
магаються пояснити всі «нелінійні» збої, які виламуються з ло‑
гічного світосприйняття, притаманного героям.
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Постпостмодерністське сприйняття світу виявляється у здат‑
ності персонажів зводити полярні феномени, пояснювати зако‑
номірності в тому, що раніше сприймалося в бінарний спосіб. 
Постпостмодерністський світ «зводить» суперечнос ті та ліквідує 
точки розходження. Приклад мислення персонажів останньої шо‑
стої історії в романі «Хмарний атлас» слугує тим мисленням, яке 
прагне осмислити негативний  цивілізаційний поступ, що призвів 
до техногенної катастрофи. Саме в шостому наративі відбувається 
прихована полеміка з концепцією «вічного повернення» Ф. Ніцше 
і його поглядами на фіктивність людського поступу. Для Ніцше 
людський поступ неможливий з огляду на особливості протікан‑
ня часу. Натомість у шостому наративі роману «Хмарний атлас» 
Д. Мітчелл пропонує свою відповідь, яка утверджує віру в пере‑
могу гуманістичних цінностей. Дискурс постпост модерністського 
англійського роману показує важливість того, що потрібно «запе‑
речувати» не людину, а ідеї, зокрема детерміновані ідеологічними 
системами. Ідеологія, реалізована в просторі політики чи економіки, 
сприяє мінімізації людського впливу, тобто вияву людського IQ, 
EQ, досвіду, пам’яті тощо. У такому разі ідеологія, інкорпорована 
в су спільний поступ, є небезпечною силою, що скеровує людину 
в бік формування тоталітарних утворень, які мають бути побудо‑
вані на стратегіях неоколоніалізму й уявленні про світ як такий, що 
розподілений на колонізаторів і їх жертв.

У постпостмодерністському романі в особливий спосіб опри‑
явнено вияви філософії екзистенціалізму, яка має свої тради‑
ції в англійському романі 1960–1970‑х рр., зокрема у творах 
А. Мердок. У сучасних англійських романах зображено моменти, 
коли персонажам потрібно зробити вибір у ситуації на межі між 
життям і смертю. Проте особливість постпостмодерністського 
мислення полягає в тому, що його носії  позбавлені  загостреного 
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й надмірно драматичного бачення реальних життєвих ситуацій. 
Пізнання власного тіла, професійні знання про будову організму, 
особливості протікання хімікобіологічних процесів усередині лю‑
дини змінюють когнітивні моделі світорозуміння.

Свідомість постпостмодерністських персонажів поєднує 
в собі риси постмодерністської транквільності та модерністської 
пасіонарності. Постмодерністський наратив містить численні 
описи, які виявляють здатність свідомості фіксувати реальність 
і аналітично препарувати, акумулюючи знання в модель розу‑
міння «Іншого». Зустріч із «Іншим» у постпостмодерністсько‑
му романі опосередкована знаннями з точних наук і медицини, 
у такому разі «Інший» постає не як потенційно чужий, а як 
один із, щоправда, тому, хто сприймає « Іншого» за допомогою 
аналітичних процедур важливо ідентифікувати, до якої системи 
або групи той належить. У такому разі маємо підстави говорити 
про неопозитивістські основи постпостмодерністського мислен‑
ня, яке інтегрує в собі сцієнтистський дискурс і метафізику, зо‑
крема буддистську традицію. Буддизм Ф. Ніцше виокремлює 
з‑поміж інших релігій, вказуючи на те, що це релігійна система 
майбутнього, тобто цивілізації, яка знайшла ціль у житті.

Постпостмодерністський світ спроектований як реальність, 
у якій одночасно є смисл і відчувається його нестача. Це світ, 
у якому персонажі прагнуть через розуміння прос тих буденних 
«істин» наблизитися до пізнання «Істини», яка на сучасному 
етапі не дається людині ані в чуттєвому, ані в аналітичному 
 пізнанні за допомогою здорового глузду. Попри позитивістську 
основу, тобто орієнтацію на об’єктивування дійсності у власно‑
му пізнанні й розкладання її на базові фрагменти, які можуть 
бути пояснені з точки зору здорового глузду й за допомогою 
раціональних операцій, мислення пост постмодерністських 
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 персонажів виходить за рамки раціонального, ставлячи питан‑
ня про те, що означає випадковість, у чому полягає секрет ху‑
дожньої творчості, тобто здатність комбінувати смисли так, аби 
витворювати щось принципово нове, на що спроможна лише 
людина, наприклад, наділена поетичним даром. Над цими пи‑
таннями розмірковують навіть ті, хто щодня проводять операції 
на людському мозку й сприймаються мистецьку ідентичність 
людини як сукупність нейронів і продукт їх діяльності.

Романна саморефлексія 2000–2010 рр. набагато менше спів‑
відноситься з ігровим конструюванням реальності, ніж в епоху 
постмодернізму, експлікуючи в постпостмодерністському романі 
психоемоційні та ціннісні виміри і даючи можливість проблема‑
тизувати пошуки «Я» на новому гносеологічному рівні.

Насамкінець хочу згадати у цій роботі тих, хто були для мене 
Верґіліями у світі англійської літератури. Віра Річ і Джон Вед-
дінґтон-Фезер. Понад 10 років ці двоє англійців були для мене 
орієнтирами у світі англіської літератури. Вони зустрілися лише 
раз у житті, у далекі 1960‑і рр., коли Віра приїхала до Шрусбері, 
де все життя мешкав Джон. Сьогодні їх немає фізично, проте для 
мене вони залишаться Учителями англійської літератури.

Хочу висловити слова вдячності д‑ру Рорі Фінніну (Кемб‑
ридж), який, запрошуючи мене упродовж кількох років до Кемб‑
риджського університету, допоміг зорієнтуватися в огромі сучасних 
досліджень з історії англійського роману зламу ХХ — ХХІ ст.

Слова щирої вдячності відділу світової літератури Інс титуту 
літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ й науковому консультан‑
ту цього дослідження Наталії Федорівні Овчаренко, яка пові‑
рила, що цей непростий проект може бути реалізований. Удячний 
усім науковим прихильникам, які  допомогли авторові цієї роботи 
впоратися з проблемами, виявленими у попередній робочій версії 
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монографії, щоб фіналізувати власну концепцію постпостмодер‑
нізму й завершити працю над теорією постпостмодерністського 
роману як важливого соціокультурного явища ХХІ століття.

Попередня версія роботи, яку представив, перебуваючи в «ав‑
ральному» режимі (на жаль, не мав можливості особисто підписати 
монографію до друку, оскільки був у закордонному відрядженні), 
на засіданні відділів світової літератури та теорії літератури й компа‑
ративістики Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 
18 вересня 2018 року, містила низку недоліків. Роботу було переві‑
рено на програмах, за допомогою яких у Міністерстві освіти і науки 
України виявляють плагіат після захисту дисертацій у спеціалізова‑
них вчених радах. По‑друге, в Інституті літератури ім. Т. Г. Шев‑
ченка було створено комісію щодо перевірки цієї роботи.  По‑третє, 
роботу було перевірено експертами академічної спільноти «Дисер‑
ґейт». Результати експертиз різні. З огляду на це хочу перепросити 
в усіх науковців за проблеми, пов’язані з некоректним цитуванням 
у попередній версії. Вдячний професорам Т. Гундоровій, Т. Рязан‑
цевій, Е. Шестаковій та іншим науковцям, які звернули увагу на 
помилки й допомогли доопрацювати монографію, що, сподіваюся, 
містить наукову інноваційність для дослідників зарубіжної літера‑
тури, а також науковців, які працюють у царині теорії літератури 
й компаративістики. Крім того, хочу щиро перепросити в таких 
авторів: Кен Бенсон (Ken Benson), Тенмей Чаттержі (Tanmay 
Chatterjee), Лоґан Інмен (Logan Inman), Дженніфер Ен Джонсон 
(Jennifer Anne Johnson), Сара Джейн Джонсон‑Елліс (Sarah Jane 
Johnston‑Ellis), Алан Кірбі (Alan Kirby), Петер Криштоф Макаї 
(Péter Kristуf Makai), Роберт МакВільямз (Robert McWilliams), 
Ронґ Оу (Rong Ou), Марина Родрігес Рубйо (Marina Rodríguez 
Rubio), Ііва Седем (Eeva Sadam), Тімотеус Вермюлен і Робін Ван 
ден Аккер (Timotheus Vermeulen, Robin van den Akker), З. Алієва, 
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М. Можейко, Г.  Останіна, Т. Шевчук. У попередній версії роботи 
матеріали, які мали б бути додатком (як маніфест метамодернізму), 
помилково потрапили до основної частини роботи й «змішалися» 
з текстом. Деякі роботи, зазначені у висновках комісії Інститу‑
ту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, стали для мене 
відкриттям (не мав можливості ознайомитися з ними), проте щиро 
перепрошую в усіх авторів за помилки, яких припустився. Засвід‑
чую, що несу особисту відповідальність за кожне наведене цитуван‑
ня у представленій монографії. Окремі слова вдячності висловлюю 
зарубіжним експертам (проф. К. Куявінській‑Кортні (Krystyna 
Kujawinska‑Courtney), М. Тессароло (Mariselda Tessarolo), докто‑
рам філології С. Лофтіс (Sonya Loftis), Р. Карьйон Аріас (Rafael 
Carrión Arias)), які погодилися прочитати монографію й оприлюд‑
нили своє бачення інноваційних аспектів дослідження, здійсненого 
у відділі світової літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України.

Слова окремої вдячності академіку Миколі Григорови-
чу Жулинському, професорам Людмилі Василівні Грицик 
і Олександру Вікторовичу Пронкевичу, які були першими 
читачами цієї кількарічної праці. Вдячний за всі критичні за‑
уваження й пропозиції, які наразі сформували перспективи для 
подальших розмислів щодо англійського постпостмодернізму 
й дискурсу постпостмодернізму загалом.

Від видавництва. Перепрошуємо в наукової спільноти за 
помилки, пов’язані з попередньою версією цієї монографії. 
Один із літературних редакторів припустився помилки, долу‑
чивши до роботи матеріали, які не мали міститися в основній 
частині. Просимо прийняти вибачення за такий недогляд. Ви‑
дання у попередній версії було знято з виробництва й відклика‑
но з біб ліотечних фондів.





ДОДАТКИ

Інтерв’ю з англійськими письменниками

(спілкувався Д. Дроздовський)
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А. С. БАЄТТ:  
«Англійське суспільство читає біографії 

замість творів…» 1

А нтонія Сьюзан Баєтт (Antonia Susan Byatt) — на-
родилася 24 серпня 1936 в Шеффілді. Справжнє 

прізвище — Драббл. У 1957 р. Антонія закінчила Нью-
нем-коледж Кембриджського університету з дипломом 
бака лавра мистецтв. У Брінморському коледжі (США, 
штат Пенсильванія, 1957–1958 рр.) і Самервіл-коледжі 
Оксфор дського університету (1958–1959 рр.) працюва-
ла над докторською дисертацією, присвяченою англійській 
літературі XVII століття. До 1972 року читала лек-
ції в Лондонському університеті і Центральній школі 
мистецтв і ремесел (Лондон). Після публікації літера-
турознавчого дослідження «Вордсворт і Колрідж та їх 
епоха» (Wordsworth and Coleridge in Their Time, 1970), 
із причин, пов’язаних із трагедією в особистому житті, 
наступає довга творча пауза, перервана лише в 1978 році 
виходом роману «Діва у саду» («Virgin in Garden»).

1 Розмова з письменницею була оприлюднена в кількох публіка‑
ціях у ЗМІ: http://litakcent.com/2007/11/21/mene‑zacharovujutj‑
komahy (21.11.2007); у журналі «Иностранная литература» («Іно‑
земна література»): http://magazines.russ.ru/inostran/2006/12/sk8.
html (2006, № 12). 
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— Чому Ви вирішили обрати письменницький шлях?
— Мені здається, можу твердо сказати, що завше хотіла 

бути письменницею, але я тримала це в таємниці. Адже най‑
кращі студенти на спеціальності «література» також прагнуть 
бути письменниками, але не всім це вдається. Обожнювала 
оповідання, як була ще дитиною. Навчилась читати швидко. 
Мені здається природним, що моє інтенсивне задоволення чи‑
танням посприяло тому, щоб я стала письменницею. Я почала 
писати ще в дитинстві, написала і спалила два романи, як була 
у школі. Я не пам’ятаю миті, щоб я не писала, навіть на рівні 
ідей. Можна зустріти дітей, які мають вроджений хист до му‑
зики або малярства — але важко пояснити дитині, що в неї хист 
до письменства, адже слово — це провідник, це наша повсяк‑
денна комунікація. Ми звикли до слів. Але ж література — це 
особлива мова. Я пишу, тому що насолоджуюсь мовою, тим, як 
вона працює в оповіданнях.

— В якому віці Ви написали перший твір?
— Коли навчалась у Кембриджському університеті, то на‑

писала перший роман. Він був невдалим, але то був обов’язок. 
Мої викладачі розуміли й «підтримували» мене в моїх переко‑
наннях, що студенту ще далеко до письменника: «Перепочинь 
день‑другий і пиши». Але я так не могла. Я не могла заверши‑
ти роману про молоду жінку, яка не могла написати роману. 
Я написала другий, коли навчалась на післяуніверситетських 
програмах у Штатах — цього разу роман був більш складним 
і символічним, і я створила персонажа, який був «телевізійним 
натуралістом» ще до того, як такі з’явилися у світі… Потім 
я повернулася до Британії, одружилася, за два роки народила 
двох дітей.
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Я переписала перший роман, коли мої діти ще були малятка‑
ми, в університетській бібліотеці в Дюргамі (Durham), відпра‑
вила видавцеві, який, на моє здивування, його прийняв. Я ніко‑
ли не мала досвіду відмови від видавництв, але мені доводилося 
кілька разів змінювати видавців у Штатах.

— Чи потребує інформаційне суспільство мистецтва? 
Технології змінюють наше уявлення про реальність. 
Чи вдасться інформаційній глобалізаційній мережі «вби-
ти» книжку, приборкати літературу?

— Це дуже цікаве запитання. Наразі працюю над рецен‑
зією на книжку Віктора Пєлєвіна «The Helmet of Horror», 
у якій йдеться про давній міф про Тезея і Мінотавра. Подано 
паралель між сучасною інтернет‑реальністю і чатами. Пєлєвін 
починає книжку з цитати Скота Фіцжералда, що ми весь час 
ідемо в минуле… і він обговорює міф прогресу і те, що наша 
свідомість — комп’ютеризована, а міфи — це її вбудовані авто‑
матичні програми. Він написав книгу цікаву, сповнену інтриги. 
Це форма комунікації, що дає можливості авторові і читачеві 
зустрітися разом у вимірі слова та ідеї. Також можливо зустріти 
іншу свідомість в інтернеті, як показує Пєлєвін. Але ця зустріч 
відрізняється від зустрічі читача і автора у книжці, адже книж‑
ку можна читати в ліжку, перечитувати її неодноразово, пере‑
гортати сторінки. Я думаю, що процес читання та сприйняття 
в нашому суспільстві змінився через інформаційні технології. 
Мені здається, молодь багато часу приділяє саме комп’ютерам, 
аніж книжкам, вони більше спілкуються через мобільні теле‑
фони, аніж наживо. Про це йдеться у книжці Пєлєвіна, що 
змушує нас переосмислити навколишню ситуацію з книжками. 
Діти, які виростають в інформаційному середовищі, вважають, 
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що екрани можуть дати набагато більше, ніж книжки. Було ба‑
гато думок із приводу того, що фотографія уб’є живопис. Вона 
перебрала на себе багато властивостей малярства, але живопис 
як різновид людської діяльності органічно спричинився до фо‑
тографії. Кожного разу, коли я подорожую в Європі або у Спо‑
лучених Штатах, бачу велику кількість пристрасних читачів — 
усіх вікових категорій. Крім того, інтернет зробив можливим 
для мене говорити про книги з людьми інших країн у новий 
спосіб. Я знаю одного дуже інтелектуального кореспондента 
в Кореї. Маю аспіранта, який надсилає мені мудрі запитання, 
поради і коментарі з Шанхаю.

— Чи буде нам потрібна література в 3000 році?
— Я не знаю, що буде у 3000 році. Думаю, ми не можемо 

цього знати. Не можу уявити людського існування без мис‑
тецтва і шляхів опису пристрастей розуму, але це вже можуть 
бути і не книжки.

— Ваші романи «Possession» і «The Shadow of the 
Sun» відомі європейському читачу. В чому їх успіх? Коли 
твір стає відомим?

— Напевно, не зможу відповісти на запитання про те, як 
і чому роман стає популярним. Багато авторів пробують від‑
шукати формулу бестселерів — цей процес набагато легше 
описати на прикладі з детективами, бойовиками або романтич‑
ними романами, ніж із художньою літературною. Мій роман 
«Possession» («Одержимість») цікавий у цьому контексті. 
В ньому — перетин двох моделей: сучасна постмодерна літе‑
ратура й література ХІХ сторіччя доби вікторіанських поетів. 
видавці спочатку не визнали його як можливий популярний 
роман. У ньому багато поетичності (я написала поезію для 
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 персонажів доби ХІХ сторіччя). Є не такі вже й легкі акаде‑
мічні ідеї про фемінізм та інші речі. Кілька американських ви‑
давців і навіть мої англійські — з якими я працювала багато 
років, — не влаштовували поезії, просили, щоб я мене прибра‑
ти їх. Американські видавці повідомили, що я маю зняти весь 
вікторіанський матеріал. Я ж була переконана, що цей роман 
може бути популярною книгою, позаяк використала елементи 
детективної розповіді і романтичних історичних романів.

Думала, що сюжет‑інтрига приверне увагу читачів попри 
всі поеми. Коли роман було опубліковано, він став величезним 
успіхом — отримав Букерівську премію. Його було перекладе‑
но 26 мовами, і я здивована… і вдячна за винахідливу працю 
перекладачів із багатьох країнах. Зараз цей роман вивчають 
в університетах по всьому світу, знаю про безліч дисертацій 
у Голландії, Японії, Данії та Італії саме через ті вікторіанські 
записи, які мене так просили прибрати. Цей роман — одразу 
і історія, і романтика, і містерія.

— Знаю, що багато читачів вважають Ваші твори дуже 
інтелектуальними, а інші навпаки — емоційними (зокре-
ма, роман «Possession»). Що важливіше — інтелектуаль-
ність чи емоційність твору? Як вдається поєднувати ці дві 
стихії?

— Я вірю, що люди — це творчі істоти з могутніми емоці‑
ями і кмітливим розумом. І якщо нам доведеться прийняти, що 
невеликі оповіді починаються з емоцій, водночас великі романи 
прагнуть описати весь світ, у якому людина думає і відчуває. 
Толстой, Достоєвський, Пруст, Джордж Еліот, Бальзак, Томас 
Манн — це ті автори, які вміли думати глобально і які змог‑
ли винайти людину, яка вміє і хоче думати. Я написала книгу 



339

Д о д а т к и .  
Інтерв’ю з англійськими письменниками 

 нарисів, що має заголовок «Пристрасті розуму» («Passions of 
the Mind»). Є люди, які сильно відчувають, що думають, і ви‑
тончено думають про те, що відчувають…

— У чому секрет роману «Історія біографа»?
— Біографія — особливо літературна біографія — є попу‑

лярною англійською формою творчості. Біографії мають більше 
оглядового простору, ніж романи, і я часто думаю, що англій‑
ське суспільство читає біографії замість творів авторів, які ви‑
вчають навіть у школах. Протягом років я виношувала ідею 
для комедійної історії під назвою «Біографія біографа» («The 
Biography of a Biographer») — героєм має бути хто‑небудь, чиє 
життя було пережито в писанні про інших померлих людей — 
таким чином, все життя буде так би мовити «повторюване». 
Розумієте, людина, чиє життя витрачено в бібліотеці, життя 
у крамниці старих речей… Я також зацікавлена в ускладнені 
людських стосунків між біографом і його, або її, «суб’єктом», 
або «об’єктом», або «другим Я». Хотіла зробити мого біографа 
розчарованим у літературі теоретиком. Згадайте, літературні 
теоретики також грають у потужні ігри з автором (як Ролан 
Барт!), оголошуючи автора «мертвим».

Спробувала, щоб герой був великим біографом. Були три 
незакінчені біографічні нариси — один про Ліннея, про Ібсена 
і ще один про сера Френсиса Ґалтона (Francis Galton), двою‑
рідного брата Дарвіна, який був статистом і євгеніком. Усі ці 
документи містять багато обманів, вигадок і правд водночас. 
Я прагнула сформувати новий артистичний зразок.

— Ви не тільки письменник, а й літературний критик. 
Як вдається поєднати в одній свідомості критика та літе-
ратора?
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— Дмитре, я прагну не думати про власну творчість безпо‑
середньо як критик. Пишу критику, щоб дізнатися більше про 
самі процеси написання й думання, а не для того, щоб ство‑
рити критичну теорію або розробити феміністичні або політич‑
ні правила прочитання. Я любитель, аматор, як ті ранні поети 
ХХ сторіччя і романісти, які писали есеї. Я викладала в універ‑
ситеті протягом 11 років, але не вважаю себе науковцем. Мета 
всієї моєї критики — допомогти мені зрозуміти, як і чому твір 
було написано. Я найбільше насолоджуюся писанням про кни‑
ги, які до кінця не розумію. Пєлєвін — приклад.

— Що надихає вас у творчості?
— Думаю, найцікавіші автори — це ті, які зацікавлені в ре‑

чах поза межами літератури — як Колридж, Бальзак, Джордж 
Еліот. Також є певні поетичні ритми, які проходять через мене 
весь час. І, хоча це звучить очевидним і банальним, я не була б 
тим, ким я є, якби Шекспір ніколи не написав і рядка…

— Яке Ваше ставлення до сучасних літературних тен-
денцій, зокрема до постмодерну? Що може бути за пост-
модерном чи, може, це вже останній щабель розвитку?

— Ні, це не є кінцевою стадією. Люди винаходять нові 
форми весь час. Я насолоджуюся сучасним постмодерном, до‑
поки це не прагне переконати мене, що є новим світобаченням, 
що замінює все інше. Найсучасніший постмодерн набагато 
простіший і не такий яскравий (ідейно), як, наприклад, Шекс‑
пір. Мені не подобається доґматизм. А, як це не дивно, багато 
постмодерністів занадто доґматичні у своєму адоґматизмі!

— Чи хотіли б Ви щось змінити у своєму житті?
— Знаєте, іноді мені здається, що хочу бути ентомологом. 

Мене зачаровують комахи. І вважаю, що могла б малювати 
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й малювати… Інколи думаю, що мені також подобається за‑
йматися науковою діяльністю.

— Які плани на майбутнє?
— Наразі пишу роман, який починається 1895 року і дія 

триває аж до 1918 — я ще в 1895 році почала його й написала 
тільки 130 сторінок. Тож, думаю, це буде нескоро. У романі 
є німецькі й англійські персонажі, соціалісти й автори байок, 
гончарі. І війна, звичайно. Я також пишу міф для тієї ж се‑
рії як і «Helmet of Horror» Пєлєвіна. Вибрала норвезький міф 
про Раґнарока — смерть богів і кінець світу. Захоплююся нор‑
везькою міфологією. Також останнім часом прислухаюся до су‑
часних науковців, які говорять про смерть планети в майбут‑
ньому…
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Д жон Веддінґтон-Фезер видається Дон Кіхотом 
ХХІ століття. Його збірка новел для дітей Quill’s 

Adventures in Grozzieland здобула Carnegie Medal, найви-
щу британську нагороду в царині дитячої літератури. 
Дж. Веддінґтон–Фезер здобув нагороду Товариства сес-
тер Бронте (Bronte Society Prize) у 1966 році; отри-
мав міжнародну літературну премію Бертона (Burton 
Prize) за п’єсу « Часниковий провулок» («Garlic Lane») 
у 1999 році, став першим лауреатом DeWitt Romig Prize 
у США за поетичний доробок…

На щастя, мистецьку душу не можна виміряти наго-
родами та орденами. «Найбільша винагорода — стверджує 
Джон, — визнання хоча б однією людиною твоєї праці». 
Джон написав релігійно-філософсько-пригодницький роман, 
дія якого розгортається в далекі «совєтські» тридцяті 
роки в Одесі…

— Джоне, розкажіть, із чого розпочалося письмен-
ницьке життя? У який момент Ви усвідомили, що потрібно 
взяти ручку й почати працювати? Що було поштовхом?

1 Розмова з письменником була надрукована на сторінках часопису 
«Всесвіт» (2006, № 11–12).
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— Почав займатися творчістю ще в початковій школі. Нещо‑
давно у старій шухляді натрапив на власні зошити, коли був іще 
малим. Пішов до школи в 1937 році. Нас навчали читати, писа‑
ти, рахувати в поєднанні з такими «аристократичними», витон‑
ченими предметами, як музика, основи малярства. Ми співали… 
я мав суто «дитяче» дитинство… Хоча в ті роки частими були 
випадки туберкульозу. Але нашу родину він оминув.

Написав свій перший вірш у шестирічному віці, а згодом 
написав і невеличке есе. У десятирічному віці спробував на‑
писати (уявіть собі!) перший роман — на 10 сторінок! Далі 
розпочалося навчання у чоловічій граматичній школі у м. Кайлі. 
Ми студіювали латину, і вже до 14 років я прочитав повністю 
усього Чарльза Діккенса. Сьогодні молоді, напевно, важко 
у це повірити. Звісно, тоді ми не мали телебачення, тому і чи‑
тання книжок було дуже поширеним заняттям. Тим не менш 
не можна замінювати книжки телеекраном.

— Наше сучасне інформатизовне життя і мистецтво… 
Чи вдасться нам у нову епоху поєднати духовне й матері-
альне? Чи потребує світ сьогодні літератури?

— Письменницькі стандарти та читацькі смаки погірши‑
лися у Великій Британії за останні 4 роки. Література вчить 
сьогодні дітей, що не потрібно бути грамотним, дотримуватися 
пунктуаційних, синтаксичних правил, не потрібно дотримува‑
тися культури мовлення. Постмодернізм дозволяє усе і вся. 
І це гуманітарна катастрофа.

Так-от, як наслідок, діти сьогодні менш чуйні, вони не мають, 
про що поговорити зі старшим поколінням, а тому утворилася 
прірва у наших стосунках батьків і дітей. Коли ми були малими, 
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спілкувалися багато із нашими бабусями та  дідусями, перебира‑
ючи їхню мудрість, родову пам’ять. Сьогодні це  забуто…

Сьогодні молодь говорить тільки про футбол або про секс. 
Пам’ятаєте, Джордж Оруел передбачив це у своєму романі 
«1984». Молоді люди сьогодні мають дуже багато грошей, але 
батьки не навчили дітей ставленню до грошей, мудрому став‑
ленню. Сьогодні у світі дуже багато підліткової злочинності 
та набагато менше дисципліни у суспільстві. Це дуже сумно.

— Чи не могли б Ви розказати про британські освітян-
ські стандарти сьогодні?

— Освітні стандарти є високими у тих школах, де працю‑
ють фахівці–новатори. Вони заохочують найкращих виклада‑
чів. Це часто практикують у британських приватних школах. 
У провінціях рівень викладання є недостатнім. Викладачі отри‑
мують малу зарплатню. Я думаю, на освітянському просторі 
і в Англії, і в Україні проблеми майже однакові… Варто просто 
зрозуміти, що освіта сьогодні — не розкіш, а об’єктивна вимо‑
га часу.

Як ми всі знаємо, ХХ століття — це століття ідеології, яке 
характеризувалося боротьбою між ідеологіями комунізму, фа‑
шизму та ліберальною демократією. Ця епоха вже закінчилася. 
І я вважаю, що тепер ми вступаємо в епоху, де культура та осві‑
та відіграватимуть найважливішу роль у формуванні світової 
політики.

— А як би Ви тоді могли прокоментувати приклад 
із освітою Джона Майджора — незакінчена середня шко-
ла не завадила йому стати прем’єр–міністром Великобри-
танії, та й він ніколи не приховував, що покинув школу 
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в 16 років, що його не взяли на роботу кондуктором авто-
бусів через слабкі знання арифметики?

— Крім освіти, людина повинна мати розуміння цінності 
освіти. Знаєте, є люди, життєва програма яких відрізняється 
від програми інших. Головне — зрозуміти свою програму, керу‑
ватися принципами життя, Бога. Самоповага та впевненість 
у собі та своїх знаннях Майджора не потребували підкріплення 
брехнею про вищу освіту, бо цього б йому британці не пробачи‑
ли. Джон Майджор — не єдиний приклад успішного діяча без 
вищої освіти: у Великобританії часто можна прочитати в авто‑
біографіях провідних бізнесменів та політиків про те, що вони 
не відвідували лекцій у вищих закладах. Розумієте, потрібно 
мати чітку мету. Та й часи змінюються. Сьогодні освіта має 
стати атрибутом.

Диплом про вищу освіту свідчить про те, що людина праг‑
нула до чогось вищого, а ще — що вона опанувала стандартний 
обсяг знань і здібна опанувати інформацію якогось визначено‑
го рівня. Це не означає, що людина, яка не має вищої освіти, 
не може пройти той самий шлях, чи досягнути успіху особисто 
без сторонньої освітньої допомоги. Раніше ця думка була сфор‑
мульована як закон співіснування та взаємопроникнення про‑
тилежностей. Університети дають вміння працювати із літера‑
турою, вміння поповнювати знання… Пам’ятаєте, університет 
виховує джентльмена. Це дуже давнє англійське прислів’я, 
яке має глибокий зміст.

— Улітку 2005 року в Лондоні пролунали жахли-
ві теракти, свідками яких ми були… Що спричинило їх, 
на Вашу думку? Чи можливо розв’язати сьогодні у світі 
проблему тероризму?
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— Проблема в тому, що мусульманські товариства, ті їхні 
спільноти, які живуть у Великобританії з 1950–х років, не ін‑
тегрувалися у британську культуру, британське середовище, 
не відчули себе повноцінною частинкою нашого суспільства, 
нашого життя. Багато представників мусульманського світу 
не відвідують спортивних клубів, мистецьких об’єднань. Вони 
зовсім не беруть участі в культурному житті Британії. Я бачив 
неодноразово, як літні мусульмани навіть не вміють спілкува‑
тися англійською, вони носять мусульманське вбрання. Багато 
мусульманських дівчат, які є громадянками Великобританії, на‑
магаються одружитися у Пакистані, щоб перетягнути до  Анг лії 
якомога більше представників своєї родини, яким байдужа 
наша культура, традиції. Сьогодні нарешті це зупинено. Як 
на слідок — мусульмани не інтегруються у нашу культуру (як 
сикхи або індуси) і живуть в ізоляції. Їхні діти і досі спілкуються 
рідною мовою у школі і вдома. Це добре, що вони вшановують 
свою культуру. Національна культура — берегиня духовності. 
Проте вони зовсім не знають англійської мови та культури, 
і врешті їм дуже важко знайти хорошу роботу у Великобританії.

Мусульмани, які живуть у своїх ізоляціях, відвідують мече‑
ті, але дуже часто під виглядом мечеті може бути розташована 
база, де мусульман готують до священної війни (джихад) проти 
Заходу та християн. Освічені мусульмани також виступають 
проти цього і вимагають від своїх рідних прийняти англійську 
культуру, не ворогувати із західною культурою, оскільки розу‑
міють, наскільки катастрофічними можуть бути наслідки. Наш 
уряд зараз опікується цим процесом, виявляє тих духовних 
служителів, які пропагують ворожнечу, ненависть до інших, 
і депортують їх.
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— Чи правда, що після терактів 7 липня 2005 року 
у Великобританії зросла кількість нападів на релігійному 
ґрунті?

— Це так. Після серії терактів у столиці Великої Британії 
у країні різко зросла кількість нападів на представників релігій‑
них меншин. Об’єктами нападів стають мусульмани, а також 
релігійні об’єкти, зокрема мечеті. Лише в Лондоні протягом 
трьох тижнів, що минули з часу терактів 7 липня, пишуть га‑
зети, зареєстровано 269 нападів на представників релігійних 
меншин.

— Наскільки мені відомо, Ви написали повість, події якої 
розгортаються в Одесі на початку 30–х років. Чи не мог-
ли б коротко розказати про неї?

— Можу лише сказати своїм українським читачам, щоб 
вони намагалися прочитати цю новелу із легкістю. Це певною 
мірою релігійна алегорія. Я намагався зобразити атеїстичне 
суспільство Радянського Союзу і життя двох вірян‑братів, які 
живуть в Одесі і мають протистояти цій духовні ворожнечі. 
Комуністична система стала богом… Але не з великої літери. 
Скоріше, ідолом, псевдобогом.

— Не могли б Ви розказати про свої літературні упо-
добання, художні смаки? Хто належить до Ваших улюбле-
них письменники?

— Мене виховували у найкращих класичних англійських 
традиціях, тож для мене завжди були недосяжними, геніаль‑
ними такі митці, як Джефрі Чосер, Вільям Шекспір. Із ба‑
рокової епохи мені до вподоби Джон Донн, Джон Мільтон, 
містичний поет Джордж Герберт і шотландець Роберт Бернс. 
З митців XVIII століття я не можу обійти Джонатана Свіфта 
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й  Олександра Попа, XІX — Роберта Браунінга, Джона Кітса, 
Вільяма Вордсворса та Альфреда Теннісона, і нарешті, якщо 
казати про XX століття, то моїми взірцями є Роберт Фрост, 
Вілфред Овен, Томас Стернз Еліот, Діллан Томас.

З моїх вшанованих драматургів можу назвати Шекспіра, 
Джонсона, Вайлда, Шоу, а також практично усіх драматургів 
ХХ століття. Це «золотий вік» англійського театру.

Інколи можу взяти книжку Даніеля Дефо або Олівера Ґолд‑
сміта. Люблю новели сестер Бронте, Діккенза, Джордж Еліот, 
Вільяма Теккерея, американських новелістів ХХ століття.

— Чим для Вас є «гарний вірш»?
— Гарний вірш — це монолітний, цільний вірш, тобто та‑

кий, що має класичну метрику, багату метафору, асонанси 
та алітерації. Талановита поезія — коли мінімальною кількістю 
слів вдається передати максимум змісту.

Якщо це білий вірш, то мої вимоги сильніші. Кожен рядок 
варто читати вголос, і він має створити приємне енергетичне 
поле для душі — інакше це поганий вірш. Поезія — це мета‑
матерія, це вже площина духу, а не фізики.

Знаєте, відчуваю вічність, коли читаю Джона Донна або 
Герберта. Також пишу (або вірші голосом Бога пишуть мене!) 
метафоричні вірші. Вічність — це той Вимір, де є Бог, де є лю‑
бов і всі ті, хто любить мене і кого люблю я. Вічність — це моє 
серце. Український філософ Сковорода, якщо я не помиляюся, 
писав, що вічність — це твердь, яка скрізь і в усьому твердо 
стоїть і всю тлінь, як одяг носить, вона є чужою для будь–яко‑
го сприйняття. Вона — істина, а тому нетлінна. «Світло пре‑
мудрості тоді входить у душу, коли людина два єства пізнає: 
тлінне та вічне».
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Вічність — поза свідомістю і несвідомим. Вічність для мене 
реальніша, ніж час. Моя вічність тільки починається…

— Джоне, скажіть, чи вважаєте себе щасливою люди-
ною? А що, взагалі, це щастя на нашій планеті? Чи існує 
воно? Може, це омана, яку ми самі створили?

— Знаєте, Дмитре, я завжди був щасливою людиною… 
Любив батьків, любив своїх друзів; те середовище, в якому 
я виріс. Щасливий, бо маю віру в Бога, бо Бог подарував мені 
талант. І тоді хоча б іще одна людина має усміхнутися! Це щас‑
тя! Сподіваюсь, прийде час, коли моє щастя можна буде по‑
множити на вічність…

Я щасливий, коли дивлюсь на природу, на те, що створив 
Бог. Хіба це не прекрасно — прокидатися зранку, чути голос 
рідного песика; знати, що хтось чекає на тебе! 45 років я був 
щасливий разом зі своєю дружиною, а зараз краплини щастя 
дарують мої онуки.

— І наостанок… Якби Бог викликав вас до себе і запи-
тав, чи хочете щось змінити у своєму житті, прожити його 
іще один раз, що б відповіли перед обличчям Всевишньо-
го? Чи хотіли б Ви прожити іще одне таке саме життя?

— Знаєте, може, я би і хотів щось змінити, але коли знаєш, 
що все у світі — від Бога, коли насправді Бог керує долею, 
вчинками, що життя веде тебе своїм шляхом, хіба тоді можна 
думати про те, щоб щось змінити? Це незмінні речі Бога… 
такі як час… матерія. Не можна втручатися у справи Всевиш‑
нього. Я не фаталіст, просто вірую, от і все… Дякую Богові 
за те, що він завжди зі мною, що він подарував мені це життя. 
Ми  повинні дбати про світ, берегти його. Життя потребує лю‑
бові, хіба ні?
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М аргарет Драббл (теперішнє прізвище — Ґолройд, 
за другим чоловіком — сером Майклом Ґолройдом) 

опублікувала 17 романів. Має трьох дітей. Випускниця Кем-
бриджського університету, член Королівської шекспірівської 
асоціації. Авторка численних публіцистичних і критичних 
статей про англійську літературу (від Вордсворта до Тома-
са Гарді й Арнольда Беннета). Редакторка літературо-
знавчих та енциклопедичних видань, зокрема «The Oxford 
Companion to English Literature», що витримало 6 перевидань. 
Нагороди та звання пані Маргарет можна перераховувати 
дуже довго.

Романи М. Драббл спричинилися до значних соціаль-
них змін у Великій Британії. Письменниця захоплюється 
психоаналізом і біографізмом. Але ця, на перший погляд, 
традиційність спричиняється до творення дивовижного 
ефекту в літе ратурних творах (пригадати хоча б її ро-
ман «Водо спад» 1969 року, наповнений «фройдизмом», 

1 Розмова з письменницею була надрукована на сторінках часо‑
пису «Всесвіт»: http://www.vsesvit‑journal.com/old/content/view/  
833/41/ 
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а водночас і таємницями жіночих змов). Упродовж остан-
нього часу побачили світ три її нові романи: «Сім сес-
тер» (2002), «Червона королева» (2004) та «Морська 
пані» (2006). Маргарет випромінює особливу внутрішню 
енергію, хоча й часом у нашій розмові відчувалися нотки 
образи на нинішніх політиків за роз’єднаність і недалеко-
глядність, відчувався стан утоми від того, що кожному 
поколінню все одно потрібно боротися за соціальну спра-
ведливість, навіть якщо поперед ники нібито і вибороли 
якусь стабільність.

— Пані Маргарет, чи не могли б Ви пояснити, коли 
і чому вирішили присвятити своє життя англійській літе-
ратурі і письменницькій долі?

— Я написала перший роман, коли мені виповнився 21 рік. 
На той час щойно одружилася з актором Клайвом Свіф‑
том (перший чоловік. — прим. Д. Д.), працювала у Стрет‑
форді‑на‑Ейвоні в Королівському шекспірівському товарист‑
ві. Вивчала англійську літературу в Кембриджі, хотіла стати 
актор кою, але зрозуміла, що письменницька доля пасує значно 
більше для матері з трьома дітьми. Мій перший роман «A Sum‑
mer Birdcage» («Літня клітка для птахів») було опубліковано 
1963 року.

— Які найвагоміші досягнення у своєму житті Ви мог-
ли б назвати, підводячи бодай невеличку риску?

— Як письменниця, я горда, що могла стати незалежною від 
моєї роботи без компромісів із ринковою політикою, диктатом 
літературного ринку. Писала журналістські статті, щоб зароб‑
ляти гроші, але моя проза завше творилася з глибшою  метою; 
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я рада з того, що моє письменництво спричинилося до соціаль‑
них змін у Великій Британії. Також горда своїми трьома дітьми 
та їхніми внесками в це життя.

— А до яких проектів наразі залучені?
— Зараз очолюю Товариство авторів (Society of Authors), 

відстоюючи питання щодо такої класичної проблеми, як copy-
right (питання авторського права в літературі), а також задума‑
ла написати нову книжку, перейшовши черговий рубікон. Крім 
того, беру участь у промоціях моєї книжки «A Pattern in the 
Carpet: A Personal History with Jigsaws», що є спогадами.

— Чи могли б Ви назвати найулюбленіший англійський 
роман?

— Знаєте, майже неможливо вибрати когось одного. Один 
із романів, що мав найвизначніший вплив на мене, це «The 
Golden Notebook» («Золотий щоденник») Доріс Лессінг; 
я прочитала його, коли мені було близько тридцяти.

— А чи могли б схарактеризувати основні концепти 
й проблеми, які знаходять своє відображення в теперіш-
ній англійській літературі? Якими є тенденції в сучасному 
англійському письменстві?

— Через жадобу та некомпетентність видавничих конгло‑
мератів і книжкової торгівлі у Великій Британії англійська літе‑
ратура наразі переповнена тим, що претендує на роль бестселе‑
рів, а також спогадами про історії з привидами.

— А як щодо теорії? Які теоретичні напрацювання 
найвпливовіші наразі у Великій Британії?

— Я вже не живу в світі теорії, але зізнаюся, що, як мені 
здається, перебувала під значним впливом Зиґмунда Фройда 
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та біографічного методу осягнення літератури, які й досі мають 
свою принадність.

— Маргарет, і все ж таки, на Вашу думку, які основні 
тенденції в британській літературі помітні сьогодні? Яким 
є результат мультикультуралізму?

— Так, маєте рацію. Мультикультуралізм мав визначний 
вплив на теперішню англійську літературу. З одного боку, він 
приніс несміливість (страх перед апропріацією, страх образити 
когось, нерішучість щодо релігійної цензури), а з іншого боку, 
новий суб’єктивізм, нову матерію людських стосунків пере‑
важно з індійського субконтиненту, але також і з Африки. Ми 
переписуємо історію подібно до того, як жінки переписували 
ґендерну історію через нове письмо.

— Якою буде література в постпостмодерний час? 
 Скажімо, для мене роман «Субота» Мак’юена може слу-
гувати прикладом нової літератури, адже йдеться про 
оповідь хірурга, для створення якої сам автор рік працю-
вав у хірургічній, а отже, це вже письмо, що претендує 
на об’єктивований тип зображення, на нову форму літера-
турної правди.

— Це може затягтися надовго, якщо спробую подати ви‑
значення постмодернізму в нашій розмові. Я думаю, що це світ 
рефракцій, відносності, багатозначності (множинної сигніфі‑
кації), розмаїття двозначностей та іронії, але Вільям Емпсон 
передбачив усе це багато десятиліть тому. Хтось бачить пост‑
модернізм як гру, але я думаю, що світ занадто серйозний тепер 
для ігор. Не думаю, що «Субота» — серйозний роман, хоча це 
і цікавий твір, добре написаний. Це була оповідь із багатьма 
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трюками через особливість суб’єкта письма. Я не думаю, що 
цей роман пропонує якусь нову перспективу.

— Наскільки змінився концепт «англійськості» в самій 
англійській літературі в ХХІ столітті? Мені здається, що 
йдеться про кардинальні зміни.

— Так, цілком із Вами згідна, Дмитре, адже ми наразі менш 
закриті, менш колоніальні, менш зациклені на собі. Англія 
пере творилася на повнокровну частинку світу. Потім не варто 
забувати про мультикультуралізм як центральну модель нового 
світосприйняття.

— У роботі «Хибні перспективи» Гілліс Міллер го-
ворить про чотири основні хиби прочитання тексту, одна 
з яких — історизм. Чи можемо ми зрозуміти мистецький 
твір минулого через наші новітні форми свідомості, но-
вий історичний досвід? Як ми, скажімо, можемо зрозуміти 
Шекспіра в ХХІ столітті?

— Цей погляд професора Міллера, звичайно, не новий для 
мене. Шекспір різний для кожної культурно‑історичної епохи, 
тож кожний актор чи режисер створюють свого Шекспіра для 
свого часу подібно до біографів, які неодноразово переписували 
Шекспіра на власний погляд. Ті, хто працює в театрі, знають 
це значно глибше і краще за літературних критиків. Ми ніко‑
ли не зможемо подивитися на класику, зокрема на Шекспіра 
очима того періоду. Не варто тішити себе ілюзіями. Головне — 
знайти на теоретичному рівні щось нове в матрицях художньої 
свідомості, скажімо, відкрити нові форми міфологізму в Шекс‑
піра або його зв’язок із політичною практикою того часу. Рене‑
сансної естетики нам уже не збагнути.



355

Д о д а т к и .  
Інтерв’ю з англійськими письменниками 

— Чи погоджуєтеся в такому разі з думкою Гаролда 
Блума, що Шекспір — центр світового західноєвропей-
ського канону? Що робить Шекспіра першим?

— Так, із цим важко не погодитися. Шекспір — той автор, 
із якого багато чого виростає. Якщо чесно, то я згадую твори 
Шекспіра чи не щодня в своєму житті.

— А коли естетика набуває вічної цінності, тож ми мо-
жемо повертатися до того самого твору багато разів, розу-
міючи його естетичну невичерпність? Чому вічними є тво-
ри того ж Шекспіра?

— Шекспір — поза часом і простором, і поза культурами, 
позаяк він збагнув природу людського на всіх соціальних рів‑
нях, не розмежовуючи високе й низьке, він писав про глибини 
нашої психічної сутності (до того, як Фройд це теоретично об‑
ґрунтував), він здобувся на дивовижну насолоду і принадність 
у словах своїх творів. Ніхто не зрівняється з його мовною твор‑
чістю та оригінальністю.

— Усе тече, все змінюється. Які новітні прочитання 
істо ричних діячів, культурних героїв Ви могли б згадати, 
що вразили вас найбільше?

— Найновіше прочитання спостерігала на прикладі Юлія 
Цезаря на каналі RSC, режисером якого була жінка. Цезар 
був показаний як жорстокий поганин, Рим у цій інтерпретації 
поставав не як класичний цивілізований Рим часів Цезаря, уже 
стереотипний у сприйнятті, а як таке собі типове північноаф‑
риканське місто. Так само була інтерпретована і класична ніге‑
рійська трагедія «Death and the King’s Horseman». Усе це — 
нинішній результат мультикультуралізму.

— Маргарет, чим для вас є розуміння літературного твору?
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— Читаю книжки, аби почути, про що вони говорять, яка 
ідея в них закладена. Тому мене насправді мало обходить есте‑
тика. Найбільше мене приваблює ідейний зміст, який впливає 
на соціальні виміри нашого життя, лише так книжка здатна змі‑
нити світ.

— Отже, відійдемо трохи від літератури… Чи вважає-
те себе щасливою жінкою?

— Ні, зізнаюся, що я не дуже й щаслива, але в своєму жит‑
ті я мала миті дивовижного і трепетного щастя.

— Чи взагалі людина може бути повністю щасливою, 
бодай мить?

— Думаю, що ми можемо відчувати миті повного щас‑
тя (Мак’юен якось зізнався мені потайки, що він відчував щось 
подібне, плаваючи в природному джерелі в Айові; я ж описала 
щось подібне в романі «The Sea Lady» («Морська пані»), але 
мені здається, що ці відчуття рідкісні. Мій постійний стан — 
це все ж таки депресія, а не розпач. Я не відчуваю розпачу 
через те, що маю дітей. Але це особистісна в нас виходить 
розмова, не знаю, чи вона буде цікава в нашому світі, де ми 
все більше віддаляємося від природних почуттів, від сутно‑
сті материнства. Депресія може бути чудовим поштовхом для 
написання  романів. Я не знаю людини, яка була б абсолют‑
но щасливою, але знаю багатьох людей із природно щасливим 
темпераментом.

— А чи хотіли б щось змінити у житті?
— Також відповідь негативна. Я б хотіла змінити тепе‑

рішній політичний клімат у Великій Британії, прочинити двері 
до того почуття соціальної надії та відкритості, що відчувала 
в 1960‑і й 1970‑і. Але це вже зовсім інша історія.
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«Людське життя — це драма…» 1

Д евід Лодж (David Lodge) — письменник і літера-
турний критик, член Королівського літературного 

товариства, народився 28 січня 1935 року. Крім літера-
турної діяльності, багато років викладав англійську лі-
тературу. Професор Лодж — блискучий знавець сучасних 
літературних процесів, теорії стилів та трансформацій 
літературних прозових жанрів. Саме йому належить по-
пуляризаторська першість про поліфонічність М. Бахтіна 
в англомовному світі, адже оригінальна редакція професора 
Лоджа перекладу теоретичної праці Бахтіна англійською 2 

1 Розмова з письменником була надрукована в журналі «Всесвіт»: 
http://www.vsesvit‑journal.com/old/content/view/365/41/

2 Mikhail Bakhtin, «From the Prehistory of Novelistic Discourse» in Mo-
dern Criticism and Theory: A Reader, ed. David Lodge (Longman, 1988). 
Треба сказати, що в наукових колах професора Лоджа завжди асоціюють 
із найбільшим промоутером ідей російського теоретика М. Бах тіна. 
До наукового доробку Д. Лоджа належать такі праці: Language of Fiction: 
Essays in Criticism and Verbal Analysis of the English Novel (Routledge 
& Kegan Paul, 1966); The Novelist at the Crossroads and Other Essays 
on Fiction and Criticism (Routledge & Kegan Paul, 1971); 20th-Century 
Literary Criticism: A Reader (editor) (Longman, 1972); After Bakhtin: 
Essays on Fiction and Criticism (Routledge, 1990); The Year of Henry 
James: The Story of a Novel (Secker & Warburg, 2006). Можливо, 
цей коротенький витяг із пожежної наукової бібліографії нашого 
співрозмовника буде цікавим для деяких наших читачів.
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привернула інтерес світової літературознавчої спільно-
ти до гетероґлосії (поліфонічності в Бахтіна) та теорії 
дискурсів у літературних творах. Д. Лодж — почесний 
професор англійської літератури Бірмінгемського універ-
ситету, в якому викладав із 1960 до 1987 рр. Працював 
у американських університетах (зокрема, в Каліфорній-
ському, Східної Англії тощо). 1989 року був головою журі 
Букерівської премії. Д. Лодж — автор численних романів, 
літературно-критичних розвідок про англійський та аме-
риканський романи та жанрові різновиди. До найвідомі-
ших його романів, перекладених багатьма мовами світу, 
належать «The British Museum is Falling Down» («Падін-
ня Британського музею»), «Out of the Shelter» («З при-
тулку»), «Home Truth» («Домашня правда»).

— Із чого, а точніше, як розпочинався письменниць-
кий подіум майбутнього професора і письменника Девіда 
Лоджа?

— Мені здається, що письменники — це найкращі у світі 
читачі, при чому, з раннього дитинства. Таким, звісно, був і я. 
Десь у чотирнадцять років я почав читати серйозну літерату‑
ру і розуміти складні проблеми. Також, маю сказати, багато 
чого залежить від наших учителів. Моя вчителька англійської 
мови в середній школі зовсім по‑новому відкрила для мене світ 
англійської літератури. І це також розвинуло в мені нові гра‑
ні літературної творчості. Пам’ятаю, що замість коротеньких 
щоденних вправ, таких марудних, вона сказала, що дасть нам 
чотири тижні для того, щоб ми написали есей «Поетична техні‑
ка». Я пішов до бібліотеки і почав читати про алітерацію, оно‑
матопи, метафори та всі інші елементи поетичного мистецтва. 
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Це було відкриття. Відчув неймовірну насолоду від написання 
того есею, який також високо поцінувала моя вчителька. І хоча 
я наразі романіст і критик, а не поет, усе одно зацікавленість 
виражальними засобами мови мені багато в чому допомагає. 
У подальшому інша вчителька допомогла мені з’ясувати техніку 
написання есеїв та оповідань.

— Як би Ви означили себе як письменника (з позиції 
власної літературної теорії)?

— Можу сказати про себе як про «літературного рома‑
ніста». Це означає, що мене цікавить написання книжок із по‑
гляду мистецтва набагато більше, ніж будь‑які комерційні інте‑
реси. Звісно, якщо вони продаються великим накладом, то це 
дуже добре, але це не основна мета. Пробував писати в різних 
жанрах — художня література, п’єси для постановки на сце‑
ні, кіносценарії, літературна критика, журналістика — але 
вважаю, що найбільшого успіху я досягнув саме як романіст. 
Бага то уваги приділяю мові та проблемі вираження світу через 
слово. Наш час уже довів, що комунікація — річ дуже небез‑
печна, ми не вміємо користатися мовою, не можемо передати 
відчуття реальності через мову. Комунікаційна криза охопила 
все ХХ сторіччя. Напевно, це пов’язано з тим, що багато років 
викладав англійську літературу в Бірмінгемському університеті, 
зокрема вчив аналізувати твір. Я представник класичної анг‑
лійської літературної традиції, тобто гумор поєдную з досить 
складними темами (як Діккенс, наприклад). З іншого боку, 
част ково належу також до постмодернізму. Модернізм, як відо‑
мо, піддав сумнівам твердження реалізму, що є єдиний і непо‑
дільний світ — і наголосив на цінності суб’єктивного сприйнят‑
тя та переживання світу (згадаймо Джойса та його «Улісса», 
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твори Пікассо). Постмодерністські письменники адогматичні 
та еклектичні, ми використовуємо техніку реалізму, якщо вона 
пасує, інтертекстуальну алюзію, пародію, руйнуємо узвичаєні 
фрейми. Пізніше я страшенно зацікавився в тому, як можна по‑
казати Вибух «реального життя»: мій останній роман «Автор, 
Автор» — це біографічний твір, що ґрунтується на фактах, але 
самі факти його зовсім не лімітують. Йдеться про американ‑
ського романіста Генрі Джеймса.

— Чи зміниться роль та функції мистецтва в постпост-
модерну добу?

— Мені здається, що мистецтво завше буде потрібне для су‑
спільства. Це не матеріальна або утилітарна потреба, як вода або 
хліб, а ментальна. Людина має величезний мозковий, інтелекту‑
альний потенціал, порівняно з іншими тваринами на землі. Наба‑
гато більше, ніж потрібно для еволюційного виживання. І за до‑
помогою такого потенціалу було створено культуру, мистец тво, 
літературу, тому що це дає нам можливість краще зрозуміти світ, 
змоделювати його проекцію, зрозуміти себе. Це особливо чіт‑
ко помітно в наративах, великих наративах. Людство має неви‑
черпне бажання читати оповідання, адже воно допомагає мірку‑
вати над природою світу. Поезія та візуальне мистецтво дають 
можливість пережити світ індивідуально, відчути його як фено‑
мен. Сьогодні для цього застосовують новітні технології. Функ‑
ція оповідання в основі фільму на DVD така сама.

— Чи зникне в нашому сторіччі книжка як культурний 
артефакт?

— Не думаю, що книжки зникнуть і їх замінять екранні 
розважальні моделі: книжка — це найпридатніша мобільна 
програма для запам’ятовування інформації у словесній формі. 
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Їй не потрібні акумулятори або інші зарядні пристрої, як для 
мобільного телефону, і це вберігає книгу від механічної руй‑
нації. Так, книги руйнує час, але все одно в біномі «час — 
технології» я обираю час. Проте, можливо, інтернет і подібні 
технічні розробки спричиняться до структурних змін у книгах, 
зокрема змінять шляхи промоції та розповсюдження видань. 
Наприклад, ми можемо в майбутньому замовити книгу у ви‑
давця через інтернет у «віртуальній книгарні» за кілька хвилин. 
Але, мушу зізнатися, я би шкодував, якщо звичайні книгарні 
зникли б.

— Чи залежить література від рівня інформаційних 
технологій та технологічних здобутків цивілізації?

— Так, певним чином… Процес написання складається 
здебільшого з переписування, редагування, і WORD‑проце‑
сор робить це надзвичайно простим і комфортним. Коли я по‑
чав писати художні речі, то мав роздруковувати цілий роман, 
а потім перечитувати його знову і знову, вносити правки вруч‑
ну, потім ізнову роздруковувати. А сьогодні, якщо Ви щось 
хочете змінити, то Вам уже не потрібно все передруковувати 
по кільканадцять разів — просто натискаєте на кілька опцій 
у текстовому редакторі. І все відбувається дуже швидко, 
прос то і зручно — можна прибрати кілька сторінок, пересу‑
нути їх якнайзручніше. І не треба витрачати стільки паперу. 
 Також комп’ютер дає можливості для збереження інформації, 
пошуку потрібного фрагменту в тексті величезного роману. 
Я вже не кажу про всі переваги інтернету для пересилання ін‑
формації. Набагато простіше робити примітки до мого видан‑
ня, адже чимало потрібної інформації можу тепер знаходити 
в  інтернеті.
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— У чому полягає мета письменника?

— Письменник наче перебуває в кріслі водія, і він скеровує 
свого персонажа. Автор має навчити героїв поводитися при‑
родно. Але насправді найважче — змусити героїв працювати 
для розвитку сюжету. Інколи в такій грі з персонажами зов‑
сім забуваєш про сюжет. І тоді твір починає жити без тебе. 
А особ ливо це важко з такими реальними персонажами, як 
Генрі Джеймс: як серед розмаїття життєво важливих деталей 
знайти саме ті факти, що будуть основою для цього роману? 
Прожити життя у творі ще раз складно.

— Із чого постають ідеї для Ваших романів?

— Ідеї для романів я черпаю з мого життя. Інколи трапля‑
ються не просто особисті епізоди, цікаві тільки для мене, а й 
такі, що можуть викликати інтерес в інших. Людське життя — 
це, по суті, драма, мегадрама з реальністю та фантазією, ро‑
мантичними бурями та абсурдом самого життя. Я багато чого 
взяв саме з життя: поїздку на Гаваї до моєї смертельно хворої 
тітоньки я описав у романі «Новини з раю». Пізніше почав 
замислюватися над більш абстрактними ідеями: природа люд‑
ської свідомості: уявні дебати на цю тему між ученими, філосо‑
фами та митцями лягли в основу роману «Думки…»

— Девіде, що потрібно сьогодні для молодого покоління?

— Це дуже складне запитання. Я не можу дати повної від‑
повіді, а тому скажу у формі діагнозу або аксіоми: вміння (та‑
лант) та розуміння вічних цінностей.

— Що відчуває людина під час написання «епічних» ро-
манів, як «Author, Author: A Novel» або «The Picturegoers»?
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— Я би не називав ці романи «епічними». Річ, що дуже на‑
ближається до епічного роману, — це «Маленький Світ», який 
і справді змодельовано на епічній романтиці середньовічної 
і ренесансної літератури (подібно до легенди про Короля Арту‑
ра і Лицарів Круглого Столу), але в комічному, пародійному 
дусі. Я думаю, Ви сказали про ці твори як про епічні, тому що 
це роман із багатьма героями і стрімким рухом у просторі і часі. 
Винайдення героїв — робота важка, і якщо Ви маєте їх бага‑
то, то доведеться надати всім їм їхнє власне значення, звич‑
ки, історію. І також усіх героїв потрібно дуже тонко вмости ти 
у тканину роману, щоб вони були символами, а не валунами. 
Література — це і інтелектуальне осмислення, і відчуття чогось 
Вищого.

— Хто є Вашим улюбленим письменником?
— Серед письменників моїм найулюбленішим є Джеймс 

Джойс. Шаную його за титанічний перфекціонізм, шалену 
пристрасть, із якою він працював. Також захоплюють романи 
Грема Гріна 1. Серед політиків моїм авторитетом є Вінстон Чер‑
чилль. Також високо цінував Тоні Блера, допоки він не втягнув 
нас у війну з Іраком. Тепер він уже втрачений авторитет. Коли 
був хлопчиком, то обожнював футболіста Чарлі Вогана (Char‑
lie Vaughan), який був центральним форвардом у «Charlton 
Athletic» і забив багато голів. Я ніколи не бачив, щоб він хоч 

1 Два роки тому для журналу «Іноземна література» в Росії мене 
попросили підготувати наукову розвідку про цього письменника, 
яку я написав іще в 1996 році (Лодж Д. Разные жизни Грэма 
Грина (пер с англ. О. Макаровой) // Иностранная литература. — 
2002. — № 12; або: http://magazines.russ.ru/inostran/2001/12/lodge.
html). — прим. Д. Д.).
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колись помилився. Чи є в нас сьогодні такі професіонали у фут‑
болі, як раніше?

— Знаю з критики, що Ви, крім усього, — таланови-
тий драматург.

— О ні, я написав тільки дві п’єси для постановки на сцені. 
Перша, «Гра написання», — це комедія про суєту і одержи‑
мість авторів, виконана в контексті курсу з художньої твор‑
чості. Ця п’єса мала великий успіх у Бірмінгемі протягом двох 
місяців, і також її було поставлено в Лондоні та Нью‑Йорку. 
Друга п’єса має назву «Домашня істина», вона також була 
премійована в Бірмінгемі, головна ідея розгортається навколо 
поняття «бути знаменитістю». Я згодом перетворив її на ро‑
ман із тією самою назвою. П’єса була поставлена в Німеч‑
чині, і є домовленість, що показ відбудеться в Парижі в січні 
2007 року. Процес написання п’єси, що має кілька чітких ка‑
нонів (тривалість, число персонажів) докорінно відрізняється 
від написання роману, який має набагато більше простору. Але 
обидва процеси є складними по‑своєму.

— Пане Девіде, чи хочеться зараз щось змінити у влас-
ному житті?

— Уже пізно щось змінювати в моєму житті. Якби я мав 
можливість прожити його знову, то я би майже нічого карди‑
нально в ньому не змінив. Можливо, в юному віці я би набагато 
більше часу приділяв вивченню іноземних мов, хотів би навчи‑
тися грати на музичних інструментах, а також узяв би кілька 
уроків гри в теніс.

— Які Ваші плани на майбутнє?
— Писати…
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— Пані Віро, як довго працюєте у царині перекладу? 
Із якими матеріалами доводилося працювати?

— Достеменно можу назвати дату, з якої розпочалася моя 
кар’єра перекладача — це 24 квітня 1956 року. У той час 
я навчалася у школі, і нас заохочували перекладати французькі 
та латинські вірші. Нам дозволяли самим обрати мову перекла‑
ду. Проте добре було, якби ми могли перекласти одночасно як 
зі французької, так і з латини. Власне, і надалі, вже навчаю‑
чись в університеті, я і там продовжувала перекладацьку ро‑
боту (курс англійської філології передбачав курси французької 
і латинської літератури перші 2 триместри).

Так‑от, на моєму двадцятому дні народження (24 квіт-
ня 1956 року — прим. Д. Д.) одним із моїх друзів був украї‑
нець Володимир Микула, який на той час працював над своєю 
дисер тацією. Так ось, на дні народження мене попросили пере‑
класти одну поезію, а під кінець дня, коли гості вже збиралися 
йти, я пам’ятаю таку розмову:

1 Надруковано: Річ, Віра. Переклад для мене — це наче дзерка‑
ло… [Текст] : [Інтерв’ю з В. Річ / Провів Д. Дроздовський] / В. Річ // 
Сучасність. — 2006. — № 2. — С. 56–63. Окремі фрагменти цієї роз‑
мови друкувалися в газеті «Дзеркало тижня», у журналі «Всесвіт».
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— Невже це правда, що ти можеш перекладати пое-
зію? — Так, напевно. — І тобі це легко вдається? — Так. 
Мені здається, що так. — Ти не була б проти перекласти 
одну українську поезію, звісно, для публікації у журна-
лі… — Так, добре. Але я… не знаю української мови. — 
Це не проблема. Ти вивчиш…

Отже, послуговуючись словником і антологією поезії, поча‑
ла вивчати українську.

Проте також підтримувала теплі стосунки із білоруською 
спільнотою в Лондоні, і коли білоруси дізналися, що я перекла‑
датиму для українського часопису, то запропонували мені пе‑
рекладати ще й білоруською. Білоруси не знали, наскільки до‑
брими були ті мої перші переклади (по‑перше, на той час я була 
всього лише студенткою — не секрет, що багато хто зі студен‑
тів пише вірші, — а по‑друге, вони не сподівалися, що хтось 
у такому віці може перейматися їхніми проблемами, дбати про 
їхню культуру), проте мені сказали, що, мовляв, «якщо україн‑
цям подобається твоя робота, то вона має дійсно бути доброю». 
Таким чином, я почала перекладати ще й білоруською.

Моїм першим надрукованим перекладом був «Пролог» 
до поеми «Мойсей» Івана Франка. Він був надрукований 
в «Українському віснику», який виходив у 1957 році тут 
у Лондоні. На сорокаріччя з дня цієї події Спілка письменни‑
ків України нагородила мене премією імені І. Франка, чим я й 
досі пишаюся.

Моєю першою добіркою перекладів стала збірка Тараса 
Шевченка, яка вийшла в 1961 році, коли відзначали річни‑
цю смерті великого українського поета. З того часу я почала 
працювати з українською, білоруською поезією, прозою, а та‑
кож перекладами з польської, румунської, чеської, російської, 
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 давньоанглійської (хоча останні важко назвати перекладами), 
переклала цикл поезій з іспанської. І знову‑таки наголошую, 
що я ніколи не вивчала іспанської мови, проте на цьому наполя‑
гав автор поезій (Карлос Шерман). Отже, моїми найкращими 
підручниками були збірки поезій, словники тощо…

На щастя, у мене були дуже хороші курси латинської і фран‑
цузької мов у школі. І вже зараз після того, як пройшло май‑
же сорок років, як я закінчила відділення романської філології, 
можу сказати, що то були вельми непогані переклади.

А також хочу сказати, що більше ніж сорок років я працю‑
вала на журналістській ниві на теренах Центральної і Східної 
Європи (ця робота також була пов’язана із величезною пере‑
кладацькою роботою).

— Як на Вашу думку, чи важкою є праця перекладача? 
З яким труднощами Вам, як фахівцю, доводилося зіткну-
тися?

— Завжди у своїй роботі послуговувалася таким принци‑
пом: перекладач має створювати свою версію перекладу у мак‑
симально наближеній до тексту‑оригіналу формі. Переклад 
має відтворювати як зміст, так і стиль оригіналу. Це означає, 
що, наприклад, у поезії мають бути збережені ритм, ритмоме‑
лодика, система римування, алітерації тощо. І також потрібно 
зберегти, я би назвала це, «спецефекти вірша» — особливості 
його стилю, тощо. Це насамперед професійна лексика, сленґ, 
жарґон, релігійна, академічна мови тощо.

Насправді, можу Вас у цьому запевнити, жодний пере‑
клад не може бути досконалим. Проте я відкрила для себе те, 
що в багатьох випадках його можна дуже сильно наблизити 
до оригіналу.



368

Дмитро Дроздовський
Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі

Зазвичай люди кажуть, що мої вимоги до перекладу просто‑ 
таки неймовірні, особливо на практиці. Але, як на мене, це на‑
гадує типовий діалог:

— Я: Ви могли б пробігти милю менше ніж за 4 хви-
лини? — Критик: Ні, звісно, ні. — Я: Чи може хтось 
взагалі пробігти цю милю менше, ніж за 4 хвилини? — 
Критик: Так. Напевно, найкращі олімпійські атлети мог-
ли б… — Я: Геніально! Це я і мала на увазі.

Саме ця остання фраза і може підсумувати мої попередні 
слова. Так само, як і олімпійські чемпіони, перекладач, маю‑
чи вроджений хист (талант від Бога, генетичну детермінова‑
ність…), має тренувати свої мовні якості так, як атлети трену‑
ють свої м’язи перед тим, як виступити на Олімпійських іграх. 
Усе дуже просто. Слово має обростати новими конотаціями, 
розкривати перед перекладачем свій глибинний зміст. Слово 
повинно відкриватися у нових значення, нових ситуативних 
інваріантах. І це теж своєрідне тренування м’язів для пере‑
кладача. Він має працювати із мовою, із літературними текста‑
ми, щоб збагачувати себе новими словесними відтінками, щоб 
якнайточніше передати зміст і стиль кожного слова у творі.

Я наведу Вам для простоти два приклади. У «Заповіті» 
Шевченка є ключове слово «окропіте». Як перекласти його 
на англійську мову? Словники в такому випадку рекоменду‑
ють вживати слова ‘sprinkle’ or ‘spatter’ (це щось на кшталт 
забризкувати, розпорошувати — Д. Д.), але знавці англій‑
ської мови зрозуміють, що ці слова мають трохи інший зміст. 
Отже, подані слова не задовольнили мене, тож я була змушена 
шукати щось нове.

Кілька місяців намагалася віднайти потрібне слово‑ образ, 
яке б змогло якнайточніше передати мовлення Шевченка 
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у «Заповіті». Я намагалася увійти в силове поле контексту 
і підтексту Шевченка, щоб звідти виринуло потрібне мені сло‑
во. І тоді я почала розуміти, що мені потрібне слово, яке ви‑
користовують священики, щоб святою водою «окропити» тих, 
хто хоче наблизитися до Божої благодаті, відчути Божий дух 
у собі. Це мало б символізувати духовне очищення.

І далі відбулося те, що я називаю словом «Еврика…». 
Я знайшла, що 1500 років тому в англійській мові було по‑
трібне мені слово. Згідно з лінгвістичними дослідженнями, це 
слово прийшло в англійську мову від мови германських пле-
мен. У старій англійській мові (англосаксонській) це слово зву‑
чить як bletsian. А далі ще в 597 році це «поганське» слово 
піддалося процесові християнізації і перетворилося на слово 
‘bless’ («благословити» в українські мові — Д. Д.). Саме цим 
словом і дотепер послуговуються священики, саме це слово я 
і намагалася віднайти. І, на щастя, знайшла…

Але це не така вже й легка праця, як Ви могли помітити. 
Якщо наші скандинавські сусіди читають ранні літератур‑
ні пам’ятки без великих зусиль, то ми, англійці, маємо певні 
труднощі з літературою, яку датовано раніше, ніж XVI століт‑
тям. Дж. Чосера ще можна читати (XIV століття), якщо 
мати спеціальний глосарій, словник його лексики, але все, що 
було написано іще раніше, то це фактично закрита книга для 
не фахівця.

Так‑от, і до чого я, власне, веду? А до того, що мені довело‑
ся віднайти для свого перекладу слово, яке знає невеличка гру‑
па людей сьогодні, яке ледь не загубилося в історичному вирі 
подій… Це, я Вам скажу, досить‑таки важка і марудна праця. 
Проте для перекладача головне — результат.
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Далі вирішила проекспериментувати із перекладом «За‑
повіту» на моїх друзях. І, мушу вас запевнити, слово ‘bless’ 
спрацювало. Цей приклад, напевно, можна було б зарахувати 
до прикладу історичної пам’яті, яка є в кожному з нас, така 
пам’ять базується на наших генах, але не знаю, чи дійсно це 
так. Саме це слово (‘bless’ — прим. Д. Д.) і допомогло мені 
зберегти ідіолект Шевченка, якнайточніше перекласти його 
«Заповіт» англійською мовою. Погодьтеся, це вельми від‑
повідальне заняття.

Наведу Вам іще один приклад з моєї останньої книжки 
«Вірші на Свободу — рефлексії для Білорусі» (‘Poems on 
Liberty — reflections for Belarus’), яку було видано за підтрим‑
ки радіо «Свободи» в Європі. (Radio Free Europe / Radio 
Liberty). У деяких випадках мені доводилось мати справу 
з білоруським словом «kasciol». Словник подає, що це, звіс‑
но, «католицький храм». Проте в поемі це слово має дещо 
інше значення. Так в одному вірші у строфі «U kasciole Sviatej 
Hanny» це слово вжито замість собору Св. Анни у Вільнюсі. 
Власне, це місто має своє символічне значення для білорусів. 
Білоруський читач, навіть якщо він ніколи не був у Вільнюсі, 
цей готичний собор добре знає з різних світлин, листівок тощо. 
А як у такому разі бути з англійськими читачами? Для них це 
слово не матиме такого значення, яке воно має для білорусів. 
Воно може просто ввести їх в оману.

Річ у тому, що внаслідок Реформації всі готичні середньовіч‑
ні собори, зокрема в Англії, зараз належать англіканській церк‑
ві. Проте у ХІХ столітті, коли закони проти католицизму були 
відмінені, готична архітектура почала знову входити в моду. 
Значна частина споруд була побудована у так званому стилі 
«Вікторіанської готики». Незважаючи на це, будувати в  цьому 
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стилі було дорого… і католицьке товариство мало небагато 
грошей. Навіть Католицький вестмінстерський кафедральний 
собор був споруджений у візантійському стилі із цегли, а не ка‑
меню, щоб таким чином зменшити витрати. Отже, досить неве‑
лика кількість готичних церков в Англії.

Я нарешті дійшла висновку що рядок ‘U kasciole Sviatej 
Hanny’ («У костьолі Св. Анни» — прим. Д. Д.) варто було б 
перекласти як «В готичному храмі Св. Анни» («In the Gothic 
church of St Anne»). Саме через те, що цей рядок мусить 
викликати в уяві читачів образ середньовічного готичного 
храму. Принаймні саме із цим асоціюється білоруська строфа 
згаданого вірша. І знову, як бачите, довелося провести чималу 
дослідницьку роботу, щоб врешті віднайти потрібне слово. На‑
певно, я втомила вас такою довгою відповіддю. Ваше наступне 
запитання, Дмитре?

— Скажіть, а в чому для Вас талановитий переклад?
— Якщо маєте на увазі інших перекладачів англійською мо‑

вою, то величезний вплив на мою працю свого часу мала До‑
роті Сеєрс (Dorothy Sayers), яка переклала «Божественну ко‑
медію» Данте Аліґ’єрі. Ця робота побачила світ у п’ятдесятих 
роках. Пані Сеєрс послуговувалася тими ж принципами, що 
й я, — робити все можливе заради збереження рими та ритму, 
тобто еквілінеарності та еквіритмічності…

На теренах Центрально‑Східної Європи є прекрасний угор‑
ський перекладач Петер Золлман (Peter Zollman) та дуже та‑
лановитий перекладач Ноель Кларк. Знаєте, це люди, які пе‑
рекладали з угорської та польської англійською, але, що цікаво, 
доктор Кларк був англійцем. І знаєте, його переклади просто 
дивовижні. Також хотіла б згадати тут і відомого перекладача 
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Норвіда (Norwid), я, власне, переклала кілька його ліричних 
творів наприкінці шістдесятих.

Свого часу я перекладала також кількох андеграундних пое‑
тів кінця 70‑х років. Як уже казала, доктор Кларк перекла‑
дав з польської ще раніше, ніж я (мушу сказати, що я зроби‑
ла кілька перекладів, бо мене просто попросили їх зробити!). 
Отже, після того, як я прочитала кілька перекладів, вирішила 
залишити польську літературу для нього (маючи надію, що пан 
Ноель не буде переходити через мій кордон східнослов’янської 
літератури…).

На жаль, доктор Ноель Кларк пішов з життя минулого 
грудня. Вічна йому пам’ять!

Отже … якщо мої білоруські та українські зобов’язання за‑
лишать мені трохи часу, я можу добре ризикнути — вирушити 
на захід до Польщі…

Проте моя теперішня завантаженість (перевантаженість!) 
перетворює сьогодні мої думки на грайливу фантазію, на щось 
неправдоподібне і ефемерне… поки що.

— Безсумнівно, Ви сьогодні є одним із найкращих пере-
кладачів у Великій Британії. Чи не могли б дати поради: що 
потрібно для того, щоб стати професійним перекладачем?

— У будь‑якому виді мистецтва потрібно мати талант від 
Бога і, що найважливіше, має бути поетичний інсайт, потріб‑
но мати дуже тонке відчуття слів… Аристотель пише про це 
у «Поетиці»: «Інсайт (він називає це як “метафора”) — це 
єдина річ, якої не можна навчитися». Усе інше — це результат 
сумлінної праці, вивчення мови, мистецька практика тощо…

А також перекладач мусить мати здатність ховати себе у пе‑
рекладі, не вставляти свої слова, свої думки тощо. Переклад — 
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немовбито вікно, крізь яке мусить сяяти світло твору‑оригіналу. 
І це віконце має бути створено із найчистішого у світі скла.

І це те, що перетворює переклад на мистецтво. Це те, чого 
не може дати комп’ютерне перекладання. Комп’ютер — це за‑
програмована машина. А ми мусимо працювати із актом твор‑
чого осяяння.

Певна, Дмитре, Ви знаєте багато анекдотів із приводу 
комп’ютерного перекладу, зокрема про переклад англійських 
прислів’їв російською чи українською мовами. Наприклад, 
«Out of sight, out of mind» (українською — повністю вики‑
нути зі свого життя когось, забути про когось — прим. Д. Д.) 
комп’ютер перекладає як «телепень‑невидимка». І таких при‑
кладів можна навести чимало.

— А чи важко було перекладати з таких не близьких, 
не споріднених мов, як українська англійською чи з польської 
англійською? Чи вдається в такому разі зберегти оту еквіліне‑
арність та еквіритмічність? Із чим для Вас сьогодні асоціюється 
слово «переклад»?

— І насамкінець… А в чому для Вас полягає вічність 
перекладу?

— Вічність… Дмитре, знаєте, в моєму віці вічність є на‑
стільки близькою, але я ще маю дуже багато роботи, яку мушу 
виконати перед тим, як зустрінусь із Небесним Янголом чи 
Св. Петром…

Мене переслідує одне жахіття… На небесах доведеться від‑
повідати не тільки перед сонмом янголів за свої земні гріхи, а й 
перед моїми авторами, яких я не встигла перекласти…
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E nglish novel of 2000–2010‑s reflects, on the one hand, the 
complex of socio‑psychological tendencies represented in Brit‑

ish society and related to the problems of the postcolonial situation 
and transculturality, as well as those themes that are responsive in 
the public consciousness (people with special needs, for example, 
with autism, and attitudes towards them in society, the theme of ag‑
ing and awareness of changes in one’s own organism, etc.). On the 
other hand, the novel becomes more and more clearly a meta‑genre 
phenomenon which incorporates strategies for representing reality 
borrowed from scientific discourse or from media and other sources 
that seek to verbally visualize reality in a way that is as close to real 
as possible. In this case, it is useful to talk about the actualization of 
strategies related to the tradition of literature of fact (in M. Had‑
don’s and M. Hyland’s novels there are examples of such strat‑
egies). At the same time, contemporary English novel contains a 
complex of philosophical problems, in the center of which we have 
the essence of human beings, their biological nature.

From the point of view of cultural and historical situation in 
which the formation of novel of the analyzed period is underway, 
it is expedient to talk about the representation of the post‑postmod‑
ern philosophical, genre and narrative features, and new writing 
techniques, a set of new problems and new principles of organi‑
zation of the novelistic space. In the presented monograph, an at‑
tempt was made to find out the principles of organization of the 
post‑postmodernistic reality which appears as a complex aesthetic 
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phenomenon at the  beginning of the XXI Century. An even great‑
er interest in post‑postmodernism is determined by contemporary 
cinematic discourse that uses entirely new poetological techniques 
which enhance the de‑automation of the perception of reality in 
cinema discourse. The third season of Twin Peaks has become a 
cult in terms of representing a completely different time‑space mo‑
del, as well as an outline of a completely new look at the interaction 
of linear and cyclic time in post‑postmodernism. Films such as the 
British Sherlock visualize how the film narration depicts the interac‑
tion of spaces belonging to different cultural and historical periods, 
and, accordingly, in which way the re‑actualization of traditional 
stories and images in the new time is taking place. The image of 
Sherlock is modeled in accordance with the sensibility of the 21st 
century. British Sherlock performed by B. Cumberbatch appears 
as a post‑postmodernistic hero who has a new vision of the world 
around him. He is endowed with a special irony and sentimentality, 
hypertrophied reason of thinking, he seeks to recognize reality as 
a system of cause‑effect interactions. The representation of a hero 
endowed with a particularly delicate analytical mind and aesthetic 
sensation is a feature of the contemporary culture, The third season 
of Hannibal evokes the orientation of the pathological mind of the 
protagonist. At the same time, in all of the above‑mentioned films, 
we notice the intensification of the psychedelic component, that is, 
in the principles of constructing their time‑space, an entirely new 
model of the representation of the reality. The techniques of film po‑
etics make it possible to elucidate these strategies, which, as will be 
shown in the research, stem from the specialization of the principles 
of the functioning of the human psychic reality.

The psychic reality in post‑postmodernism becomes a key to un‑
derstand how time zones change, as the characters «jump» between 
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different dimensions of reality. Post‑postmodernism in a special way 
explores the psychic component, similar to what took place in the 
modernist period, in which the principles of functioning of the psy‑
che, in particular in terms of perception of time, the category of 
«somatic», etc., have become evoked.

Post‑postmodernism represents the features of the two previous 
cultural‑historical epochs, which were still perceived antagonistic. 
Post‑postmodernistic poetry implies the use of various techniques 
and means that are made possible by the very nature of universal 
post‑postmodern thinking for which there is no limit in the knowl‑
edge of reality. Reality is conceived as a multiverse of possibilities, 
as a special multilevel and multi‑layered reality that can not be un‑
derstood only with the help of one type of toolkit. In view of this, in 
the post‑postmodernistic novel exploits scientific, metaphysical and 
sensual discourses. Cognition of reality seems to be reduced if human 
thinking is based only on scientific principles or if this knowledge has 
an emotional and sensory basis. The peculiarity of post‑postmod‑
ernistic thinking is the combination of different practices and ap‑
proaches. The complex tools of contemporary sciences, which over 
the last century have made a fundamental qualitative leap in their 
development, have shown how complex and multidimensional real‑
ity is around human beings, therefore, limiting it to knowledge by 
separate methods would be wrong, as it would not promote human 
progress in qualitative knowledge about world and nature. These 
two problems (knowledge of the world and human knowledge) are 
the keys to post‑postmodernistic discourse. However, at the present 
stage of the post‑postmodernistic discours, the novel appears a form 
not only of the representation of complex problems, but an attempt 
to solve them in the mode of alternative realities.
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In post‑postmodernism, the psychological aspect of reality is 
evident. That activities of the psyche is a resource that makes it 
possible to combine the real and the imaginary. Postmodernistic 
reality appears as a type of space in which the penetration of the 
fictitious into the present and vice versa takes place, and the subject 
of reality can not fully understand what, in fact, occurs.

One of the key issues that determines the epistemological in‑
terest of literary critics in the contemporary literary process is re‑
lated to the outline of the philosophical principles of governing. 
Anthony Cascardi in his book Cervantes, Literature and Policy 
Discourse (Cambridge, 2012), raises questions about the strate‑
gies of modern literature which express the immanent connection 
between aesthetics and epistemology, since modern literature quite 
often represents itself as a fact of literature, or at least such a type 
of discourse, who seeks to exploit the relationship with the truth. In 
his monograph Literature and Philosophy (2014), published in 
Cambridge University publishing house, E. Cascardi says that “li‑
terature and philosophy form the domains of traditions.”

Post‑postmodernistic reality is created in a special way and at the 
same time appears to be split and potentially multiple. In post‑post‑
modernism, the motif of the split person and, as a consequence, 
the perception of reality as a bifurcated phenomenon (Atonement 
by I. McEwan) has been actualized. At the same time, the con‑
structed schizophrenic reality sometimes appears to be the last op‑
portunity to protect from the Truth, which person can not perceive 
due to the biological limitation of his own analytical abilities (Satur-
day by I. McEwan). Heroes feel at the intuitive level that there is 
something more complicated in the organization of the body, memo‑
ry, brain, the universe but at the moment they do not have adequate 
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tools for understanding these phenomena and their description. for 
future generations (D. Mitchell’s Cloud Atlas).

The explication of the term post-postmodernism and its appli‑
cation to the dimensions of contemporary literary studies is analyz‑
ed in detail by O. Romanova in her article “On the use of the terms 
«post‑postmodernism» and «multiculturalism» in contemporary 
cultural discourse» [268].

The purpose of the study is to characterize the post‑postmod‑
ernistic discourse in contemporary English literature as a new par‑
adigm (that has replaced postmodernism) defining the typological 
classification, philosophical determinants of English post‑postmod‑
ernistic novel, genre features, narrative specifics, and generalizing 
aesthetic practices of the post‑postmodernistic literary process.

Key tasks of the research:
• To outline the theoretical model of the post‑postmodern nov‑

el defining philosophical and philosophical parameters of this phe‑
nomenon and suggesting its typological classification on the basic 
analysis of the post‑postmodernistic novel presented in the modern 
literary process (chapter 1);

• To clarify the theory of metamodernism as the key direction 
of post‑postmodernism, developed by Dutch theorists T. Vermьlen 
and R. van den Acker, developing their views on the nature of the 
metacognition and metaphor of metaxis which denotes the episte‑
mology and ontology of metamodernism as a cultural and historical 
period that changed postmodernism (chapter 1);

• To find out the specificity of correlations between modern‑
ism and postmodernism in the post‑postmodernistic novel dis‑
course (chapter 1);

• To explain the principles of functioning of metaxis in the 
post‑postmodernistic novel outlining interaction between the specific 
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reality and the forms of representation of the protective mechanisms 
of the psyche that determine the specific deployment of reality as a 
space where real and imaginary worlds are combined (chapter 1);

• To analyze the strategies of constructing reality in the post‑post‑
modernistic novel as a plural space identifying the causes of the split‑
ting of reality in the perception of the subject for various dimensions, 
which have an inherent symbolic connection or are components of 
reality as «temporal simultaneity» (chapters 1–2);

• To outline the principles of nonlinear deployment of reality and 
to offer an explanation of temporal and spatial displacements in the 
world depicted in post‑postmodernistic novels (chapters 1–2);

• To analyze the models of representation of reality, narrative fea‑
tures in the aspect of fragmentation of the narrative, the discovery of 
specific forms of sensuality and mechanisms of world‑understand‑
ing in post‑postmodernistic novels (chapter 2);

• To investigate the influence of scientific theories on the develop‑
ment of aesthetic tendencies in contemporary English literature de‑
fining the genesis of the post‑postmodern concept of «the future in 
the past,» the idea of   plurality of history, the parallel presentation of 
different layers of narrative, etc. (chapter 2);

• To introduce theoretical and methodological historical and lit‑
erary preconditions which confirm the legality and the possibility of 
researching contemporary English post‑postmodernistic literature 
from the standpoint of the «resurrection of the subject» updating 
existential, emotional and ethical parameters in its aesthetics (chap‑
ters 2–3);

• To identify the principles of constructing space as a metabolic 
phenomenon that combines various cultural and historical traditions 
and enables the realization of the metaxis presented in the Dutch 
metamodernistic theory (chapter 3);
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• To describe the English post‑postmodernistic novel from 
the standpoint of genre and historical poetics; to outline the 
specifics of genre modifications in English literature of 2000–
2010s (chapter 4);

• To demonstrate the immanent connection between philosoph‑
ical and psychological introspection in the investigated novels and 
the representation of traumatic subjects in cultural, historical and 
social experiences (chapters 1, 4);

• To outline the forms of presentation of a new humanistic and 
existentialist world outlook in English post‑postmodernistic nov‑
el (chapters 2, 4);

• Describe the specifics of autistic way of thinking as a mani‑
festation of a special post‑postmodern world outlook based on the 
principles of objectified knowledge of reality, making impossible the 
negative impact of human emotionality while making decisions or in 
different communicative situations (chapters 2, 4);

• To investigate the causes of communicative deviations in the 
post‑postmodernistic social space analyzing the influence of so‑
cial and cultural factors on the formation of traumas and new hu‑
man identities (chapters 2, 4);

• To conduct an analysis of individual variants of the post‑post‑
modernistic novel on the basis of the texts of I. McEwan, M. Had‑
don, D. Mitchell, M. Levytska, M. Hyland and other writers 
whose novelistic creativity reveals the features of the post‑postmo‑
dern world outlook and the principles of post‑postmodernistic poe‑
tics (chapters 2–4);

• To highlight sociocultural significance of English literary 
post‑postmodernism as a special cultural and historical phenome‑
non in which an attempt is made to construct a new type of space 
and verbally visualize a new concept of human thinking that seeks 
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to recognize reality as a plural world; to understand the world as 
a «plural and multifaceted reality» in which human beings use both 
scientific knowledge and scientistic approaches to study the phenom‑
ena of being and to tolerate the “Other” trying to apply differently 
sociocultural traditions and models of worldview to his or her vision 
for the most comprehensive cognition reality (chapters 1–4).

Post‑postmodernistic texts appear to be special metanarratives in 
which reason and intuition provide the opportunity to typologize 
different life stories which ultimately determine human existence, 
in particular, in terms of the transmission of experience, memo‑
ry (collective and individual), and so on.

Post‑postmodernistic novel forms a complex, heterogeneous tex‑
tual space containing both fictional elements and those that are close 
to reality which can be expressed through epistolary discourse inte‑
grated into novels, the presence of fragments from scientific texts, 
etc. Genre polyphony and aspiration for genre hybridity is a decisive 
feature of the post‑postmodernistic novel.

Post‑postmodernistic novel seeks to legitimize the knowledge of 
modern inventions in astrophysics and biochemistry, human phy‑
siology and IT technologies. Post‑postmodernism emphasizes the 
actualization of the unrecognizable reality due to the limitations of 
both human nature and the tools of knowledge which at the stages 
of the higher development of mankind in the paradigm of post‑trans‑
humanism are transformed into an instrument of colonization and 
lethimization of power in post‑capitalistic society (Cloud Atlas is 
an example of such a posthuman situation).

Post‑postmodernistic’s texts imply the initial existence of the 
Truth that goes beyond human experience and knowledge. Accor‑
dingly, posts‑postmodernistic stories tend to react to the motive of 
«higher sense», which determines human life. D. Mitchell’s Cloud 
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Atlas appears as a vivid representation of such an orientation of 
post‑postmodernistic discourse practices. The post‑postmodernistic 
metanarrative appears as a type of constructed reality in which the 
motive of the existence of a higher reality beyond the limits of hu‑
man intellectual cognition is explicated.

Taking into account the specificity of the poetics of modernism, 
postmodernism, and metamodernism, T. Vermeulen and R. Van 
den Akker’s works argue that «modernism most often exploits it‑
self through a complex, experimental syntax, postmodernism uses 
para‑tactics, metamodernism is inherent in» a‑ topos» [Notes on 
Metamodernism, T. Vermeulen and R. Van den Akker]. In the 
«European Dictionary of Philosophy «a‑topos” is explained as «a 
place for which there is no place» [p. 232]. Thus, «a‑topos is both 
a place and no place, a territory without borders, a position with‑
out borders. <…> In addition, the tactics in the Greek translation 
means ordering. Consequently, if modernism involves temporary 
arrangement, and postmodernism is spatial chaos, then metamod‑
ernism in a special way constructs space‑time, which at the same 
time is neither in order nor in chaos» [Notes on Metamodernism, 
T. Vermeulen and R. Van den Akker].

The object of the work is the novels of D. Mitchell, D. Lodge, 
I. McEwan, M. Haddon, M. Levytska, L. Hyde, M. J. Hyland 
and others, analyzed in the aspect of explication of post‑postmod‑
ernistic tendencies exploited and represented in the texts.

Subject of research: the English literary process of 2000–
2010s in the aspect of implementing in its discourse the strategies 
of representation of post‑postmodernistic discourse (philosophical 
problems, genre, narrative features and poetological specifics).

The worlds constructed in post‑postmodernism do not appear to 
be the illusion of hyperreality which conceals the fact of the  absence 
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of reality and, conversely, the visualization of conceptual ideas that 
give meaning to reality and legitimize the existence of Truth, some‑
times incomprehensible to human beings. Post‑postmodernistic 
narratives revive the possibility of meaning in the universe as a space 
endowed with «higher intelligence» (teleologicity of time is expli‑
citly explored in Cloud Atlas) but these meanings can hardly be 
understood from the standpoint of pure rationality.

F. Jameson managed to characterize the beginning of changes 
that marked the transition of postmodernism to another cultural 
 epoch, which in this work I name as post‑postmodernism, or meta‑
modernism using these concepts as synonyms.

The key features of post‑postmodernism are the following:
•   the existence of a subject in several planes or several realities, and 

there is no possibility to accurately verify which of the realities is 
true from an epistemological point of view;

•   space appears as a world in which there is no point of begin‑
ning and end point; the events of the past do not have their final 
goal, accordingly, such reality is not inherent intentionality and it 
calls into question the idea of   civilization advancement;

•   experience of the past is not necessarily represented as having 
an impact on the formation of the present or future; the reali‑
ty is the explication of the motive of «eternal return» that in the 
post‑postmodernistic discourse is determined by Nietzschean 
theories as well as the significant influence of modern astrophys‑
ical theories and the Buddhist worldview which was specially 
recaptured in the writings of F. Nietzsche and opposed to the 
Christian world‑view;

•   deploying the narrative in accordance with the strategies of im‑
plementing the protective mechanisms of the human psy‑
che which results in the creation of a «fictitious identity» and 
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the  implementation of strategies for deprivation (self‑de‑privati‑
zation) that enables the deployment of reality as «fictitious» and 
at the same time as a potentially unlimited and multiple space;

•   in the post‑postmodernistic dimension there is a combination of 
linear, cyclic and non‑linear (alternative) time models in which 
both past events affect the future, and the future can affect the 
past, and in the aspect of the explication of the concept of «eter‑
nal return», the obligation to form the experience is eliminated on 
the basis of negative examples in the past, that is, the negative sit‑
uations of the past can be manifested in the future, which makes it 
possible to develop the concept of «will to power» as inherent in 
human civilization tion;

•   special attention is paid to the implementation of strategies for 
replacing the concept of «true» (according to J. Lacan) reality 
around human beings as well as within the psychic reality of hu‑
man beings;

•   human being is perceived in the unity of the spiritual (metaphy‑
sical, transcendental) and biological (neurochemical, physiolo‑
gical);

•   knowledge of metaphysical (transcendental which may not be 
metaphysical) occurs with the help of scientific methods (not hu‑
manitarian which according to the Anglo‑Saxon tradition does 
not have the tools to precisely verify the results of research, and 
therefore, to verify the reality around the person);

•   the motive of transgression, human transits, interconversions bet‑
ween different time and space planes was actualized through the 
continuation of memory, traditions, experience, etc.;

•   actualization of the motive of transgression affects the peculiarities 
of the knowledge of «I» which results in a perception of death, 
awareness of own limb;
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•   impossibility to know the Truth because the world functions in 
accordance with the principles of explication of «fictitious identi‑
ty» and various mechanisms of mental protection from reality; an 
attempt is made to become aware of the Truth («real», «true») 
in those forms that can be recognized both through the techno‑
logies and instruments of science, and in sensory or metaphysical 
expressions (during prayer, meditation, etc.);

•   comprehension of human identity in the categories of transit 
and immanent, transculturality and ethnicity, representing the 
socio‑cultural and sociopolitical reality of post‑postmodernism as 
an inherently transcultural one;

•   the concept of plurality of reality (linguistic, physical, metaphysi‑
cal), the perception of a person and its manifestations in the world 
as a multiverse of energies, experiences and feelings, etc. which 
correspond to the Buddhist worldview, as well as to individual 
scientific (medical, physical) theories of the structure of man in 
the aspect of it somatization; the attention to the functioning of 
the human (human body) as a machine which at the same time 
has the ability to creativity (that is, activities are not based on 
algorithms, which enables the formation of new meanings and the 
perception of new meanings as a result of interaction with reality);

•   nonlinearity of time, the presence of temporal seals in the mea‑
surement of physical reality, memory, etc.; the psychic reality of 
a person exists as a metabolic space in which there is a desire to 
deconstruct reality into clear causal relationships (implementa‑
tion of IQ), but it also emphasizes the importance of the mani‑
festations of emotional intelligence (EQ) for understanding the 
world in its entirety;

•   the space of the post‑postmodernisticuc novel can be explained 
through the metaphor of «both‑noone»; it is proclaimed in the 
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 categories of a‑topos and, according to the poetics of metacog‑
nition, developed in the theory of metamodernism, which was 
outlined in y R. Van den Acker’s and T. Vermьlen’s works; in 
this research, based on the achievements of Dutch theorists, the 
principles of implementation of the metaxis (the metaphor of 
«metaxis» in metamodernism) are formulated in the post‑post‑
modernistic novel by comparing the theory of metamodernism 
with the theory of protective mechanisms of psyche; the deploy‑
ment of reality as containing real and substitute (imaginary) 
worlds is an important sign of Post‑postmodernistic thinking, 
which is not characterized by the formation of barriers between 
different domains of reality, knowledge, time space, etc.;

•   post‑postmodernistic novel represents history from different points 
of view (using methods of representing different focal points) and 
positions using memories, facts from real life and fabrication, 
or incorporating these elements (in the form of a journal, a diary, 
etc.) into a narrative;

•   actualization of emotional manifestations; the heroes reveal the 
emotional intelligence, their attitude to reality is psychological, 
the psychological dimensions of perception of the world around 
are important (time is represented not only as chronos, but also 
as kairos); in post‑postmodernistic novel conflict or problem sit‑
uations that require characters to identify their emotions has been 
depicted; at the same time, emotionality is deprived of boundary 
manifestations and is represented in a harmonious combination 
with the thinking of the positivist type, that is aimed at objectify‑
ing reality around the heroes;

•   characters in post‑postmodernistic novels are depicted by a mul‑
tidimensional subject who designs different stories and realities 
around them revealing personal experience, personal traits of the 
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outlook; the post‑postmodernistic character is endowed with a 
worldview that seeks to avoid conflicts with the Other seeking 
forms of separation from external reality or its mental transforma‑
tion into another non‑disturbing object;

•   post‑postmodernistic hero is looking for the truth, although he or 
she understands that due to the specifics of human nature there 
are no adequate tools for its ultimate knowledge (the motive 
«all people lie»); in post‑postmodernistic novel, characters have 
pathological or at least heightened forms of rejection of lies which 
sometimes causes psychosomatic and physiological reactions;

•   in post‑postmodernistic novel, explicit expressions of irony and 
naivety are represented, its characters live in hope and love, and 
at the same time in skepticism and distrust of a world where 
there is still no harmony.
In the monograph, the author has analyzed novels that have three 

or more factors that determine their link to the post‑postmodern‑
istic paradigm. The theory of post‑postmodernism still emerged 
only in the outline of several hypotheses that require its verification. 
In «Notes on Metamodernism» T. Vermeulen and R. Van den 
Akker attest that the views of the theorists on the nature of the new 
cultural epoch are not yet formed. In essence, today the concepts 
of metamodernism, altmodernism, neofabulism, and digimodern‑
ism have only philosophical representations but in the presented 
concepts there are no enough facts that clearly convinced that this 
direction or this course can be considered as embodying all ideas 
of post‑postmodernistic discourse. The concept of metamodernism 
lacks examp les from literature, since Dutch cultural theorists pay at‑
tention mainly to visual arts. I also do not consider the concept pre‑
sented in the proposed monograph to be exhaustive. Although men‑
tioned parameters of the post‑postmodernistic narratives were found 
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not only in contemporary English novels but also in novels that rep‑
resent literature of other countries (in particular, the USA), as well 
as in cinematographic discourse that has the ability to respond more 
quickly new philosophical propositions and visualize them. The dis‑
course of post‑postmodernistic way thinking appears immanently 
heterogeneous embodying the principles of «multifaceted reality» 
which in the present research belongs to the key concepts of the 
post‑postmodern world.

Today, when world scholars have been talking about the crisis 
and the end of postmodernism for almost the last twenty years, 
it is important to outline the transition from postmodernism to 
post‑postmodernism which has a different epistemological basis of‑
fering  other forms of representation of reality, truth, history, con‑
sciousness, identity, memory, etc.

Since the indicated transition point is determined by the special 
correlations between «allegiances» and «resistance» (preservation 
and simultaneous resistance to traditions, by E. Cascardi), while 
analyzing the literary discourse of post‑postmodernism, it is expedi‑
ent to speak about the specific symbiosis of modernistic and post‑
modernistic guides, as well as the specifics of new worldview that 
replaces postmodern hyperreality, ironiness, tranquility, intertextual 
eclecticism, etc.

Today, in the discourse of ideas about post‑postmodernism, we 
talk about these new prospects and the re‑actualization of doubt 
as a special philosophical guideline associated with the develop‑
ment of science and technology, which uncovered in front of human 
consciousness the concept of unlimited, incomprehensible (human 
brain as infinite interweaving of neurons, human body as a special 
somatic multiverse, the infinity of the virtual world, the infinity of 
the galaxy from the point of view of astrophysical discoveries, etc.). 
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Accordingly, this guidance resulted in the approval of a new type of 
post‑postmodern metaphysics, when the human mind turned out to 
be unable to fully comprehend the reality, even with the maximum 
knowledge about the object of observation.

In English post‑postmodernistic novel, the problem of the si‑
multaneous subject’s position in several dimensions of reality is re‑
vealed (explication of the concept of timeless simultaneity, detailed in 
N. Ovcharenko’s monograph «Post‑Colonial Projections of Cana‑
dian Prose»). Models of such a situation can be different and are 
the subject to different concepts: novel‑confession with the novel in 
the novel (Atonement); the use of scientifically‑based concepts of 
the plurality of time, its nonlinear organization in accordance with 
the theory of superstring reality, which is presented in the form of 
several simultaneous zones, between which a connection (physical 
or metaphysical) (Cloud Atlas) can be established; the construc‑
tion in protagonists’s consciousness of fictitious reality, which ap‑
pears as a substitute for true reality that has too strong traumatic 
effect for the subject (thus the reality created by the subconscious 
displaces certain fragments of the past that, for various reasons, can 
not be overcome by the individuals) (Curious Incident of the 
Dog in the Night-Time); the protagonist can not reliably identify 
which of the realities in which he or she exist, is true, since there 
are no clear tools for verifying the reality (Saturday, Atonement). 
In any case, I argue that the post‑postmodernistic texts refer to the 
key problem of impossibility to establish which of the realities is 
true and which one is fictitious, and the motif of the simultaneous 
presence of a person in several zones is established.

In post‑postmodernism, the existence of an ontological reality is 
presented. Instead, the use of high‑tech tools for the knowledge of 
reality changes the nature of human beings, and, hence, determines 
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new views of the reality. The novels demonstrate how an instrument 
acquired by the human community for the study of reality eventually 
changes the essence of human beings and still deprives them of the 
possibility to know reality in its ontological forms. At the same time, 
it should be emphasized that in post‑postmodernism the multiplicity 
of reality is made possible by the presence of the Absolute (onto‑
logical reality), which is unknowable for a person but can be con‑
ceived. The multiplicity of reality is determined by the presence 
of the Supreme Mind (Creator) who created the world around a 
man in the form of a maze (Cloud Atlas) where different loci ap‑
pear interconnected. Human being has the ability to influence both 
his or her future and the past, in particular in measuring immanent 
reality (fictitious) constructed as a substitute for the «real» reality. 
Past experiences of trauma, fears, etc., encourage a person to form 
fictitious reality as a form of escape from reality which appears trau‑
matic (Curious Incident of the Dog in the Night-Time).

An important place in contemporary English post‑postmodern‑
istic novel is the representation of achievements in medicine and 
sciences. The protagonists of the novels are endowed with scientisti‑
cally‑oriented minds with the help of which they seek to deconstruct 
reality around themselves into a system of clear causal and conse‑
quential laws. Human actions, gesticulation, forms of non‑verbal 
communication are the result of the biochemical and neurophysical 
nature of human beings, which can be confirmed by science. Pro‑
tagonists have a direct relation to the world of medicine (Saturday), 
or they are the bearers of a special way of thinking based on the 
principles of scientific organization of reality and scientific knowl‑
edge, which minimizes the role of those forces that can not be ex‑
plained by medicine and sciences (combinatorial abilities of a per‑
son as a result of specific neural interaction, brain creativity  during 
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the creation of objects, in particular the writing of literary texts, es‑
pecially poetry). In post‑postmodernistic novels, the search for a 
human nature is explored, which is investigated in two directions: 
as a result of the interaction of physico‑neurobiochemical processes 
with rigid determinism that can be established experimentally and 
comprehended by a person (a specialist in neurosurgery like Henry 
Perown in Saturday); as a result of neurochemical and psychoso‑
matic activity of brain and nervous system, which, however, can 
not be represented in the form of laws and regularities. The essence 
of human activity is not only in the implementation of evolutionary 
tendencies and principles of human biochemistry but also in the cre‑
ation of new meanings (realities) made possible by the potentially 
endless combination of neurons in the synapses during the forma‑
tion of experience. In post‑postmodernism, the individual is con‑
sidered in the unity of the scientific (objectified) and humanitarian 
knowledge which manifests itself in the creation of objects endowed 
with the ability to affect aesthetically other individuals causing their 
emotional reactions.

For post‑postmodernism, the design of the world in the unity of 
scientific and pseudo‑scientific (fiction) theories, which in the novels 
play the role of a heuristic source, is inherent. English writers seek 
to construct a world in which there is no irresistible barrier between 
the world of science (high technology) and humanitarian knowl‑
edge, which a priori cannot be verified from the point of view of 
sciences. The idea of   a plural (multifaceted) reality connected with 
representation of the universe as a potentially unlimited time‑space 
phenomenon, is resulted in a problem of human ability to identify 
which reality is true.

In this case, it is important to outline special dynamics between 
the ideas of the German classical philosophy, which were the basis 
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of German Romanticism, and later in a special way perceived cul‑
ture of the Modern, as emphasized by B. Shalahinov. This thesis 
finds its confirmation in this monograph, in particular, on the mate‑
rial of the modern post‑postmodern English novel. Today, there are 
grounds to speak about a new outline of the dynamics of these ideas 
associated with the transformation of romantic philosophical posi‑
tions in the discourse of modernism and postmodernism, as well as 
their re‑actualization in the post‑postmodernistic discourse.

In post‑postmodernistic novel, the presence of the Absolute as 
a metabola, which determines the deployment of reality, is inter‑
preted in the unity of scientistic achievements and religious rep‑
resentations. The writers use different mythological models, which 
represent the original forms of human existence, and also resort to an 
understanding of the latest achievements of sciences, whose repre‑
sentatives offer different theories about the nature of the Big Bang in 
the universe, the existence of time, the multiplicity of reality in the 
universe, etc. The novels represent the discourse of Christianity, as 
well as other religious traditions such as Buddhism and Hinduism. 
In post‑postmodernistic novel, there is an attempt to combine sci‑
entific achievements with religious beliefs represented as a model 
of understanding of the world at a time when a person simply did 
not have tools to confirm these ideas. In this case, the human im‑
agination appears to be an important source of understanding the 
faces of the possible in reality: everything that can exist in ideas may 
eventually have scientific confirmation or representation in reality as 
a result of new scientific and technological discoveries.

The research reveals the mechanisms for formation of a spe‑
cific world in post‑postmodernistic novel, in which it is impossible 
to verify which locus of reality is real and which is fictitious. The 
theory of Dutch metamodernist theorists R. van den Akker and 
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T.  Vermuelen are developed. They characterize the metamodernist 
culture by metaphor of metaxis, which involves combining in the 
same reality of various subrealities and phenomena traditionally be‑
longing to different experiences and cultural and historical epochs.

It was investigated that the coherence in the post‑postmodernis‑
tic novel of various discourses and experiences is possible because 
the world appears in it as being constructed as a result of func‑
tioning and detection of protective reactions of the psyche; in this 
case, the protective mechanisms make it possible to create a model 
of the world in which the subject (protagonist) has no ability to 
understand the transitions between real and imaginary worlds. The 
response to external injuries with the help of protective mechanisms 
of the psyche actualizes the motif of loneliness of a person and hir 
or her limitation in comparison with the outside world, which is un‑
identified and which simultaneously generates traumatic experienc‑
es. In this case, the post‑postmodernistic world is explained by the 
concept of metabola, which, from the level of poetic figure goes to 
the level of the philosophical concept that explains the principles of 
post‑postmodernistic world order.

It is proved that post‑postmodernistic reality exists as a potential 
transferring zone. Through integration in it of different approach‑
es (religious and scientific, etc.) help to construct a new model of 
human thinking, in which the metaphysical (religious, sensitive) 
 experience does not resist scientistic (objective, with logical expla‑
nations) discourse but is an addition to it.

Different types of consciousness explored in English post‑post‑
modernistic novel have been outlined. Autistic consciousness is 
a new type of thinking that recognizes the reality as a system of 
clear causal and consequential laws that have a scientific expla‑
nation. Characters of English post‑postmodernistic novels seek to 
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explore their own body, and accordingly, in post‑postmodernism 
discourse, the theme of somatization, the perception of oneself as a 
«machine» (F. Nietzsche), which a person is able to learn to man‑
age, helps to minimize the number of conflicts and clashes that lead 
to injuries to the psyche and escalation of social tension.

Imagination reflects the ability of neurons in the cerebral cortex 
to create potentially unlimited number of combinations, resulting in 
each new combination of a completely new experience that is an im‑
petus to the development of a mankind. In Cloud Atlas, the idea is 
presented that everything that can be imaginable can also be em‑
bodied, and hence human fantasy is a fantasy only at a certain stage 
of human development, and at another time may be a part of the 
scientific understanding of the world. Human beings cannot fanta‑
size about what does not exist in the potention of time; and those 
that are the object of fantasy can exist in reality. Such an indication 
testifies that in the post‑postmodernistic novel, the ability to im‑
agine appears as part of a human survival strategy and is a kind of 
knowledge. Humanity carries out its development in a spiral‑like 
way, and each new stage of evolution implements human ability to 
self‑improvement. At the same time, the novel Cloud Atlas demon‑
strates how at some stage of development a person has delegated 
powers of self‑knowledge technology, endowed to the beings with 
artificial intelligence.

Artificial intelligence is a special cognitive phenomenon, which 
continued the mental power of a mankind but did not become a fac‑
tor in the development of civilizational potency. It created a separate 
parallel spiral of development, which eventually began to compete 
with man. Ralph Messenger in D. Lodge’s novel expresses concern 
about what may be the negative effects of artificial intelligence. The 
story of Sonmy~451 in Cloud Atlas is presented by the  experience 
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of the minus evolution of a mankind, which became hostage to the 
hypertrophied world of entertaining, in which entertainment replaced 
the political doctrine contributing to the moral and intellectual de‑
velevation of a mankind.

The relationship of human beings with power appears a key 
theme in contemporary English novel. The will to power is the im‑
manent essence of human beings, a factor of evolutionary and tech‑
nological development. At the same time, these relations, explod‑
ed in the form of capitalism, presuppose the mandatory existence of 
a colonizer (subject) and a colonized (object), which affects social 
tension and confrontation between different human groups or indi‑
viduals. The will to power is an important factor in progress embod‑
ied in the evolutionary of humanity to eliminate those features that 
do not contribute to the evolutionary improvement of individuals. 
At the same time, biological improvement does not have a direct 
correlation with moral development, which can be antipathic (re‑
verse) to evolutionary development.

In post‑postmodernistic novel, we observe the interaction of dif‑
ferent genres styles; the novel appears as a heterogeneous entity, 
which has elements of different genres. At the same time, in the 
novel, we observe the expression of «I» through the use of the strat‑
egies of the «I»‑narration, which can be subordinated to the entire 
novel, and its element.

The study leads to talk about different approaches to compre‑
hending postmodernism, the plurality and immanent non‑homo‑
geneity of postmodernistic theories (which, however, as T. Hun‑
dorova notes, homogenized the idea of modernism). This research 
outlines the dynamics of correlations in the system of modernism — 
postmodernism — post-postmodernism / metamodernism on the 
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material of contemporary English literature, and the key object is 
the English novel of 2000–2010.

Analyzing the history of English literature of the second half of 
the twentieth century, we observe the problematic relations of this 
literature with postmodernism. One of the main characteristics of 
postmodernism is the erosion of the boundaries between text and 
reality. The key epistemological difference between postmodernism 
and post‑postmodernism is that the first plays with the reader, and 
the recipient understands that this is a game. The second plays seri‑
ously, and the game becomes a reality replacing the rules of reality.

After the death of postmodernism, there are grounds to speak 
of the emergence of different directions, and, hence, multifaceted 
discourse of post‑postmodernism.

The interaction of modernistic and postmodernistic discourses, 
which can be described as a binom “reality — virtuality», appears 
common to most post‑postmodernistic trends. The first part of the 
binom embraces such concepts as experience, feeling, trauma, etc. 
The second is the variant of hyperreality, textuality, subconscious‑
ness (which is positioned in post‑postmodernism as a separate 
form of multilayer reality.) The special contemplation, the specific 
technique of writing is represented in contemporary English nov‑
els (AS Byatt, D. Lodge, I. McEwan, D. Mitchell, M. Levytska, 
M. Haddon, etc.), where the focus on objects and events of the 
physical world becomes the starting point for immersion in the realm 
of consciousness and the emergence of a dichotomy of physical and 
spiritual, language and meaning, humanity and history.

The process of removing the center from the structure and its 
transformation into an infinite game of interpretations has had the 
same decentralizing effect in English novel, which today is under the 
considerable influence of scientific discoveries in artificial  intelligence, 
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neuroscience, astrophysics, and theories of superstring reality. In a 
special way, these trends are reflected, in particular, in the specific 
forms of genre modification of the novel, in compositional features, 
in «multiple narratives» that determine the various levels of contem‑
porary English novel.

Thus, in the novel Atonement exploits the narration close to mul‑
tiple internal focalization, which is characterized by a recall of one 
event in terms of different characters. In the first part of the novel, 
we have episodes presented from different points of view (an episode 
with a broken vase, an episode in the fountain, an episode with the 
disappearance of twin cousins, an episode with Rob’s letter, etc.) 
in order to demonstrate the fragility of the world and the inability to 
fold one fragment of reality, interpreted in different consciousnesses.

David Mitchell’s Cloud Atlas is an example of post‑postmod‑
ernistic novel, which offers new forms of representation of time and 
space. The novel has nonlinear, multiple‑fragmented composition. 
Such fragmentation of the narrative helps to demonstrate the con‑
nection between fragments of reality attributable to different histori‑
cal periods, countries, cultures, epochs, etc. The writer is extremely 
attentive to the formal organization of the narrative. The composi‑
tion of the novel testifies to a special mythopoetic installation ex‑
ploited in the writer’s way of thinking. This strategy is evidenced by 
such key mythological features as binary opposition and cyclic plot. 
Particularly relevant is the mythological beginning (ab ovo) and the 
mythology of eternal return. The mythological pattern of the nov‑
el is manifested in the form of a cyclic plot, retrospectives, and the 
concept of eternal return.

The choice of narrative techniques in D. Mitchell’s novel is con‑
nected with the theory of superstrings, which in simplified form is a 
theory about non‑linearity of the universe, about the «existence in 
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the universe of the N‑number of parallel realities,» which can some‑
times intersect. Each event in the world creates projections of alter‑
native realities in other dimensions. In fact, the theory of superstring 
reality is typologically consonant with the ideas of alternative history 
exploiting the modes possibility and probability

The research is determined by the fact that, firstly, its gene‑
ral provisions and specific observations can significantly change 
the perception of the poetics of the contemporary English novel. 
 Secondly, they can be used to develop issues related to the dynam‑
ics of English literary process of the 21st century.

The research portrays post‑postmodernistic trends and phenom‑
ena based on David Lodge, Ian McEwan, Mark Haddon, David 
Mitchell’s, etc novels. The analyzed works have similar genre con‑
tours, common philosophical problems, similar narrative models.

The post‑postmodernistic characters seek to outline their own 
«selves», to establish theirselves in time explaining in the first place 
the mechanisms of functioning of the universe and the principles of 
functioning of the body. The surrounding reality appears as com‑
pletely uncertain and potentially conflicting dimension: the charac‑
ters of English novels fall into conflict situations. The 21st century 
world is portrayed as being inherently unstable, in which it is difficult 
to find phenomena that would give human beings a sense of stability: 
you can suddenly witness a plane crash; unexpectedly you may meet 
criminals or hooligans. The protagonists of the posts‑postmodernis‑
tic novels are trying to explain all nonlinear failures as break downs 
from the logical worldview.

Post‑postmodernistic perception of the world exploits the abi‑
lity of characters to unite in their minds polar phenomena. The 
post‑postmodernistic world erodes contradictions and eliminates the 
points of difference. In Cloud Atlas there is at attempt to under‑
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stand the negative civilization advancement that led to an industrial 
disaster. It is in the sixth narrative that reveals a concept of eternal 
return explained by F. Nietzsche and his views on the fictitiousness 
of human progress. For Nietzsche, human progress is impossible. 
Instead, in the sixth narrative of the novel D. Mitchell offers his 
answer, which establishes belief in humanistic values. The discourse 
of the post‑postmodernistic English novel demonstrates the im‑
portance of the need to ideas, in particular, determined by ideolo‑
gical systems. Ideology, realized in politics or economics, helps to 
minimize human influence. In this case, the ideology incorporat‑
ed intp social progress is a dangerous force that directs a person 
towards the formation of totalitarian entities built on strategies of 
 neo‑  colo nialism.

In the post‑postmodernistic novel, the philosophy of existential‑
ism is expressed in a special way, which has traditions in English 
novel of the 1960s‑1970s, in particular in A. Murdoch’s writing. 
Contemporary English novels depict the moments when characters 
need to make a choice between life and death. However, the fea‑
ture of post‑ postmodern thinking is that its carriers are deprived 
of an acute and overly dramatic vision of life. Knowledge of the 
body, professional knowledge about the structure of the organism, 
the peculiarities of the chemical and biological processes in a person 
change cognitive models of protagonists’ outlook.

The way of thinking of post‑postmodernistic characters com‑
bines the features of postmodernistic tranquility and modernistic 
passionarity. The post‑postmodernistic narrative contains numer‑
ous descriptions that reveal the ability of consciousness to capture 
reality and to dissect analytically by accumulating knowledge in the 
model of understanding the «Other». The meeting with the «Oth‑
er» in the post‑postmodernistic novel is mediated by knowledge 
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from sciences and medicine; the «Other» appears not as potentially 
 alien. In this case, we it is reasonable to speak about neopositiv‑
istic foundations of post‑postmodernistic thinking which integrates 
scien tific discourse and metaphysics, in particular the Buddhist 
tradition. F. Nietzsche distinguishes Buddhism between other re‑
ligions pointing out that this is a religious system of the future when 
civilization finds a goal in life.

The post‑postmodern world is designed as a reality in which the 
characters come closer to the knowledge of «Truth,» which at pre‑
sent is not given to a person either in sensual or analytical knowledge. 
Despite the positivistic basis, the orientation towards objectivization 
of reality, the thinking of post‑postmodernistic characters goes be‑
yond rational basis posing the question that means the coincidence 
that the secret of creativity is embododied in the ability to combine 
meanings in such a way as to produce something fundamentally new.

Novelistic self‑reflection of 2000–2010s is less correlated with 
playful concepts of reality than in the postmodern period, it explores 
the psycho‑emotional dimensions of the post‑postmodernistic novel 
giving the opportunity to problematise the search for «I» on a new 
epistemological level.

Key words: contemporary British novel, post-postmoder-
nism, metamodernism, D. Mitchell’s ‘Cloud Atlas’, I. McE-
wan’s ‘Atonement’, ‘Saturday’, ‘The Child in Time’, M. Had-
don’s ‘The Curious Incident of the Dog in the Night-Time’, 
D. Lodge’s ‘Thinks…’, ‘Nice Work’, Lily Hyde’s ‘Dream 
Land’, narrative fragmentation, colonial/anticolonial/postco-
lonial discourses, narrative strategies, focalization, imagology, 
postcolonial studies, comparative literature.
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У монографії зосереджено увагу на окресленні іманентних 
рис постпостмодерну, зокрема, в дискурсі англійського літера‑
турного постпостмодернізму. Досліджено, що у центрі англій‑
ських постпостмодерністських романів експліковано межову си‑
туацію, у якій вихід можна знайти, якщо використати інтуїтивізм 
і логіку, знання й віру, наукові технології та відчуття. У романах 
Д. Лоджа, І. Мак’юена, Д. Мітчелла, М. Левицької, Л. Хайд, 
М. Геддона та ін. людина розглядається в психологічно‑меди‑
калізованому аспекті. Література постпостмодерну дає можли‑
вість візуалізувати категорію пам’яті як філософський чинник 
культури сьогодення. Пожвавлення інтересу сучасного літера‑
турознавства до теоретичного переосмислення ґенези жанрів, 
неоднозначність оцінок, визначень і дискусії навколо питань 
становлення та розвитку жанротворчих процесів в англійській 
літературі постпостмодернізму детермінують актуальність цієї 
монографії. У постпостмодерністському дискурсі англійської 
літератури актуалізовано прагнення людини уникнути безсилля 
перед космосом і технологіями, осмислення релігії й віри за до‑
помогою здобутків у медицині, психології, нейрофізіології тощо.

Для фахівців у галузі теорії та історії літератури, докторан‑
тів, аспірантів, студентів‑філологів, а також усіх, хто цікавить‑
ся проблемами зарубіжної літератури й сучасного літературного 
процесу у Великій Британії.
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